TOIMINTASUUNNITELMA 2019
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
identiteettiään. Sosiaalityön tutkimuksen seura vaikuttaa oman tieteenalansa kansalliseen ja
kansainväliseen keskusteluun, avaa yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta relevantteja
keskusteluja ja pyrkii vaikuttamaan tutkimuksen tekemisen edellytyksiin sosiaalityössä. Sosiaalityön
tutkimuksen seura pyrkii myös osallistumaan tieteidenväliseen keskusteluun.
Vuosi 2019 on seuran 22. toimintavuosi. Sosiaalityön ja sen tutkimuksen edellytykset ovat noiden
vuosien aikana muuttuneet. Sosiaalityön ja sen tutkimuksen asemaan vaikuttavat monet kansalliset ja
kansainväliset muutokset. Seuran toiminnan keskeisenä painopisteenä on jäsentää muuttuvaa
toimintaympäristöä osallistumalla ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tutkimuksen
keinoin ja tutkimuksen edellytyksiä tukemalla. Tulevina vuosina maakunta- ja sote-uudistuksiin liittyvä
vaikuttaminen voi nousta tärkeään rooliin erityisesti sosiaalityön tutkimuksen tekemisen edellytysten
kysymyksissä. Seura jatkaa viestintänsä kehittämistä ja pyrkii tätä kautta ylläpitämään ja lisäämään
toimintansa näkyvyyttä sosiaalityön tutkimuksen keskeisenä toimijana. Tulevalle toimintakaudelle on
keskeistä pohjoismainen yhteistyö. Siihen on panostettu vuodesta 2017 alkaen, mikä näkyy
konkreettisimmin pohjoismaisten sosiaalityön tutkimuksen seurojen puheenjohtajiston toiminnan
koordinaatiovastuun jakamisena. Koordinaatiovastuu siirtyi Suomeen ja Sosiaalityön tutkimuksen
seuran puheenjohtajan tehtäväksi, kun Nordic Social Work Conference järjestettiin Helsingissä
marraskuussa 2018. Kaiken kaikkiaan erilaiset sidosryhmät ja niiden kanssa työskentely on tärkeässä
roolissa kaikessa seuran toiminnassa edelleen alkavalla toimintakaudella.

Sosiaalityön tutkimuksen edellytyksiin vaikuttaminen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun
osallistuminen
Seuran tavoitteena on vaikuttaa sosiaalityön tutkimuksen teon edellytyksiin vuoropuhelulla
sosiaalityön käytännön, tutkimuksen ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa sekä edistää
tieteidenvälistä keskustelua:
-

Jatketaan yhteistyötä valtakunnallisen Sosnet-yliopistoverkoston kanssa mm. siten, että
seuralla on edustus (seuran puheenjohtaja) Sosnetin Tutkimusyhteistyön työvaliokunnassa.
Lisäksi vuonna 2019 tullaan järjestämään yhteistyössä Sosnetin kanssa osallistujille maksuton
ja kaikille osallistujille avoin iltapäiväseminaari.
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-

-

-

-

-

Edistetään yhteistyötä lähitieteiden tutkimusseurojen, sosiaalialan osaamiskeskusten ja
sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.
Tuetaan nuorten tutkijoiden verkostoitumista ja edistetään tiedemaailmaan liittyvää
tiedonvaihtoa ja tiedotusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
Jaetaan tietoa sosiaalityön ja muiden sosiaalityölle relevanttien tieteenalojen tutkimuksista,
väitöskirjoista sekä muista ajankohtaisista sosiaalityön julkaisuista, kuten Januksesta, seuran
kotisivujen ja sosiaalisen median kautta.
Ylläpidetään jo muodostuneita yhteistyötapoja sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen (ERKO)
kanssa ja rakennetaan yhteistyösuhteita uusien, aloittavien erikoistumiskoulutusryhmien
kanssa. Tärkeimpänä yhteistyötapana on seuran toiminnasta tiedottaminen ja ERKOopiskelijoiden integrointi seuran toimintaan.
Seurataan yliopistojen rakenteellisia muutoksia ja osallistutaan keskusteluun yhteistyössä
Sosnetin kanssa (mm. tutkimukseen perustuvan opetuksen ja tutkimuksen tekemisen
edellytyksiin vaikuttaminen).
Seurataan ja osallistutaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteiskunnallisten
asioiden valmisteluun. Maakunta- ja sote-uudistuksiin liittyvä vaikuttaminen voi nousta
tärkeään rooliin erityisesti sosiaalityön tutkimuksen kysymyksissä. Laaditaan tarvittaessa
kannanottoja ja lausuntoja sellaisten asioiden valmisteluun, jotka vaikuttavat sosiaalityön
tutkimuksen edellytyksiin.
Huomioidaan kaikessa toiminnassa relevantit sidosryhmät.

Kansainvälinen toiminta
Seuran tavoitteena on vaikuttaa tieteenalan kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun. Vuoden
2018 aikana erityisesti pohjoismainen yhteistyö on tiivistynyt suhteessa aiempaan. Suomen
kansalliselle seuralle siirtynyt koordinaatiovastuu tarkoittaa edelleen tiivistyvää yhteistyötä
pohjoismaisten sosiaalityön tutkimuksen seurojen kanssa niiden yhteistyöelimen FORSA Nordicin alla.
Toiminnassa toteutetaan 21.11.2018 pidetyssä FORSA Nordic -kokouksessa sovittuja yhteistyötapoja,
joita on tiivistetty alla:
-

-

-

Hoidetaan FORSA Nordicin yhteistyön koordinaatiotehtävää seuraava kaksivuotiskausi
marraskuusta 2018 lähtien. Koordinaatiovastuu säilyy Suomen kansallisen seuran
puheenjohtajalla seuraavaan pohjoismaiseen konferenssiin eli vuoteen 2020 asti.
Huomioidaan koordinaatiotehtävässä yhteisesti laadittu dokumentti Joint declaration from
the presidents of the five FORSA Nordic countries
Arvioidaan Helsingissä 2018 pidetyn FORSA/NOUSA -konferenssin (Nordic Social Work
Conference 2018) onnistumista ja siirretään osaamista seuraavaa konferenssia 2020
isännöivälle Islannille (FORSA Island puheenjohtaja Steinunn Hrafsdóttir).
Osana koordinaatiotehtävää seuran puheenjohtaja on yhteyshenkilö FORSA Nordicin,
NOUSAn ja Nordic Social Work Research -lehden (NSWR) toimittajien välillä.
Tuetaan NSWR-lehden päätoimittajan ja co-editorin sujuvaa vaihtumista ja valmistaudutaan
tarvittaessa käynnistämään täydentävää hakua lehden toimittajakuntaan. Mikäli hakuprosessi
käynnistyy 2019 aikana, markkinoidaan NSWR-lehden toimittajuuteen liittyviä tehtäviä
aktiivisesti seuran kautta.
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-

-

Välitetään tietoa pohjoismaisten seurojen keskinäisellä sopimuksella perustetuista FORSA
Networks -intressiryhmistä: 1) power and user involvement, 2) critical social work, 3) gender,
vulnerability and social work and 4) practice research (FORSA Denmark puheenjohtaja Vibeke
Bak Nielsen).
Organisoidaan tarvittaessa pohjoismaisten seurojen puheenjohtajiston tapaaminen Suomeen
loppuvuodesta 2019.

Näiden lisäksi kansainvälisessä toiminnassa tulevalla toimintakaudella tavoitellaan seuraavaa:
-

-

-

Jatketaan pohjoismaista yhteistyötä sosiaalityön koulutuksen saralla The Nordic Association
of Schools of Social Work (NOUSA) kanssa (ml. FORSA/NOUSA -konferenssi).
Pyritään luomaan yhteistyösuhteita vastaaviin kansainvälisiin, erityisesti eurooppalaisiin
yhdistyksiin (esim. European Association of Schools of Social Work, EASSW; The international
Social Work & Society Academy, TiSSA).
Tehdään aktiivisesti yhteistyötä eurooppalaisen sosiaalityön tutkimusseuran The European
Social Work Research Associationin kanssa (ESWRA).
Osallistutaan Leuvenissa, Belgiassa huhtikuussa 2019 pidettävään ESWRA:n järjestämään
ECSWR-konferenssiin (9th European Conference for Social Work Research; Social work
research, practice and core values of human rights and social justice in a changing welfare
society).
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan muihin kansainvälisiin seminaareihin ja
konferensseihin.

Viestintä
Seuran viestinnän tavoitteena on edistää sosiaalityön tutkimusta. Näin ollen yhdeksi keskeiseksi
tehtäväksi nousee toimintakaudella aktiivinen tutkimustiedon levittäminen ja sen helppo saatavuus
jäsenistölle sekä muille kiinnostuneille. Lisäksi huomiota kiinnitetään tehostetusti seuran toiminnan
tunnetuksi tekemiseen ja jäsenrekrytointiin.
Aktiivista viestintää ylläpidetään edelleen viestintäsuunnitelman mukaisesti ja sen onnistumista
arvioidaan vuosikokousta valmistelevan kokouksen yhteydessä. Suunnitelmaa päivitetään
tarvittaessa. Seuran puheenjohtajiston ja sihteerin vaihtuessa suositellaan erityisesti sosiaalisen
median käyttöön painottuvia viestintäkoulutuksia mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisuus sihteerin
viestintäkoulutukseen osallistumiseen on huomioitu vuoden 2019 budjetissa.
Seuran uudistetut nettisivut (www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi) on avattu vuoden 2018 alusta
alkaen. Niiden toimivuutta arvioidaan säännöllisesti ja tämän arvion mukaisesti tehdään tarvittaessa
toimenpiteitä. Nettisivuja päivitetään säännöllisesti, jotta sivujen sisältö palvelisi paremmin sekä
sisäistä että erityisesti ulkoista tiedotusta.
Seuran ajankohtaisen tiedon välittäjänä sosiaalinen media on saavuttanut tärkeän aseman. Viestinnän
vuorovaikutteisuutta tehostetaan viestimällä sosiaalisessa mediassa seuran Facebook-sivujen
(Sosiaalityön tutkimuksen seura) ja Twitterin (@sostyontutkimus) avulla sekä erillisin
tapahtumasivustoin (esim. Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2019). On hyvä arvioida vuosittain, mitkä
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sosiaalisen median kanavat tavoittavat parhaiten potentiaalista jäsenistöä ja siirtyä tarvittaessa uusiin
sosiaalisen median ympäristöihin. Vuonna 2019 keskustellaan mahdollisuudesta muuttaa kolumnien
julkaiseminen blogimuotoon siten, että tekstien kommentointi on lukijalle mahdollista.

Vuosikirja ja muu julkaisutoiminta
Seuran julkaisutoiminta on verrattain laajaa ja vakiintunutta, mutta sen on myös liikuttava ajassa ja
tunnistettava uusia julkaisemisen tapoja. Julkaisutoiminnassa onkin siirrytty Open Access julkaisemiseen. Julkaisutoiminnassa keskeistä tulevana toimintavuonna:
-

-

-

-

Seuraava vuosikirja Miksi historialla on väliä? Sosiaalityön avainkäänteet (toim. Johanna
Moilanen, Johanna Annola & Mirja Satka) ilmestyy helmikuussa 2020 Sosiaalityön
tutkimuksen päivien yhteydessä. Tuetaan uuden vuosikirjan toimitustyötä ja käydään
sopimusneuvottelut vuosikirjan Open Access -kustantajan kanssa.
Tulevana toimintavuotena jatketaan yhteispohjoismaisen NSWR-aikakauslehden (kustantaja
Taylor & Francis) markkinointia yhdessä muiden pohjoismaisten seurojen kanssa.
Yhteistyötä Januksen kanssa jatketaan:
o Janus julkaisee puheenjohtajan pääkirjoituksen sopimuksen mukaan. Lisäksi
kannustetaan jäsenistöä aktiiviseen lukemiseen ja kirjoitustyöhön niin artikkeleiden,
puheenvuorojen kuin kirja-arvioiden osalta.
o Tuetaan Janus-lehden toimituksen siirtymisprosessia Itä-Suomen yliopistosta Lapin
yliopistoon vuodesta 2020 alkaen.
o Sosiaalityön tutkimuksen seura seuraa aktiivisesti jäsenlehti Januksen 2018 alussa
alkanutta Open Access -prosessia.
o Toteutetaan vuonna 2018 valmisteltu Janusta koskeva jäsenkysely, mahdollisesti
yhdessä Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa.
Jatketaan yhteistyötä Socialvetenskaplig Tidskrift -lehden kanssa
Toimitetaan ja julkaistaan Tutkiva sosiaalityö -liite yhteistyössä Talentia ry:n kanssa Lapin
Sosiaalityön tutkimuksen päiviin liittyen.
Jatketaan kuukauden kolumnin julkaisemista seuran kotisivulla ja mainostetaan sitä
sosiaalisen median kautta mahdollisimman laajalle yleisölle. Kolumnin siirtämistä
blogimuotoon pohditaan.
Seurataan aktiivisesti Julkaisufoorumin työskentelyä ja vaikutetaan sosiaalityön tutkimuksen
edustajan kautta yhteistyössä Sosnet yliopistoverkoston kanssa.

Tilaisuudet ja jaettavat palkinnot
Tavoitteena on edistää sosiaalityön tutkimuksen asemaa ja tutkijoiden verkostoitumista järjestämällä
konferensseja, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Tärkeimpinä toimintavuoden tapahtumina ovat
sosiaalityön tutkimuksen iltapäiväseminaari 14.2.2019 Helsingissä Tieteiden talolla ja valtakunnalliset
Sosiaalityön tutkimuksen päivät 9.–10.5.2019 Rovaniemellä.
Helmikuussa pidettävän sosiaalityön tutkimuksen iltapäiväseminaarin teemana on Mikä kantaa
sosiaalityön tutkimusta nyt ja tulevaisuudessa? Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Sosnetin kanssa ja
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se on ilmainen ja avoin kiinnostuneille. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikokous pidetään
samassa yhteydessä 14.2.2019 klo 17.00 alkaen Tieteiden talolla.
Valtakunnalliset Sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestetään yhteistyössä Lapin yliopiston
sosiaalityön tutkinto-ohjelman kanssa Rovaniemellä poikkeuksellisesti 9.–10.5.2019. Päivien teemana
on Muuttuvat rajat ja vastuut - globaali ja lokaali sosiaalityössä. Päivillä pohditaan muutosta
sosiaalityön ydinteemana: Globaalit taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset muutokset kehystävät
sosiaalityötä. Se edellyttää sosiaalisen hyvinvoinnin, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden
uudelleen määrittelyjä, uudenlaisia teoreettisia, käsitteellisiä ja metodologisia lähestymistapoja.
Millaisia sisältöjä ihmisen elämäntilanne saa, kun sosiaaliset verkostot, yhteisöt ja kohtaamisen
areenat rakentuvat sekä paikallisesti että globaalisti? Teknologinen muutos on muuttanut ihmisten
arkipäivän rytmejä, sosiaalisia verkostoja ja vuorovaikutuksen muotoja. Mitä tämä tarkoittaa
sosiaalityölle? Jos sosiaalityötä ajatellaan osallisuuden näkökulmasta, suhteessa mihin osallisuuden
rakentumista tuetaan? Kysymys rajoista tulee monikerroksisen muutoksen myötä uudelleen
arvioitavaksi. Globaalit, ylikansalliset ilmiöt, kuten markkinoiden globalisoituminen, ilmastonmuutos,
luonnonkatastrofit, ihmisten ylirajainen liikkuminen haastavat sosiaalityötä ja sen paikallisia
käytäntöjä ja yhteisöjä. Millaisia eettisiä haasteita kulttuureiden kohtaaminen asettaa paikallisille
sosiaalityön käytännöille? Lisäksi muuttuvat hallinnolliset, teknologiset ja professionaaliset rajat
vaativat sosiaalityötä asemoimaan paikkaansa uudelleen. Mikä on sosiaalityön mandaatti
tulevaisuudessa? Sosiaalityön tutkimuksen päivillä haetaan paikallisia tai paikasta riippumattomia
ratkaisuja ajankohtaisiin muutoshaasteisiin. Millä tavoin globaalit ilmiöt muokkaavat paikallisia
käytäntöjä ja kuinka paikallisyhteisöt ja kulttuurit vaikuttavat muutokseen? Millaisia kysymyksiä tässä
ajassa pitää osata asettaa?
Näiden lisäksi:
-

-

-

Kartoitetaan mahdollisuuksia järjestää muita kuin edellä mainittuja kansallisia tai
kansainvälisiä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia yhdessä keskeisten yhteistyötahojen
kanssa (esim. Yliopistolaitokset, Sosnet, sosiaalialan osaamiskeskukset, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos ja Talentia).
Pyritään tukemaan sosiaalityön tutkimuksen asemaa ja erityisesti nuorten tutkijoiden
verkostoitumista ja tutkijanuraa järjestämällä keskustelutilaisuuksia yhteistyössä lähitieteiden
tutkimusseurojen ja Sosnetin kanssa.
Suunnitellaan vuoden 2020 sosiaalityön tutkimuksen päiviä yhteistyössä Itä-Suomen
yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa.

Jäsenedut vuonna 2019
Jäsenedut vuonna 2019 ovat seuraavat:
-

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti Janus ilmestyy neljä kertaa
vuodessa. Lehti postitetaan seuran jäsenille paperisena, ellei Januksen julkaisutavassa
tapahdu muutoksia tai seuran hallitus tee päätöstä muusta jakelutavasta (esim. pelkästään
sähköinen jäsenlehti).
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-

-

-

Yhteisöjäsenet saavat Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjan (seuraava vuosikirja ilmestyy
2020) sekä heillä on mahdollisuus kahden henkilön maksuttomaan osallistumiseen ja
organisaationsa esittelypisteen pitämiselle Sosiaalityön tutkimuksen päivillä.
Jäsenillä on mahdollisuus tilata seuran kautta Socialvetenskaplig Tidskrift alennettuun
hintaan.
Jäsenille markkinoidaan yhteispohjoismaista Nordic Social Work Research -aikakauslehteä
(kustantaja Taylor & Francis) ja jäsenillä on mahdollisuus tilata lehteä seuran kautta
alennettuun hintaan.
Jäsenille lähetetään toimintavuoden aikana kaksi sähköistä jäsenkirjettä sähköpostitse.
Lisäksi seuran jäsenet voivat osallistua ilmaiseksi Sosiaalityön tutkimuksen päiville 2019, jotka
järjestetään Rovaniemellä.

Jäsenrekrytointi
Jäsenrekrytointiin panostetaan jatkuvasti, huomioiden kuitenkin erityisesti toimintavuoden alku
Sosiaalityön tutkimuksen päivillä sekä alkusyksy uusien opiskelijoiden osalta. Erilaisille jäsenryhmille
(varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet ja yhteisöjäsenet) on laadittu kohdennettua
rekrytointimateriaalia. Aktiivinen rekrytointi on tuottanut toivottua tulosta ja jäsenmäärä on noussut.
Yhteisöjäsenten määrä on myös kasvanut huomattavasti kahden viime vuoden aikana. Seuran
toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Tiedotuksessa hyödynnetään myös
yhteistyötahoja, kuten Sosnet-verkostoa, yliopistoja sekä osaamiskeskuksia. Jäsenyyttä koskevaa
informaatiota löytyy myös seuran kotisivuilta. Lisäksi jäsenrekrytointia jatketaan eri tilaisuuksien
yhteydessä, kuten Sosiaalityön tutkimuksen päivillä ja Sosiaalialan asiantuntijapäivillä.

Talous
Vuoden 2019 budjetista poikkeuksellisen tekee se, että pohjoismaisen sosiaalityön konferenssin
tuotoista osa tilitetään seuralle vasta vuonna 2019. Tämä aiheuttaa myös sen, että seuran budjetista
tulee väistämättä ylijäämäinen. Vaikka seura on voittoa tavoittelematon yhdistys, ylijäämä voidaan
kuitenkin nähdä hyvänä asiana, sillä se vakavaraistaa seuran toimintaa. Seuran talous on pitkään ollut
tiukalla, mihin myös toiminnantarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota. Vuosien 2018 ja 2019
ylijäämän myötä seuran tilille muodostuu riittävä puskuri, joka on hyvä säilyttää huolellisella talouden
seurannalla myös tulevaisuudessa. Ylijäämäinen budjetti on kuitenkin huomioitu myös vuoden 2019
menoissa. Budjetissa on varauduttu siihen, että matkustaminen Lapin yliopistosta lisää
matkustamiseen liittyviä menoja. Jotta matkakulut pysyvät kuitenkin budjetin sallimissa rajoissa,
tulevan vuoden hallitustoiminnassa kannustetaan suosimaan etäkokouksia. Budjettiin on myös lisätty
uutena asiana viestintäkoulutus seuran sihteerille ja lisäksi seuran sihteerin ja rahastonhoitajan
palkkioihin esitetään korotuksia. Korotuksia puoltaa ylijäämän lisäksi kasvaneen jäsenmäärän myötä
lisääntynyt työmäärä sekä sihteerillä että rahastonhoitajalla. Seuran sihteeriä työllistää myös aiempaa
enemmän myös aktiivinen viestintä. Lisäksi seuran on suunniteltu kustantavan Sosnetin ja seuran
yhteisestä iltapäiväseminaarista aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan, mikä on huomioitu vuoden
2019 budjetissa. Näiden lisäksi budjetissa on varauduttu kuluihin, jotka koskevat vuotta 2018 (esim.
SVT-lehden seuralta laskuttamattomat tilaukset, pro gradu -palkinto).
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