
  
 
 
 

Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston työvaliokunnan kokous  

Aika: 26.1.2021 klo 8.30-10.05 

Paikka: Teams-kokous 

 

Osallistujat: 

Satu Vaininen SAMK 

Pirjo Turunen, Savonia;  

Eva Juslin, Novia  

Jari Helminen DIAK 

Tiina Lehto-Lunden Metropolia  

Heidi Pyyny 

Outi Wallin Tampereen AMK;  

Juha Luomala, STM (kohta 2 klo. 8.30-9.00) 

 

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

Läsnäolijat ja sihteerin nimeäminen 
Päätös: Sihteeriksi nimettiin Eva Juslin  

2. Sosiaalityön tieteellinen tutkimus  

Juha Luomalan, STM esitti koosteen  
Sosiaalityön yliopistollinen tutkimuksen valtiorahoituksesta.  
(Liite) 
24 hakemusta, 8 hanketta sai rahoitusta. Hankkeet liittyvät mm. 
lastensuojeluun, aikuissosiaalityöhön, gerontologiseen sosiaalityöhön ja SoTe:en.  
Uutta hakua valmistellaan. Käytännönläheisyys ja tieteellisyyttä painotetaan 
samassa suhteissa hankkeita arvioitaessa. Kaksi arviointiperustetta, jotka 
säilynevät ennallaan. Käytännön relevanssi ja tieteelliset näkökulmat pitää olla 
tasopainossa. Sosiaalityötä ymmärretään laajana käsitteenä sosiaalityö 
sosiaalihuollossa myös sosionomien tekemänä sosiaalisena työnä. Haku 
todennäköisesti ihan maaliskuun alussa. Keskustelua käytiin Juha Luomalan 
kanssa hakuprosessista ja verkoston mahdollisuudesta toimia hakijana sekä 



  
 
 

miten amk-kentän aluetta voisi nostaa. Konsortioita suositellaan esim. 
alueellinen yliopisto, amk, kunnat ja muut alueelliset toimijat, että käytännön 
läheisyys toteutuisi.  
 
Työvaliokunta jatkoi keskustelua verkoston ja ammattikorkeakoulujen 
mahdollisuuksista saada rahoitusta. Sosionomin rooli on vieläkin aihe, joka 
työvaliokuntaa kiinnostaa, mutta aikataulu kevään hakuun on haastava. 
 
Päätös: Verkosto hakee rahoitusta vuonna 2022. Hankevalmisteluun palataan 
seuraavassa kokouksessa sekä työvaliokunnan ja koulutusjohdon kokouksessa.  
 

 
3. Harjoittelun hyvät käytännöt kysely 

 
Jari Helminen esitteli kartoitusehdotuksen missä kyseltiin mm. 
harjoittelujaksoista ja niiden sisällöistä, toteutuksista sekä hyvistä 
käytännöistä.   
 
Päätös: Jari tekee lomakkeen Webropol-kyselynä ja kartoitus lähetetään 
amk:lle. Työvaliokunnan onedrive kansiossa (Sosionomitutkinto yhteiset 
alueet/Harjoittelu) voi kommentoida kysymykset. Deadline työvaliokunnan 
kommenteille 29.1. 2021. Tulokset esitellään verkostopäivillä.  
 

4. Sosiaalialan verkostopäivät 
 
Hamkista verkostopäivätiimi on lähettänyt uuden ehdotuksen huhtikuussa 
toteutettavasti amk-verkostopäivistä.  

  
Päätös:  
Verkostopäivä järjestetään to. 15.4 klo. 10-16. Ohjelmaehdotus muunneltiin 
muutamassa kohdassa.  
 
Sosiaalialan verkostopäivät – ohjelmaluonnos 26.1 
  
klo 10.00 Tervetuloa ja avaus HAMKin rehtori Pertti Puusaari  
klo 10.15-11.00 Juha Luomala Sosionomin osaaminen ja tehtävänkuva tulevaisuuden Sote-
keskuksessa  
klo. 11.00-11.05 Tauko 
klo. 11.05-11.45 Kommenttipuheenvuorot 
- SoTe-keskusuudistajien kehittämispäällikkö Heidi Muurinen, THL  
- Kommenttipuheenvuoro Jaana Manssila, Talentia  



  
 
 

- Kommenttipuheenvuoro opiskelijat HAMK 
klo 11.45-12.30 Lounas  
klo 12.30-13.00 Riitta Husso  
Asiakasturvallisuuden toteutuminen sosiaalihuollossa – ajankohtaiskatsaus  
klo. 13.00-13.45 Jari Helminen. Sosiaalialan harjoittelukäytäntöjen kartoituksen tulokset sekä hyvä 
käytännöt.   
klo. 13.45-14.00 Tauko 
klo 14.00-14.45 Sosiaalipedagogiikan rooli ja asintuntijuus. Elina Savolainen  
klo. 14.45-15.00 Kysymykset ja keskustelu 
klo 15.00-15.30 Päivän päätös, Satu Vaininen 
Klo 16.00-17.00 Amk verkoston kokous 
 

 
5. Sosiaalialan koulutusjohto ja työvaliokunnan kokous 

 
Keskustelua kokouksen aiheista ja sisällöistä. Kokous sovittu pidettäväksi 
19.2.2021 klo 10-15.  
 
Päätös: Kokous sovittu pidettäväksi 19.2.2021 klo 10-15.  
Asiat: Varhaiskasvatuksen selvitys, SoTeLiKa-yhteistyö. Muita aiheita voi 
ehdottaa viim. 29.1 
 
 

6. Valviran rekisteriöityminen, ylempi AMK  
 
Päätös: Asia siirrettiin seuraavan kokoukseen.  
 

7. Sosionomien uraverkoston palkkakeskustelun ja -kyselyn yhteenveto tiedoksi 
+ kommentointimahdollisuus. Lausuntopyyntö 22.2 mennessä (Salla 
Seppäseltä tullut tiedoksi)  
 
Esityslistan teams-kokouksen liitteenä löytyy julkaisu ja yhteenveto sosionomien uraverkoston 
palkkakeskustelusta. Ratkaisuehdotuksista, joita yhteenvedossa esitetään 
ovat: sosionomien tekemän työn tunnettavuuden lisääminen, sosionomien tekemän työn 
yhteiskunnallisten vaikutusten kuvantaminen ja sosionomeja edustavien liittojen aktiivinen 
toiminta. Ensimmäisellä ja toisella ehdotuksella on selkeästi nostettavissa yhteys koulutukseen. 
 
Päätös: Asiasta ei keskusteltu. Sovittiin, että puheenjohtaja lähettää asian 
pohdittavaksi sähköpostitse ja päätetään lausutaanko asiassa soamk-verkoston 
näkökulma.  
 

8. Soamk-verkoston www. sivut 



  
 
 

 
Edellisen kokouksen päätöksen perusteella Jari Helminen, Niina Pietilä ja Satu 
Vaininen ovat alustavasti pohtineet verkoston sivujen rakennetta:  
Pohdittua: 
Olisi hyvä, että katsotaan periaatteessa sama rakenne kuin terveysalan verkostossa. Erityisesti otsikkotasolla. 
Todettiin, että www.sivujenidea meillä enemmänkin pankki, johon kootaan tetoa vain keskeisistä asioista.  Pi
detään otsikot yksinkertaisina ja niitä mahdollisimman vähän. Tällä varmistetaan, että sivuja ei tarvitse paljon
 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 mahdollisuu
den voisi pitää. Sen aktiivinen käyttö, jos siihen päädytään joko nykyisessä työvaliokunnassatai seuraavassa o
n hyvä huomioida, että Blogilla pitäisi olla toimituskunta (jolloin tulee julkaisupisteitä), toimituskunta voisi oll
a työvaliokunta tai muutama työvaliokunan nimetty jäsen. Siellä voisi olla myös joitain opiskelijoiden kirjoituk
sia.  Pyritään laittamaan sosionomin kompetenssikuvaukset sivuille, joko ajulkaisukohtaan.  Lisäksi työvalioku
nnan alle muistiot myös työvaliokunnan kokouksista ja verkostokokouksesta.   Todettiin, että hankkeita ei niin
kään ole sellaisia, että selvästi sosiaalialan hankeita, joissa monta amkia mukana.Jos päädyttäisiin sihen, että 
hankkeet laitetaan se tuottaisi paljon päivitystyötä ja siihen liittyen myös sen, että pitäisi miettiä millä kriteer
eillä hankkeen päätyvät näille sivuille. Tästä syystä ehdotus, että listattujen koulutuksen tarjoajien kautta pää
stäisiin linkkien kautta hankkeisiin. Todettiin, että pyritään käyttämään jotakin valmista taustaa ja kuvaa.  Ei v
älkkyvää eikä liikkuvaa, myös tässä yksinkertaisuus ja logo tärkeää.    

 
 
Päätös: Ei ehditty käsittelemään asia etenee aikaisemmin sovitun mukaan Satu 
Vainisen, Jari Helmisen Niina Pietilän työskentelyllä.  
 
Muut asiat tiedoksi:  
 
-Lausuntopyyntö vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta 
hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi 
lainsäädännöksi (Heidi Pyyny ja Satu Vaininen) 12.2.2021 mennessä 
versioon: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6164fc1a-af32-
4234-84a6-a93e299a4160&respondentId=663d2ec5-ce82-4d9f-b9eb-f60bb8c708e7 
 
Nyt mietitty ainakin seuraavien osalta lausumista ja asia etenee Heidin ja 
Sadun eteenpäinviemänä. Arenelta puheenjohtajaan tässä yhteydenotto: Arene 
antanee lausunnon ja pyysi lausumiamme myös heidän työskentelyn pohjaksi.  
  
Totesimme viime kokouksessa, että työvaliokunnalla ei mitään esitystä vastaan. 
Esitys sinällään kannatettava. Voisi korostaa sosionomi (AMK) ja sosionomi (YAMK) osaamisen 
vahvempaa hyödyntämistä niin avohuollon tukitoimissa kuin vaativaa sijaishuoltoa tarjoavissa yksiköissä. 
Lisäksi lasten ja nuorten oikeus saada mielenterveys- ja päihdepalveluja niihin perehtyneiltä asiantuntijoilta 
riittävästi. Tässä on toki oltava varovainen, ettei tulla puoltaneeksi sitä, että ko. paikkoihin aletaan 
palkkaamaan vain esim. psykiatrisia sairaanhoitajia. Osaamisvaatimusten tarkentaminen voisi olla 
kannanottoa siihen että ko. yksiköissä edellytetään entistä vahvemmin esim. lastensuojelun 
sijaishuoltotoiminnan, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tilanteiden ja lainsäädännön osaamista. 

http://www.sivujen/
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6164fc1a-af32-4234-84a6-a93e299a4160&respondentId=663d2ec5-ce82-4d9f-b9eb-f60bb8c708e7
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6164fc1a-af32-4234-84a6-a93e299a4160&respondentId=663d2ec5-ce82-4d9f-b9eb-f60bb8c708e7


  
 
 
  

Seuraavat kokoukset tiedoksi:  
 
16.2.2020 8.30-10 
16.3. 2020 8.30-10 
6.4.2020  8.30-10 
 
 
 
26.1.2021 

Eva Juslin, sihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


