
 

   
 

                                             

 

 

ASIALISTA 

AMK-verkoston työvaliokunta / 2022-2024  

  

Aika: 4.10.2022 klo 8.30–10.00 

 

Läsnä: 
 
Lapin AMK: 
Heidi Pyyny, pj., Lapin AMK 
Seinäjoen AMK:  
Asta Niinimäki, vara Tua Niemelä  
Turku AMK:  
Katariina Felixson, vara Meeri Rusi  
Karelia AMK: 
Heli Makkonen, vara Tuomas Lappalainen  
Arcada:  
Eivor Söderström, vara Åsa Rosengren  
LAB:  
Taina Heininen-Reimi, vara Mia Ikonen  
Diak:  
Jari Helminen, vara Marja Katisko  
HAMK:  
Merja Salminen, vara Raija Koskinen  
Laurea:  
Johanna Häkkinen, vara Pia Harju ? 
OAMK: 
Markku Koivisto, vara Päivi Onkalo ? 
Centria:  
Pirjo Forss-Pennanen, vara Leena Raudaskoski 
 

 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

 

Kokous avattiin klo 8.30 

 

Todettiin läsnäolijat. 

 

Sihteeriksi valittiin tähän kokoukseen Katariina Felixson. 

 

 

 



 

   
 

2.  Ajankohtaiset asiat 

Koulutusjohdon ja työvaliokunnan kokouksen 27.9. kuulumiset: 

• Muistiot ja esitykset (pois lukien Ida Mielityisen esitys) viety Teamsiin 

• Sisällöt koettu ajankohtaiseksi ja mielekkäiksi 

• Seuraava koulutusjohdon kokous keväällä -23. Päätetään sisällöt siihen myöhemmin. 

 

Kompetenssipäivityksen tilanne: 

• Kompetenssit jaettu pienryhmän jäsenille työstettäväksi saatujen kommenttien perusteella 

• Ensimmäiset ehdotukset tulossa työvaliokunnan marraskuun kokoukseen kommenteille 

• Päivitetyt kompetenssit pyritään vahvistamaan ja julkaisemaan kevään -23 verkostopäivillä, 

ja ne otetaan käyttöön saman tien sen jälkeen. Edellisellä päivityskierroksella ehdotus 

uusista kompetensseista lähetettiin verkoston jäsenille jo ennen verkostopäiviä 

tutustuttavaksi. 

• Sovitaan seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa tarkemmista aikataulullisista 

askelmerkeistä. 

• Jari Helmisen idea: Julkaisu kompetensseista, kun kompetenssit on päivitetty. Amkeille 

mietintään, ovatko kiinnostuneet olemaan tällaisessa julkaisutyössä mukana. 

 

Alatyöryhmien kuulumiset: 

 

YAMK-ryhmä:  

• Tarkasteltu tutkintojen välisiä samankaltaisuuksia ja eroja. 

• Lisäksi keskusteltu opinnäytetyöstä 

• Tällä hetkellä työn alla on tarkastella sosiaalialan yamk-kompetenssien muutostarvetta 

 

VAKA-ryhmä: 

 

• Vaka-verkosto voi hyvin. Meillä on pääsääntöisesti 2 kokousta/lukukausi, lisäksi olemme 

tänä ja viime vuonna järjestäneet yhdessä webinaarin. Tätä aikataulua pyrimme pitämään 

yllä.   

• Verkostoa puhuttaa monet asiat, yhtenä suurimmista työvoimatilanne varhaiskasvatuksessa. 

Olemme pyrkineet tähän myös ottamaan kantaa ja rakentamaan yhteistyötä muihin vaka-

kouluttajiin. 

• Olemme vielä keskittyneet rakentamaan yhteistyötä yliopistojen kanssa. Ainakin tänä 

vuonna saimme myös tuloksia aikaan ja järjestimme webinaarimme yhteistyönä keväällä. 

Vastaavan toivomme tapahtuvaksi myös ensi vuonna.  

• Pyrimme pitämään yllä yhteyttä vaka-korkeakouluttajien kesken, jossain vaiheessa verkosto 

lähtee ottamaan yhteyttä myös toisen asteen vaka-kouluttajiin. 

• Verkostossa olemme myös käynnistäneet yhteishankkeen ideoinnin. Hankkeessa on mukana 

lukuisia amk:eja. Ideointi on vasta varsin alussa, hakeminen tullee ajankohtaiseksi ensi 

vuonna. 



 

   
 

• Vaka-verkoston puheenjohtajakausi on kaksivuotinen ja minun kauteni päättyy tämän 

vuoden lopussa. Tämän kauden alusta alkaen olemme valinneet sekä puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan ajatuksella, että kuluvan kauden varapuheenjohtaja olisi tulevan 

kauden puheenjohtaja. Tällä hetkellä varapuheenjohtajamme on Satu ja näyttää melko 

varmalta, että hänet valitaan 2.11. pidettävässä lukukauden toisessa kokouksessamme 

verkoston puheenjohtajaksi kaudelle 2023-2024. 

 

Lapsen suojelu ja lastensuojelu: 

• Tapasimme kevätlukukaudella kolmeen otteeseen, tälle syksylle tapaamisia on sovittuna 

kaksi.  

• Alatyöryhmässä jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista lastensuojelun kentällä, sekä 

vinkkaillaan hyvistä materiaaleista. Keskustelu käy tapaamisissamme aina vilkkaana ja 

keväällä 2023 meidän on tarkoitus tavata livenä Turussa pidettävien AMK-päivien 

yhteydessä. Alatyöryhmästämme löytyy myös kirjoituksesta innostuneita, ja työn alla onkin 

jo muutama artikkelin aihio (julkaisijataho on vielä mietinnässä). 

 

Sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus 

 

• Alatyöryhmällä oli kaksi kokousta kevätlukukaudella 2022 ja syyslukukaudella 2022 kokouksia 

on sovittuna kolme, joista yksi toteutui syyskuussa 2022 

• Kevätlukukauden 2022 teemani oli sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen 

ilmeneminen mukana olevien ammattikorkeakoulujen sosionomikoulutusten 

opetussuunnitelmissa; ammattikorkeakoulut pitivät tästä esityksiä 

• Lisäksi kevätlukukaudella 2022 käynnistyi sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen 

osuuden tarkastelu ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa; tästäkin teemasta 

ammattikorkeakoulut pitivät esityksiä 

• Syyslukukauden 2022 ensimmäisessä kokouksessa käytiin keskustelua osallistujien esityksestä 

sosionomikoulutuksen ammattikorkeakoulukohtaisista verkkototeutuksista 

• Syyslukukauden 2022 loppupuolen kokouksista on sovittu, että niissä tarkastellaan 

sosionomikoulutuksen kompetenssikuvauksen uudistamista sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen 

kuntoutuksen näkökulmasta   

 

3. SOAMKn strategia ja toimintasuunnitelma 2022-2023, 2023-2024 

• Pohja näihin olemassa edellisten puheenjohtajien tekemänä. Tämä löytyy Teamsistä. 

• Tämän työstö jatkuu ja asiaan palataan seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa 

• Pj Heidi Pyyny ja varapj Taina Heininen-Reimi vastaavat tämän työstämisestä eteenpäin 

• Jos muilla on kiinnostusta, niin pohjapaperiin voi käydä laittamassa kommentteja Teamissä. 

 

 

4. Hanketoiminta 

 

• Harjoitteluhankkeen eteneminen: Laurea-ammattikorkeakoulu on kirjoittanut hankkeen 

”raameja” auki. Hankkeesta on kokous 5.10.2022 klo 12, johon osallistuvat hankkeen eri 

”työpaketteja” koordinoivat ammattikorkeakoulut. Tämän jälkeen on tarkoitus kutsua 

kokoon kaikki hankkeeseen mukaan ilmoittautuneet tahot.  



 

   
 

• Jyväskylän ammattikorkeakoulu koordinoi hankevalmistelua ”Sotetiellä eteenpäin”, tässä on 

mukana noin viitisentoista ammattikorkeakoulua, joilla on sote-alan koulutusta. 

• Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulujen koordinoimana valmistellaan 

varhaiskasvatuksen alueelle sijoittuvaa hanke-esitystä; kokous Laurea-ammattikorkeakoulun 

kokoon kutsumana 2.11.2022  

• LAB ammattikorkeakoulu on käynnistänyt lastensuojelun alueelle sijoittuvan hankkeen 

valmistelun sosiaalialan ammattikorkeakouluverkostossa; Lab on kutsunut mukana olevat 

ammattikorkeakoulut koolle 11.10.2022 klo 11–12.30  

• Idea uudesta tutkimushankkeesta (keskustelu aiheesta avattu koulutusjohdon kokouksessa 

27.9.2022): 

▪ Teema: Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen erityisyys, sosionomin 

paikka, osaaminen ja työelämärelevanssi. Teemalla vahva yhteys uusiin 

hyvinvointialueisiin ja alalla vallitsevaan työvoimapulaan. 

▪ Rahoituskanavana mahdollisesti ESR. Kevään -23 hakuihin ei kannata 

kuitenkaan tähdätä, koska niihin on jo menossa verkoston yhteisiä 

hakemuksia. 

▪ VTR voisi olla periaatteessa mahdollinen rahoituskanava, mutta siellä 

rahoitukset ovat varsin pieniä, jolloin isolla konsortiolla ei sieltä voida hakea 

rahoitusta. Konsortion realistinen koko on 3–5 organisaatiota. VTR:n uusi 

haku ensi vuoden alussa tulossa. 

▪ Soteko-hankkeen loppuraportissa mainitaan, että amkkien ja yliopistojen 

sosiaalialan opetussuunnitelmat pitäisi vertailla. Jos tähän on tulossa 

rahoitusta, niin se olisi mahdollisesti hyödynnettävissä tähän teemaan. 

• Jari Helminen nosti esille haasteen siitä, että verkoston yhteisiin hankkeisiin haluaa usein 

kaikki amkit mukaan. Rahoituksen saamisen ja hankkeen hallinnoinnin näkökulmasta näin 

isot verkostot ovat kuitenkin haastavia 

▪ Jatketaan tästä keskustelua työvaliokunnassa ja ensi kevään verkostopäivillä. 

▪ Tuomas Lappalainen ehdotti, että ehkä alatyöryhmiin osallistuvia amkeja 

voisi hyödyntää asiassa. Yleisten teemojen yhteydessä työvaliokunnassa 

kulloinkin olevat amkit voisivat olla etusijalla. 

▪ Merja Salminen ehdotti, että hankeideoita pilkottaisiin useammaksi 

erilliseksi hankkeeksi. Kannattaa, että hankkeet ovat avoimia kaikille 

verkoston ammattikorkeakouluille. 

 

5. Muut asiat 

 

• Asiakas- ja potilasturvallisuus keskus järjestää torstaina 17.11.2022 (ip.) työpajan 

asiakasturvallisuuden toteutumisesta sosiaalialalla. Työpajasta lisätietoja löytynee jatkossa: 
https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/ajankohtaista/?categories%5B%5D=437#post-tags-filter 

• Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, ammattikorkeakoulujen 

sosiaalialan verkosto SOAMK ja yliopistojen sosiaalityön yksiköiden SOSNET verkosto järjestää 

yhteistyössä kansainvälisenä sosiaalityön päivänä 21.3.2023 klo 13–16 webinaarin, joka 

striimataan. Odotus ja toive on, että sekä sosiaalialan työntekijät että opiskelijat osallistuvat 

laajasti webinaariin. Sen teemana on sosiaalialantyö / sosiaalityö kriisi- ja katastrofialueilla 

sekä globaaleissa kriiseissä. Webinaari toteutetaan englanniksi.    

• Sosiaalihuollon kehittämisohjelman ja valtion rahoittaman sosiaalityön yliopistollisen 

tutkimuksen (VTR) seminaarit 7.10. ja 9.12.  

https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/ajankohtaista/?categories%5B%5D=437#post-tags-filter


 

   
 

• Turun AMK järjestää kevään 2023 verkostopäivän 20.4.2023: 

▪ Hybriditoteutusta toivotaan. 

▪ Lasu-ryhmä pohtii kirjoittamispäivän pitämistä verkostopäivien yhteydessä 

▪ Lähtökohtaisesti maksuttomat, ruokailut omakustanteisina 

 

6. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Seuraava kokous on 8.11.2022 klo 8.30 


