-HANKKEEN TERVEISET
Sopien 2.0 Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan hanke Uutiskirje 1/2022 (Tammikuu)
Keväällä tulossa mm. seuraavia valmennuksia:
 KANTA-valmiudet, keväällä 2022 ohjattuvalmennus liittymisestä
 Tietosuoja ja tietoturva, mm. tietoturvasuunnitelman päivittäminen vastaamaan lainsäädäntöä


Laatujärjestelmät ja digitaaliset laatujärjestelmäalustat



Muutosjohtaminen



Some- ja digimarkkinnointi



Juridiikka, tulossa mm. hyvinvointialueen lainsäädäntö

SOPIEN 2.0 -HANKE
Toteutusajankohta:
1.2.2020 – 31.12.2022
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:
Katja Niiranen (sijainen)
Lisätietoja hankkeesta:
https://navitas.fi/sopien20-hanke

Katso koko koulutuskalenteri alla olevasta linkistä

PAINA TÄSTÄ

YRITYS CASE: UNA JA AKU UNAKU OY

Una ja Aku Unaku Oy:stä moi!
Perustimme Unaku Oy:n viime syksynä. Tarjoamme ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta arjen
haasteisiin, henkilökohtaista RSMP-koulumotivaatioprofilointia 12–25-vuotiaille, ART-valmennusta ryhmille rakentavan vuorovaikutuksen harjoitteluun sekä koulutus- ja konsultaatiopalveluita.
Yrityksemme toiminta perustuu kahden motivoituneen yrittäjänaisen ammattitaitoon ja haluun tuottaa asiakkaillemme yksilöllistä palvelua. Molempien pitkä työkokemus erityisluokanopettajina luo vankan pohjan
yrityksellemme.
Olemme helposti lähestyttäviä ja kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilöllisesti. Huomioimme asiakkaan
taustan, nykyisen elämäntilanteen sekä tulevaisuuden tahtotilan. Keskitymme työskentelyssä voimavaroihin, vahvuuksiin ja myönteisten kokemusten vahvistamiseen.
Ota yhteyttä meihin sähköpostitse aku@unaku.fi tai una@unaku.fi.
Yhdessä löydämme ratkaisuja vahvempaan ja sujuvampaan arkeen.

KOTITYÖPALVELUWEBINAARI 10.2.2022 KLO 17–19

Tule kuulemaan katsaukset kotityöpalvelun tulevaisuudesta: missä voisi olla palveluaukkoja tarjolla tai
mihin voisi rakentaa palveluja monituottajamallilla?
Illassa kuulet näkökulmia niin hyvinvointialueiden valmistelijoiden kuin yrittäjän ja kotipalveluyhdistyksen
kannalta.
Tervetuloa mukaan – nyt kannattaa olla valppaana
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille!

PAINA TÄSTÄ

HYVINVOINTIALUEIDEN VALMISTELUISTA POIMITTUA

Pohjois-Savon Hyvinvointialueen verkkosivuilta www.pshva.fi voit seurata hyvinvointialueuudistuksen etenemistä. Tammikuun avoimessa infotilaisuudessa talousjohtaja Kari Janhonen kertoi, millaisista taloudellisista lähtökohdista hyvinvointialuetta lähdetään Pohjois-Savossa rakentamaan. Tallenne on katsottavissa
Avoimet infotilaisuudet - Pohjois-Savon Hyvinvointialue (pshva.fi)

Keski-Suomen hyvinvointialueuudistuksen etenemistä voit seurata https://hyvaks.fi/
Etelä-Savon hyvinvointialueuudistuksen sivut https://etela-savo.fi/
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sivut https://www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Olemme luomassa yhteistyöverkostoa!
Sopien 2.0 haluaa olla mukana luomassa ja alkuun saattamassa verkostoa Kuopion alueen fysioterapeuteille.
Olemme havainneet, että uudet lakimuutokset kirjaamisessa sekä kilpailutusten viidakot haastavat erityisesti mikro- ja pienyrittäjiä. Siitäpä syystä haluamme rakentaa verkostoa luomaan uusia vahvempia yhteistyömahdollisuuksia tukemaan alueen fysioterapiapalveluita.
Lisätiedot: Johanna Alastalo TKI-asiantuntija Yritysasiantuntija, Sopien2.0- hanke
Puh 044 785 6046 sähköposti: johanna.alastalo@savonia.fi

Hankkeen osallistumismaksu sisältää myös:


Hankkeen valmennukset/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

Vielä mahtuu mukaan, ole rohkeasti yhteydessä alueesi asiantuntijaan!
Kartoitamme ja suunnittelemme yhdessä, mitkä ovat yrityksesi seuraavat kehityskohteet ja, millä
askelilla saavutamme ne.
OSALLISTUMISMAKSU 5.8.2021 ALKAEN VUODEN 2022 LOPPUUN SAAKKA:
Yksinyrittäjät
150 € (Ovh. 300 €)
2–5 hlön yritykset
225 € (Ovh. 450 €)
6–19 hlön yritykset
450 € (Ovh. 900 €)
yli 20 hlön yritykset
750 € (Ovh. 1 500 €)
(+ alv 24 %)

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

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

sopien2hanke

