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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 
 

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 2014 on seuran 17. 

toimintavuosi.  
 

Vuosi 2014 on kansallisesti ja varsinkin kansainvälisesti kiinnostava. Seuran 
näkyvyyttä parannetaan panostamalla edelleen vuorovaikutteiseen viestintään 

ja uudistamalla seuran internet-sivuja. Yhteistyö Sosiaalipoliittisen seuran 
kanssa vahvistuu kun seuran jäsenlehden Januksen toimitus siirtyy Helsingin 

yliopistolle ja päätoimittajuus jaetaan ensimmäistä kertaa sosiaalityön ja 
sosiaalipolitiikan kesken. Sosiaalityön tutkimuksen näkyvyyteen panostetaan 

järjestämällä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Kansainvälisesti 
kiinnostavaa on yhteistyön aloittaminen eurooppalaisen sosiaalityön 

tutkimusseuran, The European Social Work Research Association (ESWRA), 
kanssa. Myös pohjoismaisten sosiaalityön tutkimusseurojen kanssa 

vahvistetaan yhteistyötä.  

 
 

Jäsenistö/Jäsenedut 

Seuran henkilöjäsenet saavat Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen 

aikakauslehti Januksen. Lisäksi seuran yhteisöjäsenet saavat Sosiaalipolitiikan 
ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti Januksen ja Sosiaalityön 

tutkimuksen seuran vuosikirjan.  
- Jäsenillä on mahdollisuus tilata seuran kautta Socialvetenskaplig 

Tidskrift normaalia edullisempaan hintaan. 
- Jäsenille markkinoidaan yhteispohjoismaista aikakauslehteä Nordic 

Social Work Research (kustantaja Taylor & Francis) yhdessä muiden 
pohjoismaisten seurojen kanssa, ja jäsenillä on mahdollisuus tilata 

lehteä seuran kautta normaalia edullisempaan hintaan.  
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- Jäsenille lähetetään toimintavuoden aikana 2 jäsenkirjettä. Jäsenkirjeen 

toimittamisessa siirrytään sähköiseen versioon.  
- Seuran jäsenet osallistuvat ilmaiseksi Sosiaalityön tutkimuksen päiville 

2015. 
- Kehitetään jäsenhankintaa ja markkinoidaan seuran toimintaa ja 

julkaisuja eri tilaisuuksien yhteydessä sekä opiskelijoille mm. 

ainejärjestöjen kautta.  
- Tehostetaan opiskelijajäsenten hankintaa osallistumalla opiskelijoiden 

tilaisuuksiin. 
- Tehdään kartoitus seuran jäsenten taustoista ja toiveista toiminnan 

suhteen. 
 

Julkaisutoiminta 
- Tuetaan seuraavan, 12. vuosikirjan – Kansainvälinen  sosiaalityö – 

toimitustyötä niin, että se valmistuu vuoden 2016 alussa. 
- Jatketaan aiempien sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirjojen 

markkinointia. 
- Toimitetaan ja markkinoidaan yhteispohjoismaista aikakausilehteä 

Nordic Social Work Research (kustantaja Taylor & Francis) yhdessä 
muiden pohjoismaisten seurojen kanssa. Kannustetaan jäsenistöä 

artikkeleiden ja kirja-arvioiden kirjoittamiseen. Kootaan yhdessä lehden 

toimituksen kanssa referee-arvioitsijoita lehden käyttöön. 
- Toimitetaan ja julkaistaan Tutkiva sosiaalityö -liite yhteistyössä Talentia 

ry:n kanssa. 
- Jatketaan kuukauden kolumnin julkaisemista seuran kotisivulla ja 

kehitetään sen kommentointimahdollisuutta sekä mainostamista 
facebookin kautta.  

- Osallistutaan Janus-lehden hallintoon, toimitustyöhön ja sisällölliseen 
kehittämiseen sekä markkinointiin. Janus julkaisee puheenjohtajan 

pääkirjoituksen sopimuksen mukaan. Lisäksi kannustetaan jäsenistöä 
aktiiviseen kirjoitustyöhön niin artikkeleiden, puheenvuorojen kuin kirja-

arvioiden osalta.  
- Seurataan aktiivisesti Julkaisufoorumi – hankkeen työskentelyä ja 

osallistutaan siihen yhteistyössä Sosnet yliopistoverkoston kanssa. 
 

Tilaisuudet ja jaettavat palkinnot 

Tavoitteena on edistää sosiaalityön tutkimuksen asemaa ja tutkijoiden 
verkostoitumista järjestelemällä seminaareja ja tutkimuksen 

keskustelutilaisuuksia 

- Järjestetään valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät 

yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa Kuopiossa 13.–14.2.2014 
teemalla ”Eeettisyys ihmistyössä”.  

- Jaetaan seuran pro gradu -palkinto päivien yhteydessä. 
- Vuonna 2015 jaettavan väitöskirjapalkinnon saaja valitaan  

- Järjestetään kansallisia tai kansainvälisiä seminaareja ja 
keskustelutilaisuuksia yhdessä yliopistolaitosten ja muiden keskeisten 

yhteistyötahojen kanssa (esim. Sosnet, ammattikorkeakoulujen 
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verkosto, sosiaalialan osaamiskeskukset, Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos ja Talentia).  
- Pyritään tukemaan sosiaalityön tutkimuksen asemaa ja erityisesti 

nuorten tutkijoiden verkostoitumista ja tutkijanuraa järjestämällä 
keskustelutilaisuuksia. Tässä pyritään yhteistyöhön lähitieteiden 

tutkimusseurojen ja Sosnetin kanssa.  

- Suunnitellaan vuoden 2015 sosiaalityön tutkimuksen päivät yhteistyössä 
järjestävän yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa.  

- Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Helsingissä tammikuussa 2015 
pidettäviin Aikuissosiaalityön päivien suunnitteluun. 

 
 

Sosiaalityön tutkimuksen edellytyksiin vaikuttaminen 
Tavoitteena on vaikuttaa vuoropuhelulla sosiaalityön käytännön, tutkimuksen 

laajan kentän ja tiedeyhteisön kanssa sekä edistää tieteidenvälistä 
keskustelua  

- Vahvistetaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä valtakunnallisen Sosnet-
yliopistoverkoston kanssa. 

- Edistetään yhteistyötä lähitieteiden tutkimusseurojen, sosiaalialan 
osaamiskeskusten ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöjen kanssa. 

- Tuetaan nuorten tutkijoiden verkostoitumista ja edistetään 

tiedemaailmaan liittyvää tiedonvaihtoa ja tiedotusta alan 
tutkijayhteisössä. 

- Jaetaan tietoa sosiaalityön väitöskirjoista ja ammatillisista 
lisensiaattitutkimuksista 

- Seurataan yliopistojen rakenteellisia muutoksia ja osallistutaan 
keskusteluun yhteistyössä Sosnetin kanssa. 

- Seurataan ja osallistutaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja 
yhteiskunnallisten asioiden valmisteluun. Laaditaan tarvittaessa 

kannanottoja ja lausuntoja sellaisten asioiden valmisteluun, mitkä 
vaikuttavat sosiaalityön tutkimuksen edellytyksiin.  

 
 

Kansainvälinen toiminta 
Tavoitteena on vaikuttaa tieteenalan kansalliseen ja kansainväliseen 

keskusteluun  

- Jatketaan ja tehostetaan yhteistyötä Nordisk FORSAn kanssa ja 
rakennetaan yhteistyösuhteita vastaaviin kansainvälisiin, erityisesti 

eurooppalaisiin yhdistyksiin (esim. EASSW, TiSSA) mm. lisäämällä 
yhteistyötä suomalaisten edustajien kanssa.  

- Aloitetaan yhteistyö keväällä 2014 perustettavan eurooppalaisen 
sosiaalityön tutkimusseuran The European Social Work Research 

Associationin kanssa 
- Osallistutaan Ruotsissa Malmössa 8-10 oktober 2014 

pidettävän pohjoismaisen FORSA-konferenssiin sekä sen suunnitteluun 
ja siitä tiedottamiseen. 

- Osallistutaan Bolzanossa 20-22.3.2014 pidettävään ECSWR-seminaariin 
(The 4th European Conference for Social Work Research), kesäkuussa 
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New Yorkissa pidettävään 4th International Practice Research 

Conference konferenssiin, sekä osallistutaan kesäkuussa 2015 
Helsingissä järjestettävän Nordic 2015 konferenssin suunnitteluun. 

- Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan muihin kansainvälisiin 
seminaareihin ja konferensseihin.  

 

 
Viestintä 

Viestinnän tavoitteena on tutkimustiedon levittäminen ja helppo saatavuus 
jäsenistölle ja muille kiinnostuneille sekä seuran toiminnan tunnetuksi 

tekeminen ja jäsenten hankinta.  
- Kehitetään edelleen ja päivitetään säännöllisesti seuran kotisivuja 

osoitteessa www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi sekä sisäistä että 
erityisesti ulkoista tiedotusta paremmin palvelevaksi.  

- Kehitetään seuran internet-sivuja ja tuotetaan sivuille ruotsinkielistä 
materiaalia. 

- Uudet kotisivut julkistetaan  
- Tehostetaan viestinnän vuorovaikutteisuutta kehittämällä viestintää 

sosiaalisessa mediassa seuran Facebook-sivujen välityksellä. 
- Osallistutaan tarpeen mukaan Sosiaalinen tekijä blogi-keskusteluun 

 

http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/

