Muistio

Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston työvaliokunnan kokous
Aika: 9.11.2021 klo 8.30-10
Paikka: Teams-kokous
1. Kokouksen avaaminen, läsnäolijoiden toteaminen, sihteerin valitseminen,
esityslistan hyväksyminen
Läsnäolijat ja sihteerin nimeäminen
Päätös:
Työvaliokunnan läsnäolijat:
Eva Juslin, Novia
Jari Helminen DIAK
Tuija Suikkanen-Malin XAMK
Tiina Lehto-Lunden Metropolia
Raija Lundahl, JAMK
Riku Niemistö, VAMK
Heidi Pyyny, Lapin AMK
Pirjo Turunen, Savonia
Satu Vaininen SAMK
Talentiasta osallistui (kohta 2):
Aune Vähä-Herttua
Jaana Manssila
Saana Landgrén
Sihteeriksi nimettiin Eva Juslin
2. Keskustelu Talentian kanssa yhteisestä julkaisuista ja webinaarisarjasta.
Talentiasta keskustelemassa mukana Aune Vähä-Herttua, Saana Landgrén sekä Jaana
Manssila
Keskustelu käytiin seuraavista aiheista:

- Talentian urawebinaarit: Ammattilaisten paneelikeskustelut urapoluista ja työkuvista
-Vastavalmistuneiden talentialaisten urapolut 2019:
https://www.talentia.fi/vastavalmistuneiden-urapolut-2019/
Esille on tullut mm. kiinnostus jatko-opiskelusta sekä urapoluista. Oman alan arvostus
voisi sekä kulutuksessa että työelämässä vahvistaa.
- Keskustelu käytiin mahdollisesta verkoston ja Talentian yhteistyötä. Nostettiin
esille jatkokoulutuksen ja ammattilaisen kompetenssien ylläpitämisen tärkeys.
Keskustelu oman ammatin arvostamisesta oli aktiivinen.
- Päätettiin pitää yhteinen seminaari. Työvaliokunta nimittää edustajan työryhmään.

3. SOAMK verkostopäivien sisältö ja ohjelma vuonna 2022

Keskustelua ja ideointia verkostopäivien sisällöstä. Vastuun järjestelyistä ottaa
Satakunnan amattikorkeakoulu (lähi + etä), jossa verkostopäivät pidettäisiin 16.3,
jossa yhteydessä pidetään myös Sosiaalipedagogiikan päivät 25 vuotis- juhlaseminaari
17-18.3.2022. Koulutusjohdon kokouksessa 28.9.2021 ei ehditty aikaisemmin sovitun
mukaisesti keskustelemaan ohjelman sisällön toiveista.
Päätös: Verkostopäivä järjestetään SAMK:ssa Porissa 16.3 2022. Etäosallistuminen
myös mahdollista. Verkostopäivän teema: Jatkuva oppiminen, hyvinvointialueet, Soteuudistus, vaikuttavuus sosiaalialalla. Alatyöryhmien ajatellaan esittävän lyhyesti omat
asiansa.

4. Sosiaalialan osaamiskeskusten johdon yhteistyö

Olemme sovitusti aikaisemminkin tiedotetun mukaan olleet pohtimassa Sosiaalialan
keskusten johdon kanssa mahdollisesta yhteistyöstä. Viimeisessä palaverissa
14.10.2021 jossa mukana puheenjohtaja Satu Vaininen ja Jari Helminen sovittiin
alustavasti seuraavaa:
1) Sosiaalialan osaamiskeskustelun johto miettii aiheita, jotka heille tärkeitä, jota
voitaisiin edistää sosiaalialan amk-verkoston toimesta opinnäytetöinä tai
opinnäytetyöryppäinä. Tämä voitaisiin nivoa ehkä sosionomin työtehtäväkuvien
tai sosiaalialan, sosiaalihuollon ja “sosiaaliohjauksen kirkastamiseen”

2) Samoin todettiin, että osaamiskeskusten johto miettii niitä
erikoistumiskoulutuksen alueita vielä, jotka heidän näkökulmastaan voisivat olla
niitä kokonaisuuksia, jossa sosiaalialan osaajien tehtäväkuvaa samalla
kirkastetaan ja jotka vastaavat sosiaalialan eri alueilla työskentelevien jatkuvan
oppimisen tarpeisiin. Näin saataisiin tukea mahdollisesti myös sosiaalialan
keskeisiltä verkostoilta erikoistumiskoulutusten “linjaamiseen” (vrt.
Terveyspuolen ministeriöohjaus kliinisissä erikoistumiskoulutuksissa)
3) Sovittiin, että amkien kutsusta voitaisiin pitää 1-2 kertaa vuodessa amkien
ehdottaman teeman mukaisia keskusteluja, jossa siis mukana sosiaalialan
osaamiskeskusten johto ja Soamk-verkosto/työvaliokunta. Näin edistettäisiin
yhteistyörakenteita, joita hyvä olla.
4) Sovittiin myös alustavasti mahdollisista yhteisistä webinaareista, joita
etukäteen mietitään.
5) Lisäksi sovittiin, että sosiaalialan osaamiskeskusjohdolle menee kokouskutsu
nyt seuraavaan 14.2 tulevaan sosiaalialan koulutusjohdon ja työvaliokunnan
yhteiskokoukseen jossa pohditaan sosiaalialan amk-verkoston näkemyksiä
sotekeko hankkeen tilannekatsauksen pohjalta sosiaalialan koulutuksen poluista.
6) Lisäksi todettiin, että hankeyhteistyö, jos löydetään hyvä aihe tähän olisi
sellaista käytännön yhteistyötä, jossa tulee yhteistyön voimavarat ja
mahdollisuudet esille. Osaamiskeskukset lähtökohtaisesti ovat mukana
sosiaalialan osalta tärkeissä hankkeissa.
Päätös: Asia siirtyy seuraavan kokoukseen.
5. Harjoittelun ohjauksen koulutuksen edistäminen eri amkien yhteistyönä on
ajankohtainen ja tärkeä teema. Asiaan liittyvät ajankohtaiset selvityksen ovat
pohjana
kehittämiselle.
Theseuksessa raportti selvityksestä: Harjoittelu
ammattitaitoa edistämässä – kartoitus ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta
sosionomikoulutuksessa - Theseus
Harjoitteluohjaajakoulutus tulisi rakentaa esim. Hankkeessa yhteistyönä
sosionomisubstanssista. Karvinkin näkökulmasta
keskeinen: https://karvi.fi/app/uploads/2021/06/KARVI_1421.pdf
Sosiaalialan
koulutusjohdon
kokouksessa
sovittiin,
että
asian
valmisteluun ryhdytään Webropol kyselyllä, jonka Jari toteuttaa viimeistään
marraskuulla 2021. Tämä
toimii
pohja-aineistona
mahdolliselle
hankerahoitushaulle, jota pidetään mielessä eri hakujen osalta.

Päätös: Asia siirtyy seuraavan kokoukseen.

6. Muut ajankohtaiset asiat:
- AMK ja YAMK – tutkintojen yleiset kompetenssit uudistetaan. Työryhmän
esityksestä (27.10.2021) on pyydetty kommentoida. Jari Helminen on
tallentanut SOAMK:n kommentit.

Seuraavat ehdotetut kokousajat:
25.1.2022 klo 8.30
14.2.2022 Koulutusjohto ja työvaliokunta
1.3.20222 klo 8.30-10
5.4.2022 klo 8.30-10
3.5.2022 klo 8.30-10

