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1. Työvaliokunnan jäsenet ja järjestäytyminen

Työvaliokunnan jäsenet 2022-2024.
• todettiin jäsenet esittäytymiskierroksen muodossa.
Työvaliokunnan järjestäytyminen:
Heidi Pyyny (Lapin AMK) toimii kauden puheenjohtajana.
Varapuheenjohtajan valinta: sovitaan varapuheenjohtajasta syksyn ensimmäisessä kokouksessa.
Sihteerin tehtävästä sopiminen: kiertävä sihteeri.

2. Kauden 2022-2023 kokousajat ja työvaliokunnan toimintatavat
Ehdotus kokousajoiksi:
ke 24.8. klo 8.30 - 10
ti 27.9. koulutusjohdon ja työvaliokunnan yhteinen kokous (jo sovittu) n. klo 9-15
ti 4.10. klo 8.30 – 10
ti 8.11. klo 8.30 – 10
ti 13.12. klo 8.30 – 10
ti 17.1. klo 8.30 – 10
ti 14.2. koulutusjohdon ja työvaliokunnan yhteinen kokous
ti 14.3. klo 8.30 – 10
ti 4.4. klo 8.30 – 10
ti 9.5. klo 8.30 – 10
Keväällä 2023 verkostokokous; päivämäärä / amk auki. Sovitaan syksyn aikana.
Toimintatavoista sopiminen:
• Ehdotus Teams-alueen luomisesta työvaliokunnan sisäiseen viestintään: helpompi
kuin sharepoint – pj. luo alueen Teams:iin
• työvaliokunnan vaihtuessa varmistetaan luodun Teams-alueen siirto uuden pj:n
tausta-amk:lle, jos se on tarpeellista (varmistetaan IT-palveluista)
• kokoukset: työvaliokunnan kokoukset Teams-kokouksina, koulutusjohdon kokoukset hybridikokouksena (ensisijaisesti kampuksella esim. Laurea/Tikkurila)
3. SOTEKO-hanke/sosiaalialaa koskeva SOSNETin kannanotto / Jari Helminen
OKM:n SOTEKO-hankkeessa on valmisteilla sosiaalialaa / sosiaalityötä koskeva ”kannanotto” (sosiaaliala >< sosiaalityö: ahot, hakumenettely jne.). Tähän pyydetään amk-verkoston kommentteja.
Kannanotto edelleen yliopistoissa allekirjoituskierroksella. Lähetetty teksti on OKMn kirjoittama. Jos
ei esitetä muutoksia, lausunto tulee SOTEKO-hankkeen seuraavaan raporttiin (loppuraportti?). Työryhmä käsitellyt asiaa: pääpointit - sosionomitutkinnon suorittaneita hakee liikaa yliopistoon suorittamaan sosiaalityön pääaineopintoja, koulutusajat muodostuvat liian pitkäksi, työssäoloaika jää liian lyhyeksi…. yliopistojen ahot-käytäntöjä täsmennetään yhtenäiseksi yliopistoissa… seuraavalla hallituskaudella tehdään ops:ien vertailu – yhteiset/eriävät asiat – suositukset tehtävärakenteeseen – siirtymä amk-yo-opintoihin….
On toivottu kommentteja 10.6. mennessä erityisesti kannanoton sivun 4 kahteen viimeiseen kappaleeseen. Käytiin keskustelua kannanoton sisällöstä. Ohessa joitain poimintoja keskustelusta:
… sanamuoto yhteiskunnallisen ---> miksi ei voisi olla yhteiskuntatieteiden…
… erilaiseen ammatilliseen osaamiseen --> ei välttämättä niin erilaista osaamista….

…”sosionomikoulutuksella on itsenäinen tavoitteensa”- virkkeeseen perusteluja miksi näin on…
…yhteiskunnalliselle työnjaolle on jokin peruste ja sille sopiva koulutus – pystyttävä perustelemaan
miksi on sosionomien koulutus ja sitä vastaavat työtehtävät yhteiskunnassa… sosionomin koulutus on
itsenäinen koulutus… työnjakoa on olemassa/lainsäädännöllisiä virkaan perustuvia… yhteistä osaamista tulisi tunnistaa ja tunnustaa… yhteinen osaaminen on sitä mihin voisi keskittyä…rajapinnat esim.
vaka, sosiaalityön tehtäviin, koulumaailma….
Jari Helminen välittää kommentit eteenpäin.
4. Muut asiat
-

kansainvälisen sosiaalityön päivän järjestelyissä mukana yhdessä SOSNETin ja Talentian
kanssa.
kompetenssien päivittäminen / webropol-kyselyn tilanne: 8.6. 3 amk:a vastannut
jatketaan vastausaikaa elokuulle
Heidi lähettää muistutusviestin

5. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään ke 24.8. klo 8.30 – 10.
6. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 11.30

