TOIMINTAKERTOMUS 2014
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 2014 oli seuran 17. toimintavuosi ja Tieteellisten
seurain valtuuskunnan jäsenjärjestönä seura on ollut vuodesta 2001. Seuran
jäsenmäärä on vakiintunut ja seuran taloudellinen tilanne on niukka mutta
vakaa.
Vuonna 2014 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 pienten yhteiskuntatieteellisten yhdistysten kanssa. Erittäin
ajankohtaiseen aiheeseen tartuttiin myös yhteistyössä THL:n kanssa
järjestetyssä perustoimeentulon muutosta käsittelevässä seminaarissa.
Sosiaalityön
tutkimuksen
seuran
näkyvyyteen
panostettiin
edelleen
tehostamalla sähköistä viestintää, uudistamalla seuran kotisivuja sekä olemalla
esillä eri tilaisuuksissa. Julkaistoiminta toteutettiin toimintasuunnitelman
mukaisesti eri julkaisujen muodossa. Sosiaalityön tutkimuksen päivät
toteutettiin vuonna 2014 onnistuneesti yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston
kanssa. Seura osallistui myös sekä Pohjoismaiseen että kansainväliseen
yhteistyöhön.
Jäsenistö
31.12.2014 seurassa oli kaikkiaan 483 henkilöjäsentä, joista vuoden 2014
jäsenmaksun oli maksanut 414 jäsentä. Tämän lisäksi seuraan kuului kolme
yhteisöjäsentä. Vuoden 2014 loppuun mennessä kyseisen toimintavuoden jäsenmaksua ei kehotuksista huolimatta maksanut 66 henkilöä. Jäsenmaksunsa
maksaneista
jäsenistä
varsinaisia
jäseniä
oli
279,
opiskelijatai
eläkeläisjäseniä yhteensä 87 ja kaksoisjäseniä (sekä Sosiaalityön tutkimuksen
seuran että Sosiaalipoliittisen yhdistyksen jäseniä) 44. Jäsenhakemuksensa
seuralle jätti 26 henkilöä,
ja heidät hyväksyttiin seuran jäseniksi.
Jäsenrekrytoinnin kautta toimintavuonna on onnistuttu saamaan mukaan

erityisesti uusia opiskelijajäseniä. Vuoden 2014 aikana seurasta erosi tai
todettiin eronneiksi maksamattomien jäsenmaksujen takia yhteensä 46
jäsentä.
Hallitus hyväksyy yhdistyksen henkilö- ja yhteisöjäsenet. Uusille jäsenille
lähetettiin tervetulokirje, uusin jäsenkirje, jäsenmaksulomake sekä tietoa
seuran kautta tilattavista olevista Nordic Social Work Research ja
Socialvetenskaplig tidsskrift lehdistä.
Seuran kunniajäseniä ovat Marjatta Eskola, Helmi Mäki, Jorma Sipilä, Aulikki
Kananoja, Simo Koskinen ja Synnöve Karvinen-Niinikoski sekä Tarja Pösö.
Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana kaksi, toinen maaliskuussa ja toinen
joulukuussa. Ensimmäisen jäsenkirjeen yhteydessä lähetettiin vuoden 2014 jäsenmaksulomake ja toisen yhteydessä vuosikokouskutsu. Seura on tehnyt
päätöksen vähentää ympäristöä kuormittavaa painettua materiaalia ja käyttää
pääasiassa sähköistä viestintään. Vuoden toinen jäsenkirje julkaistiin siten
suunnitelmien mukaisesti myös seuran kotisivuilla. Sähköpostilistan kautta
tiedottamista
on
pyritty
vahvistamaan
kokoamalla
jäsenten
sähköpostiosoitteita aktiivisesti. Seuralla on kuitenkin edelleen runsaasti
jäseniä, joiden sähköpostiosoitetta ei ole jäsenrekisterissä tai joiden
sähköpostiosoite on vanhentunut. Tämä hankaloittaa sähköistä viestintää
jäsenasioissa.
Vuoden 2014 lopussa toteutettiin sähköinen jäsenkysely jäsenten taustoista
sekä heidän toiveistaan ja odotuksistaan seuran toiminnan suhteen. Kutsun
kyselyyn ovat saaneet kaikki seuran jäsenet ja tulosten analysointi jatkuu
vuoden 2015 aikana.
Hallitus ja toimihenkilöt
Seuran vuosikokous pidettiin Sosiaalityön tutkimuksen päivien yhteydessä
Kuopiossa 13.2.2014. Vuosikokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Ilse
Julkusen (Helsingin yliopisto) sekä hallituksen kokoonpanoksi vuoden 2014
toimikaudelle:
Varsinaiset
jäsenet:
Timo
Harrikari
(Helsingin
yliopisto),
Elina
Virokannas (Jyväskylän yliopisto), Raija Väisänen (Itä-Suomen yliopisto),
Anniina Kaittila (Turun yliopisto), Katja Kuusisto (Tampereen yliopisto), Marjo
Romakkaniemi (Lapin yliopisto), Kirsi Nousiainen (Socca, Osaamiskeskukset),
Päivi Mäkinen (Talentia). Vara-jäsenet: Sirpa Kannasoja (Jyväskylän yliopisto),
Anne-Mari Jaakola (Itä-Suomen yliopisto), Suvi Holmberg (Tampereen
yliopisto),
Marjaana
Seppänen
(Lapin
yliopisto),
Helena
Palojärvi
(Naistenkartano, Järjestöt), Osmo Jurvanen (Am.lis. opiskelijat), Minna Veistilä
(AMK-verkosto), Kati Sihvonen (perustutkinto-opiskelijat). Syksyllä 2014
Anniina Kaittilan tilalla hallitustyöskentelyyn osallistui Riti Esberg (Turun
yliopisto).
Järjestäytymiskokouksessaan
varapuheenjohtajaksi Timo
taloudenhoitajaksi Aira Jukan.

13.2.2014
hallitus
valitsi
seuran
Harrikarin, sihteeriksi Pia Erikssonin ja

Seuran hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Vuosikokousta

valmisteleva kokous pidettiin 14.1.2014. Uuden hallituksen kokoukset pidettiin
helmikuussa
järjestäytymiskokouksena
Kuopiossa
sekä
maaliskuussa,
toukokuussa, syyskuussa ja marraskuussa Helsingissä Tieteiden talolla.
Hallitustyöskentely kohdentui vuoden 2014 aikana muun muassa seuraaviin
asioihin: valtakunnallisten sosiaalityön tutkimuksen päivien suunnitteluun ja
toteutukseen, seuran näkyvyyden lisäämiseen seuran internet-sivuilla ja
facebooksivuilla,
tutkimusten
edellytysten
vaikuttamiseen
sekä
pohjoismaisen ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseen.
Sosiaalityön tutkimuksen seuran näkyvyys
Yksi seuran tavoitteista on tehdä sosiaalityön tutkimusta näkyväksi. Vuoden
2014 aikana seura on lisännyt näkyvyyttään ja tehostanut viestintää niin
kansallisesti kuin kansainvälisesti. Seuran kotisivut on uudistettu ja niitä, kuten
myös seuran Facebook-sivuja, on päivitetty ajankohtaisilla asioilla. Facebooksivun ”tykkääjät” ovat yli kaksinkertaistuneet vuoden aikana ja myös
kotisivujen käyntimäärät ovat lisääntyneet. Sosiaalityön tutkimuksen päivistä
2014 tiedotettiin myös Twitterissä.
Seuran toiminnasta ja muista ajankohtaisista tapahtumista tiedotettiin seuran
kotisivuilla
(www.sosiaalityöntutkimuksenseura.fi).
Sivujen
ulkoasu
ja
käyttöliittymä uusittiin vuoden 2014 alussa ja sivuja on päivitetty säännöllisesti
toimintavuoden aikana. Internet-sivuilla on tietoa seuran toiminnasta
(tutkimuksen
päivistä,
seminaareista,
julkaisuista,
kansainvälisestä
yhteistyöstä, pro gradu-, lisensiaatintutkimus- ja väitöskirjapalkinnoista,
kunniajäsenistä). Sivuilta löytyvät myös toimintasuunnitelmat ja -kertomukset,
ajankohtaiset asiat, yhteystiedot ja seuran historia. Kotisivujen päivityksestä ja
uudistuksesta on vastannut seuran sihteeri.
Vuonna 2006 aloitetun Kuukauden kolumnin julkaisemista jatkettiin seuran
kotisivuilla. Seuran kotisivuilla julkaistaan ajankohtaisia teemoja käsittelevää
Kuukauden kolumni, josta hallituksen jäsenet vuorollaan vastaavat. Kolumnien
näkyvyyttä on lisätty Facebook sivun linkityksen kautta, mikä on kasvattanut
lukijakuntaa. Kaikki kuukauden kolumnit vuodesta 2006 alkaen ovat
luettavissa kotisivuilla.
Seuran hallitus esitti tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan valtionpalkinnon
saajaksi Johanna Hurtigin tutkimusta väkivallasta uskonnollisissa yhteisöissä.
Hallitus perusteli esitystään erityisesti Hurtigin tutkimuksen herättämällä
tärkeällä julkisella keskustelulla ja sen tuomalla näkyvyydellä sosiaalityön
tutkimukselle. Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto myönnettiin vuonna 2014
Hurtigille hänen teoksestaan Taivaan taimet.
Vuoden aikana seura oli esillä Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön aikakauslehti
Januksen numerossa 2/2014, jossa puheenvuorona julkaistiin Heidi Muurisen
kirjoittama yhteenveto Sosiaalityön tutkimuksen päivien 2014 työryhmistä ja
niissä käydystä keskustelusta.
Uusia seuran esitteitä päätettiin olla painamatta mutta sen sijaan esim.
Sosiaalityön tutkimuksen päivillä oli esillä posterin lisäksi QR-koodit, joiden
avulla osallistujat saivat avattua seuran kotisivut ja liittymisohjeet suoraan
kännykkäänsä. Seura on myös ollut esillä useassa kansallisessa ja

kansainvälisessä konferenssissa vuoden aikana.
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.
Seuran
hallitus
ehdotti
strategisen
tutkimusneuvoston
jäseneksi
sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamoa. Seuran hallitus kävi keskustelua
muiden pienten tiedeseurojen kanssa (SPY:n, Lapsuudentutkimuksen seuran,
Nuorisotutkimusseuran) ja päätyi ehdottamaan yhteistä ehdokasta.
Seuralta pyydettiin myös lausunto valmisteilla olevaan sosiaalihuoltolakiin.
Lausunto, jossa painotettiin tutkimusperustaista sosiaalityötä sekä sitä että
sosiaalihuollon tehtävärakenteiden ja työnjaon kehittämisen tulee perustua
tutkimukseen, tehtiin yhteistyössä Sosnetin ja sosiaalialan osaamiskeskusten
kanssa.
Hallitus
myös
kommentoi
ehdotusta
Laki
kuntaja
palvelurakenneuudistuksesta. Lausunnoissa korostettiin sitä, että sosiaali- ja
terveydenhuollon alojen osaamista ja tietoa tuottavien rakenteiden ja
mahdollisuuksien tulisi olla keskenään yhdenvertaiset ja että tutkimustiedon
tuottamisen vastuut puuttuivat lakiesityksestä.
Seura kuuluu Tieteellisten seurain valtuuskuntaan. Hallituksen jäsen osallistui
kevätkokoukseen 31.3.2014 ja hallituksen puheenjohtaja osallistui TSV:n
syyskokoukseen 7.10.2014.
Sosiaalityön tutkimuksen seura pyrki edistämään tutkijoiden välistä yhteistyötä
mm. mahdollistamalla eri vaiheissa olevien tutkijoiden oman tutkimuksen
esittämistä työryhmissä Sosiaalityön tutkimuksen päivillä.
Julkaisutoiminta
Seura jatkoi vuonna 2014 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.
Yhdessä Talentia ry:n kanssa seura julkaisi vuonna 2014 sähköisen Tutkiva
sosiaalityö –liitteen Eettisyys ihmistyössä (toim. Anne-Mari Jaakola, Leena
Leinonen & Marja Väänänen-Fomin). Kaikki aikaisemmat liitteet on koottu
seuran kotisivuille ja ne ovat seuran eniten katsottuja tiedostoja.
Seuran hallitus valitsi kolmen ehdotuksen joukosta seuraavan vuosikirjan
teemaksi kansainvälisen sosiaalityön. Kirjan toimitustyö, jota seura aktiivisesti

tukee, on käynnissä ja toimittajina toimii Maija Jäppinen, Anna Metteri, Satu
Ranta-Tyrkkö ja Pirkko-Liisa Rauhala. Seura on solminut kustannussopimuksen
United press globalin kanssa ja kirja julkistetaan Sosiaalityön tutkimuksen
päivillä helmikuussa 2016.
Jäsenlehti
Seuran jäsenlehtenä toimii Janus – Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön
tutkimuksen aikakauslehti. Jäsenkyselyn mukaan kotimainen jäsenlehti
koetaan tärkeäksi. Yhteisen lehden ja jaetun päätoimittajuuden myötä
yhteistyö Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa on ollut tiivistä vuoden aikana.
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 2014 Januksen toimitus on sijainnut
Helsingissä. Päätoimittajuuden on jakanut sosiaalityön käytäntötutkimuksen
professori Mirja Satka ja sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo.
Paikallistoimituksen jäseniä ovat olleet Jyri Liukko, Pirkko-Liisa Rauhala,
Ullamaija Seppälä ja Maria Tapola-Haapala. Toimitussihteerinä on toiminut Tuuli
Hirvilammi.
Januksen toimitusneuvostoon ovat vuoden 2014 aikana kuuluneet Laura
Assmuth Itä-Suomen yliopistosta, Mia Hakovirta Turun yliopistosta, Merja
Laitinen Lapin yliopistosta, Mikael Nygård Åbo Akademista, Suvi Raitakari
Tampereen yliopistosta ja Elina Virokannas Jyväskylän yliopistosta.
Tilaisuudet ja jaetut palkinnot
Vuoden sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestettiin Kuopiossa 13.–14.2.2014
teemalla ”Eettisyys ihmistyössä”. Päiviin osallistui yhteensä yli 300 tutkijaa,
opettajaa, opiskelijaa ja sosiaalialan ammattilaista. Pääpuhujina toimi
professori Brian Littlechild, joka tarkasteli tutkimuseettisiä kysymyksiä
alustuksessaan: "The place of ethics in social work". Tämän lisäksi emeritus
professori Pauli Niemelä pohti ihmisarvon ja sosiaalityön suhdetta, ja filosofian
yliopistonlehtori Elisa Aaltola puhui empatian merkitystä moraalisessa
toimijuudessa. Päivien aikana kokoontui yhteensä 13 työryhmää.
Päivien yhteydessä seuran myöntämän gradupalkinnon sai Charlotta Smeds
Helsingin yliopistosta.
Seura
järjesti
Helsingissä
28.8.2014,
yhteistyössä
Terveydenja
hyvinvoinninlaitoksen (THL) kanssa, tilaisuuden ”Perustoimeentulotuki siirtyy
Kelaan – mitä siitä seuraa sosiaalityölle?” Ilmaisen ja suosituksi osoittautuneen
seminaarin 135 paikkaa täyttyivät viikossa. Seminaari nauhoitettiin
kokonaisuudessaan ja tallenne julkaistiin verkossa.
Kansainvälinen toiminta
Toimintavuoden 2014 aikana yhteyksiä pohjoismaisen Forsan jäsenjärjestöihin
on ylläpidetty pohjoismaisen sosiaalityön tieteellisen aikakausjulkaisun, Nordic

Social Work Research -lehden toimittamisessa ja markkinoinnissa. Seuran
jäsenet ovat voineet tilata sekä NSWR –lehteä, että ruotsinkielistä
Socialvetenskaplig Tidskriftiä huomattavan edulliseen hintaan. NSWR-lehden
vuosikerta on maksanut jäsenille 24 euroa ja SVT-lehti 17 euroa.
Seuran hallituksen edustajat osallistuivat Bolzanossa pidettyyn 4th European
Conference for Social Work Research (ECSWR) –konferenssiin. Seuran edustus
osallistui myös Malmössä pidettyyn Forsa konferenssiin "På spaning efter det
sociala arbetets kulturer”.
Kansainvälinen yhdistys ESWRA (European social work research association)
perustettiin huhtikuussa 2014. Seura osallistui sen perustamiseen liittyviin
keskusteluihin.
Näiden lisäksi seura osallistui Helsingissä kesäkuussa 2015 järjestettävän
Pohjoismaisen Nordic 2015 "Rohkeus sosiaalialalla - Mod inom det sociala
området - Courage in the Social Sector" kongressin suunnittelutyöhön.
Talous
Seuralla on ollut kaksi tiliä, joista toinen NSWR-julkaisua varten avattu tili
lopetettiin ja seuran kaksi tiliä yhdistettiin siten yhdeksi.
Tilikausi oli alijäämäinen 3479,65 eurolla. Tilikauden alussa 1.1.2014 seuran
pääpankkitilillä oli varoja 4380,68 euroa ja NSWR-lehden tilillä oli tilikauden
alussa varoja 1029,61 euroa. Vuoden lopussa 31.12.2014, tilikauden
päättyessä, yhdistetyllä tilillä oli 1930,64 euroa. Seuran menot olivat
talousarvioin mukaisia, mutta jäsenmaksutulot jäivät aikaisempien vuosien
tavoin odotettua alhaisemmiksi maksamattomien jäsenmaksujen takia.
Tilinpäätösasiakirjat kuvaavat toimintakauden tapahtumia.
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 15089 €.
Taloudenhoitajana toimi vuonna 2014 Aira Juka. Toiminnantarkastajina olivat
Heidi Muurinen (HY) ja Maija Jäppinen (HY) sekä varatoiminnantarkastajina
Raija Koskinen (HY) ja Camilla Granholm (HY).

