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Sopien 2.0 Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan -hanke
Uutiskirje 1/2021 (Maaliskuu)

SOPIEN 2.0 -HANKKEEN UUSI PROJEKTIJOHTAJA JA
HANKKEEN TERVEISET
SOPIEN 2.0 -hanke sai uuden projektijohtajan, Pekka Romppasen,
helmikuussa 2021. Romppanen on sosiaalialan, myynnin- ja markkinoinnin ammattilainen sekä pitkän linjan yrittäjä / valmentaja.

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

Ohessa Pekan terveiset.
Savonia-ammattikorkeakoulu
Hankkeessa toimiessa parasta on ollut huomata miten ammattitaiOy, Kehitysyhtiö SavoGrow
toinen sekä sitoutunut projektiryhmä on tekemässä töitä yhteisen
Oy, Iisalmen kaupunki ja Keasian eteen. Työskentely tämän kaltaisen hankkeen parissa on tohittämisyhtiö Witas Oy
della mielenkiintoista, antoisaa ja riittävän haasteellista. Nautin ihRahoittaja:
misten kanssa työskentelystä sekä yritysten ja yrittäjien auttamiEtelä-Savon ELY-keskus (Eusesta. Tällä hetkellä meillä on alkamassa syksyn 2021 koulutuskaroopan sosiaalirahasto)
lenterin suunnittelu sekä panostamme vahvasti myös toimialakohtaisesti ”räätälöityjen” webinaarien toteuttamiseen. Nämä tuovat kaivaProjektijohtaja:
tun lisän jo entuudestaan varsin kattavaan ja laadukkaaseen kouluPekka Romppanen
tuskokonaisuuteen. Asiakashankinta jatkuu aktiivisena joka päivä.
Tässä hankkeessa saa varmasti rahalle vastinetta. Sopien 2.0 hankkeessa työskentelevien ammattilaisten tuki, sekä laadukkaiden koulutusten yhdistelmä, on ehdottomasti lyömätön paketti. Pyrkimyksenä on,
että jokaiselle hankealueen (28 kuntaa) sote- alan yrittäjälle ja yritykselle löytyy jotakin, ja mikäli ei vielä
löydy, pyrimme toteuttamaan toiveet mahdollisuuksien mukaisesti. Olemme tavoitettavissa, joten ota
rohkeasti yhteyttä!

Mukavaa ja menestyksekästä kevään jatkoa!
Terveisin,
Pekka Romppanen
projektijohtaja
SOPIEN 2.0 -hanke

TOIMIALAKOHTAISET KOULUTUKSET, APTEEKIT
Tänä keväänä on tarjolla erityisesti apteekeille kohdennettuja
LEAN-erikoiskoulutuksia. Koulutuskokonaisuuksia on tarjolla
kaksi erilaista, toinen on suunnattu PD3- ja toinen MAXXjärjestelmää käyttäville. Koulutuskokonaisuuksissa paneudutaan
tavaralogistiikan päivittäisiin rutiineihin, varastonhallintaan, prosessien analysointiin sekä asiakaspalvelun kehittämiseen. Koulutuksiin mahtuu vielä mukaan. Lisätiedot ja ilmoittautuminen alla.
Sujuvuutta apteekin arkeen Leanauksella ja järjestelmillä PD3
(kolmiosainen: 25.3., 22.04. ja 27.04.2021)
Sujuvuutta apteekin arkeen Leanauksella ja Maxxille (kolmiosainen: 19.04., 05.05. ja 11.05.2021)

SOPIEN 2.0 -HANKKEEN WEBINAARIT

KEVÄÄN 2021 WEBINAARIT

13.04.2021

Fysioterapia-alan yritykset kohti
kestävää liiketoimintaa – Kouluttamalla, kehittämällä ja verkostoitumalla

15.04.2021

Turvaa yhteistyön sujuvuus sopimuksin

27.04.2021

Laatua ja työkaluja perhekotien ja
yksityisten lastensuojelulaitosten
arkeen

Huhtikuussa on tarjolla kolme erilaista webinaarikokonaisuutta, joissa käsitellään sote-uudistuksen tuomia
muutoksia eri sote-alojen toimintaan. Samalla kartoitetaan koulutustarpeita alalla toimivien yritysten kehittymisen tukemiseksi. Koulutustarpeiden mukaisesti järjestämme toimialakohtaisia koulutuksia syksystä 2021
alkaen Webinaarit ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

Fysioterapia-alan yritykset kohti kestävää liiketoimintaa – kouluttamalla, kehittämällä ja
verkostoitumalla
Ensimmäinen webinaari järjestetään 13. huhtikuuta ja on suunnattu
fysioterapia- ja kuntoutusalojen yrityksille. Valtakunnalliselta tasolta
kuulumiset tuo Suomen Fysioterapeutit ry:n yritys- ja kehittämisasiantuntija Jarmo Mäkelä. Mukana keskustelussa on myös Pohjois-Savon
fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Riina Myyryläinen tuomassa paikallista näkemystä. Yrittäjän puheenvuorossa 40 –vuoden kokemuksella
Jari Pekkanen, Kunnon Syke Oy:stä. Lisäksi kutsuttuina ovat kaikki
hankealueen fysioterapeutit ja kuntoutusyritysten edustajat.

Turvaa yhteistyö sujuvuus sopimuksin
Toinen webinaari järjestetään 15. huhtikuuta ja on kohdennettu hoivaalan toimijoille ja myös julkiselle sektorille. Sote-alan muuttuvassa
markkinatilanteessa korostuvat hyvät sopimukset. Tule kuulemaan tärkeimmät kohdat sopimuksien tekemisestä ja noudattamisesta. Puhujina Satu Grekin, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry ja Jyrki Piiparinen, asianajaja, Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy.
Webinaari järjestetään yhteistyössä Vapa-hankkeen (Kitee) kanssa.

Laatua ja työkaluja perhekotien ja yksityisten lastensuojelulaitosten arkeen
Kolmas webinaari pidetään 27. huhtikuuta ja on suunnattu yksityisenalan lastensuojelu toimijoille. Webinaarissa keskustellaan toimialan koulutus-, kehitys- sekä muutostarpeista yhdessä alan ammattilaisten sekä projektihenkilökunnan edustajien kanssa. Puhujina Päivi Vahvaselkä-Valkonen, Perhekoti Ankanpesä Oy:stä sekä
kokemusasiantuntija-nuori, Osallisuuden aika ry:stä. Esille tulevien
asioiden pohjalta kasataan lastensuojelun tarpeisiin vastaava koulutuskokonaisuus. Tilaisuudessa pääset vaikuttamaan oman alasi yrityksien kehitykseen koko hankealueella sekä verkostoitumaan alan
toimijoiden kesken.
ILMOITTAUDU MUKAAN WEBINAAREIHIN TÄSTÄ!

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

TULOSSA
•

Syksyn koulutuskalenteri julkaistaan alkukesästä

•
•

Toimialakohtaiset koulutukset
Seuraava uutiskirje kesäkuussa

LISÄTIETOJA SOPIEN 2.0 -HANKKEESTA
Navitas Kehitys Oy,
Pekka Romppanen, pekka.romppanen@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,
Pekka, Marja, Matti, Piia, Minna ja Ulla.

SEURAA MEITÄ NETISSÄ:
https://navitas.fi/sopien20hanke

sopien2hanke

