TOIMINTAKERTOMUS 2016
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 2016 oli seuran 19. toimintavuosi. Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenjärjestönä seura
on ollut vuodesta 2001. Seuran jäsenmäärä on vakiintunut vajaaseen 500 jäseneen. Seuran
taloudellinen tilanne on jatkuvasti ollut niukka, ja toiminnantarkastajat ovat esittäneet vuoden 2015
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen perusteella isoa korjausliikettä talouden tasapainottamiseksi.
Vuonna 2016 on kiinnitetty huomiota erityisesti jäsenrekrytointiin. Talouden tasapainottuminen on
tosin onnistunut sekä Janus-lehden kulujen pienenemisellä vuoden 2016 osalta että muita kuluja
karsimalla. Sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestettiin helmikuussa 2016 yhteistyössä Jyväskylän
yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sosiaalityön oppiaineen kanssa teemalla
”Sosiaalityön aika”.
Vuonna 2016 ajankohtaisia asioita ovat olleet pyrkimys vaikuttaa sosiaalialaa koskevan
rakennemuutokseen lausunnoin ja keskusteluihin osallistumalla.
Jäsenistö
Seuraan kuului 31.12.2016 yhteensä 489 henkilöjäsentä, joista vuoden 2016 jäsenmaksun oli
maksanut vuoden loppuun mennessä 421 jäsentä. Jäsenistä 61 ei maksanut vuoden loppuun
mennessä jäsenmaksuaan. Näiden lisäksi seuraan kuului seitsemän kunniajäsentä, joille jäsenyys on
ilmainen. Seuran kunniajäseniä ovat Marjatta Eskola, Helmi Mäki, Jorma Sipilä, Aulikki Kananoja,
Simo Koskinen, Synnöve Karvinen-Niinikoski ja Tarja Pösö. Jäsenmaksunsa maksaneissa jäsenissä oli
302 varsinaista jäsentä, 84 opiskelija- tai eläkeläisjäsentä sekä 36 kaksoisjäsentä (sekä Sosiaalityön
tutkimuksen seuran että Sosiaalipoliittisen yhdistyksen jäsenyys). Lisäksi seuralla oli kolme
yhteisöjäsentä, joista kaikki ovat maksaneet jäsenmaksun. Näin ollen jäsenrekisterissä on yhteensä
492 nimeä.
Vuonna 2016 seuran hallitus keskittyi entistä voimakkaammin esittelemään seuran toimintaa
erilaisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi Talentian asiantuntijapäivillä Jyväskylässä,
erikoistumiskoulutuksen tapaamisissa Jyväskylässä ja Tampereella ja Sosiaalityön tutkimuksen
päivillä sekä tiedottamalla seurasta esimerkiksi opiskelijasähköpostilistoilla. Tämä tuotti seuralle
sekä näkyvyyttä että runsaasti uusia jäseniä. Yhteensä 80 henkilöä jätti seuralle jäsenhakemuksensa
vuonna 2016, ja heidät kaikki hyväksyttiin. Uusille jäsenille lähetettiin tervetulokirje,
jäsenmaksulomake sekä tietoa seuran kautta tilattavissa olevista Nordic Social Work Research ja
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Socialvetenskaplig tidskrift -lehdistä. Heitä myös tiedotettiin liittymisen yhteydessä seuran wwwsekä Facebook-sivuista. Vuoden 2016 aikana seurasta erosi tai todettiin eronneiksi maksamattomien
jäsenmaksujen takia yhteensä 52 jäsentä.
Jäsenkirjeitä lähetettiin sähköpostitse toimintakauden aikana kaksi: ensimmäinen tammikuun alussa
2016 ja toinen helmikuussa vuosikokouksen jälkeen. Toisen jäsenkirjeen yhteydessä lähetettiin
vuoden 2016 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 edelleen vahvistamaan kokoamalla jäsenten
sähköpostiosoitteita aktiivisesti. Seuralla on kuitenkin edelleen runsaasti jäseniä, joiden
sähköpostiosoite on vanhentunut eikä heitä ole tämän vuoksi tavoitettu. Seuran sihteerit ovat
pyrkineet tiedottamaan jäseniä yhteystietojen päivittämisen tärkeydestä niin jäsenkirjeiden
yhteydessä kuin sosiaalisessa mediassakin. Puutteelliset yhteystiedot ovat kuitenkin hankaloittaneet
sähköistä viestintää sekä jäsen- ja lehtitilausmaksujen laskuttamista.
Hallitus ja toimihenkilöt
Seuran vuosikokous pidettiin Sosiaalityön tutkimuksen päivien yhteydessä Jyväskylässä 11.2.2016.
Vuosikokous valitsi hallituksen jatkavaksi puheenjohtajaksi Elina Virokannaksen (Jyväskylän
yliopisto). Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sirpa Kannasoja (Jyväskylän yliopisto), Ilse
Julkunen (Helsingin yliopisto), Kaarina Mönkkönen (Itä-Suomen yliopisto), Anne-Mari Jaakola (Turun
yliopisto), Katja Kuusisto (Tampereen yliopisto), Johanna Hurtig (Lapin yliopisto), Kirsi KuusinenJames (Verso, Osaamiskeskukset) sekä Päivi Vepsä (Talentia). Varajäseniksi valittiin Janissa Miettinen
(Itä-Suomen yliopisto), Marjaana Seppänen (Helsingin yliopisto), Tuija Eronen (Tampereen yliopisto,
Porin yksikkö), Jari Lindh (Lapin yliopisto), Hanna Heinonen (Lastensuojelun keskusliitto), Osmo
Jurvanen (Am.lis. opiskelijat), Päivi Rinne (AMK-verkosto, Seinäjoen AMK) sekä Johanna Lahdenperä
(perustutkinto-opiskelijat, Helsingin yliopisto).
Järjestäytymiskokouksessaan 11.2.2016 hallitus valitsi seuran varapuheenjohtajaksi Sirpa
Kannasojan, sihteeriksi Tytti Poikolaisen 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 Jyväskylässä sekä
varsinaisina hallituskokouksina maalis-, touko-, syys- ja marraskuussa Helsingissä Tieteiden talolla.
Lisäksi pidettiin kaksi sähköpostikokousta syys- ja marraskuussa. Syyskuun kokouksessa Sosiaalityön
tutkimuksen seuran uudeksi sihteeriksi valittiin Sirpa Kannasoja.
Hallitustyöskentely kohdentui vuoden 2016 aikana muun muassa seuraaviin asioihin:
valtakunnallisten sosiaalityön tutkimuksen päivien suunnitteluun ja toteutukseen, sosiaalialan
rakennemuutoksesta keskusteluun ja vaikuttamistyöhön sekä seuran perusedellytysten
ylläpitämiseen ja edistämiseen.
Näkyvyys ja viestintä
Yksi seuran tavoitteista on tehdä sosiaalityön tutkimusta näkyväksi. Erityishuomiota on edelleen
vuonna 2016 kiinnitetty niin seuran sisäisen kuin ulkoisen viestinnän kehittämiseen noudattamalla
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seuran hallituksen laatimaa viestintästrategiaa. Strategiaa päivitetään vuosittain vuosikokousta
valmistelevan kokouksen yhteydessä.
Seura on pyrkinyt vuoden aikana tehostamaan sähköistä viestintää sekä lisäämään aktiivisuutta
sosiaalisessa mediassa. Seuran kotisivuilla on julkaistu jäsenkirjeiden sekä ajankohtaisten
tiedotteiden lisäksi myös seuran kolumnia. Seuran www-sivuilta 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 2016 aikana yhteensä kahdeksan. Koska vuonna 2015 toteutettu jäsenkysely
osoitti, että kolumnit olivat jääneet varsin monelle seuran jäsenelle tuntemattomiksi, kolumnit
linkitettiin edelleen myös seuran Facebook-sivuille aina kolumnien julkaisun yhteydessä. Tätä kautta
kolumnit ovat tavoittaneet jatkuvasti laajemman lukijakunnan. Parhaimmillaan yksittäinen kolumni
on tavoittanut Facebookin kautta lähes kolmetuhatta Facebookin käyttäjää.
Seuran hallituksessa on keskusteltu jatkuvasti sosiaalisen median käytöstä ja sen kautta näkyvyyden
lisäämisestä. Hallitus on pyrkinyt tehostamaan tai vähintään pitämään entisellä tasolla seuran
Facebook-sivujen päivittämistä. Seuran facebook-sivuilla on tapahtunut edellisvuoteen nähden
runsasta kasvua: sivuilla oli vuoden 2016 lopussa jo 1665 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.
Toimintavuoden aikana on edelleen keskusteltu seuran blogin avaamisesta, joka mahdollistaisi
jäsenistölle uudenlaisen foorumin, jolla voitaisiin käydä keskustelua sosiaalityön tutkimuksesta ja
siihen liittyvistä teemoista. Vaikka pyrkimyksenä oli mahdollisuuksien mukaan avata blogi
Sosiaalityön tutkimuksen päivien yhteydessä Jyväskylässä helmikuussa 2016, se ei päivien
järjestelyihin ja seuran vuosikokoukseen liittyvien kiireiden vuoksi onnistunut. Blogin perustamisesta
ja sen toteutusvaihtoehdoista on jatkettu keskustelua pohtien sen tehtävää,
tarkoituksenmukaisuutta ja toteutusalustaa, lisäksi on pohdittu mahdollisia yhteisblogivaihtoehtoja.
Julkaisutoiminta
Seura jatkoi vuonna 2016 julkaisutoimintaansa vakiintuneessa muodossaan. 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
päätoimittajuus on vaihtunut Suomesta tanskalaisten vetovastuulle. Suomessa lehden on seuran
kautta tilannut 73 jäsentä.
Seura julkaisi yhdessä Talentia ry:n kanssa vuonna 2016 sähköisen Tutkiva sosiaalityö-liitteen, joka
on luettavissa seuran www-sivuilla. Vuoden 2016 Tutkiva sosiaalityö -julkaisun teemana toimi
Sosiaalityön tutkimuksen päivillä käsitelty teema: Sosiaalityön aika. Julkaisuun kutsuttiin kirjoittajia
sekä pää- ja kommenttipuheenvuoron pitäjiltä että työryhmien vetäjien ehdotusten pohjalta:
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työryhmänvetäjät arvioivat ja valikoivat teeman kannalta erityisen kiinnostavia esityksiä, joista olisi
tärkeää jakaa tietoa laajemminkin tekstin muodossa. Julkaisuun toimitettiin artikkelit kahdelta
pääpuheenvuoron ja kahdelta kommenttipuheenvuoron esittäjältä ja artikkelit kymmenen
työryhmäesityksen pohjalta. Julkaisun tarkoituksena oli esitellä suomalaista sosiaalityön tutkimusta,
jossa aika oli jollakin tavalla merkityksellisessä asemassa sosiaalityön eri kentillä. Julkaisun toimittivat
Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Sirpa Kannasoja, professori Marjo Kuronen ja
tohtorikoulutettava Tytti Poikolainen.
Seuran hallitus valitsi kahdesta vuosikirjaehdotuksesta seuraavan vuosikirjan teemaksi
asiantuntijuuden. ”Sosiaalityö ja uusi asiantuntijuus” -teoksen toimittajina toimivat Tarja Juvonen,
Jari Lindh, Anneli Pohjola & Marjo Romakkaniemi: toimitustyö on käynnissä. Seura on solminut
kustannussopimuksen teoksesta Oy Unipress Ab:n kanssa, ja -teos julkistetaan Sosiaalityön
tutkimuksen päivillä helmikuussa 2018.
Jäsenlehti
Seuran jäsenlehtenä toimii Janus – Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti.
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 2016 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 pyrkinyt pidemmällä aikavälillä
vaikuttamaan Januksen ja Nordic Social Work Reseach-lehden Julkaisufoorumin
julkaisuluokitustasoihin. Seura kuuluu Tieteellisten seurain valtuuskuntaan. Hallituksen
puheenjohtaja osallistui TSV:n syyskokoukseen 25.10.2016. STM kutsui Sosiaalityön tutkimuksen
seuran hallituksen Huoltaja-säätiön ja Sosiaalijohto ry:n tapaamiseen 10.10.2016. Hallitus valitsi
joukostaan edustajat, jotka osallistuivat tapaamiseen: hallitus antoi seuralta pyydetyn esityksen
(teemalla sosiaalialan koulutussisällöt) sekä osallistui yhteiseen keskusteluun.
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 2016 sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestettiin Jyväskylässä (11.–12.2.2016) yhteistyössä
Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalityön oppiaineen kanssa. Vuonna
2016 päivien teemana oli sosiaalityön aika. Päivillä tarkasteltiin aikaa ja sen merkitystä sosiaalityön
ammatillisissa ja tutkimuksellisissa käytännöissä, mutta myös esimerkiksi suhteessa politiikkaan ja
talouteen. Päiville osallistui yhteensä 253 tutkijaa, opettajaa, opiskelijaa ja sosiaalialan
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ammattilaista. Työryhmiä päivillä oli yhteensä 15 ja keskustelu niissä oli vilkasta ja innostavaa.
Palautekysely antoi vahvistusta tutkimuksen päivien toimivuudesta ja tärkeydestä.
Seura myönsi päivien yhteydessä vuosittain jaettavan gradupalkinnon Teija Kaarakaiselle (Jyväskylän
yliopisto) työstään ”Oikeus ja kyky määrätä itsestä. Käsiteanalyysi sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakkaan itsemääräämisoikeudesta lainvalmisteluasiakirjoissa”. Päivillä jaettiin myös viiden vuoden
välein jaettava väitöskirjapalkinto. Palkinto myönnettiin Maija Mänttäri-van der Kuipille (Jyväskylän
yliopisto) väitöskirjasta ”Work related well-being among Finnish frontline social workers in an age of
austerity”.
Kansainvälinen toiminta
Toimintavuoden 2016 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 2016 ESWRA:n järjestämään 6th European Conference for
Social Work Research, ECSWR-konferenssiin Lissabonissa, Portugalissa.
Talous
Tilikauden alussa 1.1.2016 seuran pankkitilillä oli varoja 1118,05 euroa. Tilikausi oli ylijäämäinen
5463,10 eurolla. Seuran tulot olivat kokonaisuudessaan lähes talousarvion mukaisia (- 5 %).
Jäsenmaksutuloja saatiin ennakoitua enemmän, kun puolestaan muut tulot jäivät ennakoitua
alhaisemmiksi. Taloutta tasapainotti menojen mittava leikkaantuminen (- 23 %) erityisesti Janusjäsenlehden kuluihin liittyen sekä muita kuluja karsimalla.
Tilinpäätösasiakirjat kuvaavat toimintakauden tapahtumia. Jäsenmaksut pidettiin ennallaan
vuosikokouksen yhteydessä. Vuonna 2016 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 18 504,00 €. Taloudenhoitajana toimi
vuonna 2016 Aira Juka. Toiminnantarkastajina olivat Heidi Muurinen (HY) ja Maija Jäppinen (HY)
sekä varatoiminnantarkastajina Raija Koskinen (HY) ja Camilla Granholm (HY).

