Sosiaalialan AMK verkosto
Sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen verkostotyöryhmä
Kokous
Aika:
keskiviikko 1.12.2021 klo 10–11.30
Paikka:
Teams
Osallistujat:
Arla Cederberg, Arcada amk
Sari Järvenpää, Centria AMK
Jari Helminen, Diakonia AMK (pj./siht.)
Marja Katisko, Diakonia AMK (pois)
Sirpa Ylikeralä, Hämeen AMK (pois)
Tuija Ketola, Jyväskylän AMK
Tarja Tapio, Jyväskylän AMK (pois)
Seija Nissinen, Kaakkois-Suomen AMK
Tuomo Paakkonen, Kaakkois-Suomen AMK (pois)
Sanna Nurmiainen, Lab amk (pois)
Heli Määttänen, Metropolia amk
Katja Ihamäki, Metropolia amk (pois)
Nadja Suomela, Novia amk (pois)
Harriet Tervonen, Oulun amk
Tuula Niskanen, Savonia amk (pois)
Tua Niemelä, Seinäjoen amk (pois)
Anne Merta, Turun amk
Heidi Blom, Vaasan amk
Muistiinpanot
1. Tervetuloa
Tervetuloa mukaan yhteiseen työskentelyyn! Jari toivotti opiskelijat tervetulleiksi yhteiseen työskentelyyn.
2. Sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen sisällöt ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen opetussuunnitelmassa
Kuultiin puheenvuoroja sosiaaliohjauksesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta sosionomikoulutuksen opetussuunnitelmissa (esitysmateriaaleja Teamsissä: Sosiaaliohjaus
ja sosiaalinen kuntoutus -> Tidostot -> Opetussuunnitelmiin perustuvat …)

Puheenvuorot opetussuunnitelman perusteella
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arcada AMK (Arja C.)
Centria AMK (Sari J.)
Jyväskylän AMK (Tuija K.)
Oulun AMK (Harriet T.)
Turun AMK (Anne M.)
Xamk (Seija N.)

Keskustelussa käsiteltiin muun muassa opetussuunnitelmien lähtökohtia, esimerkiksi
onko opetussuunnitelman lähtökohtana elämänkaari -ajattelu vaiko sosiaalialan työn
/ sosiaalityön eetos. Lisäksi käsiteltiin siitä, miten opetussuunnitelmissa keskustelevat sosiaalihuollon / sosiaalialan uudistumisen kansainväliset muutokset (esim. laajempiin kokonaisuuksiin keskittyminen) suhteessa kansalliseen sosiaaliohjauksen ja
sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseen. Keskustelua käytiin myös geneerisen osaamisen osuudesta opetussuunnitelmassa (ks. geneerisestä osaamisesta esimerkiksi
https://sotetie.fi/).
Keskusteltiin haasteista / vaikeuksista saada sosionomiopiskelijoita riittävästi mukaan muun muassa vammaistyön ja vanhustyön opintoihin. Tuotiin esiin, että tulisiko
näistä laatia tarjontaa (opintojaksoja) CampusOnline.fi -palveluun?

3. Yhteisjulkaisu sosionomin (AMK) osaamisesta ja työelämään sijoittumisesta –
alustava lähetekeskustelu
Kokouksessa 1.11.2021 käynnistyi keskustelu yhteisjulkaisusta (ohessa ote muistiinpanoista 1.11.2021). Asia jäi ”hautumaan”. Onko ”hautunut” julkaisua koskevia ideoita?
Ote kokouksen 1.11.2021 muistiinpanoista:
- Julkaisulle on varmasti tarvetta, mutta onko mahdollisuutta kirjoittamiseen (onko
työaikaa kirjoittamiseen)?
- Artikkelinen ”tyyli”: voisi olla pohdintaa, ihmettelyä … … kuvailua ja reflektointia
(sosionomitutkinnon suorittaneen osaaminen ja sen käyttö hyvinvointialueilla tapahtuvassa työssä yms.).
- Hankkeita, jotka voisivat ”taustoittaa” artikkeleja:
o Etelä-Savo ja Kainuu: Rakenteellisen sosiaalityön -hanke
- Julkaisu ja artikkeli jäi ”hautumaan”; palataan asiaan joulukuun kokouksessa.
Julkaisusta ei ehditty keskustella kokousajan puitteissa. Asiaan palataan vuoden
2022 ensimmäisessä kokouksessa.

4. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022–2026
Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaa ja sen toimeenpanosuunnitelmaa on laadittu
vuosille 2022–2026. Kyseisestä strategiasta ja sen toimeenpanosuunnitelma on mahdollisuus antaa lausunto 10.12.2021 asti. Mitä ammattikorkeakoulujen sosiaalialan
verkoston tulee lausua strategian sen toimeenpanosuunnitelman luonnoksesta. Annathan vinkkejä. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma
(luonnos) on Teamsin kokouskansiossa.
Asiakas- ja potilasturvallisuudenstrategiasta ja sen toimeenpanosuunnitelmasta
2022–2026 ei ehditty keskustella kokousajan puitteissa. Asiaa käsitellään ammattikorkeakoulujen sosiaalialan verkoston työvaliokunnan kokouksessa 7.12.2021. Kun
asiakirjaluonnoksista on kannanottoja ja näkemyksiä, mitä niistä tulisi lausua
ammattikorkeakoulujen sosiaalialan verkoston kannanotossa, niin lähettäkäähän Jarille sähköpostia 7.12.2021 menneessä (jari.helminen@diak.fi).

5. Tiedoksi asiat
Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan verkostopäivä on 16.3.2022 (Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori ja osallistumismahdollisuus etäyhteyksin)

6. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
7. Seuraava kokous
Kevättoimintakaudella 2022 ammattikorkeakoulujen sosiaalialan verkoston sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen työryhmä pitää kaksi kokousta: toinen on ennen
talvilomien alkaa ja samalla ennen verkostopäivää 16.3.2021 ja toinen on loppukeväästä 2022.
Kiitos yhteisestä työskentelystä syystoimintakaudella 2021!
Hyvää joulun odotusta!

