-HANKKEEN TERVEISET
SOPIEN 2.0 Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan hanke Uutiskirje 5/2022 (Toukokuu)
Kesäkuussa tulossa mm:

SOPIEN 2.0 -HANKE



Omistajanvaihdos webinaarisarja jatkuu 1.6. ja 15.6. klo 18-19



Lastensuojeluyritysten koulutuskokonaisuuden suunnitteluwebinaari
1.6 klo: 9-10

Toteutusajankohta:
1.2.2020 – 31.12.2022




Fysioterapiaverkosto teams tapaaminen 7.6.2022
Laatuvertaisverkosto webinaari 9.6.2022

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:
Anne Matilainen
Lisätietoja hankkeesta:
https://navitas.fi/sopien20-hanke

Ilmoittautumiset tästä linkistä

Elämän Apu on perustettu vuonna 2019 nimellä Elämän Jano
Elämän Apu on perustettu vuonna 2019 nimellä
Elämän Jano. Syksyllä 2021 yrityksen nimeksi
rekisteröitiin Elämän Apu, joka kuvaa palvelutarjontaamme monipuolisemmin. Yrityksen ajatuksena on tarjota apua elämään niin arkisissa asioissa kuin ennaltaehkäisyssä sekä varautumisessa. Alussa päätoimintana oli ensiapukoulutukset yrityksille ja yhteisöille. Toiminta oli alkujaan sivutoimista päätoimeni ohella.
Nykyään palveluihin kuuluu kotitalkkaripalvelut,
remonttipalvelut, ensiapukoulutukset ja hyvinvointipalvelut sekä kehystys. Kotitalkkari- ja remonttipalveluiden on tarkoituksena helpottaa yksityisten ihmisten arkea
ja tuoda sitä kautta laatua elämään, kun kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Kotitalkkari
ajaa nurmikot, siistii pensasaidat, puhdistaa räystäskourut, talvella tekee lumitöitä,
hiekoittaa pihamaita sekä paljon muuta. Lisäksi teen pienpiharakennuksia kuten
roskakatoksia, laavuja yms. Huoneistoremontit onnistuvat myös sekä pienet ja väKuvassa yrittäjä Janne Virmanen
hän isommat korjaustyöt.
Voinnin tarkistuskäynnit on suunnattu yksin asuville ikäihmisille. Palvelun voi tilata
kauempana asuva läheinen tai tuttava jos huoli imenee. Käyn paikan päällä tarkistamassa onko kaikki hyvin. Palvelu
on niin sanottu matalan kynnyksen palvelu, kun ei tarvitse vielä kotihoitoa tai ensihoitoa.
Sopien 2.0 hankkeesta lähdin hakemaan vinkkiä ja apua markkinointiin ja nykyhaasteisiin saada tietoa levitettyä juuri
oikealle kohderyhmälle. Haasteena koulutuksiin osallistumisessa on yksinyrittäjyys ja sitä kautta ajan löytäminen koulutuksille. Tallenteet ovat toki hyviä helpottamaan tätä aikapulaa.

Yritysesi ely Ko palvelu Verenpisara Oy
Ajatus Kotipalvelu Verenpisaran perustamisesta käynnistyi vuonna 1998, kun Varkauden kaupungin sijaisuudet pistettiin tauolle. Yrittäjien Kirsi Kumlin-Salmen ja Tarja Piirosen oli tarkoituksena työllistää vain itsensä, mutta kuinkas
sitten kävikään? Aloitettaessa liiketoimintasuunnitelmaa hahmoteltiin yhdessä silloisen Wäläkyn toimitusjohtajan
Jouko Laitisen kanssa. Ensimmäiset asiakkaamme olivat siivous- ja ikkunanpesuasiakkaita ja pikkuhiljaa asiakaskunta laajeni myös hoiva-asiakkaisiin, kun kotitalousvähennys tuli asiakkaille mahdolliseksi. Muutaman vuoden toimittuamme palkkasimme myös ensimmäisen työntekijän.
Nyt 24 toimintavuoden jälkeen, meitä on reilun 15 hengen osaava tiimi. Vahvuutemme on, että olemme kautta historiamme kuunnelleet tarkalla korvalla asiakkaiden toiveita ja reagoineet sen mukaan. ”Apua arkeen, olemme
läsnä, jokaiselle jotain, annamme aikaa – kiireettömästi!” Työntekijöidemme osaamistausta on laaja; on kokkia,
kampaajaa, siivoustyöntekijää, hoiva-avustajaa ja laaja kirjo lähihoitajia. Tarjoamme hoiva- ja huolenpitopalveluita,
omaishoitajan palveluita, aktiivisen arjen palveluita, kotisairaanhoitopalveluita, arvonlisäverottomia tukipalveluita
sekä astianvuokraus- ja siivouspalveluita omaan kotiin kaikille niitä tarvitseville. Osa asiakkaista on ollut hellässä
hoivassamme jo 20 vuotta! Meillä on hoidettavana koko ihminen! Jokainen meistä haluaa tuntea kuuluvansa tähän
maailmaan ja olla siinä kiinni elämäntilanteesta, terveydestä, iästä tai yksinäisyydestä riippumatta.
Olemme seuranneet myös aikaa, kehittäen yritystä jatkuvasti ja erityisesti viime vuosina, osallistumalla Navitaksen
Sopien 1.0 ja 2.0 hankkeisiin. Hankkeiden avulla olemme pyrkineet valmistautumaan sote-uudistuksen tuomiin
muutoksiin pk-yrityksille. Yrityksen tilanteen kartoitus, yrityskohtaiset neuvot ja erilaiset koulutukset aluksi livenä ja
myöhemmin webinaareina ovat olleet myös jokaisen työntekijän ulottuvilla. Koulutuksista mainittakoon aiheina mm.

kanta-, kirjaamis-, laatu- ja tietoturvakoulutukset, tuotteistus, palvelumuotoilu, palveluketjut, asiakaskokemus, kustannuslaskenta, hinnoittelu, vaikuttavuus, verkostot, yhteistyö, innovaatiot, digitaaliset palvelut, some, maine,
brändi, markkinointi, myynti ja viestintä. Näiden koulutusten myötä hahmottui myös yksityisen palveluntuottajan roolin nopea muutostarve - muutosjohtaminen tuli ajankohtaiseksi.
Ajankohtainen tieto sote-alan kehittymisestä, palveluinnovaatioista ja digitaalisista ratkaisuista olisi tärkeää tuoda
esille yhteisissä ajankohtaisissa verkostopalavereissa tietyin väliajoin hyvinvointialueeseen kuuluvien Varkauden
kaupungin, Joroisten ja Leppävirran sotetoimijoiden kesken, joiden kanssa teemme tällä hetkellä hyvää yhteistyötä
yhteisten asiakkaiden tiimoilta.
Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä! www.kotipalveluverenpisara.fi

Kuvassa Verenpisara tiimi

SOPIEN 2.0 -Hankkeen webinaarit ja podcas t katso avissa youtubessa
Onko joku webinaareista jäänyt katsomatta? Joko olet kuunnellut ajankohtaisen
muutos podcastsarjan kaikki neljä jaksoa?
Käy kuuntelemassa mitä ajatuksia tai huolia tulevat hyvinvointialueet, ja kuntien vastuulle jäävä hyvinvoinnin edistäminen herättävät.
Mukana Pohjois- ja Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Kajalan alueelta yrittäjien,
hyvinvointi alueen valmistelijoita sekä kuntien näkemyksiä liittyen tuleviin hyvinvointialueisiin.
Kaikki webinaarit ja podcastit SOPIEN 2.0 Hanke kanavalla!

Lastensuojeluyritysten koulutuskokonaisuuden suunni eluwebinaari 1.6.2022 klo 9.00–10.00

Ilmoittautumiset ja lisätiedot täältä
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,
Anne Matilainen, anne.matilainen@navitas.fi, p. 044 7922 639
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,
Iida Rautiainen, iida.rautiainen@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 ne ssä:
https://navitas.fi/sopien20-hanke

