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• SOTETIE-hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
rahoittama valtakunnallinen kehittämishanke

• Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2019 - 31.12.2021



Hankkeen toteuttajat



Hankkeen tausta

• Hanke vastaa sosiaali- ja terveysalan muuttuvaan 
osaamistarpeeseen

• Taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja 
asiakkaiden palveluntarpeen muutos

• Tähän muutokseen vaikuttavat mm. 
• digitalisaatio
• asiakkaiden omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
• väestörakenteen muutos
• niukkenevat resurssit



Hankkeen tavoite

• Hankkeen päätavoitteena oli edistää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 
työelämän muutosten edellyttämän osaamisen päivittämistä ja uudistamista 
jatkuvan oppimisen tiekartan avulla

• Kehitettiin sähköinen jatkuvan oppimisen tiekartta, SOTETIE-sivusto, joka 
• yhdistää geneerisen/yhteisen sote-osaamisen arviointimenetelmän ja verkko-

opintotarjonnan valtakunnalliseksi sähköiseksi sote-ammattilaisen jatkuvan 
oppimisen välineeksi 

• edistää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamisen päivittämistä ja 
uudistamista 

• auttaa työyhteisöjä osaamisen kehittämisen suunnittelussa
ja ammattilaisten täydennyskoulutuksessa



Hankkeen fokus yhteisissä osaamisissa



Hankkeen kohderyhmät

• Työelämässä toimivat, korkeakoulututkinnon suorittaneet sote-alan 
ammattilaiset 

• EU:n ulkopuolella korkeakoulututkinnon suorittaneet sekä 
työelämään pitkän poissaolon jälkeen palaavat suomalaiset 
rekisteröidyt sote-ammattilaiset

• Sote-palveluja tarjoavat organisaatiot: julkinen ja kolmas sektori 
• Sote-alan koulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut ja yliopistot



Työpakettien kautta tavoitteeseen

2019 2020 2021

TP 1 Sote-geneeristen osaamisten
määrittely ja tulevaisuuden tarpeet

Kvalifikaatiot, osaamisen
tasokuvaukset

Arviointipysäkki: 
sähköinen 
itsearviointi

TP 6

www.sotetie.fi

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

Opintojaksokartoitus olemassa olevista
verkko-opinnoista

Kartoituksen pohjalta
yhteiskehittelyä

Asiakas- ja palveluohjauksen (ASPA) 
määrittely, tarve- ja nykytilaselvitys

ASPA-koulutuksen (20op) 
pilotointi ja osaamismerkki ASPA Moocit

SOTETIE-sivustolle opintojen hakukone, rajapinta
opintopolku.fi -palveluun

Jatkuvan oppimisen (JO) toteutus: 
nykykäytänteiden ja tulevaisuuden 
tarpeiden selvitys ja analyysi

Jatkuvan oppimisen  
toimintamalli

Suositukset
koulutuksen
järjestämiseen

JO koulutusten
työelämälähtöinen 
suunnittelu



”Hanke itsessään on jatkuvan oppimisen 
kuningasajatus 

ja siten loistava pyrkimys saada valtakunnallisella 
tasolla sote-alan jatkuvan oppimisen 

koulutustarpeet ja -tarjonta 
mätsäämään yhteen 

ja että tämä palvelu löytyy vielä samalta sivulta.”



Kiitos!

Lue lisää

www.sotetie.fi
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