-HANKKEEN TERVEISET
Sopien 2.0 Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan -hanke
Uutiskirje 2/2020 (Syyskuu)

SOPIEN 2.0 -HANKE
Toteutusajankohta:
1.2.2020 – 31.12.2022

TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ
SOPIEN 2.0 -hanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Syyskuussa järjestetään hankkeen aloitusseminaari, jonka aiheena on Miltä tulevaisuus
näyttää ja kuinka siihen valmistautua? Koulutuskalenteri syksylle
2020 on julkaistu. Koulutustarjonnassa on paljon laadukkaita ja monipuolisia koulutuksia sote-toimijoille ja henkilöstölle. Syksyn aikana
starttaavat tupaillat jo muutamissa hankealueen kunnissa, joissa käsitellään sote-alan ajankohtaisia asioita (vallitseva koronatilanne
huomioiden). Hankkeessa mukana oleville on koulutusten lisäksi käytössä myös ammattitaitoiset asiantuntijapalvelut oman liiketoiminnan kehittämiseen. Lisätietoja meistä löydät uutiskirjeen lopussa.

ALOITUSSEMINAARIN OHJELMA
13.00

Tervetuloa!
Paula Ylönen

13.10

Sote-uudistuksen ajankohtaiset asiat
ja palveluiden uudistaminen.
Antti Kuopila

13.35

Yrittäjät ja sote-uudistus
Veli Puttonen

14.00

Digitaalisuus – mitä se tarkoittaa
sote-alalla?
Arja Ranta-Aho

14.35

Käskynkkää kohti tulevaisuutta –
kurkistus Kanta-palvelujen ja
kirjaamisosaamisen kehittämiseen
Päivi Malinen

14.55

Päätössanat
Paula Ylönen

Päätoteuttaja:
Navitas Kehitys Oy
Osatoteuttajat:
Savonia-ammattikorkeakoulu
Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow
Oy, Iisalmen kaupunki ja Kehittämisyhtiö Witas Oy
Rahoittaja:
Etelä-Savon ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)
Projektijohtaja:
Paula Ylönen

ALOITUSSEMINAARI: SOTE-TOIMIJA, MILTÄ
TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ JA KUINKA SIIHEN
VALMISTAUTUA?
SOPIEN 2.0 -hankkeen aloitusseminaari järjestetään torstaina 24.09.2020 klo 13.00–15.00 Webinaarina. Tilaisuudessa puhujina Antti Kuopila
(STM), Veli Puttonen (Promana Oy), Arja Maarit
Ranta-aho (Fluente Kumppanit Oy), Päivi Malinen
(ISO) ja Paula Ylönen (SOPIEN 2.0 -hanke). Aloitusseminaari järjestetään etänä, johon voit osallistua
joko kotisohvalta tai työpaikalta. Ilmoittautuminen
ja lisätiedot osoitteessa: https://urly.fi/1IND

SYKSYN 2020 KOULUTUSKALENTERI
Syksyn koulutuskalenteri on nyt julkaistu. Ohjelmasta
löydät Kanta-valmennusta, Tietoturva ja tietosuoja -koulutusta, laatu -koulutusta, markkinointia sekä LEANia.
Löydä sopivat koulutukset itsellesi ja henkilöstöllesi.
Koulutuksiin ilmoittautuminen avataan syyskuun alussa.
Koulutusten tarkempiin esitteisiin pääset tutustumaan
verkkosivuiltamme, josta löydät lisätietoa myös ilmoittautumisesta ja ladattavan koulutuskalenterin.
Hankekoulutukset kuuluvat hankkeen osallistumismaksuun.
Henkilökohtainen ilmoittautuminen koulutuksiin 7 vuorokautta ennen kyseessä olevaa koulutusta.

LÄHDE MUKAAN HANKKEESEEN
OSALLISTUMISMAKSU VUODEN 2022 LOPPUUN SAAKKA:
Yksinyrittäjät
300 €
2–5 hlön yritykset
450 €
6–19 hlön yritykset
900 €
yli 20 hlön yritykset
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

SOPIEN 2.0 -HANKERYHMÄ ESITTÄYTYY
Paula Ylönen, projektijohtaja (Navitas Kehitys Oy)
Olen koulutukseltani sairaanhoitaja (YAMK) ja työskennellyt niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla sosiaali- ja terveydenhuollossa esimiestehtävissä lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Osaamisen vahvuuksiani ovat uuden yksikön toiminnan käynnistäminen, kustannustehokkuus ja esimiestyö sekä mielenkiinnon kohteena erilaiset sote-alan digitaaliset ratkaisut sekä palveluinnovaatiot. Alueeseeni kuuluu: Varkaus, Leppävirta, Rantasalmi ja Sulkava.
Matti Ylönen, yrityskehittäjä (Kehitysyhtiö SavoGrow Oy) KTK
Yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa valitsemallaan strategialla ja toimimalla eettisesti oikein. Autan tässä tavoitteessa keskittyen olennaiseen. Vahvuutena kokemus: SavoGrow:ssa yrityskehittäjänä 10 vuotta ja aiemmin 20 vuotta hyvällä menestyksellä yrittäjänä. Osaamisalueina: strategiat, myynti ja markkinointi sekä talousluvut. Alueeseeni kuuluu: Suonenjoki, Keitele, Rautalampi,
Pielavesi, Tervo ja Vesanto.
Minna Saario, projektipäällikkö (Savonia ammattikorkeakoulu Oy)
Olen yritystoiminnan kehittämisen ammattilainen. Kokemusta yrityskonsultoinnista minulla on yli 10 vuotta
yksityissektorilta. Olen toiminut myös yrittäjänä, joten tiedän mitä yrittäjyys on. Tehdään yhdessä kannattavaa liiketoimintaa, tervetuloa hankkeeseen! Alueeseeni kuuluu: Kuopio, Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula,
Nilsiä, Maaninka, Juankoski ja Kaavi.
Ulla Piipponen, yritysasiantuntija (Savonia-ammattikorkeakoulu Oy) KTM, Dialoginen
työnohjaaja, artesaani. Olen kehittämisen moniosaaja asiakaslähtöisellä ja luovalla twistillä. En pelkää tarttua toimeen! SOPIEN 2.0 -hankkeessa tarjoan teille tukea ja sparrausta arjen kysymyksistä, aina arvolähtöisen liiketoiminnan ja palveluiden muotoiluun, yli toimialarajojen. Ota yhteyttä- kohdataan ja toteutetaan
yhdessä juuri teidän näköistänne, kilpailukykyistä liiketoimintaa ja kestävää arvoa asiakkaille ja kumppaneille. Alueeseeni kuuluu: Outokumpu ja Polvijärvi.
Marja Kauppinen, yrityskehittäjä (Iisalmen kaupunki) Johtamisen Tradenomi, Innovaatiojohtamisen
kauppatieteiden maisteri MBA/KTM. Minusta on mukavaa auttaa yrityksiä voimaan paremmin ja
kehittämään toimintojaan tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi. Kehittämisen ja muutoksen
avulla voidaan parantaa liiketoimintojen kannattavuutta ja työssä jaksamista kauas kantoisesti. Parasta tämän hankkeen koulutusmahdollisuuksissa on, että voidaan toteuttaa osallistujien tarpeista
nousevia työpaja tyyppisiä koulutuksia. Minulla on kokemusta yrittäjänä toimimisesta, työnantajuudesta, liiketoimintojen kehittämisestä, yhteistyön rakentamisesta ja erilaisista neuvottelutilanteista.
Hyppää mukaan muutokseen ja ota yhteyttä! Alueeseeni kuuluu: Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä.
Piia-Flink-Liimatainen, projektipäällikkö (Kehittämisyhtiö Witas Oy)
Olen koulutukseltani Terveystieteiden maisteri ja sairaanhoitaja (YAMK). Työhistoriani sisältää monta mielenkiintoista tehtävää terveyden edistämisen hanketyöstä eduskunnan lainsäädäntötyössä avustamiseen.
Katselen maailmaa ja erityisesti sote-puolta tulevaisuuden palvelutarjonnan kehittymisen näkökulmista. Yritysmaailmaan olen tutustunut erilaisten projektien kautta ja päässyt myös kokeilemaan luovaa
työtä yritystilojen sisustussuunnittelussa. SOPIEN 2.0 -hankkeessa työskentely yhdistää erinomaisesti
osaamisalueitani sote- ja lainsäädäntöpuolelta, unohtamatta intohimoani työskennellä ihmisten kanssa.
Alueeseeni kuuluu: Viitasaari, Pihtipuhdas, Kivijärvi, Kinnula, Kyyjärvi, Karstula, Kannonkoski ja Saarijärvi.

TULOSSA
•

Kevään koulutuskalenteri julkaistaan loppusyksystä

•
•

Seuraava uutiskirje ilmestyy marraskuussa
Paikallisista tapahtumista, kuten tupailloista ja
hankkeen ajankohtaisista asioista löydät lisätietoa Facebook-kanavaltamme ja alueesi hankehenkilöltä

LISÄTIETOJA SOPIEN 2.0 -HANKKEESTA
Navitas Kehitys Oy,
Paula Ylönen, paula.ylonen@navitas.fi, p. 044 792 2639
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy,
Ulla Piipponen, ulla.piipponen@savonia.fi, 044 785 6044 ja
Minna Saario, minna.saario@savonia.fi, 044 785 6589
Iisalmen kaupunki,
Marja Kauppinen, marja.kauppinen@iisalmi.fi, p. 040 646 2113
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy,
Matti Ylönen, matti.ylonen@savogrow.fi, 0207 464 641
Kehittämisyhtiö Witas Oy,
Piia Flink-Liimatainen, piia.flink-liimatainen@witas.fi, 0400 149 934

Ota rohkeasti yhteyttä, olemme täällä sinua varten!
Aktiivisin yhteistyöterveisin,
SOPIEN 2.0 -hankkeesta,
Paula, Marja, Matti, Piia, Minna ja Ulla.

SEURAA MEITÄ NETISSÄ:
https://navitas.fi/sopien20hanke
https://www.facebook.com/sopien2hanke/

