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KEVÄÄN 2022 KOULUTUSKALENTERI

Lisätietoja hankkeesta:
www.navitas.fi/sopien20-hanke

SOPIEN 2.0 -hankkeen kevään koulutuskalenteri pitää sisällään
jälleen laajan kattauksen monipuolisia koulutuksia sote-alan yrityksille, järjestöille ja yhdistyksille. Olemme koonneet kattavan
tarjonnan koulutuksia liittyen sote-alan toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksiin. Koulutukset ovat
räätälöity syksyn 2021 koulutuskokemusten, palautteiden sekä hankkeessa olevien yritysten tarpeiden
pohjalta. Kevään koulutusten aihealueita ovat: Kanta, muutosjohtaminen ja esihenkilövalmennus, juridiikka, laatu, tietosuoja ja tietoturva. Uutena aiheena on, digi- ja some kiihdyttämö, joissa tutustutaan
mm. Sosiaalisen median strategiaan ja markkinointi suunnitelman tekoon. Näiden lisäksi järjestetään 5
kanta-kiihdyttämön kirjauksiin keskittyvää livetyöpajaa, jotka toteutetaan keväällä: Varkaudessa, Kuopiossa, Suonenjoella, Viitasaarella ja Iisalmessa.
Koulutukset toteutetaan etäkoulutuksina, joista osallistujat saavat vielä erillisen tallenteen. Hanke tarjoaa
yli 30 erilaisen koulutuksen lisäksi myös räätälöityjä koulutuksia. Koulutuskalenteri koulutusesitteineen
päivittyy pian verkkosivuillemme. Joulukuussa vielä muutamia koulutuksia, joihin on vielä mahdollista
osallistua.

Ota sivut ja somekanavamme seurantaan, ja saat ajankohtaiset tiedot hankeen toiminnasta ja tarjonnasta. Vielä ehdit mukaan hankkeeseen maksamalla osallistumismaksun. Katso hinnasto alta.

Hankkeen osallistumismaksu sisältää:
• Koko hankekauden koulutukset
•
•

Yrityskohtaisen sparrauksen ja muut hankkeen asiantuntijapalvelut
Verkostoitumisen 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

OSALLISTUMISMAKSU 5.8.2021 ALKAEN VUODEN 2022 LOPPUUN SAAKKA:
Yksinyrittäjät
2–5 hlön yritykset
6–19 hlön yritykset
yli 20 hlön yritykset

150 € (Ovh. 300 €)
225 € (Ovh. 450 €)
450 € (Ovh. 900 €)
750 € (Ovh. 1 500 €)
(+ alv 24 %)

VIELÄ VOIT VAIKUTTAA SYKSY 2022 KOULUTUKSIIN
Vaikka kevään 2022 koulutuskalenterin suunnittelu on loppusuoralla, ja uusi koulutuskalenteri ilmestyy
pian, voit vielä osaltasi vaikuttaa ja esittää toiveita syksyn 2022 koulutuksiin. Mitä koulutustarpeita juuri
sinulla ja teidän yrityksessänne on?
Kuinka onnistuimme syksyn 2021 koulutustarjonnan osalta? Mikäli et vielä ole täyttänyt palautekyselyämme, toivomme sinun täyttävän sen alla olevasta linkistä. Kysely kestää vain pari minuuttia.

KLIKKAA TÄSTÄ PALAUTE JA TARVEKYSELYYN

Kuvassa vasemmalta oikealle: Minna Saario, Piia Flink-Liimatainen, Katja Niiranen, Jaana Tiitinen,
Anne Matilainen sekä Matti Ylönen.

HANKETIIMIN TERVEISET
Hanketiimi kokoontui Varkaudessa 1.12.2021 viimeistelemään kevään koulutuskalenteria.
Syksyn aikana Anne Matilainen aloitti Iisalmen kaupungilla Ylä-Savon yrityskehittäjänä, ja Jaana Tiitinen Navitas Kehityksellä projektiassistenttina.
Elokuussa toteutettu osallistumismaksun puolittuminen on tuonut mukaan mukavasti uusia jäseniä,
kertoi Anne Matilainen.

YRITYS CASE: KEITELEEN KOTILYHTY

Keiteleen Kotilyhty Oy on käynnistämässä toimintaansa ensi vuoden
alkupuolella. Turvaa ja tukea arkeen neuropsykiatrisista häiriöistä kärsiville alaikäisille nuorille, kauniissa Keiteleen maalaismaisemissa.
Hanna Hämäläinen (vas) ja Seija Järveläinen kertovat että,
elinkeinoasiamiehen neuvonnan ohessa on hanke ollut avuksi.
Ensi vuonna palvelua käytetään joustavasti, sillä yrityksen
aloituksessa riittää tekemistä

HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUT ETENEE VAUHDIKAASTI
Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa, jonka jälkeen on yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Uudistuksen
tavoitteena on järjestää kaikille alueen asukkaille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita yhdenvertaisesti.
Hyvinvointialueelle siirtyminen tehdään liiketoiminnan siirtona, joten vastuut, velvollisuudet ja sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle. Valmistelun lähtökohtana on, että palvelutuotanto siirtyy häiriöttömästi 2023 vuoden alussa koko palvelutuotannon osalta. Osa palveluista on tuotettu yritysten toimesta, ja lähtökohtaisesti myös nämä palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Sopimuksia siirtyy hyvinvointialueelle arviolta jopa 10 000, joten kokonaisuus on erittäin laaja. Tarkemmin sopimukset ja niiden vaikutus tulevaan palvelutuotantoon tulee arvioitavaksi myöhemmin vuonna 2022, ja silloin käydään myös läpi mahdolliset muutokset niiden toimijoiden kanssa, joita muutokset koskevat.

Hyvinvointialueelle siirtyminen tuo mukanaan paljon yhtenäisyyttä eri toimintojen järjestämiseen. Mm.
palvelusetelit yhdenmukaistuvat koko alueen osalta, siltä osin kuin aluevaltuusto vahvistaa ne eri palveluiden käyttöön vuoden 2022 aikana.
Tiedotamme lisää hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä heti alkuvuoden aikana. Pyrimme pitämään yllä avointa keskusteluyhteyttä hankkeen ja hyvinvointialueen valmistelijoiden välillä, ja toivottavasti hyvinvointialueen valmistelijoita tullaan näkemään hankkeen viestintäkanavissa heti alkuvuoden
aikana.
Pohjois-Savon Hyvinvointialue, Viestintäjohtaja Petteri Alanko

Ole rohkeasti yhteydessä alueesi asiantuntijaan! Vielä mahtuu mukaan
Suunnittelemme ja arvioimme yhdessä, mitkä ovat yrityksesi seuraavat kehityskohteet ja, millä
askelilla saavutamme ne.

LISÄTIETOJA SOPIEN 2.0 -HANKKEESTA
Navitas Kehitys Oy,
Katja Niiranen, katja.niiranen@navitas.fi, p. 044 720 9395
Jaana Tiitinen, jaana.tiitinen@navitas.fi, 044 493 5068
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy,
Minna Saario, minna.saario@savonia.fi, 044 785 6589
Johanna Alastalo, johanna.alastalo@savonia.fi, 044 785 6046
Iisalmen kaupunki,
Anne Matilainen, anne.matilainen@iisalmi.fi, 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

Aktiivisin yhteistyöterveisin,SOPIEN 2.0 -hanketiimi,
Katja, Jaana, Minna, Johanna, Anne, Matti, ja Piia.

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

sopien2hanke

