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TOIMINTAKERTOMUS 2010 
 

 
Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on edistää tiedon ja kokemuksen vaihtoa 

käytännön sosiaalityöntekijöiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden kesken, parantaa 

sosiaalityön tutkimuksen asemaa ja kehittää alan kansainvälistä yhteistyötä. Vuosi 
2010 oli seuran kolmastoista toimintavuosi. Tieteellisten seurain valtuuskunnan 

jäsenjärjestönä seura on ollut vuodesta 2001. Seuran jäsenmäärä on vakiintunut, ja 
taloudellinen tilanne on niukka, mutta vakaa. Sosiaalityön tutkimuksen seura on 
jatkanut toimintaa vuonna 2005 asetettujen painopistealueiden suuntaisesti, 

vahvistamalla erityisesti kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttamistyötä. 
Vuoden 2010 Sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestettiin helmikuussa Jyväskylän 

yliopistossa. Seuran jäsenlehtenä on ollut seitsemän vuotta Janus – Sosiaalipolitiikan ja 
sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. Toimintavuonna julkaistiin Sosiaalityön 

tutkimuksen vuosikirja sekä Tutkiva sosiaalityö -liite yhteistyössä Talentian kanssa.  
Sosiaalityön tutkimuksen seura on ollut aktiivisesti mukana yhteispohjoismaisen 
tieteellisen lehden Nordic Social Work Research perustamisessa. Lehden kustantajana 

on Routledge-konserniin kuuluva Taylor & Francis Group.  
 

 
Jäsenistö  
 

31.12.2010 seurassa oli kaikkiaan 495 jäsentä, joista vuoden 2010 jäsenmaksun oli 
maksanut 446 jäsentä. Muutos edelliseen toimintavuoteen on lisäystä 11. Vuoden 2010 

loppuun mennessä kyseisen toimintavuoden jäsenmaksua ei kehotuksista huolimatta 
maksanut 40 henkilöä. Jäsenkirjeessä lähetetyn jäsenmaksulomakkeen lisäksi 
maksumuistutuksia on lähetetty kolme. Kaikista jäsenmaksunsa maksaneista jäsenistä 

opiskelija- tai eläkeläisjäseniä oli yhteensä 102 ja kaksoisjäseniä (sekä Sosiaalityön 
tutkimuksen seuran että Sosiaalipoliittisen yhdistyksen jäseniä) oli 63.  

Jäsenhakemuksensa on seuralle jättänyt 46 henkilöä ja heidät on hyväksytty seuran 
jäseneksi. Heille on lähetetty infokirje sekä jäsenmaksulomake. Tosin kaikki hyväksytyt 
uudet jäsenet eivät ole vielä ennättäneet maksaa vuoden 2010 jäsenmaksua. 

Vuosikokouksessa 2010 hyväksyttiin seuran sääntömuutos, jotta yhteisöjäsenyys olisi 
myös mahdollista. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi sääntömuutoksen 22.11.2010. 

Yhteisöjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen 
tarkoituksen ja säännöt.  Hallitus hyväksyy yhdistyksen henkilö- ja yhteisöjäsenet.  

Vuoden 2010 aikana seurasta ei eronnut yhtään jäsentä. Seura erotti kokouksessaan 

6.10.2010 ne jäsenet (32), jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksua vuosina 2009 ja 
2010. Vuoden 2010 jäsenrekisteri on ajantasaistunut siten, että sosiaalityön 

tutkimuksen seuraan kuuluvat jäsenvelvoitteensa hoitaneet.  
Vuonna 2010 seuran jäsenmaksu oli neliportainen: Varsinainen jäsenmaksu 42€, 

kaksoisjäsenten jäsenmaksu 30€, opiskelijoiden ja eläkeläisten jäsenmaksu 18€ ja 

yhteisöjäsen jäsenmaksu 205€. 
Seuralla on kuusi kunniajäsentä, Marjatta Eskola, Helmi Mäki, Jorma Sipilä, Aulikki 

Kananoja, Simo Koskinen ja Synnöve Karvinen-Niinikoski.  
Toimintavuoden aikana on pyritty lisäämään seuran näkyvyyttä jäsenistölle 

markkinoimalla seuran toimintaa eri tilaisuuksissa. 
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Hallitus ja toimihenkilöt 
 

Seuran vuosikokous pidettiin Sosiaalityön tutkimuksen päivien yhteydessä 

Jyväskylässä 19.2.2010. Vuosikokous valitsi hallituksen vuoden 2010 toimikaudelle. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aini Pehkonen Itä-Suomen yliopistosta. 
Hallituksen muut varsinaiset jäsenet toimikaudella 2010 olivat Minna Strömberg-Jakka 

(Turun yliopisto), Susanna Hoikkala (Helsingin yliopisto), Leena Eräsaari (Jyväskylän 
yliopisto), Kirsi Nousiainen (Socca), Suvi Raitakari (Tampereen yliopisto), Marjaana 
Seppänen (Helsingin yliopisto), Sanna Väyrynen (Lapin yliopisto) ja Mervi Tolonen 

(Talentia). Hallituksen varajäseniksi valittiin Tero Meltti (THL), Helena Palojärvi 
(Naistenkartano ry.), Elina Virokannas (Helsingin yliopisto), Piia Puurunen (Itä-Suomen 

yliopisto). Juhani Johansson (Helsingin yliopisto/erikoistumiskoulutus), Elina Tervo 
(Helsingin yliopisto/opiskelija) ja Riikka Korkiamäki (Tampereen yliopisto/ Porin 
yksikkö). Seuran varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Johanna Björkenheim ja 

Johanna Hurtig sekä varatilintarkastajiksi Laura Yliruka ja Aino Ritala-Koskinen. 
Järjestäytymiskokouksessaan 19.2.2010 hallitus valitsi seuran varapuheenjohtajaksi 

Marjaana Seppäsen sekä sihteeriksi Mari Suonion (Itä-Suomen yliopisto) ja 
taloudenhoitajaksi Aira Jukan. 

Seuran hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi (6) kertaa. Vuosikokousta 

valmisteleva kokous pidettiin 18.1.2010. Uuden hallituksen järjestäytymiskokous 
pidettiin sosiaalityön tutkimuksen päivien yhteydessä Jyväskylässä 19.2.2010 ja muut 

hallituksen kokoukset olivat huhtikuussa, elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa 
Helsingissä Tieteiden talolla. Lisäksi hallitus on työskennellyt verkkopohjaisella Moodle-
alustalla. Käytäntö on helpottanut ja nopeuttanut asioiden valmistelua (esimerkiksi 

Nordic Social Work Research –aikakauslehden valmisteluun ja päivien järjestämiseen 
liittyvät asiat) ja lisännyt hallituksen sisäistä vuoropuhelua sekä vähentänyt kokous- ja 

matkustuskuluja. Hallitustyöskentely on kohdentunut vuoden 2010 aikana muun 
muassa seuraaviin asioihin: yhteispohjoismaisen aikakauslehden Nordic Social Work 
Research valmisteluun, vuosikirjan toimittamiseen ja seuraavan vuosikirjan teeman 

valitsemiseen, valtakunnallisten sosiaalityön tutkimuksen päivien suunnitteluun ja 
toteutukseen ja ensimmäisen väitöskirjapalkinnon myöntämisen valmisteluun sekä 

tieteenalan edunvalvontaan Julkaisufoorumi –hankkeessa . 
Moodle on mahdollistanut tiedottamisen ajankohtaisista asioista hallituksen jäsenten 

kesken (esim. kutsukonferensseista, Tieteellisten seurain valtuuskunnan uutisista, 
rahoitushauista). Moodle-ympäristöön on myös koottu keskeisin seuran materiaali: 
säännöt, hallituksen yhteystiedot, seuran esittelymateriaali, toimintakertomukset, -

suunnitelmat ja talousarviot, kokouspöytäkirjat ja – esityslistat, jäsenkirjeet sekä 
TSV:n jäsenpostit.  

 
 
Julkaisutoiminta 

 
Edellisten vuosien tapaan seuran julkaisutoiminta on jatkunut vilkkaana. Sosiaalityön 

tutkimuksen päivien yhteydessä Jyväskylässä julkistettiin PS-kustannuksen 
kustantama Sosiaalityön tutkimuksen kahdeksas vuosikirja ”Sosiaalityö, tieto ja 
teknologia” (toim. Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi). 

Toimintavuonna työstettiin yhdeksättä vuosikirjaa ”Sosiaalityön arvot ja etiikka” (toim. 
Aini Pehkonen ja Marja Väänänen-Fomin). Toimintavuonna aloitettiin myös seuran 

kymmenennen vuosikirjan valmistelu. Hallitus valitsi 10-vuotisjuhlakirjan teemaksi 
tulleista ehdotuksista ”Köyhyys ja huono-osaisuus suomalaisen sosiaalityön 
kysymyksenä ja haasteena” (toim. Katja Forssén, Jari Heinonen, Irene Roivainen ja 
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Satu Ylinen). Kirja julkaistaan vuoden 2012 Sosiaalityön tutkimuksen päivien 

yhteydessä Tampereella.  
Yhteistyösopimus PS-kustannuksen kanssa sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjasarjan 

kustantamisesta on jatkunut edellisten vuosien tapaan. Varsinainen kustannussopimus 
tehdään kuitenkin edelleen erikseen kustakin kirjasta kustantajan ja toimittajien kes-
ken. Entiseen tapaan myös jäsenet ovat voineet tilata sekä uutta että aiempia vuosi-

kirjoja suoraan kustantajilta 30 % alennuksella.  
Vuoden 2010 aikana seura on ollut esillä Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön aikakaus-

lehti Januksessa. Lehdessä on julkaistu seuran hallituksen puheenjohtajan pääkirjoitus, 
seuran jäsenten kirjoittamia artikkeleita, puheenvuoroja ja kirja-arvosteluja sekä 
tiedotettu Sosiaalityön tutkimuksen päivistä. 

Yhdessä Talentia ry:n kanssa toimitettu Tutkiva sosiaalityö julkaistiin sekä sähköi-
sessä muodossa että Talentia-lehden liitteenä. Julkaisu ”Oikeudenmukainen ja 

kunnioittava sosiaalityö” (toim. Teija Karttunen ja Kati Närhi) jatkoi sosiaalityön 
tutkimuksen päivillä esillä olleiden teemojen pohtimista eri näkökulmista.  

Kaikki edeltävinä vuosina julkaistut Tutkiva sosiaalityö – julkaisut on koottu seuran 

kotisivuille luettavaksi. 
Vuonna 2007 aloitetun Kuukauden kolumnin julkaisemista jatkettiin vuoden 2010 ai-

kana seuran www-sivuilla. Kuukauden kolumnia (9) ovat kirjoittaneet vuorollaan 
seuran hallituksen jäsenet. Kesä- ja elokuussa kolumnin kirjoittamisesta on pidetty 

taukoa.  
Sosiaalityön tutkimuksen seura on tehnyt yhteistyössä muiden pohjoismaisten 

seurojen kanssa Routledge konserniin kuuluvan Taylor & Francis – kustantajan ja 

pohjoismaisten seurojen välille kustannussopimuksen Nordic Social Work Research – 
tieteellisestä aikakauslehdestä. Lehden ensimmäiseksi päätoimittajaksi on kutsuttu 

professori Tarja Pösö. Lisäksi toimituskuntaan kutsuttiin Suomesta Mirja Satka ja 
Marjaana Seppänen.  
 

Tutkimus tutuksi – sivusto 
    

Vuonna 2009 Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto (Alfred Kordelinin 
säätiön erillisrahasto) myönsi 2000 euron avustuksen Tutkimus Tutuksi -sivuston 
rakentamiseen Sosiaaliportin yhteyteen. Sivuston päätoimittajana on VTT Kirsi 

Nousiainen.  Tutkimus Tutuksi -sivuston tavoitteena on välittää tietoa ja esitellä 
ajankohtaista sosiaalityön tutkimusta.  Sivuston päätoimittaja informoi aktiivisesti eri 

puolilla Suomea ja useilla foorumeilla sivuston tavoitteista, tarkoituksesta, 

tutkimustiedon välittämisen uudesta mahdollisuudesta sekä materiaalin tuottamisesta 
sivuille.  Sivuston materiaalin tuottamiseen ovat osallistuneet niin sosiaalityön 
opiskelijat, tutkijat ja opettajat. Sosiaalityön tutkimuksen seura on osallistunut 

Tutkimus Tutuksi – sivuston toteuttamiseen (http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/tutkimus/).  Tutkimus Tutuksi – sivuston ovat löytäneet opiskelijat, käytännön 

sosiaalityötä tekevät sekä tutkijat. Palaute Tutkimus Tutuksi – sivustosta on ollut 
erittäin positiivista tutkimusesittelyjen monipuolisuuden ja selkeyden vuoksi.  
 

 
Tilaisuudet 

 
Vuoden 2010 Sosiaalityön tutkimuksen päivät ”Oikeudenmukainen ja kunnioittava 

sosiaalityö tiukan talouden oloissa” järjestettiin 18.–19.2.2010 Jyväskylän yliopistossa. 

Päivillä olivat puhumassa muun muassa professori, Dr. Silvia Staub-Bernasconi 
(Director of "Master of Social Work and Human Rights", Germany), filosofian professori 

Sami Pihlström (Helsingin yliopiston tutkijakollegium), vastaava tutkija, OTL Maija 
Sakslin (Kelan tutkimusosasto) ja Teatteritaiteen laitoksen johtaja, lehtori Malla 
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Kuuranne (Teatterikorkeakoulu). Päivillä kokoontui 15 työryhmää. Työryhmiä 

toteutettiin molempina päivinä ja työryhmäesityksiä oli yhteensä 86. Päivillä jaettiin 
Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuoden 2009 Pro gradu –palkinto. Se myönnettiin 

Helsingin yliopistosta valmistuneelle VTM Marina Bergman-Pyykköselle tutkielmasta ”… 
för jag berättar ju det här också för mig själv” Aktionsforskning om livsberättelser som 
redskap i arbete med arbetslösa. Osallistujia päivillä oli ennätykselliset 370. 

Tutkimuksen päivien lisäksi järjestimme yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa 
sosiaalityön opetuksen kevätseminaarin Kuopiossa, jossa oli aktiivista keskustelua 

muun muassa valtakunnallisesta sosiaalityön tutkimusohjelmasta. 
 
 

Jäsenlehti ja yhteistyö Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa 
  

Sosiaalityön tutkimuksen seuran ja Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuonna 2003 sol-
miman sopimuksen mukaisesti Janus-lehti on molempien yhdistysten omistuksessa ja 
seurojen yhteinen jäsenlehti. Lehden taloudesta vastaa Sosiaalipoliittinen yhdistys, 

mutta taloutta ja lehden hallintoa koskevat päätökset tehdään yhteisesti. Vuonna 2010 
Januksen toimitus on sijainnut Jyväskylässä. Päätoimittajana on ollut Marjo Kuronen ja 

muita paikallistoimituksen jäseniä ovat olleet Marita Husso, Timo Anttila, Anita Kangas 
ja Mikko Mäntysaari.  

Toimitusneuvoston kokoonpanon on sovittu noudattelevan yhdistysten jäsenmäärien 
suhdetta. Vuoden 2007 lopussa valittu toimitusneuvosto aloitti työskentelyn vuoden 
2008 alussa. Toimitusneuvostoon kuuluivat: Helsingin yliopistosta Risto Eräsaari ja 

varalla Maritta Törrönen, Joensuun yliopistosta (nyk. Itä-Suomen yliopisto) Eeva 
Jokinen ja varalla Silva Tedre, Kuopion yliopistosta (nyk. Itä-Suomen yliopisto) Juhani 

Laurinkari ja varalla Pauli Niemelä, Lapin yliopistosta Merja Laitinen ja varalla Anneli 
Pohjola, Tampereen yliopistosta Anneli Anttonen ja varalla Hannele Forsberg, Turun 
yliopistosta Susan Kuivalainen ja varalla Katja Forssen, Åbo Akademista Mikael Nygård 

ja varalla Gunborg Jakobsson. 
Seuran jäsenistö on ollut tyytyväinen jäsenlehti Janukseen. Kotimainen jäsenlehti on 

osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi ja yhteisen lehden myötä yhteistyö Sosiaalipoliit-
tisen yhdistyksen kanssa on tiivistynyt. 
 

 
Kansainvälinen toiminta 

 
Toimintavuoden 2010 aikana yhteyksiä pohjoismaisen Forsan jäsenjärjestöihin on 

ylläpidetty erityisesti pohjoismaisen, englanninkielisen sosiaalityön tieteellisen aikakau-

sjulkaisun Nordic Social Work Research perustamisessa. Seuran edustajana 
pohjoismaisessa puheenjohtajien foorumissa, jossa on valmisteltu mm. julkaisun 

perustamista, on ollut varapuheenjohtaja Marjaana Seppänen.  Hallituksen 
varapiheenjohtaja on osallistunut toimintavuoden aikana Nordic Social Work Research -
aikakausjulkaisun yhteen suunnittelukokoukseen ja yhteen editorial boardin 

kokoukseen. Lehden toimitusneuvosto on valittu ja päätoimittajaksi on valittu 
professori Tarja Pösö Tampereen yliopistosta. Toimitusneuvostoon kuuluvat Suomesta 

Marjaana Seppänen ja Mirja Satka. Sosiaalityön tutkimuksen seura on rahoittanut 
kokousten matkakulut suomalaisten edustajien osalta. Toimintakauden 2010 aikana 
seura on varannut 1000€ lehden alkupääomaksi.   

 Jäsenet ovat voineet tilata seuran kautta Socialvetenskaplig Tidskriftin huomattavan 
edulliseen 17 euron tarjoushintaan. 
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Tutkimuksen edellytyksiin vaikuttaminen  

 
Sosiaalityön tutkimuksen seura on osallistunut keskusteluun sosiaalityön 

valtakunnallisesta tutkimusohjelmasta ja on pyrkinyt edistämään tutkijoiden välistä 
yhteistyötä sekä eri tieteenalojen että eri yliopistojen välillä. Konkreettisesti tämä on 
näkynyt esimerkiksi sosiaalityön tutkimuksen päivillä mahdollistamalla eri vaiheissa 

olevien tutkijoiden työryhmäesityksiä omasta tutkimuksestaan.  
   Valtakuntaan on perustettu julkaisufoorumi – hanke, jonka tavoitteena on tehdä 

laatuluokitus kaikkien tieteenalojen ulkomaisille ja kotimaisille julkaisukanaville.  
Tutkimuksen laadunarvioinnin kehittämisessä on useita eri tiedonintressejä.   
Sosiaalityön tutkimuksen seura pyrki vaikuttamaan siihen, että sosiaalityön edustus 

olisi saatu julkaisufoorumi – hankkeen paneeli 17:n, johon sosiaalitieteet kuuluvat.   
Paneelit aloittivat työskentelyn loppuvuodesta 2010 ja tavoitteena on saada työ 

valmiiksi vuoden 2011 mennessä. 
 
Viestintä 

 
Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana kaksi, yksi niistä yhteistyössä PS-kustannuk-

sen kanssa. Ensimmäisen jäsenkirjeen yhteydessä lähetettiin myös vuoden 2010 jä-
senmaksulomake.  

Seuran toiminnasta tiedottamista on pyritty edelleen vahvistamaan www-sivujen 
(www.sosiaalityöntutkimuksenseura.fi) kautta. Sivuja on edelleen kehitetty ja päivi-
tetty säännöllisesti toimintavuoden aikana. Internet-sivuilta löytyy tietoa yleisesti seu-

ran toiminnasta (tutkimuksen päivistä, seminaareista, julkaisuista, kansainvälisestä 
yhteistyöstä, pro gradu palkinnosta, kunniajäsenistä). Sivuilta löytyy myös toiminta-

suunnitelmat ja -kertomukset, ajankohtaiset asiat, yhteystiedot ja seuran historia. Si-
vuille on pyritty lisäämään tietoa ajankohtaisista tapahtumista kuten seminaareista ja 
väitöstilaisuuksista. Kotisivujen päivityksestä on vastannut sihteeri Mari Suonio. 

Tiedottamista seuran jäsenille sähköpostilistan kautta on pyritty vahvistamaan ko-
koamalla jäseniltä sähköpostiosoitteita. Sähköpostia on hyödynnetty jäsenkirjeiden ja 

jäsenmaksulaskujen lähettämisessä. Ensimmäinen jäsenkirje ja jäsenmaksulasku lä-
hetettiin sähköpostitse. Jäsenten sähköpostilistalla oli vuoden 2010 lopussa 325 jä-
sentä.  

Seuran kuukauden kolumnit linkitettiin Sosiaalitiedon verkkoportaaliin, joka on 
edistänyt viestintää myös seuran ulkopuolisten tahojen keskuuteen. 

 
 
Talous  

 
Tilikausi oli ylijäämäinen 2835,39 eurolla. Tilikauden alussa 1.1.2010 seuran 

pankkitilillä oli varoja 5334,69 euroa ja 31.12.2010 tilikauden päättyessä 5853,27 
euroa. Seuran tilinpäätösasiakirjat kuvaavat toimintakauden tapahtumia.  Vuoden 2010 
tuki 1000 euroa yhteispohjoismaiselle tieteelliselle lehdelle/Nordic Social Work 

Research ja väitöskirjapalkinto 800 euroa siirtyivät maksettavaksi vuoden 2011 
tilikaudelle. 

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on ollut 42 euroa, kaksoisjäsenten osalta 30 
euroa ja opiskelija- tai eläkeläisjäsenten kohdalla jäsenmaksu on ollut 18 euroa. 
Jäsenmaksutuloja toimintavuoden aikana on ollut yhteensä 15518€.     

   Taloudenhoitajana toimi vuonna 2010 Aira Juka. Tilintarkastajina olivat Johanna 
Hurtig ja Johanna Björkenheim. 

 

http://www.sosiaalityöntutkimuk-senseura.fi/

