
                                                                                                                      
 

TOIMINTAKERTOMUS 2013  
 

 
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 sisäiseen 

kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun, avaa yhteiskunnallisen 
päätöksenteon kannalta relevantteja keskusteluja ja pyrkii vaikuttamaan 

tutkimuksen tekemisen edellytyksiin sosiaalityössä. Vuosi 2013 oli seuran 16. 

toimintavuosi. Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenjärjestönä seura on 
ollut vuodesta 2001. Seuran jäsenmäärä on vakiintunut ja taloudellinen tilanne 

on niukka, mutta vakaa.  
 

Sosiaalityön tutkimuksen seuran näkyvyyteen panostettiin tehostamalla 
jäsenille tapahtuvaa viestintää erityisesti sosiaalisen median avulla. 

Julkaistoiminta toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti ja erityisesti 
Janus-lehden tulevaisuuteen ja Julkaisufoorumi-hankkeeseen panostettiin. 

Sosiaalityön tutkimuksen päivät toteutettiin vuonna 2013 yhteistyössä Lapin 
yliopiston kanssa ja tämän lisäksi seura järjesti keskustelutilaisuuksia ja 

osallistui kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin.  
 

Jäsenistö  

31.12.2013 seurassa oli kaikkiaan 503  henkilöjäsentä, joista vuoden 2013 

jäsenmaksun oli maksanut 429 jäsentä. Tämän lisäksi seuraan kuului kolme 

(3) yhteisöjäsentä. Vuoden 2013 loppuun mennessä kyseisen toimintavuoden 
jäsenmaksua ei kehotuksista huolimatta maksanut 74 henkilöä. 

Jäsenmaksunsa maksaneista jäsenistä varsinaisia jäseniä oli 299, opiskelija- 
tai eläkeläisjäseniä yhteensä 86 ja kaksoisjäseniä (sekä Sosiaalityön tutki-

muksen seuran että Sosiaalipoliittisen yhdistyksen jäseniä) 44. 
Jäsenhakemuksensa seuralle jätti 29 henkilöä,  ja heidät hyväksyttiin seuran 

jäseneksi. Vuoden 2013 aikana seurasta erosi tai todettiin eronneiksi yhteensä 
33 jäsentä.  

Hallitus hyväksyy yhdistyksen henkilö- ja yhteisöjäsenet. Uusille jäsenille 
lähetettiin tervetulokirje, 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. Näiden lisäksi 

sosiaalityön tutkimuksen päivillä helmikuussa 2013 kutsuttiin kunniajäseneksi 
professori Tarja Pösön.  

 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Seuran vuosikokous pidettiin Sosiaalityön tutkimuksen päivien yhteydessä 
Rovaniemellä 14.2.2013. Vuosikokous valitsi hallituksen vuoden 2013 

toimikaudelle. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilse Julkunen (Helsingin 
yliopisto). Vuoden 2013 hallituksen kokoonpano oli seuraava: varsinaiset 

jäsenet: Marjaana Seppänen (Lapin yliopisto), Timo Harrikari (Helsingin 
yliopisto), Elina Virokannas (Jyväskylän yliopisto), Kirsi Nousiainen (Socca), 

Katja Kuusisto (Tampereen yliopisto), Raija Väisänen (Itä-Suomen yliopisto), 
Veera Viitanen (Turun yliopisto), Päivi Mäkinen (Talentia) ja varajäsenet: Marjo 

Romakkainen (Lapin yliopisto), Kati Sihvonen (Helsingin yliopisto/opiskelija), 
Heli Valokivi (Tampereen yliopisto), Anne-Mari Jaakola (Itä-Suomen yliopisto), 

Helena Palojärvi (Naistenkartano ry.), Minna Veistilä (AMK-verkosto) ja Osmo 

Jurvanen (lis.opiskelija). 

Järjestäytymiskokouksessaan 14.2.2013 hallitus valitsi seuran 

varapuheenjohtajaksi Marjaana Seppäsen, sihteeriksi Pia Erikssonin (Helsingin 
yliopisto) ja taloudenhoitajaksi Aira Jukan. 

Seuran hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi (6) kertaa. 
Vuosikokousta valmisteleva kokous pidettiin 18.1.2013. Uuden hallituksen 

kokoukset pidettiin helmikuussa järjestäytymiskokouksena Rovaniemellä sekä 
huhtikuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja marraskuussa Helsingissä Tieteiden 

talolla.  

Hallitustyöskentely kohdentui vuoden 2013 aikana muun muassa seuraaviin 

asioihin: valtakunnallisten sosiaalityön tutkimuksen päivien suunnittelu ja 
toteutus, sosiaalityön alan lehtien luokitusten vahvistaminen 

Julkaisufoorumissa, vuosikirjan 2014 toimitustyön tukeminen sekä sosiaalityön 
tutkimuksen näkyvyyden lisäämiseen. 

 

Sosiaalityön tutkimuksen seuran näkyvyys  

Yksi seuran tavoitteista on tehdä sosiaalityön tutkimusta näkyväksi. Vuoden 

2013 aikana seura on lisännyt näkyvyyttään ja tehostanut viestintää 
sosiaalisessa mediassa pääasiassa Facebookin kautta. Seuran Facebook-sivut 

ovat tuoneet seuralle lisää näkyvyyttä ja niillä on 283 ”tykkäystä”. Sosiaalityön 
tutkimuksen päivistä 2014 on myös tiedotettu Twitterissä. 

Seura osallistui Aikuissosiaalityön päiville Tampereella 23-24.1.2013 ja  kävi 
esittelemässä toimintaansa Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Helsinki ry:n 

kokouksessa 21.3.2013. 

Seuran hallitus esitti vuoden aikana Johanna Hurtigin tutkimusta väkivallasta 

uskonnollisissa yhteisöissä, tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan Tiedon 
julkistamisen valtionpalkinnon saajaksi. Hallitus perusteli esitystään erityisesti 

Hurtigin tutkimuksen herättämällä tärkeällä julkisella keskustelulla ja sen 



tuomalla näkyvyydellä sosiaalityön tutkimukselle.  

Vuoden aikana seura oli esillä Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön aikakauslehti 

Januksessa. Lehdessä julkaistiin seuran hallituksen puheenjohtajan 
pääkirjoitus numerossa 2/2013 ja tiedotettiin Sosiaalityön tutkimuksen päivistä 

numerossa 4/2013.  

Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana kaksi, toinen huhtikuussa ja toinen 

joulukuussa. Ensimmäisen jäsenkirjeen yhteydessä lähetettiin myös vuoden 
2013 jäsenmaksulomake. Jäsenkirjeet ja jäsenmaksulomakkeet on 

ensisijaisesti lähetetty sähköpostitse. Tiedottamista seuran jäsenille 
sähköpostilistan kautta on pyritty vahvistamaan kokoamalla jäseniltä 

sähköpostiosoitteita. Seuralla on noin 160 jäsentä, jotka eivät ole mukana 
sähköpostilistalla tai joiden jäsenrekisterissä oleva sähköpostiosoite on 

vanhentunut. Tämä hankaloittaa sähköistä viestintää ajankohtaisista asioista. 

Seuran toiminnasta ja muista ajankohtaisista tapahtumista tiedotettiin seuran 

kotisivuilla (www.sosiaalityöntutkimuksenseura.fi). 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 toiminta-

suunnitelmat ja -kertomukset, ajankohtaiset asiat, yhteystiedot ja seuran 
historia. Kotisivujen päivityksestä on vastannut sihteeri Pia Eriksson, joka on 

vuoden aikana työstänyt uutta raikkaampaa ilmettä kotisivuille. Uudet kotisivut 
avautuvat alkuvuodesta 2014. 

Vuonna 2007 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, joka on kasvattanut 

lukijakuntaa. Kaikki aikaisemmat kuukauden kolumnit ovat luettavissa 
kotisivuilla. 

 

Tutkimuksen edellytyksiin vaikuttaminen  

Sosiaalityön tutkimuksen edellytyksiin on vaikutettu vuoropuhelulla 

sosiaalityön käytännön, tutkimuksen laajan kentän ja tiedeyhteisön kanssa. 
Tieteenalan edunvalvontatyöhön seura on osallistunut yhdessä 

yliopistoverkosto Sosnetin kanssa pyrkimällä vaikuttamaan Julkaisufoorumi-
hankkeessa sosiaalityön kannalta tärkeiden julkaisujen luokitustasoon sekä 

luokitukseen mukaan ottamiseen. 

Seura on aktiivisesti pyrkinyt edistämään Januksen ja muiden sosiaalityön alan 

lehtien luokituksia Julkaisufoorumissa. Syyskuussa seura jätti ehdotuksen 
yhteistyössä Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa Januksen, Nordic Social 

Work Researchin ja European Journal of Social Workin nostamiseksi 2-
luokkaan. Seura on myös pyrkinyt vaikuttamaan asiantuntijapaneelien 

jäsenistöön ja teki ehdotuksen professori Mikko Mäntysaaren jäsenyydestä. 
Seura ei onnistunut saamaan omaa ehdotustaan läpi, mutta jatkaa tekemällä 

yhteistyötä paneelin jäsenistön kanssa. 
 



Seura kuuluu Tieteellisten seurain valtuuskuntaan ja hallituksen jäsen osallistui 

TSV:n syyskokoukseen 2.10.2013. 

 
Sosiaalityön tutkimuksen seura pyrki edistämään tutkijoiden välistä yhteistyötä  

Sosiaalityön tutkimuksen päivillä mahdollistamalla eri vaiheissa olevien 
tutkijoiden työryhmäesityksiä omasta tutkimuksestaan.  

 
Julkaisutoiminta 

Seura jatkoi vuonna 2013 julkaisutoimintaa samaan tapaan kuin edellisenä 
vuonna. Sosiaalityön tutkimuksen seuran ja muiden pohjoismaisten 

sosiaalityön tutkimuksen seurojen (Forsa) kanssa perustettu Nordic Social 
Work Research -lehti on vakiinnuttanut asemansa. 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 pohjoismaista tutkimusta kansainvälisesti tunnetuksi. 

Lehden päätoimittajana on professori Tarja Pösö ja toimitussihteerinä Rosi 

Enroos. Suomessa lehden on seuran kautta tilannut 64 jäsentä, joka on 
hieman lisäystä viime vuodesta. 

Nordic Social Work Research -lehden toimitustyötä tuettiin yhdessä muiden 
Pohjoismaisten Forsa yhdistysten kanssa maksamalla palkkio 

toimitussihteerille. Tällä välttämättömällä toimitustyöllä on varmistettu kielen 
yhdenmukaisuus lehdessä. Jokainen Pohjoismaa osallistui osaltaan 500 eurolla 

ja palkkio maksettiin Sosiaalityön tutkimuksen seuran kautta. 

Yhdessä Talentia ry:n kanssa seura julkaisi vuonna 2013 Tutkiva sosiaalityö –

liitteen Oikeudenmukaisuus sosiaalityössä (toim. Johanna Hurtig, Anna 
Nikupeteri & Marjo Romakkaniemi). Liite ilmestyy sähköisenä. Kaikki Tutkiva 

sosiaalityö -liitteet on koottu seuran kotisivuille ja ne ovat seuran eniten 
ladattuja tiedostoja.  

Seuran seuraavan vuosikirjan toimitustyö on jatkunut vuonna 2013 ja kirja 
Rakenteellinen sosiaalityö (toim. Anneli Pohjola, Merja Laitinen ja Marjaana 

Seppänen) julkistetaan helmikuussa 2014 Sosiaalityön tutkimuksen päivillä. 

Vuosikirjan kielenhuoltokuluihin haettiin 1500 euron julkaisutukea TSV:ltä, 
mutta sitä ei seuralle myönnetty.   

 

Jäsenlehti ja yhteistyö Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa  

Seuran jäsenlehtenä on vuodesta 2013 ollut Janus – Sosiaalipolitiikan ja 
sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. Seuran jäsenistö on ollut 

tyytyväinen jäsenlehti Janukseen. Kotimainen jäsenlehti on osoittautunut 
tarkoituksenmukaiseksi ja yhteisen lehden myötä yhteistyö Sosiaalipoliittisen 

yhdistyksen kanssa on tiivistynyt.    

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 2013 Januksen toimitus on sijainnut 



Tampereella. Päätoimittajana on ollut Liisa Häikiö ja muita paikallistoimituksen 

jäseniä ovat olleet Hannele Forsberg, Pasi Pyöriä, Suvi Raitakari ja Ritva 

Nätkin. Toimitussihteerinä on toiminut Katri Siponen.  

Januksen toimitusneuvostoon on vuoden 2013 aikana kuuluneet Katja Forssén 

Turun yliopistosta, Laura Assmuth Itä-Suomen yliopistosta, Merja Laitinen 
Lapin yliopistosta, Mikael Nygård Åbo Akademista, Ullamaija Seppälä Helsingin 

yliopistosta ja Sakari Taipale Jyväskylän yliopistosta. 

Janus lehden tulevaisuudesta järjestettiin keskustelutilaisuus 15.3.2013 johon 

seuran hallituksen puheenjohtaja osallistui. Tilaisuuteen osallistui Sosiaalityön 
tutkimuksen seuran ja Sosiaalipoliittisen yhdistyksen lisäksi yliopistojen ja 

Januksen toimituskunnan edustajia. Tilaisuudessa todettiin, että lehden julkista 
kuvaa ja markkinointia tulisi kehittää akateemisemmaksi. Lehden luokitusta on 

vuoden aikana pyritty nostamaan tasolle 2 Julkaisufoorumissa, jossa seuraava 
arvio lehdistä tehdään syksyllä 2014.   

 

Tilaisuudet ja jaetut palkinnot 

Vuoden sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestettiin Rovaniemellä 14.–

15.2.2013 teemalla ”Oikeudenmukaisuus sosiaalityössä”. Päivien alustajana 
toimi professori Lena Dominelli aiheenaan: "Social justice and human rights as 

challenge of social work in the globalizing world". Lena Dominelli luennoi myös 
aiheesta ”Green Social Work” uuden kirjansa pohjalta. Tämän jälkeen filosofian 

ylipistolehtori Arto Laitinen pohti puheenvuorossaan "Mihin kysymyksiin 
oikeudenmukaisuusteoriat vastaavat?". Sosiaalityöntekijä-työnohjaaja Unto 

Matinlompolo osaltaan kysyi: "Mitä on lakien ja periaatteiden takana 
käytännössä?". Sosiaalioikeuden professori Pentti Arajärvi puolestaan avasi 

sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Professori Anneli Pohjola pohti 
vähemmistöryhmien oikeutta tietoon ja palveluihin - esimerkkinä saamelaisten 

hyvinvointikysymykset. Päivien aikana kokoontui yhdeksän työryhmää.  

 

Päivien yhteydessä seuran myöntämän gradupalkinnon sai Kaisu Heikkilä (Itä-
Suomen yliopisto) ja lisensiaattitutkimuspalkinnon Eeva Liukko (Helsingin 

yliopisto). Tutkimuksen päivillä kutsuttiin professori Tarja Pösö seuran 

kunniajäseneksi.  
 

Seura järjesti yhteistyössä Sosnetin ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa, 
tilaisuuden Sosiaalihuollon tutkimus ja tietoperusta – Visiointia uuden 

sosiaalihuoltolain haasteista muuttuvassa toimintaympäristössä Helsingissä 
12.3.2013. Tilaisuudessa nostettiin esille sosiaalihuoltolain 

tutkimusperusteisuus sekä haasteita liittyen tutkimusrahoituksen 
vähäisyyteen. Tilaisuudessa sosiaalityön tutkimukselle kaivattiin myös 

näkyvyyttä, mihin seura omalta osaltaan on panostanut.  
 

Kansainvälinen toiminta 

Toimintavuoden 2013 aikana yhteyksiä pohjoismaisen Forsan jäsenjärjestöihin 

on ylläpidetty pohjoismaisen sosiaalityön tieteellisen aikakausjulkaisun, Nordic 
Social Work Research -lehden toimittamisessa ja markkinoinnissa.  Jäsenet 



ovat voineet seuran kautta tilata sekä NSWR –lehteä, että ruotsinkielistä 

Socialvetenskaplig Tidskriftiä huomattavan edulliseen hintaan. NSWR-lehden 

vuosikerta on maksanut jäsenille 24 euroa ja SVT-lehti 17 euroa.  

Seura osallistui Jyväskylässä 20-22.3.2013 pidettyyn 3rd European Conference 

for Social Work Research (ECSWR) konferenssiin ja oli esillä konferensissa 25th 
Nordic Conference of Social Work Schools ”Social Work Teaching at the 

Intersection between Research and Practice”  Tampereella elokuussa 2013. 

Kansainvälinen yhdistys ESWRA (European social work research association) 

ollaan perustamassa huhtikuussa 2014. Seura osallistui sen perustamiseen 
liittyviin keskusteluihin  vuoden 2013 aikana.  

Näiden lisäksi seura osallistuu Pohjoismaisen Nordic 2015 kongressin 
suunnittelutyöhön, joka aloitettiin vuoden aikana. Kongressi "Rohkeus 

sosiaalialalla - Mod inom det sociala området - Courage in the Social Sector" 
järjestetään Helsingissä kesäkuussa 2015. 

 

Talous  

Seuralla on kaksi tiliä. Toinen on seuran päätili ja toinen NSWR-lehden 

rahaliikennettä varten vuonna 2011 avattu tili.  

Tilikausi oli alijäämäinen 2235,33 eurolla. Seuran vuodelle budjetoimattomia 

suuria menoeriä olivat vuoden 2012 Tutkimuksen päiville myönnetyn TSV:n 
tuen palautus (2000€) sekä Janus-lehden odotettua suuremmat kulut. 

Tilikauden alussa 1.1.2013 seuran pankkitilillä oli varoja 5917,85 euroa ja 
31.12.2013 tilikauden päättyessä 4380,68  euroa. NSWR-lehden tilillä oli 

tilikauden alussa varoja 1727,77 euroa ja 31.12.2012 1029,61 euroa. Seuran 
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 16 301€.     

Taloudenhoitajana toimi vuonna 2013 Aira Juka. Toiminnantarkastajina olivat 

Marja Väänänen-Fomin ja Anna-Maija Pyykönen sekä varalla Johanna Hurtig ja 
Johanna Björkenheim.  

 


