
 
 

 

Toimintakertomus 2019 
 
 
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. 
 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
 
Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2019 painopistealueiksi nimettiin seuran strategian       
mukaisesti seuran aseman vakiinnuttaminen asiantuntijayhteisönä aktiivisen viestinnän ja        
jäsenhankinnan keinoin sekä ylläpitämällä hyviä yhteistyösuhteita niihin tahoihin, jotka ovat          
vaikuttamistyön kannalta tärkeitä. Toiseksi tavoitteena oli luoda seuralle toimintarakenteet,         
jotka tukevat yhteisön ja jäsenistön aktiivisuutta osallistumisessa yhteiskunnalliseen        
keskusteluun sekä tukemalla vaikuttamistyötä jäsenille tarjottavien koulutusten kautta.        
Kolmantena tavoitteena oli luoda seurasta sosiaalityöntekijöiden yhteisö. 
 
 
Hallituksen toiminta 
 
Hallitukseen kuuluivat toimintakaudella 2019 puheenjohtaja Anna Tiili, varapuheenjohtaja 
Susanna Kalliola, sihteeri Noora Kivioja, rahastonhoitaja Laura Keisanen, muut hallituksen          
jäsenet Anni Mäkelä, Camilla Jokela, Maija Haapala, Hanna-Leena Laitinen, Katri Pellinen sekä            
varajäsenet Hanna Vesimäki ja Merja Linnamaa. 
 
Hallituksen kokouksia pidettiin 13 kappaletta ja lisäksi hallitus kokoontui kaksi kertaa 
hallituspäivään. Ensimmäisessä hallituspäivässä perehdytettiin uusi hallitus seuran       
toimintaan ja strategiaan sekä suunniteltiin alkanutta vuotta. Toisessa hallituspäivässä tehtiin          
suunnitelmaa syksylle 2019 ja alustavaa suunnitelmaa vuodelle 2020, painottaen erityisesti          
asiantuntijapankin kehittämistä. Hallitus piti taukoa hallitustyöskentelystä heinäkuun ajan. 
 
 
Seuran strategia vuosille 2019-2021 
 
Seura alkoi toteuttaa kolmivuotista strategiaansa uuden hallituskokoonpanon voimin vuonna         
2019. Toimintavuosille 2019-2021 laaditun stategian mukaan Sosiaalityöntekijöiden seuran        
missio on olla sosiaalityöntekijöiden rohkea yhteisö, joka osallistuu yhteiskunnalliseen         
keskusteluun ja tukee ja nostaa esille sosiaalityön asiantuntijuutta. Toiminnassaan seuran          
kantavina arvoina ovat rohkeus, dialogisuus ja sosiaalityön etiikka. Seuran visiona on vuoteen            
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2022 mennessä vakiinnuttaa asemansa aktiivisena sosiaalityöntekijöiden      
asiantuntijayhteisönä. 
 
Vuoden alussa väistynyt puheenjohtaja Sonja Soini ja vuoden 2019 puheenjohtaja Anna Tiili            
kirjoittivat dialogisen blogikirjoitussarjan, jossa käytiin keskustelu seuran arvoista ja niiden          
merkityksestä seuran toiminnassa. Blogikirjoitus-dialogi luotiin vahvistamaan seuran       
toiminnan suuntaamista strategian ja yhteisesti valittujen arvojen mukaisesti.        
Blogikirjoitukset julkaistiin seuran sivuilla. Arvot rohkeus, dialogisuus ja sosiaalityön etiikka          
avautuivat kirjoituksissa toimintaa laajasti läpileikkaavina: tapana keskustella sosiaalityön        
asiantuntijana ja sosiaalityön asiantuntijuudesta sekä perustana, jolle eettinen ja eteenpäin          
katsova sosiaalityö voi rakentua, vaikka toimintaympäristö muuttuu.  
 
 
Yhdistyksen talous 
 
Vuoden 2019 ajan yhdistyksen talous oli vakaa ja seura pystyi toteuttamaan toimintaa            
talousarvioon nojaten siten, että toimintaan kohdistuneet tulot pysyivät riittävinä.         
Jäsenmaksu päätettiin pitää vuoden 2019 tasolla myös vuonna 2020. Vuoden 2019 aikana            
todettiin puhujakulujen, aktiivijäsenten toiminnan sekä viestinnän kehittämisen vaativan        
enemmän taloudellisia resursseja, mikä päätettiin ottaa huomioon seuraavan vuoden         
talousarviossa. Vuoden 2019 tulot koostuivat edellisten vuosien mukaisesti yhdistyksen         
jäsenmaksuista ja menot kevätkokouksen, kesäjuhlien ja pikkujoulujen kuluista sekä         
hallituspäivien järjestämisestä.  
 
Vuoden 2018 aikana oli käynyt ilmeiseksi, että seuran jäsenrekisterin hallinnointi kaipasi           
kehittämistä ja vuoden 2019 alussa siirryttiin FloMembers-jäsenrekisteriin. Rekisteri helpotti         
muun muassa jäsenlaskutusta ja maksujen seurantaa automatisoiden toiminnan, paransi         
tietoturvallisuutta sekä mahdollisti jäsenten päivittää itse oman tilin kautta henkilökohtaisia          
tietojaan. Uusi järjestelmä vei rahastonhoitajalta erityisesti siirtymävaiheessa voimavaroja,        
mutta pitkän tähtäimen uudistuksena siirtymä uuteen jäsenrekisteriin on näyttäytynyt         
toimintaa yksinkertaistavana ja onnistuneena uudistuksena.  
 
Haasteena jäsenrekisteriin liittyen huomattiin toimintavuoden aikana se, että järjestelmän         
automaattisesti generoimat sähköpostilaskut olivat ohjautuneet joillakin jäsenillä       
roskapostiin, sillä jotkin sähköpostisuodattimet tulkitsivat pdf-liitteellisiä viestejä       
roskapostiksi. Tähän saatiin parannus siten, että pdf-liitteiden sijaan jäsenlaskuviesteissä         
siirryttiin latauslinkin kautta avautuvaan laskuun. Jäsenlaskun maksaneita oli lopulta vuoden          
2019 lopussa 203 jäsentä. 
 
 
Jäsenmäärä ja jäsenhankinta 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2019 joulukuussa 277 henkilöä. Jäsenkirjeitä lähettiin          
sähköpostitse kuusi kappaletta vuoden aikana. Jäsenkirjeiden tavoitteena oli tehdä seuran          
toiminaa läpinäkyväksi, tiedottaa toiminnasta ja vaikuttamistyöstä sekä tulevista        
tapahtumista. 
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Jäsenhankintaa varten päätettiin päivittää säännöllisesti Sosiaalityöntekijöiden seuran       
esittelydiat, jotta hallituksen jäsenet ja kuka tahansa aktiivinen seuran jäsen voi vaivattomasti            
kertoa seurasta eri tilaisuuksissa. Idea lähti siitä, että sosiaalityöntekijöiden seuran jäsen oli            
syksyllä yhteydessä seuraan, sillä halusi kertoa aktiivisten sosiaalityöntekijöiden        
vaikuttamistyöstä tilaisuudessa, jossa esiteltiin sosiaalityötä.  
 
Hallituksen jäsenet Noora Kivioja ja Hanna Vesimäki olivat kertomassa Sosiaalityöntekijöiden          
seurasta Helsingin yliopistossa sosiaalityön tieteenalakahvien yhteydessä 14.11.2019.       
Jäsenhankintaa ei ollut ajallisten resurssien vuoksi mahdollista toteuttaa vastaavalla tavalla          
muissa yliopistoissa. Jäsenhankintaa varten katsottiin kuitenkin tärkeäksi kontaktoida        
sosiaalityötä opettavia yliopistoja ja ainejärjestöjä. Eri ainejärjestöille lähetettiin        
sähköpostitse kaksikielinen esittely seuran toiminnasta syyslukukauden alkaessa.  
 
Jäsenhankintaan liittyvästä materiaalista, kuten flyereista, päätettiin luopua, sillä hallitus         
katsoi oleellisemmaksi sähköisen ja sosiaalisen median kautta tapahtuvan näkyvyyden         
vahvistamisen. Jäsenmäärän kasvattamiseen katsottiin vaikuttavan se, että seuran toiminta         
näkyy eri viestintäkanavilla entistä selkeämmin. 
 
 
Viestintä 
 
2019 viestintäsuunnitelmassa painotettiin seuran viestinnän tavoitteena seuran tunnetuksi        
tekemistä kaikille sosiaalityöntekijöille, alan toimijoille ja ulkopuolisille tahoille. Päämääränä         
nähtiin, että kohderyhmät tietävät toiminnan tarkoituksen ja tavoitteet, seura tavoittaa uusia           
jäseniä, tiedottaa toiminnastaan ja on vuorovaikutuksessa jäsenten kanssa. Aktiivisella         
mainostamisella pyrittiin saamaan enemmän osallistujia seuran tapahtumiin.  
 
Sosiaalityöntekijöiden seura  
panosti vuoden 2019 viestintään    
jakamalla viestintäpestin  
kahdelle hallituksen jäsenelle.   
Näin ollen viestintä seuran    
sosiaalisen median kanavilla on    
ollut entistä aktiivisempaa ja    
suunnitelmallisempaa. 
 
Hallituksen kesken painotettiin   
myös hallituksen kaikkien   
jäsenten yhteistä osallistumista   
viestintään. Hallituksen jäsenet   
ovatkin jakaneet aktiivisesti   
seuran julkaisuja. Vuoden aikana    
todettiin myös viestinnän   
kehittämisen tarpeet, kuten   
visuaalisen ilmeen ja kotisivujen    
kehittäminen ja tähän haluttiin    
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kohdentaa rahallisia resursseja tulevana vuotena. 
 
Seura on nostanut sosiaalisen median kanaviin aktiivisesti tietoa seuran toiminnasta ja           
vaikuttamistyöstä. Seura on viestinnässään painottanut myös sosiaalityön       
ihmisoikeusperustaisuutta ja julkaissut paljon tykkäyksiä kerryttäneitä some-päivityksiä       
kansainvälisinä YK:n ihmisoikeuksien päivinä. 
 
 
Rakenteiden ja toiminnan kehittäminen 
 
Asiantuntijapankki 
 
Vuoden 2019 toimintasuunnitelman yhtenä painopistealueena oli toiminnan kehittäminen        
siten, että jäsenten vaikuttamistyölle luodaan rakenteet. Seuran tavoitteena on, että jäsenet           
voivat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja seuran toimintaan, kun seuralle tarjoutuu          
vaikuttamismahdollisuus.  
 
Vuoden 2019 keväällä aloitettiin keskustelu asiantuntijapankin rakenteista ja toteutettiin         
pienimuotoinen pilotti hallituksen kesken Slack-alustalla. Kehittämistyötä jatkettiin syksyllä        
ja asiantuntijapankille saatiin luotua yhtenäinen rakenne. Syksyn aikana laadittiin kuvaus          
asiantuntijapankin toiminnasta, asiantuntijaluokat sekä vaikuttamistyön periaatteet      
hallituksen kesken. Julkaisua ei ehditty tehdä vuoden 2019 lopussa, vaan se siirrettiin            
seuraavaan vuoteen, mutta hallitus oli varsin tyytyväinen vuoden aikana toteutetusta          
kehittämistyöstä. 
 
Jäsenkysely 
 
Seura teki jäsenkyselyn kerätäkseen palautetta toiminnan suuntaamiseksi jatkossa.        
Jäsenkysely vahvisti käsitystä siitä, että hallitus ja jäsenet ovat suhteellisen yksituumaisia           
siitä, miten strategiaa toteutetaan käytännössä ja miten toimintaa suunnataan jatkossa.  
 
Kyselyyn saatiin 21 vastausta syys-lokakuun 2019 aikana. 90% vastaajista toivoi seuran           
painottavan toiminnassaa vaikuttamista sosiaalityötä koskevaan lainsäädäntöön ja       
rakenteellisiin muutoksiin. Lisäksi vastaajat toivoivat etenkin mielipidekirjoituksia       
ajankohtaisista aiheista sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia jäsenille. Vaikuttamistyön        
teemoista eniten kannatusta sai ammatinharjoittamislaki, sosiaalityön tehtävänkuva ja        
osaaminen sekä sosiaalityön tutkimus ja tutkimusperustainen käytäntö.  
 
Vastaajista useimmat ilmoittivat haluavansa olla mukana seuran toiminnassa seuraten sitä          
jäsenkirjeiden ja somen kautta sekä osallistuen koulutus- ja keskustelutilaisuuksiin paikan          
päällä tai etänä. Aktiivisemmasta osallistumisesta ja vaikuttamisesta kiinnostuneista        
vastaajista useimmat ilmoittivat, että voisivat kirjoittaa blogitekstin seuran kotisivuille tai          
mielipidekirjoituksen lehteen tai tulla puhumaan koulutus- tai keskustelutilaisuuteen oman         
alansa asiantuntijana. Viestinnän osalta suurin osa vastaajista toivoi sähköpostitse         
jäsenkirjettä, jossa on kooste seuran toiminnasta sekä some-julkaisuja ajankohtaisesta         
toiminnasta reaaliaikaisesti. Vähiten kannatusta sai ehdotus Instagram-tilin perustamisesta.        
Kyselyn avoimessa vastauksessa jäsenistö sai antaa palautetta, toiveita ja ehdotuksia. Seuran           
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hallitus sai vastaajilta kiitosta ja kehuja sekä muutamia ehdotuksia vaikuttamistyön ja           
viestinnän painopisteiksi. 
 
 
Vaikuttamistyö 
 
Jäsenten blogikirjoitukset 
 
Kansainvälisen sosiaalityön päivän   
viikolla seura toteutti “Unelma    
upeasta sosiaalityöstä” -blogiviikon   
yhteistyössä jäsenten kanssa.   
Jäsenet kirjoittivat  
moninäkökulmaisesti ja  
mielenkiintoisesti viikon ajan siitä,    
mitä sosiaalityö parhaimmillaan   
voisi olla nyt ja tulevaisuudessa.     
Kirjoituksissa pohdittiin mm.   
digitalisaatiota sosiaalityössä,  
tutkimuksen ja käytännön yhteyttä    
sekä sosiaalityötä arvoperustaisena   
toimijana ja keskustelijana   
yhteiskunnassa. 
 
Asiantuntijapuheenvuorot 
 
Seuran puheenjohtaja Anna Tiili piti kommenttipuheenvuoron Sosnetin järjestämässä        
seminaarissa, jonka aiheena oli sosiaalityöntekijöiden ammattitaito asiakasturvallisuuden       
näkökulmasta. Lisäksi seminaarin paneelikeskusteluun osallistui Katri Pellinen. Seminaarissa        
olivat mukana sosiaalihuollon ammattihenkilölain valmistelussa mukana ollut selvityshenkilö        
Anneli Pohjola sekä Valviran, Sosiaali- ja terveysministeriön ja Helsingin yliopiston edustus.  
 
Seuran puheenjohtaja Anna Tiili oli 4.11.2019 pitämässä kommenttipuheenvuoron        
Sosiaalityön tutkimuksen seuran ja Sosnetin järjestämässä iltapäiväseminaarissa "Valtion        
rahoitus sosiaalityön tutkimukseen - näkemyksiä rakenteiden ja lainsäädännön valmistelun         
tueksi." Lisäksi Anna Tiili osallistui paneelikeskusteluun, jossa osanottajia oli Terveyden- ja           
hyvinvoinnin laitokselta, Sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Helsingin yliopistolta. 
 
Päättäjätapaamiset 
 
Hallituksen puheenjohtaja Anna Tiili ja varapuheenjohtaja Susanna Kalliola tapasivat kevään          
2019 eduskuntavaalien alla varapuhemies, sdp:n kansanedustajaa, Tuula Haataista.        
Tapaamisessa keskustelun keskiössä olivat erityisesti lastensuojelun asiakasmäärät sekä        
tarve vahvistaa sosiaalityön käytännön tutkimusperustaisuutta. Haataisen tapaaminen       
eduskunnassa poiki toisen yhteistyötapaamisen, johon osallistuivat edustajat lastensuojelun        
toimintaedellytyksiä selvittänyt ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, jälkihuoltotyöryhmän      
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puheenjohtaja Juho Saari sekä edustajat THL:stä, Kuntaliitosta ja Lastensuojelun         
Keskusliitosta. 
 
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kutsui koolle moniäänisen lastensuojelun pyöreän         
pöydän keskustelutilaisuuden 10.10.2019, johon osallistuivat hallituksen jäsenet Maija        
Haapala ja Camilla Jokela. Keskustelutilaisuudessa seura nosti keskeisinä lastensuojelun         
kehittämiskohtina sen, että yhteiskunnan perusturvaverkon täytyy olla kunnossa,        
lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärä on rajattava lailla ja lastensuojelun        
käytännön on perustuttava tutkittuun tietoon. Tapaamisesta laadittiin myös kirjallinen         
kannanotto. 
 
 
 

Kannanotot ja mielipidekirjoitukset 
 
Vuoden 2019 alussa julkaistiin selvityshenkilö Aulikki Kananojan raportti lastensuojelun         
toimintaedellytysten ja laadun parantamiseksi, jossa Sonja Soini oli ollut vuoden 2018 aikana            
taustahenkilönä mukana. Seuran puheenjohtaja Anna Tiili ja edellisen hallituskauden         
puheenjohtaja Sonja Soini kirjoittivat Helsingin sanomiin mielipidekirjoituksen 18.2.2019        
lastensuojelun asiakkaiden oikeudesta saada laadultaan hyvää sosiaalityötä ja        
peräänkuulutettiin asiakasmäärän sitomista lakiin. 
 
Seuran puheenjohtaja Anna Tiili ja aktiivinen jäsen Katri Ylönen laativat blogikirjoituksen           
Sosiaalinen tekijä -alustalle sote-uudistukseen liittyen 20.2.2019. Kirjoitus pohjasi        
ajankohtaiseen keskusteluun siitä, että sote-uudistus uhkaa jäädä terveydenhuollon        
uudistukseksi. Kirjoituksessa muistutettiin, ettei hyvinvointia voida saavuttaa pelkästään        
terveyttä edistämällä ja sote-keskuksissa on oltava sosiaalityön asiantuntijoita. 
 
Seura laati kevään 2019 eduskuntavaalien alla kirjallisen kannanoton, jota jaettiin vaalien alla            
kansanedustajille ja sosiaalisessa mediassa. Kannanotossa peräänkuulutettiin lastensuojelun       
asiakasmäärän sitomista lakiin ja sosiaalihuollon käytännön tutkimusperustan vahvistamista        
valtion rahoituksen sekä tutkimusrakenteiden kautta. 
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Hallituksen varapuheenjohtaja Susanna Kalliola ja hallituksen jäsen Anni Mäkelä sekä seuran           
aktiivinen jäsen Miina Arajärvi kirjoittivat 8.3.2019 vastineen Lääkärilehden kolumniin, jossa          
toivat esiin moniammatillisen yhteistyön merkityksen hyvinvoinnin edistämistyössä sekä        
yhteiskuntatieteellisen koulutuksen saaneen sosiaalityön osaaminen arvon      
terveydenhuollossa. 
 
Hallituksen puheenjohtaja Anna Tiili ja Terveydenhuollon sosiaalityön akateemisen        
tutkimusverkoston jäsen Miina Arajärvi ottivat kantaa 26.8.2019 sosiaalityön        
tutkimusperustaisuuteen ja valtiovarainministeriön ehdotukseen vuoden 2020      
talousarviosta. Kannanottoa jaettiin sosiaalisessa mediassa sekä suoraan ministereille ja         
kansanedustajille. 
 
Lisäksi puheenjohtaja Anna Tiili ja seuran aktiivinen jäsen Miina Arajärvi kirjoittivat  
12.9.2019 mielipidekirjoituksen Keskisuomalaiseen muistuttaakseen sosiaalityön     
tutkimuksen merkityksestä hyvinvoinnin edistämisessä. Kirjoituksessa nostettiin esiin, että        
sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta tulee säätää laissa ja rahoitus on huomioitava valtion           
talousarviossa. 
 
Hallituksen jäsenet Noora Kivioja ja Camilla Jokela kirjoittivat mielipidekirjoituksen Helsingin          
sanomiin 19.12.2019, jossa ottivat osaa ajankohtaiseen keskusteluun koskien Al-Holin         
pakolaisleirillä olevien lasten ja äitien palautusta peräänkuuluttaen kokonaistilanteen        
lainsäädännöllistä ja ihmisoikeusperustaista tarkastelua sekä sosiaalityön asiantuntijuutta       
tapauskohtaisessa arvioinnissa. 
 
Lausunnot 
 
Sosiaalityöntekijöiden seura lausui 18.8.2019 Sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä        
sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen     
perusteista. Seura lausui erikoistumiskoulutuksen maksuttomuuden puolesta sekä sen        
puolesta, että maksuttomuus tulisi ulottaa myös keskeneräisiin erikoistusmiskoulutuksiin. 
 
 
Tapahtumat 
 
Koulutus - ja keskustelutilaisuudet 
 
Jatkona jäsenten “Unelma upeasta sosiaalityötä” -blogikirjoituksille seura järjesti        
kevätkokouksen yhteydessä inspiroivan paneelikeskustelutilaisuuden sosiaalityön     
ajankohtaisista haasteista, mahdollisuuksista sekä siitä, mitä sosiaalityö parhaimmillaan olisi.         
Paneelikeskustelun teemana oli “Unelma upeasta sosiaalityöstä”. Jäsenten blogikirjoitusten        
jälkeen haluttiin mukaan sosiaalityön kehittäjiä ja tutkijoita. Keskustelijoina olivat Sonja Soini,           
Timo Harrikari, Satu Ranta-Tyrkkö sekä Petteri Paasio. Keskustelutilaisuus streamattiin ja          
siitä kirjoitettiin tiivistelmä seuran sivuille, jotta myös muut kuin pääkaupunkiseudulla olevat           
sosiaalityöntekijät ja tilaisuudessa paikan päällä olleet pääsivät osaksi keskustelua.  
 
Viestintä ja vaikuttaminen ovat hallituksen ja jäsenten yhteinen asia. Seura halusi vuoden            
2019 aikana antaa jäsenilleen eväitä vaikuttavaan viestintään ja rakenteellisten muutosten          
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edistämiseen liittyen. Seura järjesti syyskokouksen yhteydessä koulutus- ja        
keskustelutilaisuuden, jonka teemana oli “Unelma upeasta sosiaalityöstä - Viestintä- ja          
vaikuttaminen muutoksen moottorina”. Keskustelutilaisuus oli jatkoa keskustelulle siitä, mitä         
sosiaalityö voisi parhaimmillaan olla - tällä kertaa painottaen toimintaa ja keinoja, miten            
muutosta on mahdollista edistää sosiaalityössä ja sosiaalityöntekijänä. Laura Tiitinen piti          
alustuksen aiheeseen ja tämän jälkeen keskustelua jatkoivat Kaisa Pasanen, Tuuli Kotisaari ja            
Kati Palsanen. 
 
Juhlat 
 
Kevätkokouksen ja  
paneelikeskustelun yhteydessä  
tarjottiin tilaisuus yhteiselle   
vapaamuotoiselle olemiselle ja   
kahvittelujen merkeissä.  
Halukkaat jatkoivat iltaa yhdessä    
omakustanteisen illallisen  
merkeissä läheisessä ravintolassa. 
 
Kesäjuhlat pidettiin 15.6.2019   
Helsingin Kalliossa, ravintola   
OhMyGoodnessissa ja paikalle   
saapui ilahduttavan suuri joukko    
juhlistamaan kaunista kesäiltaa ja    
sosiaalityöntekijöiden 
osallistumista vaikuttamistyöhön.  
 
Seura järjesti syyskokouksen   
yhteydessä kaikille avoimet   
pikkujoulut tarjotakseen jäsenille   
rentoa yhdessäoloa,  
verkostoitumista sekä  
pienimuotoista juhlaa vuoden   
päättyessä. Tapahtuma järjestettiin Tampereella Ravintola Vinoteekissa, sillä seura halusi         
edistää alueellista yhdenvertaisuutta toiminnassaan. 
 
 
Yhteenveto 
 
Sosiaalityöntekijöiden seura on nuori yhdistys, mutta selkeästi aktiivinen toimija sosiaalityön          
kentällä. Seuran toiminnassa näkyi vuoden 2019 aikana aktiivinen vaikuttamistyö. Aktiiviselle          
vaikuttamistyölle antoi pontta vaalivuosi ja siihen liittyvä poliittinen vaikuttamistyö keväällä          
ennen vaaleja ja budjettineuvotteluiden aikaan syksyllä.  
 
Vaikuttamistyössä painottui vuoden 2019 aikana erityisesti sosiaalityön       
tutkimusperustaisuuden vahvistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon integraation      
vahvistamisen tarve tulevissa kansallisissa reformeissa, sekä lastensuojelun       
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toimintaedellytysten turvaaminen. Sosiaalityöntekijöiden seura iloitsi siitä, että       
vaikuttamistyö kantoi hedelmää: lastensuojelun asiakasmäärälaki ja tutkimusperustaisen       
sosiaalihuollon vahvistaminen kirjattiin hallitusohjelmaan.  
 
Lisäksi seuran toiminnassa näkyi yhteistyö keskeisten tahojen kanssa ja voidaan sanoa, että            
seura on kyennyt ylläpitää hyviä yhteistyösuhteita muihin alan järjestöihin, verkostoihin sekä           
osallistunut yhteisiin keskusteluihin kansallisesti merkittävien toimijoiden kanssa. 
 
Seuran kantava voima on yhteisö ja yhdessä tekeminen. Hallitus on kiitollinen siitä, että se on               
voinut tehdä vaikuttamistyötä yhdessä jäsenten kanssa. Tämän voidaan nähdä vahvistaneen          
yhteisen yhteisön tavoitetta. Seuran hallitus on kirjoittanut paljon näkyvyyttä saaneita          
mielipidekirjoituksia yhteistyössä aktiivisten jäsenten kanssa. Lisäksi seura halusi rakentaa         
yhdessä jäsenten kanssa näkymää siitä, mitä sosiaalityö olisi parhaimmillaan nyt ja           
tulevaisuudessa järjestäen Unelma upeasta sosiaalityöstä -kampanjan sekä pohtien miten         
unelmista tehdään totta viestinnän ja vaikuttamisen keinoin.  
 
Seura on myös järjestänyt useita tapahtumia toimintavuoden aikana ja kohdentanut rahallisia           
resursseja jäsenille tarjottavaan sisältöön ja yhdessä oloon.  
 
Kehitettävää on yhä viestinnässä, aktiivisessa jäsenhankinnassa, alueellisen tasa-arvon        
toteuttamisessa sekä jäsenten aktiivisuuden tukemisessa. Kehittämistä on kuitenkin tehty         
parhaalla mahdollisella tavalla olemassa olevat resurssit huomioiden. On viisasta luottaa          
siihen, että seuran toiminta ja asema vakiintuu pikku hiljaa. Aktiivisuus ja innostus on seuran              
voimavara, mutta samanaikaisesti nuori yhdistys kehittää vielä toiminnan perusrakenteita.         
Tämä yhdistelmä vaatii malttia toiminnassa, jotta työskentely ei käy liian voimia vieväksi.  
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