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MUISTIO

SOSNETIN YLEISKOKOUS 16.5.2017 klo 9:00—10:00
KEVÄTSEMINAARIN YHTEYDESSÄ
1) Yleiskokouksen puheenjohtajan valinta ja asialistan hyväksyminen
Professori Heli Valokivi avasi yleiskokouksen. Valittiin yleiskokouksen puheenjohtajaksi Sosnetin puheenjohtaja, professori Marjo Kuronen Jyväskylän yliopistosta. Kokouksen pöytäkirjan kirjasi Sanna Lähteinen.
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.
2) Ajankohtaista Sosnetin toiminnassa
Sanna Lähteinen esitteli verkoston toimintaa sen kaikilla tehtäväalueilla (perus-, erikoistumis- ja tohtorikoulutus, verkko-opetus, kansainvälinen yhteistyö ja tutkimusyhteistyö). Esitys on tämän muistion liitteenä.
Esityksen aikana ja sen jälkeen keskustelussa tuotiin esille seuraavia asioita:
- Sosiaalityön koulutuksen määrän kehitys eri yliopistoissa; käytiin kierros aloituspaikoista 2017
- Erikoistumiskoulutuksen saamiseksi sote-järjestämislakiin on tehty pitkäjänteisesti vaikuttamistyötä, mm. lausuntojen ja kuulemisten muodossa. Koulutuskorvausta on mahdollisesti tulossa myös
yliopistoille. Järjestelmä on erilainen kuin lääkärikoulutuksessa. Tärkeä olisi saada virallinen paikka
erikoistumiskoulutukselle ja nimikkeelle.
- Verkko-opetuksen määrää pidettiin hyvänä tuloksena. Kaikkiaan opintopisteissä laskettuna yhteistyössä on tuotettu n. 11 tutkintoa eli n. 2 tutkintoa / yliopisto.
- NBSW-kesäkoulussa on ollut runsaasti opiskelijoita suomalaisista yliopistoista. Tärkeä erityisesti ulkomaalaisille tohtorikoulutettaville.
- EASSW-kongressi pidetään kesäkuun viimeisellä viikolla Pariisissa. EASSW jakaa projektirahoja sosiaalityön koulutuksen kehittämiseen (6000€) – tulossa hakukierros 06/2017, täytyisi olla mukana 3
maata mukana. Rahoitusta voi hakea myös NASSW:lta.
- Ammattihenkilölaki: Toivotaan selkeää ohjeistusta Sosnetin ja yliopistojen sivustoille siitä, miten ulkomailla sosiaalityöntekijän koulutuksen saaneen tulee toimia saadakseen sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeuden Suomessa.
- Tutkimusohjelman päivittäminen on tärkeää, koska sosiaalitieteiden tutkimus tulossa myös valtionkorvauksen piiriin (sote). Tärkeää valmistella tutkimuksen painopisteet ja sosiaalityön tutkimustarpeet.
- Nostettiin esille sosiaalityön ja yliopistojen osallistumien julkiseen keskusteluun, erityisesti osana
sote-uudistusta ja sen valmistelua. Todettiin, että Sosnetin vaikuttamisen kanava on ollut ensisijaisesti lausunnot, kuulemiset ja ministeriöt. Tämän ohella tarvittaisiin myös mediavaikuttamista ja
erityisesti sosiaalityön professoreja julkiseen keskusteluun.
- Koordinaatioyliopisto lähettää yliopistoille pyynnön nimetä jäsenet Sosnetin johtoryhmään ja työvaliokuntiin 30.6. mennessä.
3) Muut asiat
Päätettiin viedä Sosnetin johtoryhmälle valmisteltavaksi ja pohdittavaksi Sosnetiin vaikuttamis- ja viestintäryhmän perustaminen. Pidettiin tärkeänä kyetä vahvistamaan sosiaalityön näkyvyttä julkisuudessa sekä
myös laajentaa niitä harteita, joilla esimerkiksi verkoston lausuntoja valmistellaan.
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4) Kokouksen päättäminen
Marjo Kuronen päätti kokouksen klo 10:20.
Muistion vakuudeksi
Rovaniemellä 18.5.2017
Sanna Lähteinen
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