TOIMINTASUUNNITELMA 2022
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 tieteellistä ja ammatillista identiteettiä. Sosiaalityön tutkimuksen seura vaikuttaa oman tieteenalansa sisäiseen kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun,
osallistuu yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta relevantteihin keskusteluihin ja pyrkii vaikuttamaan sosiaalityön tutkimuksen tekemisen edellytyksiin.

Vuosi 2022 on seuran 25. toimintavuosi. Sosiaalityön ja sen tutkimuksen edellytykset ovat seuran toimintavuosien aikana muuttuneet monin tavoin, ja seuran toiminnan keskeisenä painopisteenä on olla
aina kulloinkin mukana kiinni ajassa tukemassa ja edistämässä sosiaalityön tutkimuksen edellytyksiä.
Yksi näkyvimpiä muutoksia viime vuosina on ollut sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kohdentama
rahoitus sosiaalityön tutkimukseen (VTR). Vuonna 2020 STM avasi ensimmäisen kerran yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimukseen rahoitushaun, ja toinen rahoitushaku päättyi toukokuussa 2021. Sosiaalityölle kohdennettua rahoitusta voidaan pitää erittäin merkittävänä avauksena sosiaalityön tutkimuksen vahvistamiseksi.
Sosiaalityön tutkimuksen seura osallistuu tutkimusrahoituksesta käytävään keskusteluun muun muassa SOSNETin Tohtorikoulutus- ja tutkimusyhteistyön työvaliokunnan toiminnan kautta. Vuoden
2022 aikana uudet hyvinvointialueet käynnistyvät, ja seura jatkaa sote -uudistukseen liittyvää vaikuttamista erityisesti sosiaalityön tutkimuksen tekemisen edellytysten kysymyksissä.

Viestinnän osalta jatketaan näkyvyyden kehittämistä sosiaalisen median, seuran verkkosivujen ja jäsenkirjeiden avulla. Viestinnän ydinsisältö on esitellä monipuolisesti sosiaalityön tutkimusta ja samalla
tuoda esiin seuraa sosiaalityön tutkimuksen keskeisenä toimijana.

Tulevalla toimintakaudella jatketaan tiivistä pohjoismaista yhteistyötä, johon seuran toiminnassa on
panostettu jo vuodesta 2017 alkaen. Se tarkoittaa pohjoismaisten sosiaalityön tutkimuksen seurojen
(FORSA) puheenjohtajiston toiminnan koordinaatiovastuun jakamista ja aktiivista toimintaa osana puheenjohtajistoverkostoa. Koordinaatiovastuu on vuosina 2022–2023 Norjassa.

Erilaiset sidosryhmät ja niiden kanssa työskentely on edelleen tärkeässä roolissa kaikessa seuran toiminnassa alkavalla toimintakaudella.
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Sosiaalityön tutkimuksen edellytyksiin vaikuttaminen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen

Seuran toiminnan tavoitteena on vaikuttaa sosiaalityön tutkimuksen tekemisen edellytyksiin ja sosiaalityön tutkimuksen vahvistamiseen käymällä vuoropuhelua sosiaalityön käytännön, opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi seuran toiminnan avulla edistetään tieteidenvälistä keskustelua. Nämä tavoitteet toteutetaan seuraavasti:
-

Tekemällä yhteistyötä valtakunnallisen SOSNET-yliopistoverkoston kanssa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja seminaareja sekä osallistumalla SOSNET:n Tohtorikoulutus- ja tutkimusyhteistyön työvaliokunnan toimintaan (seuralla on edustus työvaliokunnassa).

-

Edistämällä yhteistyötä lähitieteiden tutkimusseurojen (esim. Janus-lehti yhteistyössä Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa), sosiaalialan osaamiskeskusten ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa (esim. Sosiaalityön tutkimuksen päivät).

-

Tukemalla nuorten tutkijoiden verkostoitumista sekä edistämällä tiedemaailmaan liittyvää
tiedonvaihtoa ja tiedotusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

-

Jakamalla aktiivisesti tietoa sosiaalityön ja muiden sosiaalityölle relevanttien tieteenalojen
tutkimuksista, väitöskirjoista sekä muista ajankohtaisista sosiaalityön julkaisuista verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta.

-

Ylläpitämällä jo muodostuneita yhteistyötapoja sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen (ERKO)
kanssa ja rakentamalla yhteistyösuhteita uusien, aloittavien erikoistumiskoulutusryhmien
kanssa. Tärkeimpänä yhteistyötapana on seuran toiminnasta, muun muassa tutkimuksen päivistä, tiedottaminen ja ERKO-opiskelijoiden integrointi seuran toimintaan.

-

Seuraamalla yliopistojen rakenteellisia muutoksia ja osallistumalla keskusteluun sekä tapahtumien järjestämiseen yhteistyössä SOSNET:n kanssa (mm. sosiaalityön yliopistotasoisen koulutuksen, tutkimukseen perustuvan opetuksen ja tutkimuksen tekemisen edellytyksiin vaikuttaminen).

-

Seuraamalla ja osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteiskunnallisten
asioiden valmisteluun. Tarvittaessa laatimalla kannanottoja ja lausuntoja sosiaalityön ja sen
tutkimuksen edellytyksiin liittyvistä asioista.

-

Huomioimalla kaikessa toiminnassa relevantit sidosryhmät.

Kansainvälinen toiminta
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Seuran toiminnan tavoitteena on vaikuttaa tieteenalan kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun.
Vuonna 2021 aktiivisesti tiivistynyttä yhteistyötä pohjoismaisten sosiaalityön tutkimuksen seurojen
(FORSA Nordic) kanssa jatketaan. Toiminnassa toteutetaan 21.11.2018 pidetyssä FORSA Nordic -kokouksessa sovittuja yhteistyötapoja.
-

Huomioidaan yhteistyössä laadittu Joint declaration from the presidents of the five FORSA Nordic countries -dokumentti.

-

Norja järjestää seuraavan FORSA/NOUSA-konferenssin Bodøssä kesäkuussa 2023. Tarjotaan
tarvittaessa tukea konferenssia isännöivälle Norjalle (FORSA Norwayn puheenjohtaja Asgeir
Solstad).

-

Seurojen puheenjohtajistossa on tapahtunut jälleen henkilövaihdoksia, joten puheenjohtajien
kokoontuminen on suotavaa yhteistyön jatkumisen kannalta.

-

Tuetaan NSWR-lehden päätoimittajan ja co-editorien työtä ja lehden toimintaa.

Näiden lisäksi kansainvälisessä toiminnassa tulevalla toimintakaudella tavoitellaan seuraavaa:
-

Jatketaan pohjoismaista yhteistyötä sosiaalityön koulutuksen saralla 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; International Social
Work & Society Academy, TiSSA).

-

Tehdään yhteistyötä eurooppalaisen sosiaalityön tutkimusseuran European Social Work Research Associationin kanssa (ESWRA).

-

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan muihin kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin.

Viestintä

Seuran viestinnän tavoitteena on edistää sosiaalityön tutkimusta ja jakaa tietoa tutkimuksesta. Yksi
keskeinen tavoite toimintakaudella onkin aktiivinen tutkimustiedon levittäminen ja tiedon helppo saatavuus jäsenistölle sekä muille kiinnostuneille. Seminaarien ja tapahtumien järjestäminen mahdollistetaan etätoteutuksina covid-19-pandemian jatkuessa. Lisäksi huomiota kiinnitetään tehostetusti seuran toiminnan tunnetuksi tekemiseen ja jäsenten rekrytointiin. Vuoden 2022 tavoitteena on saavuttaa
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vuonna 2021 kehitetyn rekrytointimateriaalin avulla entistä paremmin sosiaalityön opiskelijoita seuran toiminnan piiriin.

Aktiivista viestintää ylläpidetään edelleen viestintäsuunnitelman mukaisesti ja sen onnistumista arvioidaan tarvittaessa. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Seuran verkkosivut (www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi) toimivat yhtenä keskeisenä toiminnan viestintäkanavana. Verkkosivujen toimivuutta arvioidaan tarvittaessa. Nettisivuilla on saatavilla hallituksen yhteystiedot, seuran ajankohtaiset toimintaan liittyvät asiakirjat sekä kolumnit. Sivuja pyritään päivittämään säännöllisesti, jotta niiden sisältö palvelee jäsenistöä sekä ulkoista tiedottamista.

Seuran ajankohtaisen tiedon välittäjänä sosiaalinen media on tärkeä. Vuonna 2022 viestitään sosiaalisessa mediassa seuran Facebook-sivujen (Sosiaalityön tutkimuksen seura) ja Twitterin (@sostyontutkimus) avulla sekä mahdollisuuksien mukaan erillisin tapahtumasivustoin (esim. Sosiaalityön tutkimuksen päivät).

Vuosikirja ja muu julkaisutoiminta

Seuran julkaisutoimintaan kuuluvat vakiintuneet toiminnot, joita jatketaan myös vuonna 2022. Julkaisutoiminnassa keskeistä vuonna 2022 on:
-

Vuosikirjan (julkaistaan vuonna 2023) julkaisemisen edistäminen ja toimituksen etenemisen
seuraaminen yhteistyössä kirjan toimituskunnan kanssa.

-

Tulevana toimintavuotena jatketaan yhteispohjoismaisen NSWR-aikakauslehden (kustantaja
Taylor & Francis) markkinointia ja sopimusneuvotteluja yhdessä muiden pohjoismaisten seurojen kanssa. Lehden tilaushinta seuran jäsenille nousee vuonna 2022 hieman. Jäsenhinta
vuodelle 2022 on 36 euroa.

-

Yhteistyön jatkaminen Janus-lehden kanssa:
o

Janus julkaisee puheenjohtajan pääkirjoituksen sopimuksen mukaan. Lisäksi kannustetaan jäsenistöä aktiiviseen lukemiseen ja kirjoitustyöhön niin artikkeleiden, puheenvuorojen kuin kirja-arvioiden osalta.

-

Yhteistyön jatkaminen Socialvetenskaplig tidskrift -lehden kanssa.

-

Toimitetaan ja julkaistaan Tutkiva sosiaalityö -liite yhteistyössä tutkimuksen päivät järjestävän
yliopiston sekä Talentia ry:n kanssa Sosiaalityön tutkimuksen päiviin liittyen.

-

Jatketaan kuukauden kolumnin julkaisemista seuran kotisivulla ja tiedotetaan kolumneista sosiaalisen median kautta.
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-

Seurataan Julkaisufoorumin työskentelyä ja vaikutetaan siihen yhteistyössä SOSNET:n kanssa.

-

SOSNET:n Tohtorikoulutus- ja tutkimusyhteistyön työvaliokunnan jäsenistä koostuva ryhmä
valmistelee artikkelia sosiaalityön väitöskirjoista ja sosiaalityön tutkimuksen ajankohtaisista
teemoista, sosiaalityön rahoituksen tarkastelu mukaan lukien. Artikkelia on tarkoitus edistää
vuoden 2022 aikana, ja mukana ryhmän toiminnassa on seuran edustaja työvaliokunnasta.

Tilaisuudet ja jaettavat palkinnot

Seuran toiminnan tavoitteena on edistää sosiaalityön tutkimuksen asemaa ja tutkijoiden verkostoitumista. Tätä tehtävää toteutetaan järjestämällä seminaareja yhteistyötahojen kanssa (esim. SOSNET),
ja olemalla mukana vuosittaisten valtakunnallisten tutkimuksen päivien toteuttamisessa ja seuraavien
päivien suunnittelussa (vuonna 2022 päivien toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto ja vuonna 2023
Helsingin yliopisto).

Vuonna 2022 valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa 17.–18.2.2022 virtuaalikonferenssina. Päivien teemana on ”Ympäristö ja rakenteet sosiaalityössä”. Päivillä pohditaan, mitä ja millaista merkitystä ympäristöllä ja rakenteilla on sosiaalityössä, millä tavoin ympäristöt ja rakenteet määrittävät sosiaalityötä sekä sen reunaehtoja. Sosiaalityössä rakenteita ja ympäristöjä on usein lähestytty erityisesti sosiaalisista, taloudellisista ja poliittisista näkökulmista. Päivien teeman tavoitteena on haastaa osallistujat pohtimaan, miten sosiaalityön
suhdetta ympäristöihin ja rakenteisiin tulisi jäsentää uusiksi. Rakenteisiin vaikuttamaan pyrkivä sosiaalityö ammentaa radikaalista ja kriittisestä yhteiskunnallisesta ajattelusta. Ekologisen kestävyyden
vaade kyseenalaistaa sosiaalityön ihmiskeskeisyyttä. Vuoden 2022 Sosiaalityön tutkimuksen päivillä
tartutaan tähän haasteeseen ja keskustellaan asiakastyön, järjestelmäkeskeisyyden, ympäristöjen ja
rakenteiden välisistä suhteista.

Pääpuheenvuoroissa päivien teemaa lähestytään erilaisista näkökulmista. Ensimmäisen pääpuheenvuoron päivillä pitää yliopistonlehtori Heather Boetto Charles Sturt yliopistosta Australiasta. Hänen
tutkimuksensa keskittyy ekososiaaliseen sosiaalityöhön ja ekologisesti kestävään sosiaalityöhön. Boetton palkittu väitöskirja käsitteli transformatiivista ekososiaalista työmallia (myös Boetto ym. 2017 British Journal of Social Work). Lisäksi Boetto on tutkinut toimintatutkimuksen keinoin ekososiaalisen
työn integrointia sosiaalityön käytäntöihin Australiassa ja Suomessa. Boetto palkittiin 2018 International Journal of Social Workin parhaan artikkelin palkinnolla artikkelistaan, jossa käsiteltiin ympäristöl-
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lisen kestävyyden etiikkaa sosiaalityössä. Toisena pääpuhujana on sosiaalityön professori Mona Livholts Helsingin yliopistosta. Hänen tutkimuksensa keskittyy glokaaliin sosiaalityöhön, luovaan kirjoittamiseen ja menetelmiin, intersektionaaliseen ja sosiaalisen kestävyyden analyysiin. Kolmantena pääpuhujana on yliopistotutkija Tuomo Kokkonen Jyväskylän yliopistosta. Kokkonen tutkii sosiaalista kansalaisuutta, osallisuutta, aikuissosiaalityötä sekä sosiaalityön suhdetta hyvinvointivaltioon ja palvelujärjestelmään. Kokkonen työskentelee parhaillaan osana MoRa-hanketta, joka on keskittynyt monitoimijaiseen rakenteelliseen sosiaalityöhön. Päivillä jaetaan myös seuran vuosittainen pro gradu -palkinto ansioituneelle opinnäytetyölle.

Vuonna 2022 toteutetaan yhteistyössä SOSNET:n Tohtorikoulutus- ja tutkimusyhteistyön työvaliokunnan kanssa Sosiaalityön tutkimuksen päivien prekonferenssi 16.2.2022 jatko-opiskelijoille teemalla
”Tieteenfilosofia sosiaalityön tutkimuksessa ja väitöskirjoissa”. Prekonferenssissa keskitytään tieteenfilosofisiin kysymyksiin, pohditaan tieteenfilosofisia sitoumuksia sosiaalityön tutkimuksessa sekä teoreettisten paradigmojen merkitystä tutkimuksessa. Prekonferenssi on tarkoitettu sosiaalityön tohtorikoulutettaville. Tutkimuksen seuran edustaja on osallistunut prekonferenssin sisällön suunnitteluun
ja on mukana prekonferenssin toteutuksessa. Prekonferenssin tavoitteena on myös tarjota sosiaalityön väitöskirjantekijöille mahdollisuus verkostoitumiseen. Näin pyritään tukemaan sosiaalityön tutkimuksen asemaa ja nuorten tutkijoiden tutkijanuraa.

Lisäksi on suunnitteilla SOSNET:n Tohtorikoulutus- ja tutkimusyhteistyön työvaliokunnan kanssa
”Meet and greet” -iltapäivä, jossa kerrottaisiin sosiaalityön koulutukseen hakeutumisesta ja sosiaalityön tutkimuksesta eri yliopistoissa. Tämä iltapäivä on tarkoitus toteuttaa kevään 2022 aikana.

Jäsenedut vuonna 2022

Jäsenedut vuonna 2022 ovat seuraavat:
-

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti Janus, joka ilmestyy neljä kertaa
vuodessa. Yhteisöjäsenet saavat painetun Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjan. Tämän lisäksi heillä on mahdollisuus kahden henkilön maksuttomaan osallistumiseen ja organisaationsa esittelyyn Sosiaalityön tutkimuksen päivillä.

-

Jäsenillä on mahdollisuus tilata seuran kautta Socialvetenskaplig tidskrift alennettuun hintaan.

-

Nordic Social Work Research -aikakauslehteä on mahdollisuus tilata seuran kautta alennettuun hintaan.
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-

Jäsenille lähetetään toimintavuoden aikana kaksi sähköistä jäsenkirjettä Membook-jäsenrekisterin kautta.

-

Seuran jäsenet voivat osallistua maksutta Sosiaalityön tutkimuksen päiville.

Jäsenrekrytointi

Jäsenrekrytoinnissa huomioidaan erityisesti toimintavuoden alku Sosiaalityön tutkimuksen päivillä
sekä uusien opiskelijajäsenten rekrytointi. Vuoden 2021 aikana kehitettyä opiskelijarekrytointimateriaalia hyödynnetään opiskelijarekrytoinnissa. Tiedotuksessa hyödynnetään yhteistyöverkostoa, kuten
SOSNET, yliopistot sekä osaamiskeskukset. Jäsenyyttä koskevaa informaatiota päivitetään myös seuran kotisivuilta. Lisäksi jäsenrekrytointia jatketaan eri tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä sekä
sosiaalisen median kautta.

Talous

Vuoden 2022 toimikausi käynnistyy kokonaistaloudellisesti tyydyttävässä tilanteessa. Seuran tili on
toimikauden alkaessa alijäämäinen 2.353,54 €. Vuoden 2022 aikana pyritään edelleen kehittämään
jäseneksi liittymisen prosesseja, jäsentiedotusta sekä jäsenetuja. Janus -lehden kuluja pyritään alentamaan kannustamalla jäseniä siirtymään sähköiseen julkaisuun tarjoamalla 10 % alennuksen jäsenmaksusta. Alennus koskee kaikkia jäseniä maksuluokasta riippumatta. Nordic Social Work Research lehdestä saadut rojaltit poistuvat toimintakauden aikana.

Seuran hallituksen kokoukset tullaan pääasiallisesti järjestämään Teams-kokouksina, mutta budjetissa
on varauduttu myös siihen, että matkustaminen seminaareihin ja konferensseihin käynnistyy uudelleen. Sosiaalityön tutkimuksen päivien taloudellinen toteutus pyritään turvaamaan myymällä esittelypöytiä tai virtuaaliesittelytiloja seuran ulkopuolisille toimijoille. Seura on voittoa tavoittelematon yhdistys, joten esittelytiloja myydään sen verran kuin se kustannusten kattamiseksi on tarpeellista. Myös
muihin verkossa tapahtuvien seminaarien ja yhteistyötapahtumien kustannuksiin on varauduttu.Tapahtumia pyritään järjestämään yhteistyössä muiden tahojen kanssa, jolloin kustannusten jakamisella
tavoitellaan säästöjä järjestelykustannuksissa.
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