
  
 
 

Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston työvaliokunnan kokous  

 

Aika: 6.4.2021 klo 8.30–10 

Paikka: Teams-kokous 

 

Osallistujat: 

Eva Juslin, Novia; vara Susanne Davidsson 

Jari Helminen DIAK (siht.); vara Marja Katisko 

Johanna Hirvonen, XAMK; vara Tuija Suikkanen-Malin 

Tiina Lehto-Lunden 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 (pj.); varaTiina Savola 

Outi Wallin Tampereen AMK;  

 

MUISTIO 

 

1. Kokouksen avaaminen, läsnäolijoiden toteaminen, sihteerin valitseminen, esityslistan hy-

väksyminen  

Läsnäolijat ja sihteerin nimeäminen 

 

Päätös: Todettiin läsnäolijat. Satu Vaininen toimi puheenjohtajana. Jari Helmien toimi 

sihteerinä. 

 

2. Yhteistyökokoukset sosiaalialan osaamiskekukset, Talentia ja yliopistot 

 

Viime kokouksessa sovittiin että Jari Helminen on yhteydessä Juha Luomalaan ja Talen-

tiaan kysyäkseen mahdollisista kohdista yhteistyölle. Viime kokouksessa todettiin, että 

jatketaan aihetyöstöä mahdollisten kokousten ehdotukseksi.  

 

Keskustelua: 
 

- Juha Luomalaan (STM) on oltu yhteydessä. Yhteiskokous voinee toteutua loppu-

kesästä / alkusyksystä 2021. Kokouksen aikataulu on vielä avoinna. 

- Jaana Manssilan (Talentia) kanssa on keskusteltu yhteistyökokouksesta. Josko ko-

kous toteutuisi ensin Talentian, SOAMK-verkon ja STM:n välillä keskittyen sosiono-

mien (AMK) asemaan. Kokous sijoittunee loppukesään / alkusyksyyn 2021. Josko ”kas-

vokkain tapaaminen” olisi myöhemmin tänä vuonna avoinna. Kokouksen aikataulu o vielä 

avoinna. 

Muuta 



  
 
 

- Terveisiä Pohjois-Savosta: Savonia AMK:n ja Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuk-

sen välillä on ollut yhteistyökokous. Yhteistyökokousten järjestämistä jatketaan 

(koulutus- ja TKI-yhteistyön suunnittelu). Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 

(ISO) hallituksessa on jäsen joko Savonia-ammattikorkeakoulusta tai Karelia ammat-

tikorkeakoulusta. 

- Terveisiä Satakunnasta: Satakunnan ammattikorkeakoululla ja Pikassos sosiaalialan 

osaamiskeskuksen välillä on yhteistyökokouksia. Yhteistyökokouksia on myös jat-

kossa.  

 

Päätös: Yhteiskokouksen aikatauluihin ja järjestelyihin palataan myöhemmin. 

 

3. Verkoston alatyöryhmät: 

 

26.10.2020 työvaliokunnan kokouksessa tehtiin seuraava päätös: ”Alatyöryhmät, joilla 

valtakunnallista tukea, tärkeitä. Työvaliokunnan työstämä luonnos alatyöryhmistä tuo-

daan verkostopäiville 2021. Kukin kartoittaa omassa ja parikkiamkin tiimissä ehdotuksia 

alatyöryhmiksi ja tuo kartoituksen tulokset työvaliokuntaan, jossa asia käsitellään hel-

mikuussa 2021. Muutama työvaliokunnan jäsen laatii yhteiskeskustelun pohjalta luonnok-

sen verkostopäiville”. 16.3.2021 kokouksessa sovittiin, että Riku, Pirjo ja Satu laativat 

kokoukseen pohjaehdotuksen, jota työstetään eteenpäin kokouksessa.  

 

Keskustelua: 

 

- Riku kertoi pohdinnoista / esityksestä, mitä on työstetty työvaliokunnan kokouksen 

16.3.21 jälkeen (Pirjo, Satu ja Riku). Ehdotuksessa on neljä alatyöryhmää: 1) Varhais-

kasvatuksen työryhmä, 2) Sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaaliohjauksen työryhmä, 

3) Lasten suojelu ja lastensuojelu (ennaltaehkäisevä ja korjaava) (sisältää myös kou-

lusosiaalityön) sekä 4) Sosiaalialan YAMK-tutkinto. 

Keskustelussa tuotiin esiin … 

- Koulujen kuratiivisen työn huomioon ottaminen on tärkeää 

- Hyvänä pidettiin sitä, että alatyöryhmiä on rajallinen määrä (osallistumismahdollisuu-

det ja -resurssit) 

- Todettiin yhteistyön mahdollisuudet ammattikorkeakoulujen kuntoutuksen koulutus-

ten verkoston kanssa mm. sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta.  

 

Päätös:  

- Työvaliokunnan esitys alatyöryhmistä käsitellään verkostopäivässä 15.4.2021 (esitys 

on tässä kokouksessa esillä ollut (Rikun esittämä PowerPoint)) 

- Jatkotoimenpiteistä esitys on verkostopäivässä: ammattikorkeakoulut tekevät ehdo-

tukset alaryhmien ensimmäiseen kokoukseen mukaan tulevista henkilöistä 14.5. men-

nessä; alatyöryhmien ensimmäiset kokoukset viikolla nro 36/2021 (6–10.9.21); ensim-



  
 
 

mäisessä kokouksessa sovitaan alatyöryhmän lopullinen kokoonkutsuja ja alatyöryh-

män tehtävät lukuvuonna 2021–2022; alatyöryhmien esitykset käsitellään SOAMK-

verkoston koulutusjohdon kokouksessa 28.9.2021 

- Ensimmäisten kokouksen kokoonkutsujat ovat: Sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaa-

liohjauksen työryhmä: Jari Helminen, Lasten suojelu ja lastensuojelu (ennaltaehkäi-

sevä ja korjaava): Pirjo Turunen (sisältää myös koulusosiaalityön) sekä Sosiaalialan 

YAMK-tutkinto: Satu Vaininen 

- Varhaiskasvatuksen alatyöryhmän puheenjohtajana aloitti Laurea ammattikorkea-

koulusta Paula Väliaho vuoden 2021 alussa. Varhaiskasvatuksen alatyöryhmä kartoitti 

jäsenyyksiä vuoden 2021 ja on tehnyt toimenpidesuunnitelmaa lähiajalle. 

 

4. Sosiaalityön tutkimuksen rahoitushaku 2021 loppu / 2022 vuoden alku 

 

26.1.2021 työvaliokunnan kokouksessa tehtiin seuraava päätös: ”Verkosto hakee rahoi-

tusta vuonna 2022. Hankevalmisteluun palataan seuraavassa kokouksessa”. 

16.3.2021 kokouksessa sovittiin, että Heidi ja Satu valmistelevat kyselyn, 

joka lähtee amkeihin halukkuudesta osallistua tutkimushakuun, jossa aiheena 

sosiaaliohjaus.  

 

Keskustelua: Asiasta on kartoitus (Webropol) käynnissä. Kartoituksessa rahoitushaun 

idea on ”sosiaaliohjaus & sote-keskukset”.  

 

Päätös: Todettiin, että tuodaan verkostopäivässä esiin kartoituksen tulos (tulos tie-

doksi). Jatketaan työstämistä kartoituksen perusteella.   

  

5. Verkostopäivien kokous klo 16.30 alkaen 

 

Esityslistan asiat kokouksessa.  

 

Keskustelua: Käytiin keskustelua verkostopäivästä 15.4. 

  

Päätös: Satu esittelee ”työvaliokunnan” ja verkoston toimintaa. Riku kertoo alatyöryhmiä 

koskevasta esityksestä. Muutoin käydään keskustelua verkoston toiminnasta. (Jarilla on 

esitys harjoitteluja koskevasta kartoituksesta.)   

 

6. Muut ajankohtaiset asiat: 

 

 

Tiedoksi ja muistiin:  

 

- Juha Luomala lähetämä viestin liite:  



  
 
 

TOIMENPIDE-EHDOTUS Laaja verkosto sijaishuollon toimijoita vaatii parannuksia kou-

lutukseen ja henkilömitoitukseen  

 

- POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISKESKUS järjestää 

etäyhteydellä keskustelutilaisuuden asiakasturvallisuudesta 16.4.2021. Tilaisuudessa 

alustajina toimivat emeritusprofessori Anneli Pohjola, professori Aini Pehkonen ja 

lakimies OTM, YTM Riitta Husso, sairaanhoitopiirinjohtaja Marina Kinnunen, STM 

sekä puheenjohtaja Jenni Karsia, Talentia. Puheenjohtajana toimii Potilas- ja asia-

kasturvallisuuden kehittämiskeskuksen johtaja, professori Tuija Ikonen. Tarkempi 

ohjelma toimitetaan myöhemmin. Olette lämpimästi tervetulleita mukaan keskuste-

luun 

o Katso: https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilas--ja-asiakasturvallisuu-

den-kehittamiskeskus/ 

o Muut ko. keskukset tilaisuudet: https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilas-

-ja-asiakasturvallisuuden-kehittamiskeskus/asiantuntijoille/verkostot/no-

harm-bothnia/syksyn-2020-seminaarisarja/no-harm-bothnia-seminaarisari-

sarja-2021-kevat/ 

 

- SOAMKin www-sivustoa työstetään: https://www.sosiaalialanamkverkosto.fi/ 

  

Seuraavat kokoukset tiedoksi: 

  

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  

  

 

 

Yhteistyöterveisin puheenjohtaja Satu Vaininen  

https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilas--ja-asiakasturvallisuuden-kehittamiskeskus/
https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilas--ja-asiakasturvallisuuden-kehittamiskeskus/

