Toimintakertomus 2018
Yhdistyksen tarkoitus
Sosiaalityöntekijöiden seuran tarkoitus on edistää, vahvistaa ja tukea sosiaalityöntekijöiden
asiantuntija-asemaa. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys antaa asiantuntijalausuntoja, osallistuu
yhteiskunnalliseen keskusteluun, lisää tietoutta sosiaalityöntekijöiden ammatista ja pyrkii
vaikuttamaan sosiaalityöntekijöiden ammatin asemaan yhteiskunnassa. Lisäksi yhdistys järjestää ja
tukee sosiaalityöntekijöiden yhteistoimintaa.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelmassa vuoden 2018 painopisteiksi oli määritelty toiminnan vakiinnuttaminen,
jäsenmäärän kasvattaminen ja vaikuttaminen valtakunnallisissa uudistuksissa. Tavoitteena oli
tehdä seuraa tunnetuksi kaikille sosiaalityöntekijöille. Vaikuttamistyössä keskeiseksi tavoitteeksi
asetettiin sen edistäminen, että sosiaalityön merkitys tunnistetaan valtakunnallisissa uudistuksissa
kuten sote-uudistuksessa.

Hallituksen toiminta
Hallitukseen kuuluivat toimintakaudella 2018 puheenjohtaja Sonja Soini, varapuheenjohtaja
Susanna Kalliola, sihteeri Piia Vaara, rahastonhoitaja Katriina Gåsman, muut hallituksen jäsenet
Jenni Wiikla, Laura Keisanen, Maija Haapala ja Hanna-Leena Laitinen sekä varajäsenet Anna Tiili ja
Camilla Jokela.
Hallituksen kokouksia pidettiin 8 kappaletta ja lisäksi hallitus kokoontui kaksi kertaa
hallituspäivään. Ensimmäisessä suunniteltiin tulevaa vuotta ja toisessa aloitettiin yhdistyksen
strategian työstäminen. Hallitus piti taukoa hallitustyöskentelystä heinäkuun ajan.

Strategia 2019-2021
Seuran lyhyt historia on jo osoittanut, että sosiaalityön asiantuntemusta halutaan hyödyntää ja
että sitä on suorastaan kaivattu. Nuorelle yhdistykselle tämä on kuitenkin asettanut haasteen, sillä
kaikkiin pyyntöihin ja mahdollisuuksiin seuran voimavarat eivät vielä riitä vastaamaan. Hallitus
halusi käydä yhdessä jäsenistön kanssa keskustelua siitä, mihin seuran tulisi keskittää huomionsa.
Tästä syystä päätettiin aloittaa kolmivuotisen strategian valmistelu.
Hallitus aloitti strategiatyön omassa työpajassaan 2.9.2018, johon pyydettiin avuksi Maijan isä Kaj
Saarnio. Työ aloitettiin hahmottelemalla lähtötilannetta SWOT-analyysin avulla, jonka jälkeen
muotoiltiin vaihtoehtoja seuran missioksi, arvoiksi ja visioksi. Näiden pohjalta tehtiin jäsenkysely,
johon vastasi 58 seuran jäsentä. Hallitus kävi jäsenkyselyn tuloksia läpi 10.10. iltakoulussaan, jonka
jälkeen järjestettiin vielä uusi lyhyt jäsenkysely koskien mission muotoilua. Jäsenistölle järjestettiin
20.10. työpaja, jossa strategia muotoiltiin valmiiksi. Prosessin tueksi seuran uusille verkkosivuille
avattiin loka-marraskuuksi hallituksen strategia-blogi, jossa hallituksen jäsenet avasivat omaa
näkökulmaansa seuran tulevaisuuteen. Strategiaan tehtiin vielä muutama muutos
syyskokouksessa 24.11., jonka jälkeen yhdistyksen kokous päätti strategian asettamisesta.
Jäseniltä saatiin kiitosta avoimesta työskentelyprosessista ja osallistumismahdollisuuksista.
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Viestintä
Seuran omat verkkosivut avattiin kesäkuussa osoitteessa sosiaalityontekijoidenseura.fi.
Entisestään seuralla on jo olemassa Facebook-sivu, Twitter-tili ja YouTube-kanava. Verkkosivujen
sisällön on tarkoitus olla ns. pysyvämpää. Sieltä löytää perustiedot seurasta ja sen toiminnasta
sekä yhteystiedot ja jäseneksi liittymisen lomakkeen.
Facebook-sivu
on
seuran
aktiivisin
viestintäkanava, jota seurasi vuoden 2018
lopussa 1150 Facebookin käyttäjää. Määrä on
pysynyt samana koko vuoden. Facebookiin
tehtiin vuoden aikana 32 postausta, jotka
liittyivät seuran tapahtumiin, seuran tai
sosiaalityöntekijöiden tekemiin kannanottoihin
sekä
ajankohtaisiin tapahtumiin kuten
Kansainväliseen sosiaalityön päivään ja Jane
Addamsin
Nobelin
rauhanpalkinnon
vuosipäivään.
Twitteri
on
käytössä satunnaisemmin.
Twitterin käyttö liittyy erityisesti erilaiseen
tapahtumatwiittaamiseen
ja
seuraajia
Twitterissä oli vuoden 2018 lopussa 764. YouTube-kanavaa käytetään live-striimauksiin, joita ei
vuoden 2018 aikana kuitenkaan tehty.
Vain jäsenille suunnattua viestintään seura tekee sähköpostitse lähetettävällä jäsenkirjeellä.
Vuonna 2018 niitä lähetettiin kolme. Jäsenkirjeen lähettämiseen on käytetty seuran gmail-tiliä ja
haasteeksi osoittautui, että jäsenkirjeet menevät monella jäsenellä roskapostikansioon. Lisäksi
suuren viestimäärän lähettäminen gmailista on hankalaa.

Jäsenmäärä
Vuoden 2018 lopussa seuran jäsenmäärä oli 275. Vuoden aikana tehtiin jäsenhankintaa sekä
suunnitelmallisesti että spontaanisti, kun tilaisuus aukeni. Maija Haapala ja Sonja Soini kävivät
esittelemässä seuraa Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiainekahveilla 7.11. yhteistyössä
ainejärjestö Stydi ry:n kanssa. Strategia-prosessi ja erityisesti hallituksen blogi aiheuttivat
ilahduttavasti pienen piikin jäseneksi liittymiseen. (Ks. kohta talous jäsenmäärän kasvattamiseen
liittyvistä haasteista.)

Yhdistyksen talous
Vuonna 2018 yhdistyksen talous oli vakaa, mutta haasteena oli jäsenlaskutuksen raskas
hallinnointi. Sen vuoksi suuri osa jäsenmaksuista saatiin tilille vasta syksyn aikana. Tämä aiheutti
sen, ettei hallituksella ollut varmuutta käytettävissä olevien varojen määrästä ja se luonnollisesti
vaikutti tapahtumien suunnitteluun. Samalla tuli näkyväksi, että nykyisillä käytännöillä
jäsenmäärää ei ole mahdollista kasvattaa enää nykyisestä suuremmaksi. Vuoden 2019
toimintasuunnitelmaan ja budjettiin hallitus ehdotti ja syyskokous hyväksyi jäsenmaksujen
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korotuksen, joka mahdollistaa jäsenrekisterin ja jäsenlaskutuksen järkevämpään hoitamiseen
tarkoitetun ohjelmiston hankkimisen.

Vaikuttamistyö
Seuran vaikuttamistyö oli vuonna 2018 monipuolista sekä aihealueiltaan, tavoiltaan että
onnistumisen kannalta. Vuosi teki näkyväksi sen, että seura on saanut jalansijaa vaikuttajana,
mutta haasteena on sopivien tapojen löytäminen jäsenistön osallistamiseen.
Lastensuojelu
Loppuvuodesta 2017 Facebook-ryhmä Sosiaalityön uraverkostossa koottu adressi lastensuojelun
asiakasmääriin puuttumiseksi tuotti tulosta ja peruspalveluministeri Annika Saarikko asetti
ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan selvityshenkilöksi selvittämään lastensuojelun tilannetta ja
tekemään ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi, mutta myös tiekartaksi lastensuojelun mahdollisesti
siirtyessä sote-uudistuksen myötä kunnallisesta toiminnasta maakunnalliseksi.
Selvityshenkilön tueksi koottiin taustaryhmä, johon kutsuttiin sosiaali- ja terveysministeriön
edustuksen lisäksi Kuntaliiton, THL:n, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Valviran, Lastensuojelun
Keskusliiton, Talentian ja Pesäpuu ry:n edustajat. Sonja Soini sai Sosiaalityöntekijöiden seuran
edustajana kutsun kaikkiin taustaryhmän kokouksiin ja osallistuikin lähes kaikkiin. Selvityshenkilön
ja taustaryhmän työskentely kesti koko vuoden.
Työskentelyn tuloksena selvityshenkilö luovutti ministerille kolme raporttia, joista viimeisessä
(joka julkistettiin helmikuussa 2019) hän antoi laajasti suosituksia lastensuojelun tilanteen
parantamiseksi. Yksi suosituksista oli, että lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärä tulisi
olla 5-25 lasta. Selvityshenkilö oli sitä mieltä, ettei asiakasmäärästä tulisi kuitenkaan säätää lailla.
Sosiaalityöntekijöiden seura oli tästä eri mieltä ja jätti raporttiin liitteeksi kannanoton yhdessä
Talentian, Lastensuojelun Keskusliiton ja THL:n kanssa. Lisäksi vuoden 2018 puheenjohtaja Sonja
Soini ja vuoden 2019 puheenjohtaja Anna Tiili kirjoittivat asiasta mielipidekirjoituksen Helsingin
Sanomiin.
Myös media tarttui lastensuojelun tilanteeseen ja aihe oli varsin hyvin esillä mediassa koko
vuoden. Adressiin liittyen seura keräsi uraverkoston jäseniltä ehdotuksia toimenpiteistä, joilla
lastensuojelun tilannetta saataisiin korjattua. Nämä koottiin verkkosivulle ja ehdotuksista tehtiin
myös tiedote medialle. Helsingin Sanomat teki tiedotteen perusteella jutun, joka julkaistiin
4.3.2018 otsikolla “Päiväkodeille omat sosiaalityöntekijät, kotikäyntejä ensisynnyttäjien luokse –
Työntekijät keräsivät ratkaisuehdotuksia lastensuojelun ongelmiin”.
18.2.18 Savon Sanomissa julkaistiin yhdistyksen hallituksen jäsenten, Susanna Kalliolan ja Maija
Haapalan mielipidekirjoitus “Lastensuojelu ei saa olla mielivaltaa”. Kirjoituksessa otettiin kantaa
15.2.2018 julkaistuun mielipidekirjoitukseen lastensuojelusta. Kalliola ja Haapala korostivat
lastensuojelua akateemisena asiantuntija-alana, jossa arvio perustuu lakiin ja tutkittuun tietoon.
KIrjoituksessa korostettiin myös ammattihenkilölakia asiakaan oikeusturvan kannalta keskeisenä
uudistuksena.
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Helsingin Sanomat julkaisi 25.11.2018 yhdistyksen hallituksen jäsenten, Anna Tiilin ja Susanna
Kalliolan “Koville arvoille perustuva yhteiskuntapolitiikka näkyy lastensuojelun arjessa”.
Mielipidekirjoitus liittyi THL:n 12.11.2018 julkaisemaan seurantatutkimukseen ”Suomi lapsen
kasvuympäristönä – 18 vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä”. Mielipidekirjoituksessa
otettiin kantaa mm. kovaan yhteiskuntapolitiikkaan ja vedottiin lastensuojelun
toimintaedellytysten parantamiseen sekä sote-palvelujen integraation vahvistamiseen.
Mielipidekirjoitus sai runsaasti myönteistä näkyvyyttä yhdistyksen Facebook-sivuilla.
Aikuisosiaalityö
Peruspalveluministeri Annika Saarikko järjesti aikuissosiaalityön pyöreän pöydän keskustelun
5.6.2018. Tilaisuudessa seuran puheenvuoron piti aktiivinen jäsen Katri Ylönen. Tilaisuuden
perusteella ministeri Saarikkoa asetti selvitysryhmän tekemään ehdotuksia aikuissosiaalityön
kehittämiseksi. Seuralta pyydettiin ehdotuksia selvitysryhmän jäsenistä ja seuran kannanottoa
valmistelleet henkilöt kutsuttiin mukaan selvitysryhmän taustaryhmään. Selvitysryhmän työn on
määrä valmistua maaliskuussa 2019.
Seuran puheenvuoro ja kannanotto tehtiin asiaa varten kootussa pienessä työryhmässä, johon
kutsuttiin mukaan aktiiviseksi tiedettyjä aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöitä. Ryhmän
työskentelyyn käytettiin facebookia ja ryhmä työskentelikin hyvin aktiivisesti. Tällainen
työskentelytapa oli erittäin toimiva, sillä se mahdollisti osallistumisen eri puolilta Suomea. Ryhmän
aktiivisuutta tuki se, että aihe oli niin innostava, vaikuttamisen paikka oli konkreettinen ja lisäksi
työskentely tiedettiin alusta asti määräaikaiseksi. Oikeastaan ainoa jatkossa korjattava asia on se,
että nyt ryhmä koottiin niistä, jotka tiedettiin aktiivisiksi. Tämä ei ollut demokraattinen tapa koota
ryhmä ja seuran jäsenistössä olisi varmasti ollut enemmänkin ihmisiä, joilla olisi ollut ryhmän
työskentelyyn annettavaa. Tästä syntyikin idea koota seuran jäsenistöstä asianatuntijapankki, josta
tällaisia työryhmiä voi koota aina tilanteen mukaan.
Sote-ryhmä
Seuran sote-ryhmä jatkoi vuonna 2017 aloitettua
työskentelyä. Ryhmä järjesti keväällä kaksi työpajaa:
ns. brändityöryhmän työpajan 3.2.2018 sekä
jalkautuvan sosiaalityön työpajan 17.3.2018.
Työpajoissa työstettiin materiaalia, joiden avulla
sosiaalityöntekijät voisivat laajasti tehdä yhtenäistä
vaikuttamistyötä
liittyen
sosiaalija
terveydenhuollon palvelujärjestelmäuudistukseen.
Työpajojen tuotokset jäivät valitettavasti vielä
työpapereiksi, eikä työtä saatu vietyä loppuun
vuoden 2018 aikana. Tähän vaikutti erityisesti
sote-uudistuksen poukkoilu, mutta myös hallituksen
työskentelyn kuormittuminen. Syksyllä hallitus keskittyikin strategian tekoon. Sote-ryhmän
työskentelylle on alusta asti ollut haasteena se, että sote-uudistus on erittäin massiivinen
kokonaisuus haltuun otettavaksi. Lisäksi sen aikataulut ovat koko ajan venyneet ja uudistuksesta
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on ollut vaikea paikantaa vaikuttamisen paikkoja, joihin seuran resursseilla olisi ollut mahdollista
tarttua. Tavoitteena kuitenkin on, että nyt jo yhdessä työstetyt paperit saadaan vielä valmiiksi,
eikä ryhmää ole lopetettu.
Maahanmuuttajien sosiaalityö
Seuran puheenjohtaja Sonja Soini kirjoitti vastineen Keskisuomalaiseen 18.1.2018 otsikolla
“Sosiaalityö perustuu ihmisoikeuksiin”. Vastine koski samassa lehdessä julkaistua
mielipidekirjoitusta turvapaikanhakijoiden avun tarpeesta. Soinin mielipidekirjoituksessa
muistutettiin sosiaalityön ihmisoikeusperustaisuudesta ja peräänkuulutettiin sosiaalityötä ja hyvin
tehtyä kotouttamista inhimillisenä ja taloudellisena investointina.
Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki
Vuonna 2018 sosiaalihuollon ammattihenkilölaista käytiin keskustelua ja myös tähän asetettiin
selvityshenkilö, Anneli Pohjola. Seuran toimintasuunnitelmassa tämä oli määritelty yhdeksi
keskeiseksi seuran vaikuttamistyön kohteeksi, mutta valitettavasti seuran rahkeet eivät riittäneet
tähän työhön muutamia satunnaisia selvityshenkilön ja sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesten
kanssa käytyjä keskusteluja enempää.

Tapahtumat
Kevätkokous ja Twitter-koulutus 20.4.2018
Seuran kevätkokous järjestettiin Hostel
Suomenlinnassa. Kokouksen jälkeen Sonja Soini
koulutti Twitterin käytöstä. Kokouksessa osallistujia
oli 13 jäsentä ja 4 ei-jäsentä ja koulutukseen osallistui
n. 25 henkeä. Koulutuksen jälkeen iltaa jatkettiin
vielä yhteisen illanvieton merkeissä läheisessä
ravintolassa.

Kesäjuhlat 16.6.2018
Seuran kesäjuhlat järjestettiin Helsingissä
kahvila Rootsissa. Juhlakansan iloksi tarjolla
oli ruumiin ravinnoksi ruokaa sekä juomaa
ja hengen ravinnoksi mainio Sotekoira-duo.
Jäsenistöä saapui paikalle n. 30 henkeä
myös Turusta, Tampereelta ja Jyväskylästä
asti.
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Syyskokous ja pikkujoulut 24.11.2018
Syyskokous ja pikkujoulut vietettiin Cafe Ruplassa
Helsingissä. Ilta oli erityisen jännittävä strategian
vahvistamisen johdosta. Kokouksen jälkeen poksautettiin
ansaitut kuohuviinit uuden hallituksen ja uuden
strategian kunniaksi. Ilta jatkui pikkutunneille asti
innostavan keskustelun siivittämänä.

Yhteenveto
Vuosi 2018 vakiinnutti Sosiaalityöntekijöiden seuran asemaa, mutta toi myös esille kasvukipuja.
Seuran suurin vahvuus on edelleen innostus ja rohkeus käydä keskustelua, haasteena on
jäsenhallinnointi sekä jäsenistön osallistamisen tavat. Vaikuttamistyössä seura on saanut hienosti
jalansijaa ja pääsee osallistumaan tärkeisiin keskusteluihin. Tästä olisi helppo innostua vielä lisää,
mutta on olennaista varmistaa, että seuran toiminta on kestävissä kantimissa. Oli kuitenkin
tärkeää pysähtyä tarkastelemaan seuran nykytilannetta ja pohtimaan tulevaisuutta, jotta seuralle
saadaan luotua varmasti vahva pohja. Nyt on yhdessä päätetty, millaiseksi seura haluaa kasvaa.
Seuralla on selkeä strategia ja suunta seuraavalle kolmelle vuodelle. Tämä on hyvä alku sille
tulevien vuosikymmenien työlle, jota seuralle on kaavailtu sen perustamiskokouksesta alkaen.

Allekirjoitukset

-------------------------------------Anna Tiili
Puheenjohtaja

---------------------------------------Laura Keisanen
Rahastonhoitaja

-------------------------------------Noora Kivioja
Sihteeri

-----------------------------------------Katri Pellinen
Sähköpostivastaava
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