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SotePeda 24/7 –hanke (2018-2020)

• Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke

• Laurean koordinoima, mukana 23 suomalaista korkeakoulua sekä laaja 
sote-alan yhteistyöverkosto

• Hankkeen tavoitteena:
• vahvistaa eri alojen opettajien, opiskelijoiden ja ammattilaisten osaamista soten

digitaalisten palvelujen ja rakenteiden käyttämisessä, johtamisessa ja kehittämisessä

• luoda eettinen toimintamalli soten digimaailmaan

• määritellä digi-sote -osaaminen

• luoda joustava, digitaalinen livinglab-oppimisympäristö

• kehittää pedagogisia ratkaisuja ja malleja monialaisen digi-sote -osaamisen 
vahvistamiseksi
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Opettajaverkosto koostuu opettajista, jotka ottavat 

SotePeda24/7 opintokokonaisuuksia omille opintojaksoille 
pilotoitavaksi. 

Verkostossa on tarkoitus saada vertaistukea 
opintomateriaalin hyödyntämisessä sekä levittää parhaita 
käytäntöjä ja arvioida tuotettuja sisältöjä yhdessä 
SotePedalaisten kanssa.  

Sähköpostilistalla olevat 
Opettajaverkoston jäsenet 
saavat kutsut 
Opettajaverkoston 
tapahtumiin sekä infoa 
pilotointeihin liittyen.

Sisältö
• esitellään SotePedan oppimateriaaleja
• käydään läpi DigiCampusta
• on mahdollisuus esittää kysymyksiä 
• jaetaan kokemuksia

Zoomissa aina klo 9.00-10.30

Aikataulu
10.10.2019 13.1.2020
14.11.2019 12.2.2020
13.12.2019 13.3.2020

27.4.2020
19.5.2020

SotePeda 24/7 loppuseminaari 6.10.2020
Palvelumuotoiluseminaari 7.10.2020

Ilmoittaudu sähköpostilistalle: 
piia.kuosa@laurea.fi
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Tervetuloa hyödyntämään avointa 
oppimateriaalia!
• Sotepeda 24/7 –hankkeessa tuotettua avointa oppimateriaalia on vapaasti 

käytettävissä DigiCampuksessa työtilassa Sotepeda 24/7 oppimateriaalit

• Pääset hyödyntämään oppimateriaaleja kirjautumalla haka-tunnuksilla 
DigiCampukseen ja lisäämällä itsesi kurssille.
• Kirjautuminen onnistuu seuraavasti: 
1. Mene verkkoselaimellasi osoitteeseen https://digicampus.fi/ . 
2. Ruudun oikeasta yläkulmasta valitse ”Kirjaudu”. 
3. Valitse, kirjaudu Haka tunnuksilla ja kirjaudu oman oppilaitoksesi tunnuksilla. 
4. Digicampuksen oletuskielenä on englanti, voit vaihtaa sen sivun oikeassa yläkulmassa 

olevasta valikosta. 
5. Valitse vasemmalla olevasta navigaatiosta "Sivuston etusivu" ja liuta sivua hieman alaspäin. 

Kirjoita "Etsi kursseja" -kohtaan: Sotepeda 24/7 oppimateriaalit
6. Valitse SotePeda 24/7 Oppimateriaalit ja liity kurssille kohdassa: Itserekisteröityminen 

(Opiskelija) ja paina Lisää minut kurssialueelle.
7. Aloita materiaaleihin tutustuminen! 

https://digicampus.fi/
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Oppimateriaaleja tarjolla
seuraavista kokonaisuuksista:

• Perus tieto- ja viestintätekninen osaaminen

• Verkkovuorovaikutusosaaminen

• Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen

• Sähköinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen

• Verkko-ohjausosaaminen

• Eettinen osaaminen

• Palvelumuotoiluosaaminen

• Monitoimijuusosaaminen

• Yhteiskunnallinen osaaminen

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan osaaminen (tulossa)

• Tiedolla johtamisosaaminen (tulossa)

• Tutkiva kehittävä työote (tulossa)

Tutustu 
monipuolisiin 

materiaaleihin!
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Oppimateriaalit DigiCampuksessa

• Esittelytaulukko oppimateriaaleista 
työtilan alussa kokoaa tämänhetkisen 
oppimateriaalin

• Tietoa oppimateriaaleista päivitetään 
myös SotePeda 24/7 –verkkosivustolle 
Opettajalle –sivulle
http://sotepeda247.fi/opettajalle/

• Voit hyödyntää yksittäisiä mikroja tai 
niiden kokonaisuuksia

Mikro on kestoltaan lyhyt, yleensä 
enintään yhden osaamistavoitteen 

sisältävä pedagogisesti mielekäs 
kokonaisuus. Mikro voi olla esimerkiksi 
tietopaketti, tehtäväkokonaisuus, video, 
kuva, tai podcast ja siihen mahdollisesti 

liittyvä arviointi. 

http://sotepeda247.fi/opettajalle/
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Seuraavat asiat on hyvä huomioida materiaalin 
käyttöönoton suunnittelussa ja materiaalin käytössä

1. Tutustu rauhassa materiaaleihin. Mihin tarkoitukseen aiot materiaalia käyttää? Mitä 
materiaaleja aiot hyödyntää ja millä tavalla? 

2. Käytätkö koko osaamisalueen kokonaisuutta vai yksittäisiä mikroja? Aiotko yhdistellä eri 
kokonaisuuksista osia omaan opetukseesi? 

3. Huomioi materiaalin tallentamiseen liittyvät tekijät ja ohjeet (ks. Työtilasta löytyvä Sotepedan
avoimet oppimateriaalit opettajaverkostolaisille –ohje, kohta: Materiaalien tallentaminen 
omaan käyttöön) siirtäessäsi materiaaleja omaan käyttöösi ja käytössäsi olevalle alustalle.

4. Millainen arviointi on käytössä omassa opetuskokonaisuudessasi ja miten arviointi toteutuu 
erilaisessa materiaalissa, jota aiot käyttää?

• Tee tarvittaessa muutoksia arviointityökaluihin / opiskelijan edistymisen seurantaan eri 
materiaalin ja erityisesti H5P-tehtävien osalta
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Pilotointi

• Oppimateriaalin pilotointi on käynnissä ja keräämme palautetta 
oppimateriaalista kehittääksemme sitä eteenpäin

• Kun otat Sotepeda 24/7 oppimateriaalia käyttöösi, täydennäthän 
työtilan alussa olevaan SOTEPEDAMATERIAALIT, KÄYTTÄJÄT
–taulukkoon (excel), mitä oppimateriaalia olet pilotoimassa

• Kun olet pilotoinut materiaalia, täytä palautelomake (löytyy kunkin 
osa-alueen alusta) ja toteuta palautteen kerääminen lomakkeen 
kautta myös opiskelijoiden kanssa. 
• Palaute on tarkoitus täyttää erikseen kustakin pilotoidusta mikrosta. 

Palautelomakkeen löydätte kunkin osaamisalueen kokonaisuuden alusta. 
Palautelomakkeita täydennetään mikrojen myötä.

https://drive.google.com/file/d/1MsX5U9IuJiBWgsaEs3fIbLlOgHK-prmI/view?usp=sharing
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Lisämateriaalia:

Alla videoita, joissa esitellään hanketta sekä oppimateriaalia ja 
ohjeistetaan sen käyttöönotossa:

• Tutustu hankkeeseen:
• Sotepeda video 1, yleistä hankkeesta https://youtu.be/Vv9uns138uY

• Tutustu oppimateriaaliin ja ota sitä käyttöösi omaan opetukseesi:
• Sotepeda video 2, oppimateriaalit https://youtu.be/6FRFNQNs9Ms

• Oppimateriaalin käyttöönotto -video https://screencast-o-
matic.com/watch/cYeD6NxAga

https://youtu.be/Vv9uns138uY
https://youtu.be/6FRFNQNs9Ms
https://screencast-o-matic.com/watch/cYeD6NxAga
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Lisätietoja:

• Susanna Lepola, susanna.lepola@metropolia.fi (Oppimateriaalit-
työtila, mikrot, materiaalin käyttöönotto ja siirto)

• Anna-Leena Ruotsalainen, anna-leena.ruotsalainen@savonia.fi 
(Oppimateriaalit -työtila, mikrot, materiaalin käyttöönotto ja siirto)
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www.sotepeda247.fi
@SotePeda247 #sotepeda247 
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