
 

   
 

                                             

 

 

ASIALISTA 

AMK-verkoston työvaliokunta / 2022-2024  

  

Aika: 8.11.2022 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 Eivor Söderström. 

 

2.  Ajankohtaiset asiat 

 

 

 



 

   
 

• Talentia on pyytänyt lyhyttä alustusta hallituksensa kokoukseen YAMK-tutkinnoista. Pyy-

detty YAMK-työryhmää tarttumaan mahdollisuuteen. 

 

• Varhaiskasvatuksen ryhmä: puheenjohtajaksi vaihtunut Satu Hakanen, Metropolia AMK. Vai-

kuttamistyö sosionomin työnkuvaan liittyen ajankohtaista. Uusin muistio verkoston sivuilla. 

 

 

3. Kompetenssipäivityksen tilannekatsaus ja jatkosuunnitelmat 

 

• Käytiin läpi pienryhmän tekemät muutokset webropol-kyselyn pohjalta. Merkittävämpiä muu-

toksia entisiin kompetensseihin ei ole tulossa.  

• Muutosehdotuksista käytiin perusteellinen keskustelu. Keskustelua siitä, millä tasolla kompe-

tenssikuvausten olisi hyvä olla. Todettiin, että liian yksityiskohtaisia kuvauksia olisi hyvä vält-

tää. Keskusteltu painopisteistä, muotoilutavoista sekä mahdollisista päällekkäisyyksistä sisäl-

löissä.  

• Puheenjohtaja keräsi osallistujien kommentteja jatkotyöstämistä varten.  

• Keskustelu jatkotyöskentelystä sekä päivitysehdotuksen mahdollisesta viemisestä työvalio-

kunnan alaryhmien käsittelyyn. 

 

• Sovittu jatkotyöskentelyn tavasta ja aikataulusta: Pienryhmä stilisoi muutosehdotusta työ-

valiokuntakokouksen keskustelun ja annettujen ehdotusten pohjalta. Työvaliokunnan jäse-

nillä on mahdollisuus perehtyä työstettyyn ehdotukseen ennen joulukuun kokousta. Jäsenten 

kommentit kerätään työvaliokunnan kokoukseen 13.12.22. Helmikuussa 2023 työvaliokun-

nan lopullinen ehdotus on valmis jaettavaksi muille amk:lle kommentoitavaksi. Päivitetty ver-

sio viedään verkostokokoukseen huhtikuussa 2023 muodollista hyväksyntää varten.

  

 

4. Suosituksia / linjauksia sosionomikoulutuksen järjestämiseen  

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014 2§) määrittää, että ammattikorkea-
koulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu:  
1) perus- ja ammattiopintoja;  
2) vapaasti valittavia opintoja;  
3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua;  
4) opinnäytetyö.  
  
Tulisiko sosionomikoulutuksen järjestämiseen luoda suosituksia / linjauksia verkoston näkökul-
masta, esimerkiksi ammattitaitoa edistävän harjoittelun määrästä ja toteutusympäristöistä. 

  

• Käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen 

 

5.  Sosiaalityön kansainvälinen päivä 21.3.2022  

• Kansainvälistä sosiaalityön päivää vietetään 21.3.2023. Kyseisenä päivänä 21.3.2023 klo 15–

17.35 järjestetään sekä sosiaalialan / sosiaalityön työntekijöille, kouluttajille ja opiskelijoille 

avoin ”hybridi miniseminaari”. Sen teemana on sosiaalisen työn merkitys katastrofi- ja kriisi-

alueilla tms. Tilaisuus järjestetään Talentian, ammattikorkeakoulujen sosiaalialan verkoston 



 

   
 

SOAMK ja ylisopistojen sosiaalityön yksiköiden SOSNET yhteistyönä. Tilaisuus järjestään Diakin 

Kalasataman kampuksella ja se striimataan, jolloin sitä voi seurata etäyhteyksin. Tilaisuudessa 

on sekä kansainvälisistä että kansallisilta asiantuntijoilta puheenvuoroja. Tilaisuus toteute-

taan englanniksi.  

• Tarkemmat tiedot lähetetään myöhemmin, mutta mitä tahoja ja ketä henkilöitä ammatti-

korkeakoulujen sosiaalialan verkosto haluaa nimetä kutsuvieraslistalle?  

 

• Lyhyt keskustelu mahdollisista organisaatioista ja nimiehdotuksista. Seuraavat tahot mainit-

tiin: OKM (Hirsivaara), STM (Luomala), Kuntaliitto, hyvinvointialueilta edustaja (henkilöstön 

kehittäjä tms), Soste? Hali ry, Arene 

 

6. Arenen varhaiskasvatusalan vaikuttamistavoitteet   

 

Arenessa on laadittu muistio varhaiskasvatuksen vaikuttamistavoitteista. Se on jaettu ministe-

reille Andersson ja Honkonen tapaamisessa 25.10.2022.  Todetaan vaikuttamistavoitteet, jotta 

viestintä niistä on samansuuntaista. (Muistio on kokouskansiossa erillisenä liitetiedostona.) 

 

• Tiedoksi. Palataan aiheen käsittelyyn. 

 

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

• Käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen. 

 

8. Hanketoiminta 

• Käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen. 

 

9. Muut asiat 

 

➢ Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus järjestää 17.11.2022 klo 12–15.15 webinaarin Asiakas-

turvallisuus sosiaalihuollon palveluissa. Lisätiedot tilaisuudesta https://asiakasjapotilastur-

vallisuuskeskus.fi/tapahtumia-ja-koulutuksia/no-harm-bothnia-webinaarit/no-harm-bothnia-

webinaarisarja-syksy-2022/ 

➢ Kansainvälistä sosiaalityön päivää vietetään 21.3.2023. Kyseisenä päivänä 21.3.2023 klo 15–

17.35 järjestetään sekä sosiaalialan / sosiaalityön työntekijöille, kouluttajille ja opiskelijoille 

avoin ”hybridi miniseminaari. Tarkemmat tiedot lähetetään myöhemmin. Otattehan tilaisuu-

den huomioon jo nyt kevätlukukauden 2023 opetusjärjestelyissä.  

➢ Yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoitushaku käynnistynee 13.1.2023 ja kestää 

kaksi kuukautta. Haun painopisteet ovat asetuksessa (605/2020) mainitut: https://fin-

lex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200605 

o Hakuun tulee 4 miljoonaa, vähintään 8 hanketta. Tämän vuoden hakuun yksi ehdo-

tus, joka oli liian suuri kokonaisuus mm. rahoitusmäärään nähden. 

o Jatkossa ehdotetaan pienempiä hankkeita, ja vähemmän osallistuvia ammattikor-

keakouluja.  Vuonna 2023 fokuksena lapset ja perheet, 2024 aikuiset. Rahoituspää-

tökset tulevat huhtikuussa.  

 



 

   
 

10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Seuraava kokous on 13.12.2022 klo 8.30 


