-HANKKEEN TERVEISET
Sopien 2.0 Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan -hanke
Uutiskirje 13/2022 (Elokuu)

Syksyllä tulossa: Olethan muistanut ilmoittautua?

•

30.8.2022 Lastensuojeluyritykset koulutuskokonaisuus 1/6

•

30.8.2022 Yksityiset hoitajat verkostotapaaminen -Rekrytointi

•

31.8.2022 Webinaari: Yrittäjä ja yhdistystoimija – NYT! Sisään hyvinvointialueen ovesta

•
•

1.9.2022 Laatuvertaisverkosto 1/6
6.9.2022 Digimarkkinoinnin työkalut 1/3

•

•
•

6.9.2022 Laatujärjestelmän rakentaminen 4/6 , jatkuu keväältä –
vielä ehtii mukaan.
7.9.2022 LEAN-ajattelu 1/3
8.9.2022 Teho Kanta-startti 1/3
13.9.2022 Alueellinen koulutus: Life Coaching, Viitasaari
15.9.2022 Tietosuojakoulutukset
15.9.2022 Webinaari: Hyvinvointialueiden kilpailutuksen juridiikan
ABC
21.9.2022 Webinaari: Haastava some
23.9.2022 Aloitus Kiihdyttämö 1/2

•
•
•

29.9.2022 Alueellinen koulutus: Menestysstrategia, Varkaus
25.10.2022 Kanta-live, Varkaus
16.11.2022 klo 13.00–15.00 SOPIEN 2.0 loppuseminaari

•
•
•
•
•

Alueelliset keskustelutilaisuudet
•
•

27.9.2022 klo 17–19 Kilpailutus, Varkaus
29.9.2022 klo 17.30–19.30 Kilpailutus ja palveluseteli, Keitele

•

4.10.2022 klo 17–19 Kilpailutus, Iisalmi

•
•
•

5.10.2022 klo 17–19 Kilpailutus ja palveluseteli, Nilsiä
6.10.2022 klo 17.30–19.30 Kilpailutus ja palveluseteli, Pielavesi
11.10.2022 klo 17–19 Palveluseteli, Varkaus

•

12.10.2022 klo 17.30–19.30 Kilpailutus ja palveluseteli, Rautalampi

•

13.10.2022 klo 17.30–19.30 Kilpailutus ja palveluseteli, Vesanto

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

•
•

19.10.2022 klo 17–19 Kilpailutus ja palveluseteli, Karttula
25.10.2022 klo 17.30–19.30 Kilpailutus ja palveluseteli, Suonenjoki

•

26.10.2022 klo 17.30–19.30 Kilpailutus ja palveluseteli, Tervo

•

2.11.2022 klo 17–19 Kilpailutus ja palveluseteli, Kuopio, Juankoski ja Maaninka

Taru Vatanen – Monialaista yrittäjyyttä
Tmi Taru Vatanen on ollut mukana niin Sopien 1.0 kuin 2.0 kaudella.
- Olen koulutettu hieroja ja ensimmäisellä kaudella arkailin lähteä mukaan, koska luulin olevani liian pieni toimija tällaiseen hankkeeseen.
Minut otettiin kuitenkin hyvin vastaan ja olen saanut paljon hyötyjä
hankkeesta.
- Koulutukset ovat olleet mielenkiintoisia ja monin tavoin kehittäneet
yrittäjyyttäni. Erityisen paljon olen hyötynyt henkilökohtaisista neuvonta
tuokioista ja koulutuksista, joihin pystyi osallistumaan paikan päällä.
- Yrittäjyyteni on monialaista. Hieronnan rinnalla minulla oli siivous toimintaa usean vuoden ajan, mutta se jäi nyt tauolle, koska syksyllä
aloitan jalkojenhoidon opinnot. Hieronta taasen on kesäisin tauolla,
koska pidän Kolmen Polven Kahvilaa kesäisin perheeni kanssa Iisalmen Mansikkaniemellä. Siinä sitä riittää puuhaa, kesät talvet.

Pihtiputaan Mummokin hyötyy Mumo-caresta
Moni tuntee Pihtiputaan Mummosta, mutta on siellä paljon muutakin.
Suomen kotihoitotekniikka Oy on kehitellyt Mumo-palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa digitaaliset ratkaisut terveys- ja hoiva-alan toimijoiden sekä̈ heidän asiakkaidensa välille. Mumolla on digitaalinen
alusta esimerkiksi etäkotihoitoon, asumispalveluun, lääkäriasemille ja
sairaaloille. Alustaan voidaan liittää erilaisia sensoreita tai etämittauslaitteita. Mumo alustaa käytetään kaikissa pohjoismaissa ja kotimaassa mm. Keski-Suomen keskussairaala Novassa. Paraisten kaupunki valitsi Mumon etäpalvelun käyttöön palvelemaan eteenkin saaristossa asuvia kotihoidon asiakkaita, joilla on hankalammat liikenneyhteydet lähipalveluiden pariin. Yritys toimii siis sekä kansainvälisesti että paikallisesti.
Mika Paananen toimii yrityksen toimitusjohtajana ja innostus alaan on
lähtenyt jo aikaisemmasta yrityskokemuksesta.
-Olen toiminut palvelukoti- ja kotihoito yrittäjänä, joka osaltaan on kasvattanut vahvan pohjan kehittää alalle uusia
innovatiivisia alustoja. Mumo alusta on kehitetty huippu turvalliseksi, sillä Mumo toimittaa myös henkeä ylläpitävään
laitteeseen kriittiset ohjeet jne. Erilaisia lisä ominaisuuksia on tulossa sekä alustaan on helppo lisätä tilaajan tai yhteistyökumppanin omiakin ratkaisuja, Paananen kiteyttää yrityksen tulevaisuuden suunnitelmia.

Yritys on ollut mukana Sopien2.0-hankkeessa, jossa Paananen on osallistunut itseään kiinnostaviin ja yritystoimintaa hyödyntäviin koulutuksiin. Erityisesti laatukoulutukset ja hankkeen tarjoamat verkostoitumisen mahdollisuudet
eri toimijoiden kanssa ovat olleet mieluisia.
-Syksyllä 2022 aion osallistua ainakin seuraaviin koulutuksiin: Hyvinvointi alueen kilpailutukset, myynti- ja markkinointi sekä laatu, Paananen listaa.

Yksityiset hoitajat -verkosto
Verkoston tarkoituksena on tukea mikro- ja pienyrittäjiä sekä toimia rekrytoimisen
ja hyvien käytänteiden jakamisen alustana.
Tule mukaan verkostoitumaan ja löytämään sekä jakamaan hyviä käytänteitä! Ryhmässä onkin kysytty jo vinkkejä muun muassa työvuorosuunnitteluun ja hyviä järjestelmiä on vinkattu ryhmän jäsenten toimesta!
Tästä Facebook-ryhmään: Yksityiset hoitajat | Facebook
Verkostotapaaminen: 30.8.2022 kello 14:30-16:00. Teemana: rekrytointi - Töitä tarjolla, mutta tekijä puuttuu. Miten
rekrytä ja voinko rekrytä toisen toiminimen? Milloin toiminta kannattaa muuttaa osakeyhtiöksi vai kannattaako? Mukana: ELY-keskus, TE-toimisto rekry sote ja Kuopion seudun Uusyrityskeskus.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen infotilaisuudet/ Ikääntyneiden palveluiden palveluseteli
KUTSU keskustelu- ja infotilaisuuksiin 23.8 ja 25.8.2022
Hyvät ikääntyneiden palveluiden parissa työskentelevät palveluntuottajat!
Pohjois-Savon hyvinvointialueella on valmistelussa ikääntyneiden palveluiden palvelusetelikokonaisuus. Valmistelussa ovat sekä palvelukohtaiset sääntökirjat että palveluseteliarvot 1.1.2023 alkaen. Kutsumme Pohjois-Savon
hyvinvointialueen kuntien nykyiset palvelusetelituottajat sekä kaikki asiasta kiinnostuneet yhteisiin keskustelu- ja
infotilaisuuksiin. Palvelusetelijärjestelmäksi hyvinvointialueelle on valittu PSOP-järjestelmä.
Tilaisuuksien tiedot:
Asumispalvelut: 23.8.2022 klo 15:15–16: 45, Valtuustosali, Suokatu 42 Kuopio
Kotiin annettavat palvelut: 25.8.2022 klo 16:00-17:30, Valtuustosali, Suokatu 42 Kuopio
Molempiin tilaisuuksiin voi osallistua myös Teamsin välityksellä, linkit löytyvät (ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon)
https://www.pshva.fi/ajankohtaista/uutiset/ikaantyneiden-palveluiden-palveluseteli-kutsu-keskustelu-ja-infotilaisuuksiin-23.8-ja-25.8.2022.html
Tilaisuudet tallennetaan ja ovat katsottavissa Pohjois-Savon hyvinvointialueen sivuilla www.pshyvinvointialue.fi. Tilaisuuksiin osallistuvat Pohjois-Savon hyvinvointialueelta Ikäkeskuksen vastuuvalmistelija Reetta Kettunen, Kuopion
kaupungin palveluohjauspäällikkö Hanna Jokinen sekä projektityöntekijät Riikka Kilpeläinen ja Seija Leppänen.

Katso kaikki podcastit ja webinaarit tästä

Katso uusimmat uutiset Facebook sivuiltamme

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

