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OHJE KOTOPRO-OPPIMISALUSTAN KÄYTTÄMISEEN KOULUTUKSISSA 

Suomen Kuntoutuskouluttajat 2020 

 

Kotopro-oppimisalusta on koulutukseen osallistujille maksuton sähköinen palvelu, jota käytetään 

ennakkotehtävien jakamiseen ja palauttamiseen sekä opintomateriaalien jakamiseen 

sähköisesti. Oppimisalustalle on mahdollisuus tehdä omia muistiinpanoja, tallentaa 

kuvamateriaalia ja käydä keskustelua muiden koulutukseen osallistuvien kanssa. 

1. Kotoprohon kirjautuminen 

Kun tulet koulutukseen ensimmäisen kerran, saat hyvissä ajoin ennen koulutusta sähköpostiisi 

kutsun liittyä Kotopron käyttäjäksi osoitteesta dontreply@em.kotopro.com. Sähköpostissa on 

linkki, jota kautta pääset kirjautumaan sisään luomalla käyttäjätunnuksesi. Jos kutsua ei tule, 

muistathan tarkistaa myös roskaposti -laatikon. 

 

 

Jos olet jo käyttänyt Kotoprota aikaisemmassa koulutuksessa, erillistä kutsua ei tule, vaan 

pääset jatkossa kirjautumaan sisään osoitteessa: https://app.kotopro.com/ 

https://app.kotopro.com/
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Kun olet kirjautunut Kotoprohon sisään, näet kaksi koulutukseen liittyvää kansiota: 

• Kaikille koulutukseen osallistuville yhteinen kansio 

• Oma henkilökohtainen kansio 

 

2. Kotopron yhteiset kansiot 

Yhteisen kansion dokumentteihin pääsevät kaikki samaan koulutukseen tulijat. 

Tästä kansiosta löydät seuraavat alakansiot: ennakkotehtävän materiaalit, 

koulutusmateriaalit ja keskustelu. Joissain koulutuksissa myös muita kansioita, 

voidaan tänne liittää esimerkiksi ryhmän yhteiset kuvatallenteet. 
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Riippuen koulutuksesta ja kouluttajan päätöksestä myös koulutusmateriaalit 

voidaan tallentaa sähköisinä materiaalit-kansioon. Huomaathan, että 

Koulutusmateriaali tallennetaan tähän kansioon, jos kouluttajilta on lupa 

sähköisen materiaalin jakamiseen. Koulutuksen materiaali on tekijänoikeuksilla 

suojattua ja sen kopioiminen tai levittäminen edes muille koulutukseen 

osallistuneille on tekijänoikeuslaissa mainittujen seuraamusten uhalla kielletty 

ilman tekijänoikeuksienhaltijan nimenomaista kirjallista suostumusta. 

 

Huomaathan, että myös koulutuksessa kuvatut materiaalit on tarkoitettu 

osallistujien omaan käyttöön, niiden jakaminen ja esittäminen on kielletty. 

 

 

3. Oma kansio 

Omalla nimellä kirjattu kansio on sinun henkilökohtaisia muistiinpanoja ja 

ennakkotehtävien palautusta varten. Joissain pitkissä koulutukissa on useampi 

palautuskansio ennakkotehtäville. 
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Koulutuksen ennakkotehtävä palautetaan Ennakkotehtävät kansioon painamalla 

kohtaa +UUSI TEHTÄVÄ. Ennakkotehtävän voit kirjoittaa suoraan vapaaseen 

tekstikenttään tai lisätä pdf- tai word-tiedostona. Kun tehtävä on valmis, paina 

kohtaa MERKITSE ASIAKIRJA VALMIIKSI, niin kouluttaja tietää tarkistaa tehtävän. 

 

 

 

 

Kysyttävää kotopron käyttämisestä? Ota yhteyttä info@kuntoutuskouluttajat.fi. 


