Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston työvaliokunnan kokous
Aika: 16.2.2021 klo 8.30-10
Paikka: Teams-kokous
Osallistujat:
Eva Juslin, Novia; vara Susanne Davidsson
Jari Helminen DIAK; vara Marja Katisko
Johanna Hirvonen, XAMK; vara Tuija Suikkanen-Malin
Tiina Lehto-Lundén Metropolia; vara Niina Pietilä
Raija Lundahl, JAMK; vara Taja Kiiskilä
Riku Niemistö, VAMK; vara Heidi Blom
Heidi Pyyny, Lapin AMK; vara Marjukka Rasa
Pirjo Turunen, Savonia; vara Minna Kaija-Kortelainen
Satu Vaininen SAMK; varaTiina Savola
Outi Wallin Tampereen AMK;
1. Kokouksen avaaminen, läsnäolijoiden toteaminen, sihteerin valitseminen,
esityslistan hyväksyminen
Läsnäolijat ja sihteerin nimeäminen

Päätös: Sihteerinä toimii Tiina Lehto-Lundén
Läsnäolijat: Eva Juslin, Jari Helminen, Johanna Hirvonen, Tiina Lehto-Lundén,
Riku Niemistö, Heidi Pyyny, Pirjo Turunen, Satu Vaininen

3. Sosiaalialan koulutusjohto ja työvaliokunnan kokous
Tarkentavaa keskustelua kokouksen aiheista ja sisällöistä. Kokous sovittu
pidettäväksi 19.2.2021 klo 10-15. Alustava kokouslistaus lähetetty. Tarvittavat
tarkennukset ja pohdinnat keskustelussa.
1) Ajankohtaiset ammattikorkeakoulujen kuulumiset

2) Sosiaalityön tutkimuksen rahoitus ( STM), joka tulee hakuun näillä tiedoin maaliskuun alussa. Ensimmäinen
rahoitushakemuksierros oli viime marraskuussa ja hakijat olivat pääasiassa yliopistoilta. Ministeriön rahoituksessa
kuitenkin mahdollistetaan myös amkit hakijoina, joskin korostetaan tieteellisen huolella suunniteltu tutkimuksen
näkökulmaa sekä tutkimusjohtajan suositaan olevan dosentti. Ajatuksia, ideoita ja näkemyksiä, toivomuksia
koulutusjohdolta tähän kokonaisuuteen. Keskustelua ja suuntaviivoja.
3) Varhaiskasvatukset suositukset ja niiden merkitys sosiaalialan koulutuksessa. Mitä asioita koulutusjohto nostaa
tästä huomioitavaksi, myös siitä näkökulmasta kun KARVI aloittaa koulutuksen arvioinnin vuodesta
2022. Keskustelua ja suuntaviivoja.

https://minedu.fi/documents/1410845/55628624/Varhaiskasvatuksen+koulutusten+kehitt%C3%A4missuosituks
et.pdf/e1f7fe14-d81e-e7b0-12f06572b22ee72e/Varhaiskasvatuksen+koulutusten+kehitt%C3%A4missuositukset.pdf?t=1610622177928
4) Arenen Sotelikan toimintasuunnitelma (valmistunee pian). Mitä sieltä johdon näkökulmasta nouseee soamkverkostolle ja työvaliokunnalle. Mitä syksyn 2021 osalta työvaliokunnan ja verkoston osalta ehkä huomioitava.
Onko johdolla näkemyksiä siitä, mitä SOTELIKa työryhmässä pitäisi nostaa esille tai
edistää sosiaalialan koulutuksen näkökulmasta. Keskustelua ja suuntaviivoja.
5) Muut asiat ja tiedoksi
-Harjoittelun kysely: sosiaalialan amkit
-Lausunnot
-www.sivut

Päätös:
1) Kohdennettu aloitus, esim. Millaisia kehittämisajatuksia teillä juuri nyt on
koulutuksen suhteen?
2) Työskentely painopistealueiden kautta:
•
•
•
•
•

sosiaalityö sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksien ja palveluiden
järjestelmässä;
sosiaalityön työmenetelmät;
sosiaalityön vaikuttavuus;
erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden elämäntilanteet ja
palvelutarpeet;
ennakoiva, ehkäisevä ja rakenteellinen sosiaalityö sekä innovaatiot
sosiaalityössä;

•

asiakkaiden osallisuus ja toimijuus sosiaalityössä.

Palveluohjauksen näkökulma?
3) OKM nimennyt työryhmän 20.1., jonka toiminta päättyy 9.4.2021, jossa
työstetään toimenpidesuunnitelma, miten toimenpidesuunnitelma laitetaan
käytäntöön. Jokaiseen suositukseen nimetään konkreettisia ehdotuksia. Mitä
AMK-näkevät, että ovat olennaisimpia toimenpiteitä.
Tämän jälkeen valitaan VKF-toimijat
Konkreettisia toimenpide-esittelyjä kaivataan.
• Jari Helminen alustaa keskustelun
4. Valviran rekisteriöityminen, ylempi AMK (Pirjo Turunen)
Keskustelua:
Tausta-opinnot ovat kirjavia vaihtelevia hakeuduttaessa yamk-tutkintoon.
Osassa ammattikorkeakouluissa linjattu, että hakukelpoisuus tulee olla
sosionomi (AMK) tai geronomi (AMK) tutkinto, osalla riittää soveltuva
ammattikorkeakoulututkinto.
Huoli siitä, mikä on eettinen vastuu opiskelijoiden taustaopinnoista?
YAMK-tutkinto ei tuota sosionomi pätevyyttä, jolloin Valvira ei rekisteröi heitä
pelkän yamk-tutkinnon perusteella.
Päätös:
Keskustelu pidetään
5. Varhaiskasvatuksen sosionomin profiloituminen
Verkoston entinen puheenjohtaja, joka työskentelee tällä hetkellä
varhaiskasvatukseen koulutuksen vetovoimaan liittyvässä hankkeessa tuo
terveisiä varhaiskasvatuksen sosionomin osaamisprofiilin terävöittämisen
tarpeesta.
Markku Koivisto alusti keskustelua.
Verkoston yhteinen näkemys varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvasta ja
osaamisesta?

Varhaiskasvatuksen sosionomin profiloituminen lapsen ja perheen hyvinvoinnin
asiantuntijaksi?
Mahdollinen opiskelijakysely?
Keskustelua:
Varhaiskasvatuksen amk -verkosto 2021 – 2022: puheenjohtaja Paula Väliaho Laurea
AMK ja varapuheenjohtaja Satu Hakanen Metropolia AMK.
OKM:n Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan työn painopisteet 2020-2021:
Varhaiskasvatuslain 3§ Varhaiskasvatuksen tavoitteet: kohdat 5 ja 10.
Kenellä kokonaishallinta ja koordinointi varhaiskasvatuksen sosionomin
tulevaisuudesta?
Esimerkiksi Arenen rehtorikokous ensi viikolla, jossa varhaiskasvatuksen
sosionomin osaaminen keskustelussa.
Kunnilla hyvin erilainen tilanne tehtävänkuvien kirjaamisessa tai
varhaiskasvatuksen sosionomi -nimikkeellä auki olevista työpaikoista.
Päätös:
Jatketaan keskustelua.
Asia nostetaan keskusteluun perjantain tullaan keskustelemaan myös
Työvaliokunnan proaktiivinen/tukeva rooli?
6. Sotelikan toimenpidesuunnitelma
Sotelikan toimenpidesuunnitelma ja sosiaalialan amk-verkoston
toimintasuunnitelman yhteen nivominen. Keskustelua toimenpidesuunnitelman
vaikutuksista soamk-toimintaan tälle ja ensi vuodelle. Liitteenä SOTELI:ssa
hyväksytty toimenpidesuunnitelma.
Päätös:
Asia käsitellään perjantaina 19.2.2021.
7. Soamk-verkoston www. sivut
Edellisen kokouksen päätöksen perusteella Jari Helminen, Niina Pietilä ja Satu
Vaininen ovat alustavasti pohtineet verkoston sivujen rakennetta. Tarkastellaan
sivujen perusrakennetta ja ulkoasua.

Seuraavat taustapohdinnat ovat ohjanneet.

Olisi hyvä, että katsotaan periaatteessa sama rakenne kuin terveysalan verkostossa. Erityisesti
otsikkotasolla. Todettiin, että www.sivujenidea meillä enemmänkin pankki, johon kootaan tetoa vain keskeisi
stä asioista. Ajatus oli siitä, että
pidetään otsikot yksinkertaisina ja niitä mahdollisimman vähän. Tällä varmistetaan, että sivuja ei tarvitse palj
on myöskään päivittää. Hyvä miettiä yleisö, pääasiassa amk-opettajan ja sosialalan amk-verkoston esilläolo.
Kohta julkaisut jätettäisiin vielä tässä vaiheessa ikäänkuin varalla. Tai nimi olisi laajempi julkaisut ja lausunnot,
jolloin sinne saataisiin verkoston lausunnot, jotka virallista tietoa ja koottuna tällöin sinne. Blogi eo
Satakunnan wordpress pohjalla ole mahdollisuutta ylläpitää muuta kuin linkin kautta. Tästä puhuttiin,
tarvitaanko blogia, toisaalta sen mahdollisuuden voisi silti pitää.
Sen aktiivinen käyttö, jos siihen päädytään joko nykyisessä työvaliokunnassatai seuraavassa on hyvä huomioi
da, että Blogilla pitäisi olla toimituskunta (jolloin tulee julkaisupisteitä), toimituskunta voisi olla työvaliokunta
tai muutama työvaliokunnan nimetty jäsen. Siellä voisi olla myös joitain opiskelijoiden kirjoituksia. Pyritään la
ittamaan sosionomin kompetenssikuvaukset sivuille. Lisäksi työvaliokunnan alle muistiot myös työvaliokunna
n kokouksista ja verkostokokouksesta. Todettiin, että hankkeita ei niinkään ole sellaisia, että selvästi sosiaali
alan hankeita, joissa monta amkia mukana.
Jos päädyttäisiin sihen, että hankkeet laitetaan se tuottaisi paljon päivitystyötä ja siihen liittyen myös sen, ett
ä pitäisi miettiä millä kriteereillä hankkeen päätyvät näille sivuille. Tästä syystä ehdotus, että listattujen koulu
tuksen tarjoajien kautta päästäisiin linkkien kautta hankkeisiin. Todettiin, että pyritään käyttämään jotakin val
mista taustaa ja kuvaa. Ei välkkyvää eikä liikkuvaa, myös tässä yksinkertaisuus ja logo tärkeää.

Keskustelua:
Sivut on auki: www.sosiaalialanamkverkosto.fi
Päätös:
Jokainen tutustuu sivuihin ja jokainen kommentoi viikon sisällä Sadulle.
Jarilla ja Heidillä oikeudet sivun ylläpitoon.
8. Verkoston alatyöryhmät:
26.10.2020 työvaliokunnan kokouksessa tehtiin seuraava päätös: ”Alatyöryhmät, joilla
valtakunnallista tukea, tärkeitä. Työvaliokunnan työstämä luonnos alatyöryhmistä
tuodaan verkostopäiville 2021. Kukin kartoittaa omassa ja parikkiamkin tiimissä
ehdotuksia alatyöryhmiksi ja tuo kartoituksen tulokset työvaliokuntaan,
jossa asia käsitellään helmikuussa 2021. Muutama työvaliokunnan jäsen laatii
yhteiskeskustelun pohjalta luonnoksen verkostopäiville”.
Keskustelua:
Päätös:
Käydään keskustelua seuraavassa kokouksessa.

9. Sosiaalityön tutkimuksen rahoitushaku 2021 loppu/2022 vuoden alku
26.1.2021 työvaliokunnan kokouksessa tehtiin seuraava päätös: ”Verkosto hakee
rahoitusta vuonna 2022. Hankevalmisteluun palataan seuraavassa kokouksessa sekä
työvaliokunnan ja koulutusjohdon kokouksessa.”

Keskustelua:
Päätös:

Muut asiat:
-Annettiin työvaliokunnassa sovitun mukaisesti lausunto 12.2.2021 vaativan
sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi
lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi (Heidi Pyyny ja
Satu Vaininen). Löytyy työvaliokunnan sharepointista.

-Sosiaalialan amkverkoston päivät 15.4.
Tieto ja linkin lähettäminen mahdollisimman monelle sosiaalialan amkopettajalle.
https://www.hamk.fi/sosiaalialan-verkostopaivat-2021/

-Uusi, päivitetty Turvallinen lääkehoito –opas julkaistaan sosiaali- ja terveysministeriön
julkaisusarjassa 12.2.2021. Webinaari ”Turvallinen lääkehoito-opas tutuksi” –
webinaari järjestetään tiistaina 16.3.2021 klo 13-15. Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua
ja se on avoin kaikille. Linkki julkaistaan Fimean verkkouutisissa ennen tilaisuutta.

Lisätietoa:
Turvallinen lääkehoito -opas tutuksi webinaarissa 16.3.2021 - Fimea

Seuraavat kokoukset tiedoksi:
16.3. 2020 8.30-10

6.4.2020 8.30-10

Yhteistyöterveisin puheenjohtaja Satu Vaininen

