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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 

 
 

Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen — opiskelijoille, 
käytännön työntekijöille, tutkijoille ja yhteisöille — foorumi, jossa heillä on 
mahdollisuus keskustella sosiaalityön tutkimuksen suunnista, tuottaa uusia avauksia 

ja vahvistaa omaa ammatillista ja tieteellistä identiteettiä. Sosiaalityön tutkimuksen 
seura vaikuttaa oman tieteenalansa sisäiseen kansalliseen ja kansainväliseen 

keskusteluun, avaa yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta relevantteja 
keskusteluja ja pyrkii vaikuttamaan tutkimuksen tekemisen edellytyksiin 
sosiaalityössä. 

 
Jäsenistö 

- Seuran henkilöjäsenet saavat Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen 
aikakauslehti Januksen. 

- Seuran yhteisöjäsenet saavat Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen 

aikakauslehti Januksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirjan.  
- Jäsenillä on mahdollisuus tilata seuran kautta Socialvetenskaplig Tidskrift 

normaalia edullisempaan hintaan. 
- Jäsenille markkinoidaan yhteispohjoismaista aikakauslehteä Nordic Social Work 

Research (kustantaja Taylor & Francis) yhdessä muiden pohjoismaisten 

seurojen kanssa, ja jäsenillä on mahdollisuus tilata lehteä seuran kautta 
normaalia edullisempaan hintaan.  

- Kehitetään edelleen ja päivitetään säännöllisesti seuran kotisivuja osoitteessa 

www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi sekä sisäistä että erityisesti ulkoista 

tiedotusta paremmin palvelevaksi.  
- Vahvistetaan tiedotusta ja vuorovaikutteisuutta sosiaalisen median (Facebook) 

kautta. 

- Jäsenille lähetetään toimintavuoden aikana 2-3 jäsenkirjettä. Jäsenkirjeen 
toimittamisessa pyritään siirtymään asteittain sähköiseen versioon. 

- Kehitetään jäsenhankintaa ja markkinoidaan seuran toimintaa ja julkaisuja eri 
tilaisuuksien yhteydessä sekä opiskelijoille mm. ainejärjestöjen kautta.  

 

 

Julkaisutoiminta 
- Julkaistaan kymmenes sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja Sosiaalityön 

tutkimuksen päivillä Tampereella 16.2.2012.  
- Tuetaan seuraavan, 11. vuosikirjan – Rakenteellinen sosiaalityö – toimitustyötä 

niin, että se valmistuu vuoden 2014 alussa. 

- Jatketaan aiempien sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirjojen 
markkinointia. 

http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/
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- Toimitetaan ja markkinoidaan yhteispohjoismaista aikakauslehteä Nordic Social 

Work Research (kustantaja Taylor & Francis) yhdessä muiden pohjoismaisten 
seurojen kanssa. Kannustetaan jäsenistöä artikkeleiden ja kirja-arvioiden 

kirjoittamiseen. Kootaan yhdessä lehden toimituksen kanssa referee-
arvioitsijoita lehden käyttöön. 

- Toimitetaan ja julkaistaan Tutkiva sosiaalityö -liite yhteistyössä Talentia ry:n 

kanssa. 
- Jatketaan kuukauden kolumnin julkaisemista seuran kotisivulla ja kehitetään 

sen kommentointimahdollisuutta sekä mainostamista.  
- Osallistutaan Janus-lehden hallintoon, toimitustyöhön ja sisällölliseen 

kehittämiseen sekä markkinointiin. Janus julkaisee puheenjohtajan 

pääkirjoituksen sopimuksen mukaan. Lisäksi kannustetaan jäsenistöä 
aktiiviseen kirjoitustyöhön niin artikkeleiden, puheenvuorojen kuin kirja-

arvioiden osalta. 
- Edistetään sosiaalityön kirjoittamis- ja julkaisutoimintaa. Yhteistyössä 

Sosiaalitieto-lehden kanssa vahvistetaan tiedottamista sosiaalityön 

tutkimuksesta.  
- Seurataan aktiivisesti Julkaisufoorumi – hankkeen työskentelyä ja osallistutaan 

siihen. 
 

Tilaisuudet ja jaettavat palkinnot 

- Järjestetään valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät yhteistyössä 
Tampereen yliopiston kanssa 16.–17.2.2012 teemalla ”Sosiaalityön 

tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa”.  
- Jaetaan seuran pro gradu -palkinto päivien yhteydessä. 
- Järjestetään kansallisia tai kansainvälisiä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia 

yhdessä yliopistolaitosten ja muiden keskeisten yhteistyötahojen kanssa (esim. 
Sosnet, ammattikorkeakoulujen verkosto, sosiaalialan osaamiskeskukset, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Talentia). Vuonna 2012 on ajankohtaista 
sosiaalihuoltolainsäädäntöön liittyvän keskustelufoorumin järjestäminen. 

- Suunnitellaan vuoden 2013 sosiaalityön tutkimuksen päivät yhteistyössä 

järjestävän yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa.  
 

Kansainvälinen toiminta 
- Jatketaan ja tehostetaan yhteistyötä Nordisk FORSAn kanssa ja rakennetaan 

yhteistyösuhteita vastaaviin kansainvälisiin, erityisesti eurooppalaisiin 
yhdistyksiin (esim. EASSW, TiSSA) mm. lisäämällä viestintää. 

- Osallistutaan 8.-12.7.2012 Tukholmassa pidettävän kansainvälisen sosiaalityön 

konferenssin, World Conference on Social Work and Social Development, sekä 
Norjassa Trondheimissä 4.-6.10.2012 pidettävän pohjoismaisen FORSA-

konferenssin suunnitteluun ja tiedottamiseen resurssien puitteissa. 
- Osallistutaan yhteistyökumppanina kansainvälisen käytäntötutkimuksen 

konferenssin ”Practice Research in Social Work – Producing Robust Knowledge” 

järjestämiseen Helsingissä 30.-31.5.2012. 
- Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin seminaareihin ja 

konferensseihin.  
 
Sosiaalityön tutkimuksen edellytyksiin vaikuttaminen 

- Jatketaan keskustelua seuran perustehtävistä ja asetetuista tavoitteista: 
tutkimuksen ja käytännön välisestä vuoropuhelusta, vaikuttamistyöstä ja 

kansainvälisestä toiminnasta.  
- Sovitaan kullekin seuran hallituksen jäsenelle toiminnan vastuualueet. 
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- Vahvistetaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä valtakunnallisen Sosnet-

yliopistoverkoston kanssa. 
- Seurataan uudistuneen yliopistolain ja yliopistojen rakenteellisia muutoksia ja 

osallistutaan keskusteluun 
- Seurataan ja osallistutaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja 

yhteiskunnallisten asioiden valmisteluun. Laaditaan tarvittaessa kannanottoja 

ja lausuntoja sellaisten asioiden valmisteluun, mitkä vaikuttavat sosiaalityön 
tutkimuksen edellytyksiin.  

 
Viestintä 

- Viestinnän tavoitteena on tutkimustiedon levittäminen ja helppo saatavuus 

jäsenistölle ja muulle kiinnostuneelle lukijakunnalle sekä seuran toiminnan 
tunnetuksi tekeminen ja jäsenten hankinta.  

o Osallistutaan Sosiaaliportin Tutkimus tutuksi -sivuston näkyväksi 
tekemiseen ja mahdollisuuksien mukaan sivuston tuottamiseen. 

o Suunnitellaan yhteistyössä Sosiaalitieto-lehden kanssa sosiaalityön 

tutkimustiedon levittämisen tapoja. 
o Kehitetään viestintää suunnitelmallisemmaksi. 

o Uudistetaan seuran internet-sivut ja tuotetaan sivuille ruotsinkielistä 
materiaalia. 

o Tehostetaan viestinnän vuorovaikutteisuutta osallistumalla seurana 

sosiaaliseen mediaan. 
o Uudistetaan seuran logo sekä laaditaan esitteitä ja posteri. 

 


