
 

 

SotePeda 24/7 hankkeen uutiskirje nro2/2019 
  

Tule mukaan kehittämään soten digitaalisten palveluiden vaatimaa osaamista! 
SotePeda 24/7 -hankkeen toimikausi (2018-2020) on puolessa välissä. Edellisen hallitusohjelman ajama 

sosiaali- ja terveydenhuollon muutos ei toteutunut edellisellä hallituskaudella, mutta sosiaali- ja 

terveydenhuollon digitaalisia palveluja lisätään edelleen ja niiden käyttö ja kehittäminen ovat hyvin 

ajankohtaisia teemoja. Tähän tarpeeseen myös SotePeda 24/7 -hanke pyrkii vastaamaan. Tästä 

uutiskirjeestä löydät asiaa yhteistyömahdollisuuksista, koulutuksista, avoimen oppimateriaalin pilotoinnista 

sekä valmennuksesta projektin puitteissa. 

Hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän osaamista aloilla, jotka käyttävät ja 

kehittävät soten digitaalisia palveluita. Toimivat digitaaliset palvelut vaativat IT-osaamista, palvelujen 

kehittämisosaamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöosaamista. Tarkoituksemme on löytää 

yhteisiä rajapintoja siitä, miten voimme kehittää ammattilaisten osaamista, jotta kansalaiset saisivat 

tulevaisuudessa yhä parempia sote-palveluita. Toimintaympäristöjen muutos vaatii uudenlaista osaamista, 

joka otetaan haltuun monialaisesti, kuitenkin niin, että oma vahva ammatillinen osaaminen säilyy. Tämän 

ajatuksen jalkauttamisessa monialaisten opettajien yhteistyö on merkityksellistä, jotta opiskelijat pääsevät 

osaksi monialaista yhteisöä.  

SotePeda 24/7 -hankkeessa on määritelty soten digitalisaation vaatima osaaminen tutkimukseen, 

kirjallisuuteen ja edellisiin hankkeisiin perehtymällä. Osaaminen on jaoteltu 12 teemaan:   

1. Perustieto- ja viestintätekninen osaaminen 

2. Verkkovuorovaikutusosaaminen  

3. Sähköinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen  

4. Ohjausosaaminen  

5. Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen 

6. Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen  

7. Monitoimijuusosaaminen  

8. Eettinen osaaminen 

9. Palvelumuotoiluosaaminen 

10. Tiedolla johtamisosaaminen 

11. Tutkiva kehittävä työote 

12. Yhteiskunnallinen osaaminen 

Tätä osaamisen määrittelyä on käytetty rakenteena työstettäessä oppimateriaalia digitaaliselle alustalle. On 

tarkoitus, että SotePeda 24/7 tarjoaa avointa oppimateriaalia ja valmiita verkkokursseja niin 

korkeakouluihin, kuin työelämään digitaalisessa muodossa.  

 

  



 

 

Edustatko sosiaali- ja terveydenhuollon työelämätoimijoita tai yritystä, joka toimii soten 

digitaalisten palvelujen ja teknologian alueella? 
Onko sinun työyhteisössäsi tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluihin liittyvään 

osaamiseen? Tulemme mielellämme keskustelemaan, miten sinun työyhteisösi voisi hyödyntää SotePeda 

24/7 -hankkeen tuottamaa avointa oppimateriaalia sekä kuinka työyhteisösi jäsenet voivat osallistua 

hankkeen järjestämiin verkko-opintoihin ja avoimille MOOC-kursseille. Tulemme syksyllä 2019 myös 

järjestämään työelämän edustajille aamukahvitilaisuuksia, joissa kerromme hankkeen kehittämistä 

mahdollisuuksista vahvistaa työyhteisösi toimijoiden osaamista. Seuraathan alueellista viestintää 

hankkeemme nettisivuilta. Pyrimme kokoamaan alueellisten työelämän edustajien sähköpostilistaa. Jos 

haluat liittyä listalle, voit lähettää yhteystietosi tähän linkkiin: https://www.lyyti.fi/questions/cfd721df8d  

Tietoja käsitellään luottamuksella ja hankkeemme toimijat tulevat lähestymään teitä eri tapahtumien ja 

uutiskirjeiden muodossa. 

 

SotePeda 24/7 -hankkeen opettajaverkosto  
SotePeda 24/7 -hanke on perustamassa opettajaverkostoa, joka ottaa käyttöön hankkeen tuottamaa 

oppimateriaalia korkeakoulujen opetukseen ja samalla pilotoi ja antaa palautetta avoimen oppimateriaalin 

toimivuudesta.  

Olisitko sinä opettajana kiinnostunut tulemaan mukaan SotePeda 24/7 -hankkeen opettajaverkostoon ja 

pilotoimaan hankkeessa tuotettuja opintosisältöjä omilla opintojaksoillasi? Jos olet kiinnostunut tulemaan 

mukaan, niin olethan yhteydessä oman korkeakoulusi projektipäällikköön, jolta saat aiheesta lisätietoa. 

Korkeakoulujen projektipäällikköjen yhteystiedot löydät hankkeen nettisivuilta osoitteesta 

http://sotepeda247.fi/hankekumppanit/ 

Opettajaverkostossa on mahdollista saada tukea hankkeessa tuotetun oppimateriaalin käyttöön. 

Opettajaverkostoon ilmoittautuneiden avuksi on suunniteltu seminaareja ja webinaareja. Seminaarit 

järjestetään 10.10.2019 Laurea Leppävaarassa 12.00-15.30 ja 12.2.2020 klo 12.00-15.30 Laurea Tikkurilassa. 

Seminaaripäivien välissä järjestetään 3 webinaaria, 14.11.2019, 13.12.2019 ja 13.1.2020 klo 9.00-10.30. 

Seminaareissa ja webinaareissa hankkeen toimijat ohjeistavat pilotoivia opettajia siinä, miten SotePeda 

24/7:n opintosisällöistä rakennetaan opintojaksoja erilaisille toteutuksille. Opintomateriaalien varsinaiset 

pilotit ja kokeiluopintojaksot toteutetaan syksyllä 2019 ja keväällä 2020.   

Toisen asteen opettajilla myös mahdollisuus tulla mukaan 
Edellä kuvattuun opettajaverkoston toimintaan on myös toisen asteen opettajien mahdollista tulla mukaan. 

Jos olet toisen asteen opettaja ja olet kiinnostunut rakentamaan siltaopintoja SotePeda 24/7:n aihealueista, 

ilmoittauduthan outi.ahonen@laurea.fi Annamme mielellämme teille lisätietoja. 

 

Miten opettaa etiikkaa digisti? Ilmoittaudu mukaan valmennukseen 
SotePeda 24/7 -hankkeessa toteutetaan valmennusprosessi korkeakoulujen ja toisen asteen opettajille 

7.1.–28.2.2020.  

Valmennuksen taustalla ovat työelämän muutokset ja tulevaisuuden työn haasteet digitalisoituvissa 

toimintaympäristöissä. Ammattilaiset ovat uusien haasteiden ja eettisten kysymysten edessä. SotePeda 

24/7 -hankkeessa on rakentunut eettinen toimintamalli, joka tukee etiikan oppimista ja opettamista sekä 

oppilaitoksissa että työelämässä – kasvokkain ja verkossa.  

https://www.lyyti.fi/questions/cfd721df8d
http://sotepeda247.fi/hankekumppanit/


 

 

Valmennuksen tarkoituksena on antaa välineitä ja tukea opettajille etiikan opetukseen ja opiskelijoiden 

eettisen osaamisen tukemiseen trialogisen oppimisen periaattein. Valmennus toteutetaan 

verkkoympäristössä.  

Ilmoittautumisaika valmennukseen on 15.9.–15.12.2019, voit ilmoittautua mukaan täältä: 

https://www.lyyti.fi/reg/SotePeda247_Mitenopettaaetiikkaadigisti 

Valmennuksen toteuttajat: Diakonia-ammattikorkeakoulu & Hämeen ammattikorkeakoulu Yhteyshenkilö: 

Arja Koski, arja.koski@diak.fi  

 

SotePeda 24/7 –hankkeen julkaisuja 
Värri, A., Kinnunen, U.-M., Pöyry-Lassila, P., & Ahonen, O. (2019). The national SotePeda 24/7 project develops 

future professional competencies for the digital health and social care sector in Finland. Finnish Journal of 

EHealth and EWelfare, 11(3), 232-235. https://doi.org/10.23996/fjhw.77605 

https://journal.fi/finjehew/article/view/77605 

 

Voit seurata hankkeemme etenemistä:  

• www.sotepeda247.fi 

•  @SotePeda247, #sotepeda247 

•  SOTE-PEDA 24/7 

•Uutiskirje, liity postituslistallemme täältä! 

 

Aurinkoista syksyä sinulle ja ollaan yhteydessä! 

Outi Ahonen ja SotePeda 24/7:n väki 
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