
  
 
 
 

 

 

Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston työvaliokunnan kokous   MUISTIO 7.12.2021 

Aika: 7.12.2021 klo 8.30-10 

Paikka: Teams-kokous 

Osallistujat: 

Eva Juslin, Novia klo 9.15 saakka  

Jari Helminen DIAK 

Tuija Suikkanen-Malin XAMK 

Raija Lundahl, JAMK; (vara Taja Kiiskilä ei työskentele enää Jamkissa) 

Riku Niemistö, VAMK 

Heidi Pyyny, Lapin AMK 

Pirjo Turunen, Savonia 

Satu Vaininen SAMK 

Outi Wallin Tampereen AMK 

 

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

Puheenjohtaja Satu Vaininen avasi kokoukset.  

Todettiin läsnäolijat, katso osallistujaluettelo.  

Sihteerivuorossa on Raija Lundahl JAMK.  

Hyväksyttiin esityslista. 

2. Lausuntopyyntö asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026 
luonnoksesta 

 
Keskustelua 
Lausuntoa on pyydetty 10.12.2021 mennessä sosiaalihuollon osalta. Riku Niemistö on ollut mukana  
Vaasan SHP / Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus tapaamisissa  
https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilas--ja-asiakasturvallisuuden-kehittamiskeskus/ Kesällä 2021 
on ollut strategiatyön osallistavia työpajoja. Työskentelyssä ja strategiassa on lääke- ja 
terveystiedepainotteisuus. Aiemmassa 2017-2020 strategiassa sosiaalihuolto on ollut mukana, 2017 
työskentely oli Valvira vetoinen.  
 
Päätös 
Satu Vaininen kokoaa lausunnon, laadinnassa mukana ovat Jari Helminen ja Riku Niemistö > Annetaan 
lyhyt ja tiivis lausunto sosionomikoulutuksen näkökulmasta lausuntopalvelun.  

 
 
 



  
 
 

3. Talentia yhteistyön satoa viime kokouksesta 
Kokouksessa 9.11.2021 sovittiin, että työvaliokunta nimeää edustajan Talentian kanssa yhteisen 
seminaarin järjestämiseen. Alustavasti ilmoittautuneita tai ilmoitettuja ovat Jari Helminen (DIAK) 
sekä Tarja Tapio ja Riikka Rantanen (JAMK)  

Päätös 
Nimettiin edustajiksi Jari Helminen DIAK sekä Riikka Rantanen JAMK/varalla Tarja Tapio. 

 

4. Sosiaalialan osaamiskeskusten johdon yhteistyö 

Viimeisessä palaverissa 14.10.2021, jossa mukana puheenjohtaja Satu Vaininen ja Jari Helminen. 

Keskustelua yhteistyön teemoista 

• Osaamiskeskusten näkökulmasta tärkeät opinnäytetyöaiheet > Socca on kerännyt vanhustyön 
aiheista opinnäytetyöpankin, mitä muita teemoja?  

• Erikoistumiskoulutusten teemat ja aiheet, esillä on ollut mm. juridiikka ja hyvä hallinto 
hyvinvointialueilla, vammaistyö, vanhustyö – todettiin, että ovat haasteellisia aiheita Erkoina. 
Erko-aihe Sotelikan esityslistalle 7.2.2022 (Jari Helminen).  

• Järjestetään AMKien kutsusta ja amkien ehdottaman teeman mukaisia keskusteluja ja 
webinaareja 1-2 kertaa vuodessa yhteistyörakenteiden luomiseksi.   

• Sosiaalialan osaamiskeskusjohdolle menee kokouskutsu seuraavaan 14.2.2022 tulevaan 
sosiaalialan koulutusjohdon ja työvaliokunnan yhteiskokoukseen. 

• Hankeyhteistyö 
 

5. SOAMK verkostopäivien sisältö ja ohjelma vuonna 16.3.2022 

Keskustelua 
Satu esitteli päivän alustavaa suunnitelmaa sen teemoja, ohjelmaa, puhujia ja toteutusta. Pääosin 
luentoja ja mitä muuta osallistavampaa toteutusta voisi olla? Ehdotettiin, että 
alatyöryhmien puheenvuorot /teema / aihe sidottaisiin päivän teemoihin (2-4). Uusia ihmisiä 
voi vielä ehdottaa Sadulle nyt ajateltujen puhujien varahenkilöiksi (kaikkia ei ole vielä varmistettu). 
 
Päätös 
Ohjelman työstämistä jatketaan tältä pohjalta.  
 

1. - 
 

6. Muut ajankohtaiset asiat 
a) Lastensuojelun alatyöryhmän muistioiden näkyminen verkoston sivuilla on nyt laitettu 

kuntoon, pitäisi näkyä. 
b) Talentian julkaisut tiedoksi:  

Urapolulla – Kohti uutta sosiaalialan työuralla  
Vastavalmistuneiden urapolkuselvitys 2021  
Jatkuva oppiminen sosiaalialalla 2021  
Talentian jäsenten ammatillisen osaamisen kehittäminen vuosina 2019-2021 
  

c) Lapin AMKissa on pidetty varhaiskasvatuksen kokoontumisajot Lapin kuntien VK johtajille 
(Heidi Pyyny) > tilannekatsaus työllisyydestä ja koulutustarpeista, Lastenhoitajasta VAKA 
sosionomiksi -koulutus on suunnitteilla. 



  
 
 

d) Osaava hankkeessa (Oulun AMK hallinnoi) luotu Oulun kaupungin kanssa VAKA 
toimenkuvia (opettaja, sosionomi, lastenhoitaja) 

e) Varhaiskasvatuksen foorumin kokous 21.1.2022 klo 10-15 
f) Ministeri Kurvisen hätäkokous pidetty 23.11.2021 aiheena VK henkilöstötilanne, ei tietoa 

kuka edusti AMKeja. 
 

  
Seuraavat kokoontumisajankohdat:  
  
Kevään 2022 kokousaikojen varmistaminen:  
 
25.1.2022 klo 8.30-10 
14.2.2022 Työvaliokunta ja sosiaalialan koulutusjohto 
9.3.2022 klo 14.30-16 (uusi ajankohta) 
16.3.2022 Sosiaalialan verkostopäivät klo 9-16.30 
5.4.2022 klo 8.30-10 
3.5.2022 klo 8.30-10 
 
14.2.2022 Työvaliokunta ja sosiaalialan koulutusjohto 
  

 
Muistion laati Raija Lundahl 


