
  
 
 
Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston työvaliokunnan kokous  

Aika: 16.3.2021 klo 8.30-10 

Paikka: Teams-kokous 

Osallistujat: 

Eva Juslin, Novia 

Jari Helminen DIAK 

Johanna Hirvonen, XAMK, läsnä klo 9.45 saakka 

Tiina Lehto-Lunden Metropolia, läsnä klo 9 saakka 

Raija Lundahl, JAMK  

Riku Niemistö, VAMK  

Heidi Pyyny, Lapin AMK 

Pirjo Turunen, Savonia 

Satu Vaininen SAMK 

1. Kokouksen avaaminen, läsnäolijoiden toteaminen, sihteerin valitseminen, esityslistan hyväksyminen  

Läsnäolijat ja sihteerin nimeäminen: Puheenjohtaja Satu avasi kokouksen, todettiin läsnäolijat. 

Päätös: Sihteerivuorossa on Raija Lundahl  
 

2. Sotelikan toimenpidesuunnitelma 
 

Sotelikan toimenpidesuunnitelman ja sosiaalialan amk-verkoston toimintasuunnitelman yhteen 
nivominen. Keskustelua toimenpidesuunnitelman vaikutuksista soamk-toimintaan tälle ja ensi vuodelle. 
Liitteenä SOTELI:ssa hyväksytty toimenpidesuunnitelma.  
 
Keskustelua:  
Keskusteltiin Sotelika-toimintasuunnitelman tavoitteista ja toimenpiteistä.  
Yhteistyöstä sote-keskuskehittämisessä todettiin, että yhteistyössä on isoja alueellisia eroja.   
Esiin tuotiin myös yhteistyö sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa, esimerkiksi yhteiset sosiaalityön 
hankkeet. Jari Helminen kysyy kokousajat Juha Luomalalta ja valitaan teema (esim. kohta 4 sosiaalityön 
tutkimushankkeet) keskustelulle. 
Keskusteltiin Erkoista sosionomin osaamisen laajentamiseksi, esim. perhe- ja kriisityön teemat 
sosiaalisen kentällä ovat olleet esillä toivetta. OKM rahoitukset Erkojen hakuun ovat tulleet auki loka-
marraskuussa.  
Myös Talentialla on ollut vuosittainen tapaaminen yliopistojen ja amkien yhteistyöstä. Jari selvittää 
ajankohdan. 
 
Päätös: Jatketaan Sote-keskus yhteistyön selvittämistä, sitä mitä on menossa alueilla.  
Valitaan näkökulma Oske-johtajien tapaamiseen elo-syyskuun kokouksessa.  
Sosiaalialan erikoistumiskoulutukset otetaan esille koulutusjohdon kokouksessa. 
Valmistellaan Talentian yhteistyötapaamista ja sen teemaa. 
 
 



  
 
 
 
3. 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: 
Alatyöryhmien tarvetta on selvitetty omassa ja parikki-amkeissa. Ne on koettu pääosin tarpeelliseksi, 
mutta resursointi ja työryhmien teemat/määrä ovat puhuttaneet. Toivotuimpia ryhmiä ovat olleet: 
vammaistyö, lastensuojelu/lapsiperheet, varhaiskasvatus, ikääntyneet/vanhustyö/kotihoito. Myös 
työikäiset sekä mielenterveys- ja päihdetyö ovat olleet toiveena. 
Pääkaupunkiseudulla ovat kaikki englanninkieliset tutkinto-ohjelmat, heille on toivottu omaan ryhmää 
samoin kuin verkkokoulutuksen työryhmää. 
 
Päätös: Työvaliokunnan jäsenet, Satu Vaininen, Riku Niemelä ja Pirjo Turunen, laativat 
ehdotusvaihtoehdot alatyöryhmistä ja resursseista verkostopäiville. 

 
4. 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.” Katsotaan tähän liittyen ajankohtaiset näkökulmat.  
 
Keskustelua: Aihe on ollut koulutusjohdon tapaamisessa esillä. Siellä on päätetty rahoitushaun 
valmistelusta teemalla sosiaaliohjauksen rooli tulevaisuuden sote-keskuksissa.  
Keskusteltiin valmistelusta ja osallistujista, kuka valmistelee ja ketä on mukana.  Jos kaikki 20 amkia 
ovat lähdössä mukaan, rahoitus tulee suureksi. Ehdotettiin myös kahta hakemusta, mutta pohdittiin 
millä perusteella toinen teema valitaan. 

 
Päätös: Sosiaaliohjauksen teema on sosionomin työn ydintä. Heidi ja Satu tekevät kyselypohjan 
amkeille mahdollisimman pian huomioiden keskustelussa esitetyt näkökulmat– tulokset saadaan 
verkostopäiviin mennessä.  

 
5. Soamk-verkoston www.sivut 

Palataan vielä sivuihin, jos niihin liittyen jotain kommentoitavaa. Nyt sovittuna, että Satu Vaininen 
syöttää sinne tietoja nykyisen rakenteen mukaisesti. 

Keskustelua: Kommentteja ei ole saatu muilta kuin Heidiltä. Satu syöttää sisältöä ja selvittää 
tunnusasiaa.  

Päätös: Kommentteja voi laittaa vielä viikon ajan. 

 
6. Muut ajankohtaiset asiat: 

Ei ollut muita asioita. 



  
 
 
 

Tiedoksi ja muistiin:  

Sosiaalialan amk-verkoston päivät 15.4.2021 
Tieto ja linkin lähettäminen mahdollisimman monelle sosiaalialan amk-opettajalle. 
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:  
6.4.2021 klo 8.30-10 
15.4.2021 verkostopäivät 
23.5.2021 klo 8.30-10 
 
Sovittiin syksyn 2021 kokousajankohdat 
24.8.2021 klo 8.30-10 
28.9.2021 koulutusjohto 
5.10.2021 klo 8.30-10 
9.11.2021 klo 8.30-10 
7.12.2021 klo 8.30-10 
 

 
Muistion laati Raija Lundahl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hamk.fi/sosiaalialan-verkostopaivat-2021/
https://www.fimea.fi/-/turvallinen-laakehoito-opas-tutuksi-webinaarissa-16.3.2021


  
 
 
 


