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SOPIEN 2.0 -HANKE
Toteutusajankohta:
1.2.2020 – 31.12.2022
Päätoteuttaja:
Navitas Kehitys Oy

SOPIEN 2.0 - HANKKEELLA YHTEISTYÖTÄ, OSAAMISTA JA
UUSIA RATKAISUJA SOTE-ALALLE
Vaikuttavaa sote- toimijakentän kehittämistyötä jatketaan ensimmäisen
Sopien- hankkeen jälkeen SOPIEN 2.0 - hankkeessa. Hankkeen toiminta
kattaa viiden toteuttajan alueen ja mahdollistaa osaamisen kehittämisen
yli maakuntarajojen Pohjois-Karjalan kautta Savoon ja Pohjoiseen KeskiSuomeen.

Osatoteuttajat:
Savonia-ammattikorkeakoulu
Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy,
Iisalmen kaupunki ja
Kehittämisyhtiö Witas Oy

SOPIEN 2.0 -hankkeessa kehitetään sote-alan yritysten, järjestöjen ja
yhdistysten liiketoimintaa digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Hankkeen
tavoitteena on lisätä kuntien, kuntayhtymien ja yritysten välistä
yhteistyötä ja vuoropuhelua. Toiminnassa tuodaan esille erilaisia
palvelujen järjestämistapoja ja –mahdollisuuksia, unohtamatta uusia
palveluinnovaatioita ja digitaalisia ratkaisuja. Hanke kestää vuoden
2022 loppuun ja rahoittajana toimii Etelä-Savon ELY-keskus (ESRrahoitus).

Rahoittaja:
Etelä-Savon ELY-keskus
(Euroopan sosiaalirahasto)

VALMENNUSTA, SPARRAUSTA JA KOULUTUKSIA

Projektijohtaja:
Paula Ylönen

Koulutamme monipuolisesti SOPIEN 2.0 -hankkeessa mukana olevien
kuntien alueilla toimivia yrityksiä ja yhdistyksiä. Hankkeen valmennusten
ja koulutusten piiriin pääsee 160 yritystä, järjestöä ja yhdistystä. Myös
hankkeessa mukana olevien kuntien avainhenkilöt pääsevät mukaan
koulutuksiin. Lisäksi SOPIEN 2.0 -hankkeessa kartoitetaan yritysten ja
yhdistysten erityistarpeita, joiden pohjalta järjestetään räätälöityjä
yritysryhmäkohtaisia koulutuksia. Koulutusten lisäksi yrityksillä ja
yhdistyksillä on käytössä sparraus- ja neuvontapalvelut, joita hankkeessa
mukana olevat asiantuntijat tarjoavat.
Koulutuskalenterimme valmistuu kesän aikana ja on nähtävissä SOPIEN
2.0 -hankkeen nettisivuilla ja Facebookissa. Tiedotamme sivuillamme
myös ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä,
maakuntauudistuksesta, kilpailutuksista ja sote- toimialan
lainsäädäntömuutoksista.

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.

Hankkeeseen mahtuu mukaan
160 yritystä, järjestöä ja
yhdistystä.
Tarjolla koulutuksia mm.
laatuasioista, Kantavalmiuksista, tietoturvasta sekä
LEANsta.
Vuoropuhelussa apuna kuntien
ja yritysten ja yhdistysten välillä.
Hankkeen aloitusseminaari
järjestetään 24.09.2020.

SOTE- MAAKUNTAUUDISTUKSEN LINJAUKSET VAHVISTAVAT
SOPIEN2.0 - HANKKEEN KEHITYSTEHTÄVÄÄ
Sote-maakuntauudistus etenee ja Sote-maakunnat tarvitsevat
yhteistyökumppaneita tuottaakseen riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.
Tähän tarvitaan yksityisiä palveluntuottajia ja kolmannen sektorin
täydentävää yhteiskunnallista roolia. Sopien 2.0 –hankkeen tehtävä on
tukea kuntien, yritysten ja yhdistysten välisen verkostoitumisen
rakentamista tulevaisuuden palvelujen täydentämiseksi myös hajaasutusalueilla.
Yrittäjille tehdyn kuntabarometrin mukaan, avoimuuden ja yhteistyön
kehittäminen sekä hankintojen haasteellisuus kuntasektorilla ovat
ajankohtaisia kehittämiskohteita. SOPIEN 2.0 -hanke toimii myös kuntien
ja yritysten sekä yhdistysten välisessä vuoropuhelussa apuna ja
lisäresurssina. Järjestämme hankkeessa yhteisiä keskustelutilaisuuksia ja
alueellisia kumppanuustapahtumia, toimien viestinviejinä ja -tuojina
molempiin suuntiin.

”Sopien 2.0 -hanke tarjoaa luontevan kehittämisalustan sotepalveluiden yhteiskehittämiselle.”
MUKANA HANKKEESSA
-Kuntien rooli palveluiden järjestäjänä kasvaa ja kunnat ovat
yhä enemmän palveluiden tuottamisen suhteen valmiita
uusille ratkaisuille. Kuntakentässä puhaltaa sote-puhuri, jonka
keskiössä ovat palveluiden järjestämistavat ja etenkin kuntien
kyky innovoida ennakkoluulottomasti uusia rakenteellisia
toimintamuotoja kertoo SavoGrown elinvoimapäällikkö Sanna
Kauvosaari.

Sanna Kauvosaari Kehitysyhtiö SavoGrow

-Sopien -hanke tarjoaa luontevan kehittämisalustan sotepalveluiden yhteiskehittämiselle. Kunnan ja kuntien
henkilöstön digivalmiuksien lisääminen tehostaa toimintaa
vapauttaen aikaa mm. asiakastyöhön ja toiminnan
kehittämiseen. Myös henkilöstön yhteiskäytön kokeilujen
synnyttämisessä SOPIEN 2.0 -hanke voi toimia keskeisenä
moottorina Kauvosaari toteaa.

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 palvelukoti

Siivous ja huolenpitopalveluja tarjoavan rautalampilaisen Poikkiksen yrittäjä Minna Heimonen on lähdössä myös
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.

SOPIEN 2.0 ALOITUSSEMINAARI 24.9.2020
Hankkeen aloitusseminaari järjestetään 24.9 kello 13.00–15.00. Tämä kannattaa merkitä jo kalenteriin.
Julkaisemme ohjelman SOPIEN 2.0 - hankkeen Facebook sivuilla ja Uutiskirjeessä.

YHTEYSTIEDOT:
Navitas Kehitys Oy,
Paula Ylönen, paula.ylonen@navitas.fi, p.
044 792 2639
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy,
Ulla Piipponen, ulla.piipponen@savonia.fi,
p. 044 785 6044
Minna Saario, minna.saario@savonia.fi, p.
044 785 6589

SEURAA MEITÄ NETISSÄ:
https://navitas.fi/sopien20-hanke
https://www.facebook.com/sopien2hanke/

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy,
Matti Ylönen, matti.ylonen@savogrow.fi, p.
0207 464 641
Iisalmen kaupunki,
Marja Kauppinen,
marja.kauppinen@iisalmi.fi, p. 040 646
2113

Aktiivisin yhteistyöterveisin
SOPIEN 2.0 -hankkeesta,

Kehittämisyhtiö Witas Oy,
Piia Flink-Liimatainen, piia.flinkliimatainen@witas.fi, p. 0400 149 934

Paula, Marja, Matti,
Piia, Minna ja Ulla
Marja, Paula ja Matti Sopien 2.0 -hanke

