OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

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

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
Matti Ylönen
matti.ylonen@savogrow.fi
0207 464 641

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Iisalmen kaupunki
Ulla Piipponen
Marja Kauppinen
ulla.piipponen@savonia.fi
marja.kauppinen@iisalmi.fi
044 785 6044
040 646 2113
ja
Minna Saario
Kehittämisyhtiö Witas Oy
minna.saario@savonia.fi
Piia Flink-Liimatainen
044 785 6589
piia.flink-liimatainen@witas.fi
0400 149 934

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

LIIKETOIMINTAA JA
DIGITAALISAATIOTA KEHITTÄMÄLLÄ
DIGISYRJÄYTYMISTÄ VASTAAN

Kehittämishanke
1.2.2020-31.12.2022

SOPIEN 2.0 -HANKE PÄHKINÄNKUORESSA
 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.
 Hankkeen toiminta kattaa viiden toteuttajan alueen
ja mahdollistaa osaamisen kehittämisen yli
maakuntarajojen Pohjois-Karjalan kautta Savoon ja
Pohjoiseen Keski-Suomeen.
 Hankkeeseen otetaan mukaan kuntien lisäksi 160
liiketoimintansa kehittämisestä kiinnostunutta toimijaa.
 Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus (ESR)
Koulutustarjonta
Liiketoiminta Kuinka voin kehittää toimintani kannattavuutta?
Miten tavoitan asiakkaan?
Kanta-palvelun Mitä vaaditaan, mitä pitää tehdä, millaisesta
velvoitteet ja projektista on kyse, ketä liittyminen koskee, miksi
käyttöönotto Kanta-palveluihin pitää liittyä, milloin pitää liittyä?
Johtaminen Onko johtaminen ennakoitavaa ja perustuuko
päätöksenteko oikeaan tietoon?
Markkinointi Mitä markkinointi on? Miten hyödynnän
markkinointia liiketoiminnassa? Miten asiakas
löytää palvelut? Miten markkinointia mitataan?

Tietoturva Onko toimintani tietoturva ajan tasalla ja
henkilötiedot asianmukaisesti suojattu?
Laatu Miten tuotan laadukasta palvelua, mitä etua
toiminnalleni olisi laatujärjestelmästä?
Lean Miten voin tehdä asioita paremmin?
Muut tarpeesta lähtevät koulutustoiveet huomioidaan
Koulutukset järjestetään etäkoulutuksina verkossa, joista jää
tallenteet myöhemmin katsottaviksi. Koulutusten sisällöt
suunnitellaan jo hyviksi havaittujen kokonaisuuksien perusteella
vastaamaan yritysten ja yhdistysten kehittämistarpeita, sotemaakuntauudistus huomioiden
Osallistumismaksu:
Yksinyrittäjät
2–5 hlön yritykset
6–19 hlön yritykset
yli 20 hlön yritykset

300 €
450 €
900 €
1 500 €
(+ alv 24 %)

Hankkeen osallistumismaksu sisältää
 Koko hankekauden koulutukset
 Yrityskohtainen sparraus ja muut hankkeen
asiantuntijapalvelut
 Verkostoituminen alan toimijoiden kanssa yli
maakuntarajojen
 Ajankohtaista tietoa sote-alan kehittymisestä,
palveluinnovaatioista ja digitaalisista ratkaisuista
 Hankkeen tapahtumat ja tilaisuudet
 Hankkeen koulutuksia voit hyödyntää myös henkilöstön
täydennyskoulutuksina
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