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SOPIEN 2.0 VALMENTAA SOTE-ALAN YRITYKSIÄ JA
JÄRJESTÖJÄ DIGILOIKKAAN
Hankkeen tavoitteena on tarjota 160:lle sotealan toimijalle eritasoista
koulutusta, yrityskohtaista sparrausta unohtamatta palveluinnovaatioita
ja erilaisia digitaalisia palveluratkaisuja.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala on murroksessa. Nyt on
ajankohtaista miettiä, miten digitaalisuuden luomia mahdollisuuksia
voitaisiin hyödyntää entistä paremmin liiketoiminnan kehittämisessä ja
palvelutuotannossa. Sopien 2.0 -hanke on tukemassa sote-alan
toimijoita näissä asioissa.
Syksyn koulutuskalenteri on valmistumassa. Luvassa on valmennuksia,
niin isommille hoivayrityksille kuin ammatinharjoittajille.
Tervetuloa mukaan yli maakuntarajojen toimivaan hankkeeseen. Luvassa
on yrityksesi tarpeisiisi kohdennettua kehittämistä.

KOULUTUKSET VERKOSSA – SILLOIN, KUN SINULLE SOPII
Koulutukset järjestetään etäkoulutuksina verkossa, joista jää tallenteet
myöhemmin katsottaviksi. Koulutusten sisällöt suunnitellaan jo hyviksi
havaittujen kokonaisuuksien perusteella vastaamaan yritysten ja
yhdistysten kehittämistarpeita, sote-maakuntauudistus huomioiden.
Syksyn koulutuskalenterin aiheita ovat mm.
1. Kanta-valmiudet: Tavoitteena hallittu käyttöönottaminen huomioiden
yrityksen toiminta.
2. Laatutyön kehittäminen: Eri tasoisilla valmennuksilla on tavoitteena
kehittää toiminnan laatua sekä halutessasi luoda auditointivalmis
laatujärjestelmä.
3. LEAN: Tavoitteena, keskittyä työssäsi ja työyhteisössässi olennaiseen.
4. Kiihdyttämö: Tiivis koulutuspaketti, jossa saa valmennusta mm.
strategiaan, raha-asioihin, pakollisiin lupa-asioihin ja ilmoituksiin sekä
myynti- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen.

SOPIEN 2.0 -HANKE APUNA KORONA-AIKANA
Korona-pandemia nosti esiin valmiudet nopeaan reagointiin toimintaympäristön muuttuessa niin sote- yrityksissä
kuin SOPIEN 2.0 -hankkeessakin. Hankkeessa mukana olevien kuntatoimijoiden kanssa toteutimme yhteisesti
koronaneuvontaa sote-alan toimijoille. Kevään aikana teimme yli 500 yhteydenottoa hankealueen sotealan
yrityksiin, yhdistyksiin sekä kuntiin ja muihin toimijoihin. Teimme myös joitakin rahoitushakemuksia kunnille ja
yrityksille digitaalisten palveluiden kehittämishankkeisiin.

” Palvelukotia kiinnostavat erityisesti SOPIEN 2.0 -hankkeen
järjestämät KANTA- sekä Lean-koulutukset toiminnan jatkuvan
kehittämisen mahdollistamiseksi.”

MUKANA HANKKEESSA
Suonenjoen palvelukotisäätiö on mukana Sopien 2.0 -hankkeessa.
Säätiön ylläpitämä 32-paikkainen Iisveden palvelukoti tuottaa
tehostettua asumispalvelua ja intervallihoitoa muistisairaille
henkilöille. SHQS-kriteeristön mukainen laaduntunnustus myönnettiin
2010 ja sen jälkeen palvelukoti on saanut vielä kolme
valtakunnallista laaduntunnustusta, viimeisin lokakuussa 2019.
-Palvelukotia kiinnostavat erityisesti SOPIEN 2.0 -hankkeen
järjestämät KANTA- sekä Lean-koulutukset toiminnan jatkuvan
kehittämisen mahdollistamiseksi kertoo toiminnanjohtaja Anu
Paananen. Kanta-palvelut ovat tulossa pakolliseksi myös sosiaalialan
toimijoille.
Anu ja Niina Iisveden palvelukodista

SOPIEN 2.0 ALOITUSSEMINAARI
24.9.2020
Hankkeen aloitusseminaari
järjestetään 24.9 kello 13.00–15.00.
Merkkaathan aloitusseminaarin ylös
kalenteriisi. Julkaisemme ohjelman
SOPIEN 2.0 - hankkeen Facebook
sivuilla ja seuraavassa Uutiskirjeessä
elokuussa.

Siivous ja huolenpitopalveluja tarjoavan rautalampilaisen Poikkiksen
yrittäjä Minna Heimonen on lähdössä Sopien 2.0 -hankkeeseen
mukaan.
-Yritys luottaa tulevaisuuteen ja tarkoitus on laajentaa liiketoimintaa,
varsinkin sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. Yritys aikoo
hyödyntää Sopien 2.0 -hanketta liiketoiminnan kehittämisessä,
Heimonen kertoo.

LÄHDE MUKAAN HANKKEESEEN
Hankkeessa mukana ollessasi saat mm.
• koko hankekauden koulutukset (vuoden 2022 loppuun)
• hankehenkilöstön sparraus ja muut asiantuntijapalvelut, jota hankkeessa toteutetaan
• verkostoituminen alan toimijoiden kanssa yli maakuntarajojen
• ajankohtaista tietoa sote-alan kehittymisestä
• tietoa palveluinnovaatioista ja digitaalisista ratkaisuista sote-alalla
• hankkeen tapahtumat ja tilaisuudet
• hankkeen koulutuksia voit hyödyntää myös henkilöstön täydennyskoulutuksina
• toteutamme myös osallistujien tarpeiden mukaisia koulutuksia
Hinta koko hankeajalta (v. 2020–2022) yrityksen henkilöstön määrän mukaan:
Yksinyrittäjät
300 €
2–5 hlön yritykset
450 €
6–19 hlön yritykset
900 €
yli 20 hlön yritykset
1 500€
(Hintoihin lisätään alv 24 %)

YHTEYSTIEDOT:

SEURAA MEITÄ NETISSÄ:

Navitas Kehitys Oy,
Paula Ylönen, paula.ylonen@navitas.fi, p.
044 792 2639

https://navitas.fi/sopien20-hanke

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy,
Ulla Piipponen,
ulla.piipponen@savonia.fi, 044 785
6044
Minna Saario, minna.saario@savonia.fi,
044 785 6589

https://www.facebook.com/sopien2hanke/

Ota rohkeasti yhteyttä, olemme täällä sinua varten!

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy,
Matti Ylönen, matti.ylonen@savogrow.fi,
0207 464 641
Iisalmen kaupunki,
Marja Kauppinen,
marja.kauppinen@iisalmi.fi, p. 040 646
2113
Kehittämisyhtiö Witas Oy,
Piia Flink-Liimatainen, piia.flinkliimatainen@witas.fi, 0400 149 934

Aktiivisin yhteistyöterveisin
SOPIEN 2.0 -hankkeesta,
Paula, Marja, Matti,
Piia, Minna ja Ulla
Marja, Paula ja Matti Sopien 2.0 -hanke

