https://oysamk.sharepoint.com/sites/Sosiaalialanamkverkostontyvaliokunta/_layouts/15/acceptinvite.aspx?invitation=%7BF2EA7AB7%2D42E4%2
D4E8D%2D8A6C%2DD00E4634C759%7D
Sosiaalialan ammattikorkeakoulujen työvaliokunnan kokous 25.5.2021 klo 8.30-10.10.
Läsnä:
Satu Vaininen, Satakunnan AMK; pj.
Pirjo Turunen, Savonia AMK, siht.
Eva Juslin, Novia
Jari Helminen, Diak
Riku Niemistö, VAMK
Raija Lundall, JAMK
Heidi Pyyny, Lapin AMK, klo 10.28 saakka
Ouli Wallin, TAMK
1) Alatyöryhmien kokonaisuus ja kutsuminen
Päätös: Kyselyyn alatyöryhmistä vastaisi 17 amk:a. Alatyöryhmiin ilmoittaneista Riku
Niemistä kokoaa listan. Kutsu lähetetään alatyöryhmien ensimmäiseen toiminnan
käynnistämis- ja järjestäytymiskokoukseen syksyllä, mahd. tapaamisaikoja
kartoitetaan Doodlella syyskuulle. Koollekutsujat YAMK Satu Vaininen,
lastensuojeluryhmä Pirjo Turunen, aikuissosiaalityö ja sos ohjaus Jari Helminen.
Alatyöryhmien kokousmuistiot lähetetään Satu Vainiselle ja hän tallentaa ne
teamsiin. Alatyöryhmien ensimmäisessä kokouksessa voidaan sopia rooleista
tarkemmin, mm. nimetään mahd. varajäsenet. Työvaliokunta käsittelee tarv. omissa
kokouksissaan alatyöryhmistä esille nousseita asioita.
2) Sosiaalityön tutkimusrahoitus ja hanketilanne (sosiaaliohjaus sotekeskuksissa).
Päätös: Koollekutsuja Jari Helminen kertoi, että käynnistyskokous 25.5.2021.
Teemana sosiaaliohjaus. Talentia on kiinnostunut tästä tutkimusaiheesta ja ovat
haastatelleet muutamia amkien edustajia. Juttu tulee kesäkuun lehteen. Pohdittava
jatkossa myös mikä on perustetun alatyöryhmän rooli tässä tutkimushankkeessa.
Huomioi myös: sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee tutkimusohjelmaa, jossa
linjataan sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimusrahoituksen painopisteet lähivuosille.
Nyt kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin sosiaalityön tutkimusta
suunnataan. STM on avannut verkossa aivoriihen, jotta kaikki asiasta kiinnostuneet
pääsevät kertomaan näkemyksiään sosiaalityön ja sosiaalihuollon tutkimuksesta ja
tutkimustarpeista nyt ja tulevaisuudessa.
Vastauksia toivotaan laajasti sosiaalihuollon edustajilta ja yhteistyötahoilta. Aivoriiheen voi
osallistua 31.5.2021 klo 16.15 asti.
Linkit:
https://stm.fi/-/sosiaalityon-tutkimusohjelma-valmisteilla-nakemyksia-kerataan-nytverkkoaivoriihessa
FI: https://www.strategydialog.com/f4e18297-ee8c-41cd-95ba-a994c2f6ae5c
SV: https://www.strategydialog.com/9462fdfd-799f-4807-98be-ee54d8c5e003

3) Soamk verkostopäivät: yhteenveto kevään 2021 päivistä ja seuraavat pvt vuonna
2022
Päätös: Satu vienyt verkostopäivien luennot sosiaalialan verkoston sivustolle. Palautetta
huhtikuun päivistä tuli jonkin verran. Palaute on myönteistä sisällöltään. Jari esitti, että
jatkossa päivät voisi toteuttaa etänä ja/tai hybridimallilla. Raija pohti, voiko verkostopäiviä
järjestään yhteistoteutuksena muutaman amk:n kanssa, koska toimijaresurssit ovat
rajalliset.
Verkostopäivät 2022 järjestetään mahdollisesti Satakunnan amk, alustava varaus. 28.9
sovitaan päivien toteutustapa tarkemmin.
4) Yhteistyötilanne Talentia ja sosiaalialan osaamiskeskukset.
Päätös:
Talentia-yhteistyö:
Jari Helminen kertoi, että Talentia kanssa ei keväälle 2021 saada yhteistyökokousta. Asiasta
keskustelu jatkuu.
Yhteistyö sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Heidi Pyyny kertoi, että Pohjois-Suomen
osaamiskeskuksen kanssa tehtävässä yhteistyössä (mukana Oulun AMK ja Lapin AMK)
painottuu vahvasti sosiaalityö ja osaamisen kehittäminen sosiaalityössä. Heidi on esittänyt,
että sosiaaliala voisi näkyä (sosionomit) toiminnassa tarkemmin. Heidi kutsuttu mukaan
suunnittelemaan ajankohtaisfoorumia sosiaalialan toimijoille. Myös osaamiskeskuksen
hankkeiden ohjausryhmissä toimiminen keskeistä.
Pääkaupunkiseudulla ei Jari Helmisen mukaan ole tällä hetkellä juuri yhteistyötä, mutta
mahdollisuus on tehdä TKI-yhteistyötä.
Riku Niemistö kertoi Pohjanmaan osaamiskeskusyhteistyöstä ja totesi että
lainsäädännöllisestikin voisi tarkastella sote-keskus-uudistuksen jälkeen uudelleen
profilisoitumista huomioiden amk:t.
Satu Vaininen: Meeri Rusi (Turku AMK) mukana STM:n osaamiskeskuksen
neuvottelukunnassa ja siellä pohdittu osaamiskeskusten toimintaa suhteessa soteuudistuksen hyvinvointialueisiin. Kansallisesti koulutuksen näkökulmasta pitäisi pohtia
mahdollisilla uusilla hyvinvointialueella amk:ien roolia. Hankeyhteistyössä ollaan oltu.
Ouli Wallin (Tamk): yhteistyö on aktiivista, mutta vaihdellut vuosien saatossa. Yhteistyö
lähtenyt hankkeesta ja jatkunut aktiivisena, erityisesti lastensuojelu ja aikuissosiaalityö on
focuksena. Tampereella ollaan suunnittelemassa uutta kehyskeskusta (uusi palvelurakenne).
Yhteistyötä tehdään myös hankkeissa.
Satu: yhteistyö on ollut vähäistä Satakunnassa mutta Lape-yhteistyö on aktivoinut
yhteistyötä.
4) Muut ajankohtaiset asiat:
Sotelika-työryhmän terveiset: ammattikorkeakoulujen kehittämistoiminta lisääntynyt.
Tieteelliset julkaisut eivät. Lue lisää Mari Vuolteenaho (Laurea AMK)
https://akavaworks.fi/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Tutkimus-kehittamis-jainnovaatiotoiminta-ammattikorkeakouluissa-Artikkeli-7_2021-05052021.pdf
Uraseurantakysely: Tyytyväisiä ollaan koulutukseen. Vuorovaikutus- ja tiimiosaamiseen
kannattaa panostaa. Ks. lisää uraseurannat.fi.
Amk-valintakoe: työryhmä nimetty eng-kieliseen koulutuksen valintatyön kehittämiseen.

Sora-työryhmä: erityisosaamista tarvitaan. Irma Palman koordinoi jatkossa työryhmä.
Erityisesti polkuopiskelijoiden ohjaamisessa kehittämistä.
Digisote-osaamisen erko suunnitteilla useamman amk:n kanssa. Pohdintaa myös erkojen
asemaa tulevaisuudesta: erkot syytä profiloida omaksi koulutukseksi. Modulaarinen
malli? Mikä on erkojen vaikuttavuus ja koulutuksen myötä saavutettu osaaminen?
Pitäisikö olla erkojen kehittämiseksi kansallinen työryhmä? Asiaan palataan elokuussa
sotelikan kokouksessa. Jari Helminen mukaan erkojen kansalliseen
kehittämistyöryhmään. Kliininen hoitotyön koulutukset ovat olleet esillä viime aikoina.
Jari esitti työvaliokunnalle kysymyksen: Mitä ovat sosiaalialan työalueet, joille
erikoistumista erityisesti tarvitaan?
-Lausunnot: sijaishuollon lausuntopyyntöön vastattu. Varhaiskasvatuksen lausuntoon
varhaiskasvatuksen tiedontuotantoon liittyen vastataan kesäkuussa.
Harjoitteluselvitykset: asia esillä syksyllä työvaliokunnan kokouksissa. Raportti tulossa. Jari
totesi, että mikäli asialle halutaan tehdä jotain se edellyttää hanketta. ESR hankehaun
mahdollisuuksia selvitellään.
Juha Luomalan ja Markku Koiviston viesti omavalvonnasta: Miten sosionomikoulutuksessa
toteutuu omavalvonta. Satu vastaa Juhalle. Yleensä esillä sosionomikoulutuksen
opintojaksojen sisältöihin sisällytettynä. Tarkastellaan yleensä asiakasturvallisuuden
kysymyksien osana.
-Kajaanin amk parikkilistalle: tarkastellaan asiaa seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa.

