TOIMINTAKERTOMUS 2015
Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen — opiskelijoille, käytännön
työntekijöille, tutkijoille ja yhteisöille — foorumi, jossa voidaan 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 sosiaalityön tutkimuksen tekemisen edellytyksiin.
Vuosi 2015 oli seuran 18. toimintavuosi. Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenjärjestönä seura
on ollut vuodesta 2001. Seuran jäsenmäärä on vakiintunut vajaaseen 500 jäseneen. Seuran
taloudellinen tilanne on niukka. Vuonna 2015 ajankohtaisia asioita ovat olleet mm. laajemmat
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset lakimuutoksineen. Lakiesityksiin seura on ottanut kantaa
tiiviissä yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Myös tutkimuksen edellytyksiin liittyvissä
asioissa seura on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä muiden yhteiskuntatieteellisten yhdistysten kanssa.
Seuran hallitus on pyrkinyt hyödyntämään edellisellä toimintakaudella toteutetun jäsenkyselyn
tuloksia seuran toiminnan kehittämiseksi. Erityishuomiota on kiinnitetty viestinnän kehittämiseen.
Sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestettiin helmikuussa 2015 yhteistyössä Turun yliopiston
yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön oppiaineen kanssa teemalla ”Eriarvoisuus ja
sosiaalityö”.
Jäsenistö
Seuraan kuului 31.12.2015 yhteensä 475 henkilöjäsentä, joista vuoden 2015 jäsenmaksun oli
maksanut vuoden loppuun mennessä 385 jäsentä. Jäsenistä 83 ei maksanut vuoden loppuun
mennessä jäsenmaksuaan. Jäsenmaksunsa maksaneista jäsenistä varsinaisia jäseniä oli 257,
opiskelija- tai eläkeläisjäseniä yhteensä 84 sekä kaksoisjäseniä (sekä Sosiaalityön tutkimuksen seuran
että Sosiaalipoliittisen yhdistyksen jäseniä) 41. Näiden lisäksi seuraan kuului kolme yhteisöjäsentä,
joista kaikki ovat maksaneet jäsenmaksun sekä seitsemän kunniajäsentä. Seuran kunniajäseniä ovat
Marjatta Eskola, Helmi Mäki, Jorma Sipilä, Aulikki Kananoja, Simo Koskinen ja Synnöve KarvinenNiinikoski sekä Tarja Pösö.
Yhteensä 33 henkilöä jätti seuralle jäsenhakemuksensa vuonna 2015, ja heidät kaikki hyväksyttiin.
Uusille jäsenille lähetettiin tervetulokirje, jäsenmaksulomake sekä tietoa seuran kautta tilattavissa
olevista Nordic Social Work Research ja Socialvetenskaplig tidsskrift lehdistä. Heitä myös tiedotettiin
liittymisen yhteydessä seuran www- sekä Facebook-sivuista.
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Vuoden 2015 aikana seurasta erosi tai todettiin eronneiksi maksamattomien jäsenmaksujen takia
yhteensä 55 jäsentä.
Jäsenkirjeitä lähetettiin sähköpostitse toimintakauden aikana kaksi: toinen toukokuussa ja toinen 1.
tammikuuta 2016. Ensimmäisen jäsenkirjeen yhteydessä lähetettiin vuoden 2015 jäsenmaksulasku.
Jäsenkirjeet toimitettiin jäsenistölle sähköpostitse ja ne julkaistiin myös seuran www-sivuilla, sillä
seura on tehnyt aiemmalla toimikaudellaan päätöksen vähentää ympäristöä kuormittavaa painettua
materiaalia ja käyttää pääasiassa sähköistä viestintää.
Sähköistä jäsenviestintää on pyritty vahvistamaan kokoamalla jäsenten sähköpostiosoitteita
aktiivisesti. Samassa yhteydessä seuralle on laadittu asianmukainen, henkilötietolain (523/1999) 10
§:n mukainen rekisteriseloste, joka on luettavissa seuran kotisivuilla. Seuralla on kuitenkin edelleen
runsaasti jäseniä, joiden sähköpostiosoite on vanhentunut eikä heitä ole tämän vuoksi tavoitettu.
Seuran sihteeri on pyrkinyt tiedottamaan jäseniä yhteystietojen päivittämisen tärkeydestä niin
jäsenkirjeiden yhteydessä kuin sosiaalisessa mediassakin. Puutteelliset yhteystiedot ovat kuitenkin
hankaloittaneet sähköistä viestintää sekä jäsen- ja lehtitilausmaksujen laskuttamista.
Edellisen toimintavuoden lopulla toteutettiin sähköinen jäsenkysely jäsenten taustoista sekä heidän
toiveistaan ja odotuksistaan seuran toiminnan suhteen. Kutsun kyselyyn saivat kaikki seuran jäsenet
ja siihen vastasi 120 henkilöä. Tulosten analysointia ja niiden hyödyntämistä on jatkettu vuoden
2015 aikana ja hallituksen varapuheenjohtaja on laatinut jäsenkyselyn tuloksista yhteenvedon
seuran www-sivuille. Jäsenistöä on tiedotettu asiasta seuran www-sivuilla sekä jäsenkirjeen
yhteydessä.
Hallitus ja toimihenkilöt
Seuran vuosikokous pidettiin Sosiaalityön tutkimuksen päivien yhteydessä Turussa 12.2.2015.
Vuosikokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Elina Virokannaksen (Jyväskylän yliopisto).
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sirpa Kannasoja (Jyväskylän yliopisto), Timo Harrikari
(Helsingin yliopisto), Kaarina Mönkkönen (Itä-Suomen yliopisto), Anne-Mari Jaakola (Turun
yliopisto), Katja Kuusisto (Tampereen yliopisto), Jari Lindh (Lapin yliopisto), Kirsi Nousiainen (Socca,
Osaamiskeskukset) sekä Päivi Mäkinen (Talentia). Varajäseniksi valittiin Janissa Miettinen (ItäSuomen yliopisto), Ilse Julkunen (Helsingin yliopisto), Riikka Korkiamäki (Tampereen yliopisto),
Marjaana Seppänen (Lapin yliopisto), Hanna Heinonen (Lastensuojelun keskusliitto), Osmo Jurvanen
(Am.lis. opiskelijat), Päivi Rinne (AMK-verkosto, Seinäjoen AMK) sekä Katarina Pursi (perustutkintoopiskelijat, Helsingin yliopisto).
Järjestäytymiskokouksessaan 12.2.2015 hallitus valitsi seuran varapuheenjohtajaksi Sirpa
Kannasojan, sihteeriksi Maija Mänttäri-van der Kuipin ja taloudenhoitajaksi Aira Jukan. Seuran
hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä viisi kertaa. Vuosikokousta valmisteleva kokous
pidettiin 22.1.2016. Uuden hallituksen kokoukset järjestettiin helmikuussa järjestäytymiskokouksena
Turussa sekä maalis-, touko-, syys- ja marraskuussa Helsingissä Tieteiden talolla.
Hallitustyöskentely kohdentui vuoden 2015 aikana muun muassa seuraaviin asioihin:
valtakunnallisten sosiaalityön tutkimuksen päivien suunnitteluun ja toteutukseen, toiminnan
kehittämiseen jäsenkyselyn tuloksia hyödyntäen, seuran viestinnän kehittämiseen sekä tutkimuksen
teon edellytyksiin vaikuttamiseen.
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Näkyvyys ja viestintä
Yksi seuran tavoitteista on tehdä sosiaalityön tutkimusta näkyväksi. Erityishuomiota onkin kiinnitetty
vuonna 2015 niin seuran sisäisen kuin ulkoisen viestinnän kehittämiseen laatimalla seuralle
viestintästrategia, jota päivitetään jatkossa vuosittain vuosikokouksen yhteydessä.
Seura on pyrkinyt vuoden aikana tehostamaan sähköistä viestintää sekä lisäämään aktiivisuutta
sosiaalisessa mediassa. Seuran kotisivut uudistettiin edellisellä toimintakaudella ja sivuilla on
julkaistu jäsenkirjeiden sekä ajankohtaisten tiedotteiden lisäksi myös seuran kolumnia. Seuran wwwsivuilta löytyvät myös toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, ajankohtaiset asiat, yhteystiedot ja
seuran historia. Kotisivujen päivityksestä on vastannut seuran sihteeri.
Vuonna 2006 aloitetun Kuukauden kolumnin julkaisemista jatkettiin seuran kotisivuilla. Kolumneja
julkaistiin vuoden 2015 aikana yhteensä seitsemän. Koska jäsenkysely paljasti, että kolumnit olivat
jääneet varsin monelle seuran jäsenelle tuntemattomiksi, linkki kolumneihin lisättiin myös seuran
Facebook-sivuille aina kolumnien julkaisun yhteydessä. Tätä kautta kolumnit ovat tavoittaneet
aiempaa laajemman yleisön. Parhaimmillaan kolumnit ovat tavoittaneet Facebookin kautta yli tuhat
Facebookin käyttäjää.
Vuoden 2015 aikana seura onkin lisännyt näkyvyyttään muun muassa sosiaalista mediaa
hyödyntämällä. Sihteeri on pyrkinyt tehostamaan seuran Facebook-sivujen päivittämistä ja seuran
facebook-sivuilla on ollut vuoden 2015 loppuun mennessä jo 1140 tykkääjää. Sivujen kautta seura on
siis voinut tavoittaa jäsenten lisäksi myös muita sosiaalityön tutkimuksesta kiinnostuneita henkilöitä
sekä alan toimijoita sekä voinut tiedottaa toiminnastaan ja sosiaalityön tutkimuksen ajankohtaista
asioista varsin laajalle yleisölle. Facebook-sivuja on pyritty hyödyntämään niin, että seuran wwwsivuilla julkaistut kolumnit, tutkimusta koskevat ajankohtaiset tiedotteet sekä muut seuran
toiminnan kannalta ajankohtaiset asiat on linkitetty seuran kotisivujen lisäksi myös seuran Facebooksivulle mahdollisimman laajan yleisön tavoittamiseksi.
Toimintavuoden aikana on alettu suunnittelemaan seuran blogin avaamista, joka mahdollistaisi
jäsenistölle uudenlaisen foorumin, jolla voitaisiin käydä keskustelua sosiaalityön tutkimuksesta ja
siihen liittyvistä teemoista. Blogi pyritään avaamaan mahdollisuuksien mukaan Sosiaalityön
tutkimuksen päivien yhteydessä Jyväskylässä helmikuussa 2016.
Toimintavuoden aikana näkyvyyttä on pyritty ylläpitämään mm. mainostamalla seuraa
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön aikakauslehti Januksen numerossa 3/2015. Lisäksi jäseniä on pyritty
rekrytoimaan seuran Facebook-sivuilla.
Julkaisutoiminta
Seura jatkoi vuonna 2015 vakiintunutta julkaisutoimintaansa. Sosiaalityön tutkimuksen seuran ja
muiden pohjoismaisten sosiaalityön tutkimuksen seurojen (Forsa) kanssa perustettua Nordic Social
Work Research -lehteä kustantaa Routledge -konserniin kuuluvan Taylor & Francis. Nordic Social
Work Research -lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa sekä painettuna että sähköisenä versiona. Lehti
edistää pohjoismaista sosiaalityön tutkimusyhteistyötä ja englanninkielisenä tekee myös
pohjoismaista tutkimusta kansainvälisesti tunnetuksi. Lehden päätoimittajana on toiminut professori
Tarja Pösö ja toimitussihteerinä Rosi Enroos. Suomessa lehden on seuran kautta tilannut 70 jäsentä.
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Seura julkaisi yhdessä Talentia ry:n kanssa vuonna 2015 sähköisen Tutkiva sosiaalityö-liitteen, joka
on luettavissa seuran www-sivuilla. Vuoden 2015 Tutkiva sosiaalityö -julkaisuun toimitettiin artikkelit
pääpuheenvuoron esittäjiltä ja osalta työryhmäesityksen pitäjistä. Julkaisun tarkoituksena oli esitellä
suomalaista ja ulkomaista tutkimusta, jossa eriarvoisuus käsitteellistyy yhteiskuntakehitykseen
liittyvänä sosiaalisena ilmiönä. Julkaisun toimittivat Turun yliopiston yliopisto-opettaja Anne-Mari
Jaakola, ma. yliopisto-opettaja Viivi Lanne ja yliopistonlehtori Jarkko Rasinkangas.
Seuraava vuosikirja, Kansainvälinen sosiaalityö - käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja, ilmestyy
alkuvuodesta 2016 (toim. Maija Jäppinen, Anna Metteri, Satu Ranta-Tyrkkö ja Pirkko-Liisa Rauhala) ja
se julkistetaan Sosiaalityön tutkimuksen päivillä helmikuussa 2016.
Jäsenlehti
Seuran jäsenlehtenä toimii Janus – Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti.
Jäsenkyselyn mukaan seuran jäsenistö pitää kotimaista jäsenlehteä tärkeänä osana seuran
toimintaa. Sosiaalityön tutkimuksen seuran ja Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuonna 2003 solmiman
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 2015 Januksen toimitus on sijainnut Helsingissä.
Päätoimittajuuden on jakanut sosiaalityön käytäntötutkimuksen professori Mirja Satka ja
sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Toimitussihteerinä on toiminut Tuuli Hirvilammi.
Tutkimuksen edellytyksiin vaikuttaminen
Sosiaalityön tutkimuksen edellytyksiin on vaikutettu vuoropuhelulla sosiaalityön käytännön,
tutkimuksen laajan kentän ja tiedeyhteisön kanssa. Seura on aktiivisesti pyrkinyt edistämään
sosiaalityön tutkimuksen edellytyksiä kommentoimalla lakiehdotuksia ja tekemällä jäsenehdotuksia
mm. Suomen Akatemian tieteellisiin toimikuntiin, TSV:n Julkaisufoorumin ohjausryhmään ja
Tutkimuseettiseen neuvottelukuntaan. Seura on pyrkinyt pidemmällä aikavälillä vaikuttamaan
Januksen ja Nordic Social Work Reseach-lehden Julkaisufoorumin julkaisuluokitustasoihin. Lisäksi
puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen osallistuivat 25.8.2015 Sosiaali- ja terveysministeriön
järjestämään keskustelutilaisuuteen SOTE-uudistuksesta.
Seura kuuluu Tieteellisten seurain valtuuskuntaan. Hallituksen puheenjohtaja osallistui sekä TSV:n
kevätkokoukseen 31.3.2015 että syyskokoukseen 20.10.2015.
Sosiaalityön tutkimuksen seura pyrki edistämään tutkijoiden välistä yhteistyötä mm.
mahdollistamalla eri vaiheissa olevien tutkijoiden oman tutkimuksen esittämistä työryhmissä
Sosiaalityön tutkimuksen päivillä.
Tilaisuudet ja jaetut palkinnot
Vuoden 2015 sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestettiin Turussa (12.–13.2.2015) yhteistyössä
Turun yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön oppiaineen kanssa. Vuonna 2015
päivien teemana oli eriarvoisuus ja sosiaalityö. Päivillä tarkasteltiin sosiaalityön merkitystä
eriarvoisuuden lieventäjänä ja ehkäisijänä. Päiville osallistui yhteensä yli 300 tutkijaa, opettajaa,
opiskelijaa ja sosiaalialan ammattilaista. Työryhmiä päivillä oli yhteensä 12 ja keskustelu oli niissä
vilkasta ja innostavaa.
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Seura myönsi päivien yhteydessä vuotuisen gradupalkinnon Ossi-Matti Laaksamolle (Lapin yliopisto)
työstään ”Verkkoroolipelaaminen ja sosialisaatio: World of Warcraft -pelit osakulttuurisena
toimintana sosialisaation näkökulmasta”.
Kansainvälinen toiminta
Toimintavuoden 2015 aikana yhteyksiä pohjoismaisen Forsan jäsenjärjestöihin on ylläpidetty
pohjoismaisen sosiaalityön tieteellisen aikakausjulkaisun, Nordic Social Work Research -lehden
toimittamisessa ja markkinoinnissa. Lehden toimituskunnassa on seuran hallituksen jäseniä. Seuran
jäsenet ovat voineet tilata sekä NSWR-lehteä että ruotsinkielistä Socialvetenskaplig Tidskriftiä
huomattavan edulliseen hintaan. NSWR-lehden vuosikerta on maksanut jäsenille 24 euroa ja SVTlehti 17 euroa.
Eurooppalainen sosiaalityön tutkimuksen yhdistys (European social work research association,
ESWRA) perustettiin huhtikuussa 2014 ja sosiaalityön tutkimuksen seura on pyrkinyt tiedottamaan
jäsenistölleen ESWRA:n toiminnasta muun muassa kotisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Seuran
hallituksen jäseniä osallistui keväällä 2015 ESWRA:n järjestämään 5th European Conference for
Social Work Research, ECSWR-konferenssiin Ljubljanassa, Sloveniassa.
Pohjoismaista yhteistyötä on tehty osallistumalla lisäksi Helsingissä kesäkuussa 2015 järjestetyn
Pohjoismaisen Nordic 2015 "Rohkeus sosiaalialalla - Mod inom det sociala området - Courage in the
Social Sector" -konferenssin suunnittelutyöhön.
Talous
Tilikauden alussa 1.1.2015 seuran pankkitilillä oli varoja 1930,64 euroa. Tilikausi oli alijäämäinen
4721,99 eurolla. Seuran menot olivat talousarvion mukaisia, mutta jäsenmaksutulot jäivät
aikaisempien vuosien tavoin odotettua alhaisemmiksi maksamattomien jäsenmaksujen takia.
Tilinpäätösasiakirjat kuvaavat toimintakauden tapahtumia. Jäsenmaksuja korotettiin vuosikokouksen
yhteydessä. Vuonna 2015 varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on ollut 47 euroa, kaksoisjäsenten 35
euroa ja opiskelija- tai eläkeläisjäsenten jäsenmaksu on ollut 20 euroa. Jäsenmaksutuloja
toimintavuoden aikana on ollut yhteensä 16 117,49 €. Taloudenhoitajana toimi vuonna 2015 Aira
Juka. Toiminnantarkastajina olivat Heidi Muurinen (HY) ja Maija Jäppinen (HY) sekä
varatoiminnantarkastajina Raija Koskinen (HY) ja Camilla Granholm (HY).

