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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. 
- Kehitetään edelleen ja päivitetään säännöllisesti seuran kotisivuja osoitteessa 

www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi sekä sisäistä että erityisesti ulkoista 
tiedotusta paremmin palvelevaksi.  

- Jäsenille lähetetään toimintavuoden aikana 2-3 jäsenkirjettä. Jäsenkirjeen 

toimittamisessa pyritään siirtymään asteittain sähköiseen versioon. 
- Selvitetään sähköisen jäsenrekisteriohjelman käyttöönoton mahdollisuuksia. 

- Kehitetään jäsenhankintaa ja markkinoidaan seuran toimintaa ja julkaisuja eri 
tilaisuuksien yhteydessä. 

 
Julkaisutoiminta 

- Julkaistaan yhdeksäs sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja Sosiaalityön 

tutkimuksen päivillä Helsingissä 17.2.2011.  
- Saatetaan valmiiksi kymmenennen Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjan 

toimitustyö.  
- Aloitetaan suunnittelu miten ja millä julkaisufoorumilla jatkossa julkaistaan 

sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja tai vaihtoehtoisesti muu tieteellinen 

julkaisu. 
- Jatketaan aiempien sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirjojen 

markkinointia. 
- Toimitetaan yhteispohjoismaista aikakauslehteä Nordic Social Work Research 

(kustantaja Taylor & Francis) yhdessä muiden pohjoismaisten seurojen kanssa. 

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

- Jatketaan kuukauden kolumnin julkaisemista seuran kotisivulla. 
- Osallistutaan Janus-lehden hallintoon, toimitustyöhön ja sisällölliseen 

kehittämiseen sekä markkinointiin. Janus julkaisee puheenjohtajan 

http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/


pääkirjoituksen sopimuksen mukaan. Lisäksi kannustetaan jäsenistöä 

aktiiviseen kirjoitustyöhön niin artikkeleiden, puheenvuorojen kuin kirja-
arvioiden osalta. 

- Edistetään sosiaalityön kirjoittamis- ja julkaisutoimintaa.  
- Seurataan aktiivisesti Julkaisufoorumi – hankkeen työskentelyä ja pyritään 

saamaan toimiva keskusteluyhteys paneelin jäseniin sosiaalityön 

julkaisufoorumien arvioimiseksi 
 

Tilaisuudet ja jaettavat palkinnot 
- Järjestetään valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät yhteistyössä 

Helsingin yliopiston kanssa 17.–18.2.2011 teemalla ”Sosiaalityön paikka 

tieteessä ja yhteiskunnassa”  
- Jaetaan seuran pro gradu -palkinto päivien yhteydessä. 

- Jaetaan seuran väitöskirjapalkinto päivien yhteydessä. 
- Järjestetään paikkakuntakohtaisia kansallisia tai kansainvälisiä seminaareja 

yhdessä yliopistolaitosten ja muiden keskeisten yhteistyötahojen kanssa (esim. 

Sosnetin, osaamiskeskusten, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Talentian 
sekä muiden toimijoiden kanssa).    

- Suunnitellaan vuoden 2012 sosiaalityön tutkimuksen päivät yhteistyössä 
järjestävän ainelaitoksen kanssa. 

 

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

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

- Osallistutaan vuonna 2011 Islannissa pidettävän pohjoismaisen FORSA-

konferenssin suunnitteluun ja tiedottamiseen.  
- Kehitetään seuran www-sivujen ruotsin- ja englanninkielistä materiaalia. 

- Osallistutaan yhteistyökumppanina ”Child Abuse and Neglect” – kongressiin 
(Tampereen yliopisto). 

- Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin 

seminaareihin/kongresseihin.  
 

Sosiaalityön tutkimuksen edellytyksiin vaikuttaminen 
- Jatketaan keskustelua asetetuista tavoitteista: tutkimuksen ja käytännön 

välisestä vuoropuhelusta, vaikuttamistyöstä ja kansainvälisestä toiminnasta.  
- 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 
- Tavoitteena on ennen kaikkea tutkimustiedon levittäminen ja helppo saatavuus 

jäsenistölle ja muulle kiinnostuneelle lukijakunnalle.  

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

o Edistetään tutkimustiedon saatavuutta lisäämällä tiedottamista 
jäsenistölle esimerkiksi Open Access -palveluista. 

   



 


