
 

 

 

 

  

WESTERMARCK-SEURAN VALTAKUNNALLISET SOSIOLOGIPÄIVÄT 

5–6.3.2015, HELSINGIN YLIOPISTO 

 

SOCIOLOGY DAYS 2015 

5–6.3.2015, UNIVERSITY OF HELSINKI 

 

SOSIOLOGIPÄIVÄT 2015 

SOCIOLOGY DAYS 2015 



 

1 
 

Työryhmät / Workshops 
 

 

OHJEET / INSTRUCTIONS .................................................................................................................. 3 

Crossing boundaries when making sense of agency: Room for new possibilities ........................... 4 

Ehdollinen ja moniselitteinen toimijuus .......................................................................................... 4 

Elämä tietokannoissa ....................................................................................................................... 5 

From welfare to workfare- Labour and precarity in a mobile world .......................................................... 6 

Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit .................................................................................... 7 

Immigrant integration trajectories, community formation and social theory ................................ 7 

Instituutioiden mahdolliset lapsuudet ............................................................................................. 8 

Isät ja äidit arjessa ja ihanteissa ....................................................................................................... 9 

Juhlimiskulttuurien tutkimuksen työryhmä / Festandets sociologi / Sociology of celebration ...... 9 

Jätteen yhteiskunta ........................................................................................................................ 11 

Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka ........................................................................................ 11 

Kaupunkitutkimus .......................................................................................................................... 12 

Kolmannen sektorin muutos ja hybridiorganisaatiot ..................................................................... 12 

Kulttuuri ja kulutus ......................................................................................................................... 13 

Kulttuurin rahoitus ja ohjaus Suomessa – trendit ja skenaariot .................................................... 14 

Lapset ja materiaalisuus ................................................................................................................. 15 

Lasten ja nuorten mahdolliset maailmat ....................................................................................... 15 

Luokka laadullisessa tutkimuksessa ............................................................................................... 16 

Läheissuhteet sosiaalisina sidoksina .............................................................................................. 17 

Marx ja ajan merkit / Marx and the signs of time .......................................................................... 17 

Millaista on sisäilmaongelmien yhteiskuntatieteellinen tutkimus? .............................................. 18 

Neoinstitutionalism and world society theory ............................................................................... 19 

Oikeussosiologia ............................................................................................................................. 19 

Political sociology and transnational ethnography ........................................................................ 20 

Rikollisuuden, kontrollin ja väkivallan tutkimuksen työryhmä ...................................................... 21 

Sosiaalinen eriarvoisuus / Social inequality ................................................................................... 21 

Sosiologiaa kädet savessa .............................................................................................................. 22 

Sosiologia ja suunnitelmatalous ..................................................................................................... 23 

Sotilassosiologia ............................................................................................................................. 24 



 

2 
 

Terveyssosiologia ........................................................................................................................... 24 

Turvallisuuden sosiologia ............................................................................................................... 25 

Työ, perhe ja sukupuoliroolit ......................................................................................................... 26 

Vuorovaikutuksen sosiologia .......................................................................................................... 27 

Valuation in practice: Exploring processes of ordering and selection ........................................... 28 

Yhteiskunnalliset ilmiöt ja sosiaaliset ongelmat ............................................................................ 29 

Yhteiskunnan rakenne ja sukupuoli ............................................................................................... 29 

Yhteiskuntateorian työryhmä ........................................................................................................ 30 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

OHJEET / INSTRUCTIONS 
  

Esitelmien abstraktiehdotuksia otetaan vastaan 30.1.2015 saakka. Abstraktit ja tarkat 
yhteystiedot lähetetään sähköisesti suoraan työryhmien koordinaattoreille. Abstrak-
tien pituus on noin 250–300 sanaa. Tieto työryhmiin hyväksytyistä abstrakteista jul-
kaistaan helmikuun 2015 alussa. 
 
A 250-300 word abstract and full contact information should be submitted by email 
to the coordinators of the workshop by no later than January 30, 2015. Authors of 
accepted abstracts will be notified in the beginning of February. 
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Crossing boundaries when making sense of agency: 

Room for new possibilities 
 

Coordinators: Jose Cañada, Satu Venäläinen, Miira Niska & Antero Olakivi, University 
of Helsinki 
 
Email: jose.a.canada@helsinki.fi; satu.venalainen@helsinki.fi; miira.niska@hel-
sinki.fi; antero.olakivi@helsinki.fi 
 
Agency is not only a key concept in the social sciences but also an object of vast polit-

ical interest. The concept is widely discussed, for instance, by political scientists, econ-

omists, sociologists and social psychologists. Furthermore, agency is examined from 

various meta-theoretical, theoretical and methodological perspectives. This 

workgroup discusses agency in relation to several sets of societal and scientific bound-

aries. We are especially interested in discussing the ways in which boundaries, such 

as those between human–nonhuman, individual–collective, micro–macro, national–

transnational, discursive–material and personal–political, are handled when making 

sense of agency. In the spirit of interdisciplinarity, we welcome presentations that 

either cross, or discuss, boundaries between different disciplines in the social sci-

ences.  

Please send your abstract to satu.venalainen@helsinki.fi. 

 

Ehdollinen ja moniselitteinen toimijuus 
 

Koordinaattorit: Marja-Liisa Honkasalo, Anna Leppo & Leila Jylhänkangas, Helsingin 
yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet: marja-liisa.honkasalo@helsinki.fi; anna.leppo@helsinki.fi; 
leila.jylhankangas@helsinki.fi  
 

Yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa on viime vuosikymmeninä pohdittu useista 

näkökulmista kysymystä toiminnasta ja toimijuudesta. Monet ovat todenneet, ettei 

intentionaalisen yksilötoimijuuden käsite riitä hahmottamaan toiminnan moninaisia 

muotoja tai niitä tilanteita ja sidoksia, joiden varassa toimijuus rakentuu tai estyy. 
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Antropologisissa keskusteluissa yksilötoimijuuden käsitettä on jo pitkään kritisoitu et-

nosentrisyydestä. Tieteen ja teknologian tutkimus on radikalisoinut ymmärrystä toi-

mijuudesta laajentamalla käsitteen koskemaan ei-inhimillisiä toimijoita kuten materi-

aalisia objekteja, teknologioita tai eläimiä ja näiden muodostamia verkostoja. Työryh-

mässä lähestytään toimijuutta moniselitteisenä ja jopa hämäränä ilmiönä Sosiologia-

lehdessä (4/2014) aloittamamme keskustelun pohjalta. Toisin kuin rakenteen vastin-

parina usein esitetty kykenevä ja olosuhteita tietoisesti muuttava toimijuus, eletyn 

elämän toimijat ovat useimmiten kovin vajavaisia ja toiminta vahvasti tilannesidon-

naista. Miten siis käsitteellistää toimijuuden moniselitteisyyttä?   

Erityisesti elämän haurautta tarkasteleva tutkimus asettuu kasvokkain yksilötoimijuu-

den käsitteen ongelmallisuuden kanssa. Hauraus ikään kuin tihentää kysymystä toi-

mijuudesta ja sen ehdoista. Esimerkiksi sairauden tai ikääntymisen tutkimuksessa on 

vaikea ohittaa ”toimimoa”, apuvälineiden, lääketieteen teknologioiden, lääkkeiden, 

läheisten, ammattilaisten sekä terveydenhuollon organisaatioiden ja resurssien osal-

lisuutta potilaan toimintakyvyn muotoutumisessa. Samaan tapaan erilaiset riippuvuu-

det ja elämäntarinaa hajottavat katkokset tekevät näkyväksi sitä miten toimijuuden 

säilyttäminen ja uudelleen rakentuminen edellyttää sekä sosiaalista että konkreet-

tista, materiaalista tukea. Työryhmään ovat tervetulleita teoreettiset ja empiiriset esi-

tykset, joissa pohditaan toimijuutta moniselitteisenä tai jossain mielessä jopa hämä-

ränä. Toimijuuden käsitteen kriittinen pohdiskelu ja toimijuuden ehtojen tai raken-

teellisten edellytysten erittely on tärkeää yksilöä ja yksilön vastuuta korostavassa 

ajassamme.   

 

Elämä tietokannoissa 
 

Koordinaattorit: Ilpo Helén, Itä-Suomen yliopisto, Marja Alastalo, Itä-Suomen yli-
opisto, & Karoliina Snell, Helsingin yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet: ilpo.helen@uef.fi; marja.alastalo@uef.fi; karoliina.snell@hel-
sinki.fi  
 
Pyydämme esitelmiä, jotka koskevat laajojen henkilötietokokoelmien kokoamisen 

sekä niiden sisältämän informaation käytön ja kierrättämisen yhteiskunnallisia ehtoja, 

käytäntöjä ja vaikutuksia. Tällaisia kokoelmia ovat muun muassa väestö- ja muut hen-

kilörekisterit, sosiaali- ja terveydenhuollon toiminto- ja asiakastietorekisterit, lääke-

tieteelliset näytekokoelmat erityisesti biopankit) sekä erilaisten palvelutuottajien 
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(esim. Google, Facebook, S-ryhmä) ylläpitämät asiakkaiden ja jäsenien nettiasiointi-

jäljistä koostuva ”big data” -kannat. Työryhmässä painotetaan informaation digitali-

soinnin ja tietokoneiden laskentatehon mahdollistaman tiedonkeruun, -varastoinnin 

ja -kierrättämisen asiayhteyksiä ja vaikutuksia: Millä tavoin massamittaisen rekisteri- 

ja tietokantainformaation keruu, käyttö ja kierrätys vaikuttavat institutionaalisiin käy-

täntöihin hallinnosta asiakastyöhön? Mitkä ovat informaation keräämisen, varastoin-

nin ja kierrättämisen sekä niiden sääntelyn tekniset, juridiset ja poliittiset ehdot? Mikä 

asema digitaalisen henkilötiedon keruulla, käytöllä ja kierrättämisellä on asiakkaiden, 

potilaiden ja kansalaisten elämässä? Millaista ”rakenteisuutta” digitaalinen varas-

tointi ja kierrättäminen edellyttävät tiedolta? Miten tämä vaikuttaa ymmärrykseen ja 

tietoon elämisen edellytyksistä niin lääketieteellisessä, sosiaalisessa, taloudellisessa 

kuin yksilöllisessäkin mielessä?     

Pyydämme kiinnostuneita lähettämään esitelmäabstraktin 30.1.2015 mennessä jolle-

kulle työryhmän koordinaattoreista.  

 

From welfare to workfare- Labour and precarity in a mo-

bile world 
 

Coordinators: Lena Näre, Daria Krivonos & Miika Tervonen, University of Helsinki 
 
Email: lena.nare@helsinki.fi; daria.krivonos@helsinki.fi; miika.tervonen@helsinki.fi  
 
Since 1990s egalitarianism as a central principle of Nordic welfare states has been 

called into question by labour market reforms that have eroded the universalist basis 

of the welfare state. These neoliberal policy reforms, officially called ‘activating labour 

market policies’, have meant a move from welfare to workfare, where welfare bene-

fits are no-longer only means-tested, but based on work-ability and -activity. Youth 

are a particular group targeted in these activating labour market policies. Egalitarian-

ism is also called into question by restricting welfare services from groups of people 

who do not have permanent residence permit in the country, or whose status in the 

country is precarious due to lacking social insurance, or official registration in the mu-

nicipality of residence. This workshop invites abstracts which analyse these develop-

ments. We welcome papers based on empirical research as well as more theoretically 

informed analyses. The workshop is organised by two research projects based at the 

Department of Social Research, University of Helsinki: Migrant Youth Employment – 
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Politics of Recognition and Boundaries of Belonging (RECOGNITION, 2014-2017) and 

the Academy of Finland project ‘Insecure Lives – Precarious Labour and Irregular Mi-

gration in Finland’ (INSECURE, 2015-2018). The workshop language is English.  

 

Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit 
 
Koordinaattorit: Juho Saari & Maria Ohisalo, Itä-Suomen yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet: juho.saari@uef.fi; maria.ohisalo@uef.fi 
 
Työryhmässä tarkastellaan erilaisia hyvinvoinnin ja hyvinvointivaltion muutokseen 

liittyviä sosiaalisia mekanismeja. Hyvinvointiin liittyviä työryhmään soveltuvia tee-

moja ovat sekä resurssipohjaiseen että koettuun hyvinvointiin ja niiden muutokseen 

liittyvät määrälliset ja laadulliset tutkimukset. Vastaavasti hyvinvointivaltioon ja kan-

salaisyhteiskuntaan liittyviä soveliaita teemoja ovat kollektiiviset ja institutionaaliset 

muutokset, politiikkaprosessit ja tapahtumaketjut, sekä diskurssiavaruudet ja mielipi-

teet. Keskeinen yhdistävä teema on eriarvoisuus. Tarkastelut voivat kohdistua johon-

kin osajärjestelmään (esimerkiksi eläkkeet, työttömyysturva tai terveydenhuolto, ruo-

kapankit) tai -ilmiöön (esimerkiksi yksinhuoltajuus, työttömyys, köyhyys tai asunnot-

tomuus). Uusia mielenkiintoisia avauksia voi liittyä esimerkiksi Suomen suhteellisen 

aseman muutokseen, instituutioiden hallittuun tai hallitsemattomaan sopeuttami-

seen, resurssipohjaisen ja koetun hyvinvoinnin vuorovaikutukseen, toimintakykyjen 

tutkimukseen, (sosiaalisten) innovaatioiden ja hyvinvointipolitiikan rajapintoihin tai 

köyhyyspolitiikan eri teemoihin. Työryhmään soveltuvat myös vertailevat tutkimukset 

ja Euroopan unionin tai globaalin hallinnan muutokseen liittyvät esitykset siltä osin 

kuin ne liittyvät edellä mainittuihin teemoihin. 

 

Immigrant integration trajectories, community for-

mation and social theory 
 

Coordinators: Östen Wahlbeck, SSKH, University of Helsinki, & Peter Kivisto, Au-
gustana College, USA  
 
Email: osten.wahlbeck@helsinki.fi (contact person) 
 

mailto:juho.saari@uef.fi
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In both classical and contemporary sociology we find various theories that aim to de-

scribe processes of immigrant inclusion and the formation of immigrant communities. 

The classical assimilation theories have been enriched, or replaced, by theories of plu-

ralism, e.g. multiculturalism, as well as discussions about transnational communities 

and diasporas. The connections between processes of social integration and immi-

grant transnationalism have recently been widely debated in the social sciences.  

Thus, in the literature we find various new theoretical concepts that aim to describe 

immigrant integration trajectories. This workshop will discuss sociological concepts 

that have informed theories of immigrant integration trajectories and community for-

mation processes. It welcomes presentations that relate directly to theoretical de-

bates as well as theoretically informed empirical studies of the formation of immi-

grant/diaspora communities. The workshop aims to bridge new and old sociological 

theorisation in the field. Of particular interest is to apply concepts developed in inter-

national contexts to the specific Finnish case.  The workshop welcomes presentations 

by both junior and senior sociologists in the field. The workshop will be held in English. 

The contact person of the workshop is Adjunct Professor Östen Wahlbeck. Professor 

Peter Kivisto acts as commentator. 

 

Instituutioiden mahdolliset lapsuudet 
 
Koordinaattorit: Anna Siippainen & Maarit Alasuutari, Jyväskylän yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet: anna.siippainen@jyu.fi; maarit.alasuutari@jyu.fi  
 
Varhaiskasvatuksesta ja lapsuudesta käydään parhaillaan vilkasta keskustelua. Sitä 

ovat kirvoittaneet muun muassa päivähoitolaki, esiopetuksen tulevaisuus, heiken-

neet Pisa-tulokset sekä subjektiivinen päivähoito-oikeus. Keskusteluissa käydään neu-

votteluita siitä, missä paikoissa lapset lapsuuttaan viettävät ja mitkä ovat esimerkiksi 

lasten mahdollisuudet osallistua varhaiskasvatukseen. Sosiologisessa kirjallisuudessa 

on todettu, että totaaliset instituutiot ovat kriisissä. Vilkkaasta julkisesta keskuste-

lusta voi päätellä, että myös keskeiset lapsuuden instituutiot - koti, päiväkoti ja koulu 

- ovat muutoksen kourissa. Hallinta hajaantuu ja instituutioiden rajat tulevat huokoi-

semmiksi. 

Lapsuudentutkimuksen näkökulmasta on kohdistettu kritiikkiä siihen, että lapset näh-

dään tulevina aikuisina ja investointeina tulevaisuuteen. Lapset elävät elämäänsä kui-
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tenkin myös tässä ja nyt ko. instituutioissa, joissa heillä ovat omat toiminnan mahdol-

lisuutensa ja rajansa. Millaisia mahdollisuuksia nämä instituutiot tarjoavat lapsille? 

Mitä ovat niiden mahdolliset lapsuudet? Työryhmään kutsutaan papereita, joissa lap-

suutta ja lapsuuden instituutioita käsitellään sosiologisen teorianmuodostuksen 

kautta.  

Abstraktit lähetetään Anna Siippaiselle osoitteeseen anna.siippainen@jyu.fi. 

 

Isät ja äidit arjessa ja ihanteissa 
 

Koordinaattorit: Johanna Mykkänen & Marja Leena Böök, Jyväskylän yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet: johanna.mykkanen@jyu.fi; marja.leena.book@jyu.fi  
 
Perheen arki pitää sisällään niin toimintoja kuin tunteita. Siellä eletään ja unelmoi-

daan, riidellään ja rakastetaan. Arki voi olla tylsän harmaata tai sitä voidaan kuvata 

kaikilla sateenkaaren väreillä. Yhtä lailla vanhemmuutta tehdään ja sitä toteutetaan 

monenlaisissa suhteissa. Tässä työryhmässä pohdimme vanhemmuutta niin arjessa 

kuin ihanteissa; mitkä ovat tämän ajan arjen ja vanhemmuuden kysymyksiä ja ajan 

merkkejä? Kutsumme mukaan esityksiä, joissa tarkastellaan isyyttä ja äitiyttä eilen, 

tänään ja huomenna. Kiinnostavia kysymyksiä ovat esimerkiksi: Millaista arkea per-

heissä eletään – entä millaisissa perheissä? Millaisia tunteita vanhemmat kokevat (ja 

ottavat vastaan), entä millaisia kasvatuskäytänteitä ja vanhemmuusihanteita arkielä-

mään mahtuu? Ja lopuksi, millaisia vanhemmuustaitoja vanhemmilta odotetaan ja 

velvoitetaan? Toivotamme työryhmäämme tervetulleiksi sen aihepiiriä tarkastelevia 

empiirisiä tutkimuksia ja teoreettisia puheenvuoroja tieteenalaan tai tutkimusmene-

telmään katsomatta. Työryhmän teeman lisäksi myös yleisemmät katsaukset perhee-

seen ja vanhemmuuteen ovat tervetulleita. 

 

Juhlimiskulttuurien tutkimuksen työryhmä / Festan-

dets sociologi / Sociology of celebration 
 

Koordinaattori/Coordinator: Ismo Kantola, Turun yliopisto 
 
Sähköpostiosoite/Email: ikantola@utu.fi 



 

10 
 

 
Parhaimmillaan juhliminen voimaannuttaa yksilöä ja vahvistaa yhteisöä, heikoimmil-

laan heikentää molempia. Miten aikamme juhlii, minkälaisia maailmoja juhlat konsti-

tuoivat, onko aikakausi tai aikakauden muutos itsessään juhlan aihe? Työryhmään toi-

votaan esitelmiä yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksen alalta juhlaan, juhlimiseen tai 

hauskanpitoon liittyvistä aiheista. 

At its best, celebration empowers the individual as well as the community; at its 

worst, it weakens both. How do we celebrate? What kind of possible and actual 

worlds does celebration constitute? Is our modernity itself to be celebrated? Papers 

on celebration, festivities, feasts, or having fun are welcome to the workshop. The 

languages of the workshop are Finnish, Swedish, and English. 

Papers rearing any of the following topics are especially welcomed, not excluding, 

however, papers that do not match with this wishlist of ideas. 

 Empowerment and disruption as an actual or a virtual effect of celebration;  

 Celebration as an acting out of a script, or improvising - and while doing the 

latter possibly creating a new script. (Anthropologists may call scripts rituals.); 

 Instituting rituals by celebration, or commemoration; 

 Celebration as orgiastic frenzy or carnivalistic mocking versus chasteness and 

reconciliation by and in celebration; 

 Celebration as precision consumption: pure hedonism, or hallucinations by as-

cesis; 

 Celebration in war, austerity, and diaspora; 

 Underground and submarine celebrations; 

 Sense and logic in and of celebration (sensing celebration, and/or analyzing it); 

 Celebration as shared sensing (E. Gomart & A. Hennion), or a sharing of anes-

thesia (different means of constituting or confirming a community by celebra-

tion); 

 Life as a party (celebration) (or grace (M. Serres)) - celebrating grace (M. Serres; 

early Christians); 

 Celebration as an act of making a distinction (Bourdieu), or a distancing (declin-

ing an economy in favor of another); 

 The first Holy Communion (Lord's Supper), or the Banquet of Plato. A republic, 

or ecclesia, in the making. How does the new republic (ecclesia) party? How 

does it celebrate? Is celebration reserved for philosophers (or believers), only? 



 

11 
 

 

Jätteen yhteiskunta 
 

Koordinaattorit: Veera Kinnunen, Lapin yliopisto, & Olli Pyyhtinen, Tampereen yli-
opisto 
 
Sähköpostiosoitteet: veera.kinnunen@ulapland.fi; olli.pyyhtinen@staff.uta.fi  
 

Jäte on keskeinen ja näkyvä osa yhteiskuntaa, jokapäiväistä elämää, taloutta ja työtä. 
Jätettä tuotetaan, lajitellaan, vältellään, kierrätetään, kuljetetaan, hallinnoidaan, 
myydään, verotetaan, levitetään ja työstetään. Jäte kuormittaa, sitoo resursseja ja ai-
kaa; sen kanssa eletään, jaetaan tilaa ja maisemaa; se yhdistää ja erottaa, tuottaa luo-
kituksia ja sosiaalista järjestystä. Samaan aikaan se on myös itsessään resurssi ja ar-
vonluonnin lähde. Kaikesta huolimatta jäte näyttäytyy yhteiskunnassa paradoksaali-
sesti näkyvänä näkymättömänä: asiana, jonka läsnäolosta ja kasautumisesta kaikki 
ovat tietoisia, mutta joka halutaan siivota pois näkyvistä. Jätettä ei kuitenkaan voi täy-
sin hävittää, vaan ainoastaan muuttaa joksikin muuksi. Työryhmässä käsitellään tätä 
toimintamme ja yhteiskunnan vääjäämätöntä ylijäämää tai ylimäärää. Millaisten pro-
sessien myötä asioista tulee roskaa tai jätettä? Kenelle jäte kuuluu? Mitä teemme jät-
teillemme? Miten elää jätteen kanssa? Miten tuotanto ja kulutus määrittyvät suh-
teessa jätteisiin? Entä miltä yhteiskunta näyttää, jos otetaan vakavasti jätteen perus-
tava rooli yhteiskuntaa rakentavana tekijänä? Jätteen yhteiskunta -työryhmään toivo-
tetaan tervetulleiksi kaikki jätteen yhteiskunnasta, yhteiskunnan aineellisuudesta, ku-
lutuksesta, esineistä ja materiasta kiinnostuneet. 

 

Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka 
 

Koordinaattorit: Heikki Silvennoinen, Turun yliopisto, Mira Kalalahti, Helsingin yli-
opisto, & Janne Varjo, Helsingin yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet: heikki.silvennoinen@utu.fi; mira.kalalahti@helsinki.fi; 
janne.varjo@helsinki.fi 
 
Kasvatussosiologian ja koulutuspolitiikan työryhmä kutsuu koolle yhteiskunnallisen, 

vertailevan ja historiallisen kasvatustutkimuksen sekä koulutuksen politiikan ja hallin-

nan tutkijoita. Työryhmässä tarkastellaan analyyttisesti ja kriittisesti kasvatusta ja 

koulutusta myöhäismoderneissa, niin ylikansallisesti kuin kansallisesti ja paikallisesti 
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määrittyvissä toimintaympäristöissä. Ryhmään toivotetaan tervetulleeksi eri tieteen-

alojen esityksiä ja keskustelunavauksia kasvatuksen sekä koulutuksen yhteiskunnalli-

sista ulottuvuuksista.  

 

Kaupunkitutkimus 
 

Koordinaattorit: Mika Hyötyläinen & Teemu Kemppainen, Helsingin yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet: mika.hyotylainen@helsinki.fi; teemu.t.kemppainen@helsinki.fi  
 
Kuten tunnettua, suomalaista yhteiskuntaa luonnehtii verrattain myöhäinen, mutta 

nopea kaupungistuminen. 1990-luvun laman jälkeen eriarvoisuus on kasvanut ja pit-

kään sosioekonomisesti melko yhtenäisenä pysynyt kaupunkirakenne on alkanut eriy-

tyä. Suomalaisissa kaupungeissa voidaan rakenteellisten muutosten lisäksi havaita 

elinpiirien eriytymistä ja paikalliskulttuurien syntymistä. Kuten kaikkeen sosiaaliseen, 

liittyy urbaaniin myös valta, sillä kaupungista ja kaupungissa kamppailevat erilaiset 

toimijat kunnallispoliitikoista sissiviljelijöihin.  Kaupunkitila on lisäksi tulvillaan merk-

kejä ja merkityksiä: sosiologipäivien yleisteemaan liittyen voidaankin kysyä, minkälai-

sia ajan merkkejä suomalaisessa kaupungissa on havaittavissa? Mitä ne kertovat ajas-

tamme? Entä minkälaisista mahdollisista tulevaisuuksista ne kertovat?  

Työryhmään ovat tervetulleita erilaisiin menetelmiin ja teorioihin pohjaavat esitykset, 

jotka liittyvät kaupunkitematiikkaan. 

 

Kolmannen sektorin muutos ja hybridiorganisaatiot 
 

Koordinaattorit: Petri Ruuskanen & Tiina Kontinen, Jyväskylän yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet: petri.ruuskanen@jyu.fi; tiina.t.kontinen@jyu.fi 
 
Kolmannella sektorilla on perinteisesti tarkoitettu markkinoiden, julkisen sektorin ja 

kotitalouksien väliin jäävää aluetta. Sen toiminnallisena ytimenä pidetään usein va-

paaehtoistoimintaa, jota leimaa omaehtoisuus, palkattomuus ja aatteellisuus. Kol-

mannen sektorin organisaatiot – yhdistykset ja kansalaisjärjestöt – ilmaisevat ihmis-

ten ja sosiaalisten ryhmien yhteisiä kokemuksia, identiteettejä ja intressejä. Samalla 

kolmas sektori tuottaa yksityistä ja julkista palveluntuotantoa täydentäviä palveluita. 
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Kolmanteen sektoriin kohdistuukin monia ristiriitaisia odotuksia: sektorin tulisi kyetä 

organisoimaan vapaaehtoistoimintaa, turvata demokraattisen poliittisen järjestel-

män toimivuus, tuottaa sosiaalista pääomaa, toimia työllistäjänä, olla tehokas pave-

luntuottaja, ja toimia kansalaisyhteiskunnan keskeisenä foorumina. Moninaisten roo-

lien ja toimintaympäristön muutosten yhteydessä puhutaan usein hybridisaatiosta. 

Hybridiorganisaatioilla viitataan organisaatioihin, joiden toiminnassa sekottuu perin-

teisen kolmannen ja yksityissektorin logiikka, tai julkisen sektorin byrokratian muodot 

ja kolmannen sektorin joustavuus. Järjestöjen toiminnassa voivat yhdistyä esimerkiksi 

vapaaehtoistoiminta ja palkkatyö, osallisuus ja byrokratia, aatteellisuus ja ammatilli-

suus sekä yleishyödyllisyys ja taloudellinen tehokkuus. Palveluntuotannossa järjestöt 

ovat saattaneet kilpailullisista syistä eriyttää palvelutoimintaansa muusta toiminnas-

taan esimerkiksi toimintojaan yhtiöittämällä ja samalla uudenlaiset sosiaaliset yrityk-

set pyrkivät yhdistämään aatteellisuutta ja liiketoimintaa. Usein kuitenkin hybridisaa-

tio ja erilaisten organisaatiologiikoiden yhteenkietoutuminen tapahtuu huomaamatta 

esimerkiksi rahoitusmuotojen, jäsenistön muuttuvien tarpeiden tai vaikkapa organi-

saatiokonsulttien myötävaikutuksella.  

Teemaryhmään toivotaan sekä hybridiorganisaation käsitettä avaavia ja kritisoivia 

teoreettisia esityksiä, että empiirisiä tutkimuksia erilaisista hybridisoitusmisproses-

seista ja niiden seurauksista kolmannen sektorin tai kansalaisyhteiskunnan konteks-

tissa.  Teemaryhmään osallistujia kannustetaan jättämään kirjoitusehdotus koordi-

naattoreiden toimittamaan Kansalaisyhteiskunta-lehden vuoden 2015 teemanume-

roon. Artikkelikäsikirjoitusten viimeinen jättöpäivä on 30.4.2015. Lisätietoja: 

http://www.kytseura.fi/9. 

 

Kulttuuri ja kulutus 
 

Koordinaattorit: Riie Heikkilä & Anu Katainen, Helsingin yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet: riie.heikkila@helsinki.fi; anu.h.katainen@helsinki.fi  
 
Toivotamme tervetulleeksi kaikenlaiset kulttuuria ja kulutusta käsittelevät paperit. 
Työryhmän raamit ovat leveät: tervetulleita ovat sekä empiiriset että teoreettisem-
mat esitelmät, alkuvaiheessa olevista työpapereista aina valmiimpiin tutkimuksiin. 
Tarkastelun kohteiksi käyvät sisällöllisesti kaikenlaiset kulttuurin ja kulutuksen alu-
eet niin suomalaisessa kuin kansainvälisemmässä katsannossa (kyseeseen voivat si-
ten tulla yhtä hyvin esimerkiksi ruoka, kirjallisuus, musiikki, pukeutuminen, elokuvat, 
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muoti, urheilu, huumeet, internet, jne.). Niin ikään esitelmien teoreettiset lähtökoh-
dat (ei siis vain esimerkiksi Bourdieu, Skeggs, Peterson tai Lahire, vaan miksei myös 
Simmel, Goffman, Elias, Goldthorpe, Willis, Veblen, jne.) samoin kuin menetelmälli-
set lähestymistavatkin voivat vaihdella monipuolisesti. 

 

Kulttuurin rahoitus ja ohjaus Suomessa – trendit ja 

skenaariot 
 

Koordinaattorit: Sari Karttunen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, & 
Pauli Rautiainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö / Tampereen yli-
opisto 
 
Sähköpostiosoitteet: sari.karttunen@cupore.fi; pauli.rautiainen@uta.fi 
 
Suomessa on pohjoismaiseen tapaan tehty paljon tutkimusta taide- ja kulttuurisekto-

rin rahoituksesta ja ohjauksesta. Tutkimus on ollut tyypillisesti poikkitieteellistä tai 

tieteidenvälistä: taidesosiologiaa, kulttuuripolitiikan tutkimusta, kulttuurin taloustie-

dettä ja julkistaloutta. 

Työryhmä palauttaa mieliin Ilkka Heiskasen, Pertti Ahosen ja Lasse Oulasvirran tutki-

muksen ”Taiteen ja kulttuurin rahoitus ja ohjaus: kipupisteet ja kehitysvaihtoehdot” 

(2005). Kirjoittajat esittivät siinä vaihtoehtoisia skenaarioita rahoitus- ja ohjausjärjes-

telmien kehityksestä. Tarkastelu kattoi sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sek-

torin. Työryhmässä pohditaan, missä määrin kymmenen vuotta sitten luonnostellut 

trendit ovat toteutuneet ja millaisia uusia haasteita taiteen ja kulttuurin rahoitus- ja 

ohjausjärjestelmät tänä päivänä kohtaavat. 

Työryhmään ovat tervetulleita kaikki taiteen ja kulttuurin rahoituksesta ja ohjauksesta 

kiinnostuneet. Monitieteisen tutkimuksen hengessä rahoituksen ja ohjauksen voi ym-

märtää laajasti osana kamppailua mitä erilaisimpien taide- ja kulttuuripoliittisten ky-

symysten yhteydessä. Teemaa voi lähestyä yhtä lailla rahoittajien ja ohjaajien kuin 

näiden kohteena olevien taide- ja kulttuurikentän toimijoiden näkökulmasta. Työryh-

mässä voi esittää niin empiriaan nojaavia kuin teoreettisia alustuksia, jotka voivat liit-

tyä suunniteltuihin, käynnissä oleviin tai jo päättyneisiin tutkimushankkeisiin. 
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Lapset ja materiaalisuus 
 
Koordinaattori: Marjo Kamila, Seinäjoen yliopistokeskus 
 
Sähköpostiosoite: marjo.kamila@netikka.fi  
 
Lapset ja materiaalisuus teemaryhmässä otetaan lasten ja nuorten elämään liittyvä 

aineellisuus vakavasti. Lapset ja nuoret elävät yhä tuotteistetummassa yhteiskun-

nassa. He rakentavat identiteettiään ja ylläpitävät sosiaalisia suhteitaan tavaroiden 

välityksellä. Teemaryhmään odotetaan ajankohtaisia, eri tieteenalojen tutkimusesit-

telyjä, jotka voivat kohdistua esimerkiksi lasten arkipäiväisten tavaroiden merkityk-

siin, materiaalisiin arvoihin ja eriarvoisuuteen, ulkonäköruumiillisuuteen ja pukeutu-

miseen, lapsille suunnattuun mainontaan, brändeihin ja sosiaalisen median aineelli-

suuteen.  

Teemaryhmä vastaa visuaalisuuden ja materiaalisuuden lisääntyneeseen tutkimuk-

selliseen kiinnostukseen. Erityisesti ryhmään toivotaan esityksiä, joissa teemaa lähes-

tytään lasten ja/tai nuorten omista näkökannoista käsin. Tietoisuus lasten ja nuorten 

mielipiteistä ja arvoista avaa aikuisille sen materiaalisen maailman merkitykset, joissa 

lapset ja nuoret nyt elävät ja toimivat. Tavoitteena on tuoda esiin materiaalisuuden 

merkitys nykylasten ja -nuorten elämään vaikuttavana ja sitä säätelevänä tekijänä. 

Käsiteltävät tutkimusnäkökulmat voivat liittyä esimerkiksi lasten ja nuorten hyvin-

vointiin, kuluttamiseen, kasvatuksellisiin ja sosiokulttuurisiin kysymyksiin. 

 

Lasten ja nuorten mahdolliset maailmat 
 
Koordinaattorit: Sinikka Aapola-Kari, Nuorisotutkimusverkosto / Helsingin yliopisto, 
Mirja Määttä, Itä-Suomen yliopisto, Elina Pekkarinen, Nuorisotutkimusverkosto, & 
Tarja Tolonen, Helsingin yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet: sinikka.aapola@helsinki.fi; mirja.maatta@uef.fi; elina.pekkari-
nen@nuorisotutkimus.fi; tarja.tolonen@helsinki.fi  
 
Lapsuutta ja nuoruutta määritellään erilaisten, usein keskenään ristiriitaisten käsit-

teellisten viitekehysten puitteissa.  Osassa korostetaan uhkia ja ongelmia - toisissa 

mahdollisuuksia ja vahvuuksia. Lapsia ja nuoria arvioidaan mahdollisten riskien näkö-
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kulmasta, jolloin heihin halutaan kohdistaa toimenpiteitä uhkaavien tulevaisuuden-

kuvien estämiseksi. Toisaalta lapset ja nuoret halutaan nähdä tulevaisuuden toivoina, 

joihin investoimalla kasvatetaan tehokkaita toimijoita ja yhteiskunnallisten ongelmien 

ratkaisijoita. Yhtäkaikki lapsuus ja nuoruus hahmotetaan usein tulevaisuuden näkö-

kulmasta ikävaiheena, jossa mahdollisuudet ovat avoinna ja tavoitetila tulevaisuu-

dessa. Samalla yhteiskunnallinen eriarvoistuminen kuitenkin vaikuttaa siihen, millai-

sia mahdollisuuksia eri taustoista tulevat lapset ja nuoret voivat itselleen tavoitella tai 

edes hahmottaa. 

Työryhmään toivotaan esityksiä, joissa tarkastellaan lapsille ja nuorille mahdollisia 

maailmoja eri näkökulmista ja erilaisten teoreettisten käsitteiden avulla. Työryh-

mässä voidaan esimerkiksi pohtia erilaisia institutionaalisia tapoja muotoilla lasten ja 

nuorten tulevaisuutta tai tarkastella lasten ja nuorten omia tapoja hahmottaa maail-

maa. Millaiset maailmat ovat mahdollisia erilaisille lapsille ja nuorille? Millaiset maa-

ilmat heiltä halutaan evätä? Entä millaisia maailmoja lapset ja nuoret itse haluavat 

mahdollistaa tai kyseenalaistaa?  

 

Luokka laadullisessa tutkimuksessa 
 

Koordinaattorit: Anu-Hanna Anttila, Turun yliopisto, & Antti Maunu, Helsingin yli-
opisto 
 
Sähköpostiosoitteet: anantti@utu.fi; antti.maunu@helsinki.fi 
 
Työryhmässä tarkastellaan, minkälaista on uusi laadullinen luokkatutkimus ja luokka-

teoretisointi. Pohdinnan alla ovat: Millä eri tavoilla empiiristä luokkatutkimusta teh-

dään ja minkälaisia tuloksia saadaan? Miten luokka ymmärretään käsitteenä ja tutki-

muksenteon välineenä eri tutkimustraditioissa? Miten metodologiset valinnat ja teo-

reettiset perustat vaikuttavat luokasta tietämiseen? Meitä kiinnostavat empiiristen ja 

teoreettisten kysymysten ohella erityisesti nk. uuden luokkatutkimukseen luettavat 

feministiset ja ”skeggsiläiset” tavat tehdä laadullista luokkatutkimusta mutta näiden 

ohella toki myös muut luokkatutkimuksen perinteet. Työryhmään toivotaan esityksiä, 

joissa käsitellään laadullista luokkatutkimusta ja siihen liittyviä kysymyksiä. Toivo-

tamme tervetulleiksi ne esitykset, joissa analysoidaan empiirisesti 2000-luvun Suo-

men luokkaproblematiikkaa ja luokkakysymykseen yhdistyviä muita, kuten sukupuo-

leen, nuoruuteen ja etnisyyteen liittyviä kytkentöjä. 
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Läheissuhteet sosiaalisina sidoksina 
 

Koordinaattori: Anna-Maija Castrén & Aino Luotonen, Helsingin yliopisto 
 
Sähköpostiosoite: aina-maija.castren@helsinki.fi; aino.luotonen@helsinki.fi 
 
Aikakausien vaihtuminen paikannetaan usein muutoksiin läheissuhteissa: muutos ih-

misten tavoissa asettua ja sitoutua toisiin nähdään helposti ilmauksena laajemmasta 

siirtymästä yhteiskunnan tasolla. Ihmisten väliset sidokset tulevat politiikan teon koh-

teeksi ja välineeksi. Tässä työryhmässä tarkastellaan Sosiologipäivien teemaa ajan 

merkeistä ja mahdollisista maailmoista intimiteetin piirissä ja sosiaalisen sidoksen ky-

symyksenä. Toivotamme tervetulleeksi läheissuhteisiin liittyvää empiiristä, teoreet-

tista ja metodologisesti suuntautunutta tutkimusta, jonka kohdennus voi olla yhteis-

kunnassa harjoitetun politiikan, kulttuurisen ideaalin tai eletyn elämän tasolla. Kes-

kusteluun toivotaan sukupuolta, sukupolvia, pari- ja perhesuhteita, sukulaisuutta ja 

muita merkityksellisiä sidoksia käsitteleviä tutkimuksia, jotka tavalla tai toisella avaa-

vat sosiaalisten sidosten dynamiikkaa tai läheissuhteisiin yksilöiden ja yhteiskunnan 

taholta kohdistettuja odotuksia.  

 

Marx ja ajan merkit / Marx and the signs of time 
 

Koordinaattorit/Coordinators: Anni Kangas, Tampereen yliopisto, Lena Näre, Helsin-
gin yliopisto, Jemima Repo, Helsingin yliopisto, & Suvi Salmenniemi, Turun yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet/Email: anni.kangas@uta.fi; lena.nare@helsinki.fi; je-
mima.repo@helsinki.fi; suvi.salmenniemi@utu.fi  
 
Marx ja ajan merkit 

Millaisia näkökulmia Marxin tuotanto avaa ajan merkkien ja ongelmien ymmärtä-

miseksi? Mitä annettavaa marxilaisilla ja postmarxilaisilla lähestymistavoilla on nyky-

kapitalismin analyysiin? Marx ja ajan merkit työryhmä kutsuu lähettämään abstrak-

teja, joissa pohditaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä marxilaisista lähtökoh-

dista. Toivomme erityisesti esityksiä, joissa pohditaan miten empiirisiä ilmiöitä, kuten 

työelämän muutoksia, talouskriisiä, globaalia kapitalismia, uusliberalismia ja maahan-
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muuttoa voidaan tulkita marxilaisesta näkökulmasta, mutta työryhmään voi myös eh-

dottaa teoreettisia ja Marxin merkitystä sosiologiassa avaavia papereita. Työryhmä 

kokoontuu vain torstai-iltapäivänä. Esitykset voivat olla suomeksi tai englanniksi.  

Marx and the Signs of time 

What kinds of perspectives does Marx’s work offer to understand contemporary is-

sues and challenges? How can Marxist and post-Marxist approaches help us analyse 

the capitalism of today? The Marx and the Signs of the Time –workshop invites the 

submission of abstracts that engage with present day societal phenomena through 

Marx. We welcome contributions that analyse how empirical issues such as changes 

in working life, the economic crisis, global capitalism, neoliberalism, and migration 

can be interpreted from a Marxist perspective, as well as more theoretical papers, 

and papers that delve into the place and purpose of Marx in sociology. The workshop 

will meet on Thursday only. Presentations in English and in Finnish are welcome. 

 

Millaista on sisäilmaongelmien yhteiskuntatieteellinen 

tutkimus? 
 

Koordinaattori: Eerika Finell, Helsingin yliopisto 
 
Sähköpostiosoite: eerika.finell@helsinki.fi  
 
Sisäilmaongelmia voidaan pitää yhtenä polttavimpana aikamme sosiaalisena ja lääke-

tieteellisenä ongelmana. Yhteiskuntatieteissä sisäilmaongelmien tutkimus on kuiten-

kin ollut hyvin vähäistä. Toistaiseksi sisäilmaongelma on määrittynyt lähinnä lääketie-

teen ja teknisten tieteiden tutkimuskohteena, vaikka se on mitä suurimmassa määrin 

myös yhteiskuntatieteiden ja kulttuurintutkimuksen piiriin kuuluva tutkimuskohde. 

Yhteiskuntatieteellisen sisäilmaongelmien tutkimuksessa lähestymistapoja on lukui-

sia sillä sisäilmaongelmia voi lähestyä niin yksilötason, ryhmätason kuin yhteiskunta-

tason ongelmana. Tämän työpajan tarkoituksena on koota yhteen sisäilmaongelmien 

yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita ja pohtia, millaisin 

keinoin sisäilmaongelmista voidaan lisätä ymmärrystä yhteiskuntatieteiden/kulttuu-

rientutkimuksen keinoin. Työryhmään ovat tervetulleita kaikki tutkimusaiheesta kiin-

nostuneet, oli sitten kyse alkuvaiheen ideoinnista tai mahdollisten tutkimustulosten 

esittelystä. 
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Neoinstitutionalism and world society theory 
 
Coordinators: Pertti Alasuutari, University of Tampere, Tero Erkkilä, University of 
Helsinki, & Ali Qadir, University of Tampere 
 
Email: pertti.alasuutari@uta.fi; tero.erkkila@helsinki.fi; ali.qadir@uta.fi 
 
Challenging rational-choice and functionalist theories of society and organizational 

life, neoinstitutionalism stresses the role of culture, maintaining that institutions are 

shaped by historical factors that limit the understanding of and actual range of op-

tions open to actors. Besides, the institutional setup of society constitutes actors, 

providing them with the 'frames of meaning' that guide their activities. Consequently, 

as neoinstitutionalist world society theory argues, the global proliferation of the same 

models and fashions in all walks of life from organizations to popular culture is due to 

world culture as the culture of modern world society. This workshop invites papers 

that approach social phenomena from a neoinstitutionalist perspective. Topics ex-

ploring local-global relations may include, for example, the dynamics of formation and 

diffusion of transnational ideas, institutions and practices, new conceptions of the 

‘global’, and the shifting roles of cosmopolitan imaginations of the self and others in 

world society. 

 

Oikeussosiologia 
 
Koordinaattorit: Antti Rissanen & Karoliina Majamaa, Krimo (Optula) 
 
Sähköpostiosoitteet: antti.z.rissanen@helsinki.fi; karoliina.majamaa@helsinki.fi 
 
Oikeussosiologian työryhmään toivotaan esityksiä, jotka käsittelevät oikeutta ja sen 

ilmenemismuotoja yhteiskunnassa. Työryhmään toivotaan sekä teoreettisia että em-

piirisiä esityksiä, joissa kohteena ovat esimerkiksi lainsäädäntö, demokratia eri muo-

doissaan, arjen oikeudelliset ongelmat, kansalaisten oikeustaju tai oikeuksien toteu-

tuminen ja oikeudelliset instituutiot. Esitykset voivat pohjautua niin tutkimussuunni-

telmiin, käynnissä oleviin hankkeisiin kuin valmistuneisiin tutkimuksiin. 

 

mailto:antti.z.rissanen@helsinki.fi
mailto:karoliina.majamaa@helsinki.fi
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Political sociology and transnational ethnography 
 

Coordinators: Eeva Luhtakallio, Tampereen yliopisto, Veikko Eranti, Helsingin yli-
opisto, Sofia Laine, Nuorisotutkimusverkosto, & Leena Suurpää, Nuorisotutkimus-
verkosto 
 
Email: eeva.luhtakallio@uta.fi; veikko.eranti@helsinki.fi; sofia.laine@nuorisotutki-
mus.fi; leena.suurpaa@nuorisotutkimus.fi 
 
Politics is said to be everywhere – in everyday actions, from the grassroots to the 

cabinets, from the social media to the election booths, in the ”physical” as well as the 

”virtual” world, at the global and the local level, crying out load and hidden in weak 

signals. Political currents move across all kinds of borders, deliberately as well as co-

incidentally. Political sociology examines these locations, moves, and dynamics 

through studies addressing social movements, the civil society, participation and non-

participation, rhetorics and justifications in political argumentation, and dynamics 

and structures of power. 

The political sociology group organizes two sessions: one is dedicated to papers in 

general political sociology, the other has a special theme, ethnographic studies of pol-

itics. In the first session, we invite presentations that address empirical, methodolog-

ical or theoretical questions relevant to political sociology. 

In the second session, we wish to discuss presentations focusing in ethnographies of 

politics and political action through a comparative lense. We are particularly inter-

ested in the methodological and conceptual challenges of transnational and multi-

sited ethnographies in political sociology. We invite presentations discussing for in-

stance the comparative puzzles and possible methodological innovations of (often 

multi-disciplinary) international research projects, as well as their potential and chal-

lenges. Understanding the different starting points and researcher ethos, conditions 

for dialogue, and research practices projects realized in different political and geo-

graphical contexts are also possible angles of debate. 

The sessions will be held in English if the presentators or the audience include non-

Finnish speakers. 

 

javascript:void(window.open('/horde/imp/dynamic.php?page=compose&to=sofia.laine%40nuorisotutkimus.fi&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
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Rikollisuuden, kontrollin ja väkivallan tutkimuksen työ-

ryhmä 
 

Koordinaattorit: Minna Viuhko, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) / 
Helsingin yliopisto, & Petri Danielsson, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti / 
Helsingin yliopisto  
 
Sähköpostiosoitteet: minna.viuhko@om.fi; petri.danielsson@helsinki.fi 
 
Rikollisuuden, kontrollin ja väkivallan tutkimuksen työryhmään toivotaan rikolli-

suutta, väkivaltaa, poikkeavuutta, sosiaalista kontrollia ja seuraamusjärjestelmää kä-

sitteleviä esityksiä. Työryhmään ovat tervetulleita sekä teoreettiset että empiiriset 

esitykset, jotka lähestyvät kriittisesti rikollisuutta, kontrollia ja valtaa koskevia kysy-

myksiä. Esitykset voivat pohjautua tutkimussuunnitelmiin, käynnissä oleviin hankkei-

siin tai valmistuneisiin tutkimuksiin. Niin ikään tervetulleita ovat puheenvuorot ja kes-

kustelunavaukset, jotka pureutuvat kriminologian ja kontrollin tutkimuksen ajankoh-

taisiin kysymyksiin. 

 

Sosiaalinen eriarvoisuus / Social inequality 
 
Koordinaattorit/Coordinators: Jani Erola & Elina Kilpi-Jakonen, Turun yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet/Email: jani.erola@utu.fi; elina.kilpi-jakonen@utu.fi 
 
Työryhmässä käsitellään sosiaalista eriarvoisuutta määrällisen tutkimuksen näkökul-

masta. Eriarvoisuudella tarkoitetaan tässä mitä tahansa sosiaalisen stratifikaation 

muotoa, joka luo systemaattista eriarvoisuutta erilaisten sosiaalisten ryhmien välille. 

Tutkimuskohteena voi olla koulutus (ml. koulutusvalinnat, ylin saavutettu koulutus, 

aikuiskoulutus), työmarkkinat (ml. luokka-asema, tulot, työttömyys, työn mielekkyy-

teen liittyvät tekijät) tai muu eriarvoisuuden muoto (esimerkiksi omistusasuminen, 

teinivanhemmuus, homogamia). Tutkittavat sosiaaliset ryhmät voivat perustua mm. 

perhetaustaan, koulutustasoon, sukupuoleen, maahanmuuttajuuteen, etnisyyteen 

tai siviilisäätyyn. Työryhmään toivotaan tutkimuksia, jotka tutkivat eriarvoisuuden yli-

sukupolvisuutta tai sen kumuloitumista elämänkaaren aikana, sekä tutkimuksia, jotka 

pyrkivät selittämään sosiaalisten ryhmien välisiä eroja. Kansainvälisesti vertailevat tai 
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pitkittäistutkimukset, jotka tutkivat yhteiskunnallisten rakenteiden ja instituutioiden 

vaikutusta eriarvoisuuteen, ovat myös tervetulleita.  

The working group focuses on quantitative research examining social inequality. By 

social inequality we mean any form of social stratification that creates systematic in-

equality between different social groups. The research may relate to education (in-

cluding educational choices, highest educational attainment, adult education), labour 

markets (including social class, earnings, unemployment, quality of work) or another 

form of inequality (for example home ownership, teenage parenthood, homogamy). 

The social groups researched may be based on social origin, education, gender, mi-

grant status, ethnicity or marital status, for example. The working group invites 

presentations that examine the intergenerational transmission of inequality or how 

inequality accumulates over the life course, as well as presentations that aim to ex-

plain differences between groups. Cross-nationally comparative and longitudinal 

studies that examine the influence of social structures and institutions on inequality 

are also welcome. 

 

Sosiologiaa kädet savessa 
 

Koordinaattorit: Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto, & Juha Suoranta, Tampe-
reen yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet: sanna.ryynanen@uef.fi; juha.suoranta@uta.fi 
 
Päätoimittaja Eeva Luhtakallio kirjoitti Sosiologia-lehdessä 3/2014 näin: "Jos maail-

masta halutaan nyt ja tulevaisuudessa saada relevanttia tietoa, joka pystyy kilpaile-

maan kaupallisen tiedontuotannon kanssa ja tuomaan keskusteluun uskottavia vaih-

toehtoja, on sosiologien oltava entistä valmiimpia pistämään kädet saveen ja pitä-

mään ne siellä.” 

Ymmärrämme ilmaisun ”kädet savessa” perusmerkitykseksi osallistumisen sosiaali-

sen todellisuuden nurinkurisuuksien näkyväksi tekemiseen (osallistuen, interven-

tioin, kirjoittaen). Sosiologia kädet savessa tarkoittaa siten liikkeelle sysäävää sosio-

logiaa: vääryyksiä ja epäkohtia tiedostavaa ja ne esiin nostavaa – yhdessä muiden 

kanssa osallistumaan ja toimimaan innostavaa. 
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Työryhmään toivotaan esityksiä ja puheenvuoroja, joissa kerrotaan empiirisen tutki-

muksen esimerkein, tai pohditaan teoreettisesti tai metodologisesti, mitä ”käsien sa-

veen pistäminen ja niiden siellä pitäminen” käytännössä tarkoittaa tai tarkoittaisi tä-

män päivän yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. 

 

Sosiologia ja suunnitelmatalous 
 

Koordinaattorit: Lauri Lahikainen & Paula Rauhala, Tampereen yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet: lauri.lahikainen@uta.fi; paula.rauhala@uta.fi 
 
Neuvostoliiton ja itäblokin hajoamista on pidetty osoituksena markkinatalouden yli-

voimaisuudesta suunnitelmatalouteen nähden. Toisaalta vuoden 2008 finanssikriisin 

ja sitä seuranneen laman jälkeen on puhuttu uudesta taloudellisen sääntelyn tar-

peesta. Ilmastonmuutos ja muut globaalit ympäristöuhat ja niiden kytkeytyminen ta-

louskasvuun on myös herättänyt uutta keskustelua talouden suunnittelusta. Onko 

suunnitelmatalous sittenkin tulevaisuutta?  

Viime aikoina kriittiset yhteiskuntatieteilijät ovat talous- ja ympäristökriisien lisäksi 

kiinnittäneet huomiota siihen, että markkinatalouskin tarvitsee monenlaista suunnit-

telua ja valtiollisia interventioita. On todettu, että talouden eristäminen “näkymättö-

män käden” hallitsemaksi alueeksi on tiettyjen historiallisten kehityskulkujen ja 

kamppailujen - ja myös suunnittelun - tulos. 

Mutta tiedämmekö, mistä puhumme, kun puhumme suunnitelmataloudesta? Mitä 

sosiologisella tutkimuksella olisi sanottavaa suunnitelmataloudesta? Voiko suunnitel-

mataloutta tutkia, vaikka elämmekin ainakin näennäisen suunnittelemattomassa 

markkinataloudessa? Mitä historialliset pienen ja suuren skaalan suunnitelmatalous-

kokeilut voivat kertoa meille omasta ajastamme tai tulevaisuudestamme? 

Toivomme sekä empiirisiä että teoreettisia esitelmiä esimerkiksi seuraavista aiheista 

(mutta ei niihin rajoittuen): 

 Miten myös markkinatalouteen ja kapitalismiin ja niiden ennakkoehtoihin liit-

tyy suunnittelua 

 Talouden suunnitteluun liittyvät kollektiivisen toiminnan ongelmat 

 Historiallisen sosiologian lähestymistavat suunnitelmatalouksiin 

 Case-esimerkit talouden suunnittelusta mikro- ja makrotasoilla 
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 Suunnitelmatalouden vastustaminen tai kannattaminen normatiivisena peri-

aatteena tai poliittisena ohjelmana 

 Talouden suunnittelu ja ympäristö 

 Talouskäsitteiden ja taloustieteellisten metodien leviäminen ja hyödyntäminen 

yhteiskuntasuunnittelussa 

 Miten oletukset talouden suunnittelusta tai suunnittelemattomuudesta jäsen-

tävät ihmisten arkea ja elämää? 

 Miten talouksien suunnittelu ja järjestäminen luo ja/tai ylläpitää valtasuhteita? 

 Populaatioiden suunnittelu talouden suunnitteluna ja päinvastoin 

 

Sotilassosiologia 
 
Koordinaattorit: Teemu Tallberg, Maanpuolustuskorkeakoulu, & Anni Ojajärvi, Nuo-
risotutkimusverkosto 
 
Sähköpostiosoitteet: teemu.tallberg@mil.fi; anni.ojajarvi@nuorisotutkimus.fi 

Vaikka puolustusvoimat on keskeinen instituutio suomalaisessa yhteiskunnassa, ase-
voimia ja maanpuolustusta on tutkittu sosiologiassa melko vähän. Millainen yhteis-
kunnan peili puolustusvoimat on tänään? Vieläkö komppania näyttäytyy pienoisyh-
teiskuntana, ja mitä sotilassosiologia voisi olla 2000-luvulla? Miten yhteiskunnallinen 
turvallisuustyönjako ja kriiseihin varautuminen heijastelevat aikaamme? Maanpuo-
lustuksen kentällä puolustusvoimat on päätoimija, mutta kokonaisturvallisuusajattelu 
ja kansainvälinen kriisinhallinta laajentavat yhteistoiminnan ja vastuut eri yhteiskun-
tasektoreille ja moninaisiin toimintaympäristöihin. 

Työryhmä kutsuu koolle laajasti maanpuolustukseen, asevelvollisuuteen ja siviilipal-
velukseen, turvallisuuteen, sotaan ja rauhaan liittyviä alustuksia. Teemaa voi tarkas-
tella laajasti niin turvallisuuden, maanpuolustuksen kuin rauhan tutkimisen näkökul-
mista. Työryhmässä voi esitellä eri vaiheissa olevia tutkimuksia, avauksia ja pohdin-
toja. 

 
Terveyssosiologia 
 

Koordinaattorit: Piia Jallinoja, Helsingin yliopisto, & Sakari Karvonen, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 
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Sähköpostiosoitteet: piia.jallinoja@helsinki.fi; sakari.karvonen@thl.fi 
 
Terveys tuntuu liittyvän ihmisten elämään yhä moninaisemmin tavoin. Ruokaa myy-

dään terveysargumentein, geenitestit ovat lisänneet ihmisten tietoutta omista ter-

veysriskeistään ja eliniän pidentyminen on johtanut siihen, että yhä useamman elä-

mään kuuluvat erilaiset sairaudet. Sosioekonomiset terveyserot ovat Suomessa mo-

niin Euroopan maihin verrattuna suuret. Myös terveydenhuoltojärjestelmä on uudis-

tusten edessä, sillä sitä koettelevat kustannusten jatkuva kasvu, pula hoitohenkilö-

kunnasta ja eriarvo hoitoon pääsyssä. 

 

Terveyssosiologian työryhmään ovat tervetulleita kaikki paperit, joissa käsitellään 

terveyden, sairauden tai terveydenhoidon ilmiöitä sosiologisesta näkökulmasta. 

Ryhmään sopivat niin kvantitatiiviset, kvalitatiiviset kuin teoreettiset esitykset. 

 

Turvallisuuden sosiologia 
 

Koordinaattorit: Tuula Kekki & Heikki Laurikainen, Suomen Pelastusalan Keskusjär-
jestö (SPEK) 
 
Sähköpostiosoitteet: tuula.kekki@spek.fi; heikki.laurikainen@spek.fi 
 
Turvallisuudella ymmärretään arkikielessä useimmiten sitä, että ihmisillä ei ole väli-

töntä uhkaa rikoksista tai onnettomuuksista. Turvallisuus on tosin kiistanalainen kä-

site, joka saa erilaisia merkityksiä tulkitsijasta, ajasta ja paikasta riippuen. Sitä saate-

taan pitää osana laajempaa hyvinvointia tai käsittää tilana, jossa yksilöllä on mahdol-

lisuus, kyky ja vapaus toimia omien oikeuksien ja halujen mukaisesti. 

Perinteiset turvallisuustoimijat, kuten poliisi, pelastustoimi ja puolustusvoimat, ovat 

saaneet rinnalleen onnettomuuksien ehkäisystä ja jälkihuollosta sekä humanitääri-

sestä avusta vastaavia toimijoita. Ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaaminen 

erilaisten uhkien ja riskien varalta on viime kädessä turvallisuustyötä, johon osallistu-

vat viranomaisten lisäksi siviilit. Turvallisuus ei ole siten minkään yksittäisen hallinto-

kunnan omaisuutta tai asiantuntijuutta. Oletettavaa kuitenkin on, että vastuu omasta 

ja lähiympäristön turvallisuudesta tulee tulevaisuudessa siirtymään yhä vahvemmin 

yksilöiden ja yhteisöjen vastuulle. 
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Työryhmään toivotaan empiiriset ja teoreettiset esityksiä eri vaiheissa olevista tutki-

muksista, joissa pohditaan esimerkiksi 

 Turvallisuuden yksilöllisiä, kulttuurisia ja rakenteellisia ulottuvuuksia 

 Kansalaisturvallisuuden kehitystä peilaamalla nykytilannetta menneeseen tai 

tulevaan 

 Yksilöiden ja yhteisöjen kompetenssia varautua erilaisiin turvallisuusuhkiin 

 

Työ, perhe ja sukupuoliroolit 
 

Koordinaattorit: Milla Salin & Minna Ylikännö, Turun yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet: milla.salin@utu.fi; minna.ylikanno@utu.fi  
 
Työhön, perheeseen ja sukupuolirooleihin liittyvät kysymykset ovat nousseet tärke-

ään rooliin niin poliittisessa kuin sosiaalisen median keskusteluissa. Ajankohtaisia tee-

moja ovat esimerkiksi hallituksen rakennepaketin esitykset kotihoidontuen jyvittämi-

sestä äidille ja isälle erikseen varattuihin osiin sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden 

rajaaminen silloin, kun toinen vanhemmista on kotona perhevapaalla. Lisäksi työ, 

perhe ja sukupuoliroolit ovat merkittävässä asemassa puhuttaessa hyvinvointivaltion 

kehittämisestä tai tehtäessä työelämän tutkimusta.   

Eurooppalaisessa kontekstissa Suomea pidetään usein maana, jossa työn ja perhe-

elämän vastuita jaetaan ainakin jossain määrin tasan naisten ja miesten välillä. Sa-

moin käsitysten naisten ja miesten sukupuolirooleista ajatellaan Suomessa olevan vä-

hemmän traditionaalisia kuin monissa muissa Euroopan maissa. Tästä huolimatta 

pienten lasten äitien työssäkäynti on Suomessa selvästi harvinaisempaa kuin esimer-

kiksi muissa Pohjoismaissa. Lisäksi Suomessakin äidit yhä edelleen käyttävät valtaosan 

perhevapaista, jotka kumpi tahansa vanhemmista voisi käyttää. Yksi suomalaisen yh-

teiskunnan erityispiirre on lisäksi vahva kokoaikatyön perinne, joka koskee myös äi-

tejä. Osa-aikatyöstä ei ole muodostunut samassa määrin äitien työssäkäynnin muoto, 

kuten vaikkapa Alankomaissa, Isossa-Britanniassa tai Saksassa.   

Työn ja hoivan valintoja tehtäessä oleellisia ovat ne institutionaaliset ratkaisut, joilla 

edistetään naisten työmarkkinoille osallistumista ja joilla samanaikaisesti luodaan 

aiempaa parempia mahdollisuuksia työn ja perhe-elämän yhteensovittamiselle. Isiä 

voidaan kannustaa ottamaan osaa kodin töihin ja lasten hoitoon erilaisin taloudellisin 

kannustimin. Lisäksi vanhempien ja etenkin naisten hoivavastuuta voidaan vähentää 
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tarjoamalla perheille päivähoitopalveluja.  Työn ja perhe-elämän vastuiden jakami-

seen vaikuttavat instituutioiden ohella kuitenkin myös yhteiskunnassa vallalla olevat 

sukupuoliroolit. Kulttuurisidonnaiset sukupuoliroolit ovat toisaalta vaikuttamassa yh-

teiskunnan instituutioiden kehittämiseen ja muuttamiseen, mutta toisaalta instituu-

tioilla voidaan myös muuttaa käsityksiä sukupuolirooleista.  

Työryhmään toivotaan sekä empiirisiä että teoreettisia papereita, joissa käsitellään 

työhön, perheeseen ja sukupuolirooleihin tai näiden välisiin suhteisiin liittyviä kysy-

myksiä. Ryhmässä voi esittää valmiiden tutkimusten ohella myös tutkimusten tai pro-

jektien suunnitelmia.  Esitys voi koskea myös työelämän kehittämistä, arviointia tai 

uutta innovatiivista työotetta, joka liittyy työryhmän teemaan.  

Abstraktit pyydetään toimittamaan sähköisesti molemmille työryhmän koordinaatto-

reille viimeistään 30.1.2015. HUOM. työryhmä kokoontuu vain torstaina 5.3.2015. 

 

Vuorovaikutuksen sosiologia 
 

Koordinaattorit: Elina Weiste, Mika Simonen & Melisa Stevanovic, Intersubjektiivi-
suus vuorovaikutuksessa huippuyksikkö, Helsingin yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet: elina.weiste@helsinki.fi; mika.simonen@helsinki.fi; melisa.ste-
vanovic@helsinki.fi 
 
Sosiaalinen toiminta on monesti kahden tai useamman henkilön välistä vuorovaiku-

tusta, jolloin vuorovaikutuksen rakenteet ovat mitä keskeisin sosiologinen tutkimus-

kohde. Viime vuosina Suomessa aihetta on käsitelty muun muassa Goffmanilaisen 

dramaturgian, kokeellisen sosiaalipsykologian, etnometodologian ja keskusteluana-

lyysin viitekehyksissä. 

 

Työryhmään ovat tervetulleita esitykset, jotka käsittelevät sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen ilmiöitä ja ulottuvuuksia, eli niitä resursseja, joiden avulla ihmiset rakentavat 

keskinäistä ymmärrystään. Esitelmät voivat käsitellä erilaisia kohtaamisia arki- tai 

institutionaalisissa konteksteissa, kahden tai useamman henkilön välisissä keskuste-

luissa, niin kasvokkaisissa kuin teknologiavälitteisissä tilanteissakin. Esiteltävät työt 

voivat olla eri vaiheissa, tutkimussuunnitelmasta valmiisiin tuloksiin.  

Tervetuloa kaikki aiheesta kiinnostuneet! 
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Valuation in practice: Exploring processes of ordering 

and selection 
 

Coordinators: Mianna Meskus & Elina Paju, University of Helsinki 
 
Email: mianna.meskus@helsinki.fi, elina.paju@helsinki.fi  
 
Value is commonly understood as a socially constructed convention, a social repre-

sentation, and a projection.  In social theory, the role of values in shaping social rela-

tions offered an important perspective to modern Western world in the work of We-

ber, Simmel and Elias. Social studies of value are also firmly rooted in the Marxist 

tradition of explaining the capitalist society; to the extent that contemporary analyses 

tend to prioritize economic approaches to value. Interestingly then, some recent dis-

cussions aim to move away from the standard economic formulations towards the 

study of valuation as a process and even as action. Valuation has become a perspec-

tive to grasp particularly the different processes of measuring at play in current soci-

eties. This development has generated calls for novel methodological scrutiny within 

sociology (Adkins & Lury, 2012; Gane, 2012), as well as for common research agendas 

for the heterogeneous field of study (Kjellberg et al., 2013; Lamont, 2012).  

This working group explores valuation from a practical perspective. The aim is to look 

into and account for valuation in different empirical contexts. We invite papers on 

any exemplary social phenomenon to discuss, assess and debate the concept of value 

as an analytical tool. The question to be worked on is simply: In your study case(s), 

what kind of insight does attending to concrete practices of valuation bring to the 

fore?  

Valuation, as a process of ordering and measuring, is taking place everywhere. Uni-

versities, restaurants, nursery children, patients, embryos, food, waste, emotions, 

etc. may turn into objects of valuation. This activity involves a range of actors and 

instruments. In the working group we are interested in how valuation is organized in 

practice: through which principles, classifications or categorizations, and with the 

help of what kinds of material, technological and organizational arrangements? Since 

practices of valuation may generate patterns of inclusion and exclusion, we also en-

courage papers to address the issue of selection as an effect of distributing worth. So, 

what and who become enrolled in a given societal practice through the activity of 

ordering and worth distribution, and what and who are left out? 
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Yhteiskunnalliset ilmiöt ja sosiaaliset ongelmat 
 

Koordinaattori: Johanna Järvinen-Tassopoulos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
Sähköpostiosoite: johanna.jarvinen-tassopoulos@thl.fi  
 
Mitä erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt kertovat tästä ajasta? Kuinka ilmiöt syntyvät ja 

mikä on niiden vaikutus yhteiskuntaelämään? Kuinka yhteiskunnallinen eroaa sosiaa-

lisesta? Työryhmässä keskustellaan sosiologisen tutkimuksen mahdollisuudesta ja 

kenties velvollisuudesta selittää pieniä ja suuria ilmiöitä, joista puhutaan ja väitellään, 

ja joita kummeksutaan ja pelätään. Michel Maffesoli (1995) kirjoittaa ennakkoluulot-

tomuuden puolesta, mutta kuinka sidottu sosiologia on omaan aikaansa ja puittei-

siinsa? 

Lisäksi pohdimme, miten joistain ilmiöistä tulee ongelmia. Onko kyse kenties moraa-

lisesta paniikista, taitamattomasta sosiaalisen elämän tulkinnasta vai ilmiöiden ongel-

makeskeisestä analyysista? Ian Hacking (2009) kehottaa kysymään, mikä on asian 

ydin, ei niinkään merkityksestä. Ongelmiin reagoidaan eri tavoin: niitä halutaan eh-

käistä, hoitaa ja poistaa, mutta samalla niistä halutaan vaieta. Kaikki eivät tunnista 

jotain tiettyä ilmiötä ongelmaksi, kun taas toiset eivät halua tunnustaa sitä ongel-

maksi. 

Työryhmään ovat tervetulleita tutkijat, jatko-opiskelijat ja graduntekijät. Tutkimusai-

heena voi olla riippuvuus, poliittinen vaikuttavuus, hyväntekeväisyys, hyvinvointi tai 

syrjäytyminen. Myös teorioita ja menetelmiä käsittelevät esitykset ovat toivottuja. 

 

Yhteiskunnan rakenne ja sukupuoli 
 

Koordinaattorit: Aleksi Karhula & Hannu Lehti, Turun yliopisto 
 
Sähköpostiosoitteet: aleksi.karhula@utu.fi; hannu.lehti@utu.fi 
 
Naisten taloudellinen riippumattomuus miehistä, yhä korkeampi koulutus ja ammat-

tiasema länsimaisissa yhteiskunnissa ovat muuttaneet yhteiskunnan taloudellista ja 

sosiaalista rakennetta merkittävissä määrin. Tämä on johtanut toiminnallisen tasa-

arvon parantumiseen sukupuolten välillä ja sukupuoliroolien uudelleen muotoutu-
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miseen. Sukupuolten toiminnan voidaankin nähdä määrittävän yhteiskunnan raken-

netta mutta myös yhteiskunnan rakenne muovaa sukupuolia. Mielenkiintoista on ky-

syä, miten yhteiskunnan rakenteet ja sukupuoli ovat yhteydessä toisiinsa ja miten ne 

selittävät esimerkiksi sukupuolirooliasenteita, kotitöiden jakoa, parinvalintaa, synty-

vyyttä ja avioeroja? 

Työryhmässä tarkastellaan sukupuolen ja yhteiskunnallisten rakenteiden yhteyksiä. 

Millä tavoin sukupuoli muovautuu yhteiskunnallisten rakenteiden vaikutuksesta? 

Miten yhteiskunnalliset rakenteet vaikuttavat siihen miten sukupuolet nähdään? Vai 

vaikuttaako yhteiskunta sukupuoleen? Erityisesti työryhmään toivotaan tilastollisia 

menetelmiä käyttäviä empiirisiä tutkimuksia, mutta muutkin esitykset ovat tervetul-

leita. Esitykset voivat olla esimerkiksi erilasten yhteiskuntien vertailuja tai jonkin yk-

sittäisen yhteiskunnan ajallista tutkimusta.  

 

Yhteiskuntateorian työryhmä 
 

Koordinaattori: Tuukka Kaidesoja, Turun yliopisto 
 
Sähköpostiosoite: tuukka.kaidesoja@utu.fi 
 
Yhteiskuntateorian työryhmässä on katto perinteisesti ollut korkealla ja seinät leve-

ällä. Esitysten aiheiden ei siis tarvitse esimerkiksi rajoittua johonkin tiettyyn teoriape-

rinteeseen. Toivottavia ovat niin sosiaalisuuden (sosiaaliteoria), yhteiskunnan (varsi-

nainen yhteiskuntateoria) kuin aikakauden (aikalaisdiagnoosi) luonnetta teoreetti-

sesti tarkastelevat esitykset. Myös sosiologisten tutkimusteorioiden käsitteelliset 

analyysit ovat ryhmään tervetulleita.  

Käsittelytavaltaan esitelmät voivat olla paitsi analyyttisia myös synteettisiä, vertaile-

via, rekonstruktiivisia tai käsitehistoriallisia. Vakioaiheita ovat ainakin toiminnan ja yh-

teiskuntarakenteiden välinen suhde, sosiologian klassikoiden anti sekä merkitysteo-

reettiset kysymykset, mutta myös muunlaiset aiheet käyvät hyvin päinsä. Varsinaisten 

yhteiskuntateorioiden ja niiden kritiikkien lisäksi tervetulleita ovat esitelmät, jotka kä-

sittelevät yhteiskuntateorian ja empiirisen tutkimuksen välistä rajapintaa, sosiologi-

sen teorianmuodostuksen metodologiaa, tai jotka sijoittuvat yhteiskuntateorian ja fi-

losofian välimaastoon. 


