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SOTKA –hanke vuosina 2017-2019
 SOTKA – Sote-satelliittikoulutus alueelliseen 

työvoima- ja koulutustarpeeseen vastaavana ja 
yhteistyötä tiivistävänä konseptina
 Bioanalytiikan, ensihoidon, suun terveydenhuollon 

ja toimintaterapian tutkintokoulutusta
 Terveysalan verkkopainotteinen 

koulutuskonsepti

Riitta Lumme



Satelliittikoulutus alkoi jo vuonna 2015
 OKM myönsi aloituspaikkoja bioanalyytikko-, 

röntgenhoitaja- ja suuhygienistikoulutukselle
 Pienet erityisalat, joiden työvoiman saatavuutta 

haluttiin turvata alueilla, joilla ei ole omaa 
koulutusta
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Verkkopainotteinen opiskelu
kumppanuusverkostossa



Terveysalan koulutuksen toteutus
 Metropolian opetussuunnitelman mukainen opiskelu
 Koulutus kahdeksalla paikkakunnalla 
 Kajaani, Kokkola, Kemi, Rovaniemi 

(bioanalytiikka)
 Seinäjoki, Lahti (ensihoito)
 Kotka (suun terveydenhuolto)
 Lappeenranta (toimintaterapia)

Riitta Lumme



Opiskelun toteutus
 Tietopuolista opiskelua verkon kautta
 Osa opetuksesta paikallisissa ammattikorkeakouluissa 

tai työelämäkumppaneiden kanssa yhteistyössä  
 Laboraatio-opetus Helsingissä tai paikallisesti
 Työelämäharjoittelu alueen työyksiköissä  
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Centria

Metropolia
Centria

Lapin, Länsi-
pohjan,  Keski-
pohjanmaan, 

Kainuun
sairaanhoitopiirit

Sote- kunta-
yhtymät

Lapin 
amk

Kajaanin
amk

Kumppanuusverkosto bioanalytiikassa 

Nordlab



Työskentely kumpaanuusverkostossa
 Kirjalliset sopimukset
 Työskentely vaihtelee kumppaneittain
 Paikalliset amkit
 Tutorointi, opetus, tilojen käyttö

 Sairaanhoitopiirit, kuntayhtymät, liikelaitokset
 Opetus, työelämäharjoitteluympäristö
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 Pelkkä verkossa tapahtuva oppiminen on yhtä tehokasta 
kuin perinteinen opetus (Means ym. 2010, Means ym. 2013). 

 Erilaiset verkko- ja lähiopetuksen yhdistelmät ovat 
oppimistuloksiltaan parempia kuin kokonaan verkossa 
tapahtuva oppiminen (Thai ym. 2017) tai luento-opetus (Albert 
& Beatty 2014).

 Verkkopainotteisessa oppimisessa tutorointi ja erilaiset 
ohjausmuodot ovat tärkeämpiä kuin perinteisessä 
opetuksessa

Riitta Lumme

Verkkopainotteinen-opiskelu vs. perinteinen opiskelu



Tulevaisuus
 Verkkopainotteinen opiskelu lisääntyy ja erilaiset 

sähköiset työvälineet ja oppimisympäristöt 
monipuolistuvat tulevaisuudessa
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KIITOS!
• www.metropolia.fi
• www.facebook.com/MetropoliaAMK
• riitta.lumme@metropolia.fi
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