
 

 -HANKKEEN TERVEISET 
 

Sopien 2.0 Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan -hanke 
Uutiskirje 7/2022 (Helmikuu) 

Keväällä tulossa mm. seuraavia valmennuksia: 

 KANTA-valmiudet, keväällä 2022 ohjattuvalmennus liittymisestä 

 Tietosuoja ja tietoturva, mm. tietoturvasuunnitelman päivittäminen 
vastaamaan lainsäädäntöä 

 Laatujärjestelmät ja digitaaliset laatujärjestelmäalustat 

 Muutosjohtaminen 

 Juridiikka, tulossa mm. hyvinvointialueen lainsäädäntö 

 

Kevään SOPIEN 2.0 Podcast 1.0 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPIEN 2.0 hanketiimi valmistelee kevään podcasteja, hyvinvointialue ja hyte 

näkökulmista. Podcastin juontaa Veli Puttonen.  Neljän podcastin sarjassa 
pohditaan mm. Kuinka palvelut taataan haja-asutusalueella, palvelusetelin 

käyttöä, tulevaisuuden sote-keskukset. Miltä yksityisen palveluntuottajan rooli 
näyttää tulevaisuudessa? Mukana keskustelemassa mm. Hyvinvointialueen 

valmistelijoita ja yrittäjiä. Tarkempi sisältö julkaistaan myöhemmin. 

SOPIEN 2.0 -HANKE 

Toteutusajankohta:  

1.2.2020 – 31.12.2022 

Päätoteuttaja: 

Navitas Kehitys Oy 

Osatoteuttajat: 

Savonia-ammattikorkea-

koulu Oy, Kehitysyhtiö 

SavoGrow Oy,  

Iisalmen kaupunki ja  

Kehittämisyhtiö Witas 

Oy 

Rahoittaja: 

Etelä-Savon ELY-keskus  

(Euroopan sosiaalira-

hasto) 

Projektijohtaja: 

Anne Matilainen 

Lisätietoja hankkeesta: 

https://navitas.fi/so-

pien20-hanke 

 



 

 
Suomenselän 4H-yhdistys tukee nuorten yri äjyy ä 
 

 
  

 
Kuvassa: Tiina-Maija Jääskeläinen ikkunanpesu työssä/Taimiteko, puunistuttaja Tiina Rinne  
kuvaaja: Tarja Alainen 
 
 
Kannonkosken koulun vieressä on pieni keltainen talo, joka kätkee sisälleen nuorisotilan ja Suomenselän 4H- toi-
miston. Tarja Alainen toimii järjestön toiminnanjohtajana ja tuntee oman kylän nuoret ja vähän laajemminkin. Suo-
menselän 4H- yhdistys on tunnettu kattavasta leiritoiminnastaan, kesän leirejä ei tarvitse edes mainostaa, sillä ne 
täyttyvät hetkessä.  
  
-Olemme olemassa lapsia ja nuoria varten. Haluamme antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuu-
tensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elä-
mäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen, kertoo Alainen.  
  
Nuorille on tarjolla erilaisia tekemisen ja oppimisen ympäristöjä tarjoava 4H-akatemia edistämään nuorten työelä-
mäosaamista ja 4H-yrityskoulutus, jonka voi suorittaa verkossa. Nuorille on luontevaa toimia erilaisissa digitaali-
sissa alustoissa, tämä luo osaltaan mahdollisuuksia, mutta myös osaamistarpeita ohjaajille.  
  
-Tulevaisuuden haasteita työssäni on nopeasti muuttuvat ja kehittyvät sähköiset toimintaympäristöt ja nuorten ta-
voittaminen niiden kautta, Alainen miettii.  
  
Tämä on myös yksi porkkana, miksi Alainen päätyi Sopien2.0-hankkeeseen mukaan.  
  
-Toivon hankkeen antavan käytännön vinkkejä erityisesti somemarkkinointiin ja muutenkin oman osaamisen päivit-
tämiseen erilaisten koulutusten myötä. Sopien2.0-hankkeen koulutuskalenterissa on laajasti hyviä koulutuksia ja 
erilaiset teemakohtaiset webinaarit tukevat niitä ja yhdistyksen kehittämisen tarpeita esimerkiksi kotipalvelutyön 
osalta, Alainen innostuu.  

  
  



 

 

                                           
                                         
Palau eesi on meille tärkeää 
 
Oletko osallistunut SOPIEN 2.0 hankkeen koulutuksiin? Oletko päässyt hyödyntämään oppeja arjessasi? Toivoisitko 
jotain lisää? Kuinka kouluttajamme onnistui? Auta meitä suunnittelemaan syksyn 2022 koulutukset. 

Annathan meille palautetta, palautekysely kestää alle minuutin.  

 

Muutosvalmennus ja esihenkilövalmennus https://forms.office.com/r/kAcwRLmSCZ 

Juridiikka https://forms.office.com/r/20XrEMhDY1 

Kanta https://forms.office.com/r/TrTum0eaEk 

Laatu https://forms.office.com/r/cwxv1VA286 

Tietosuoja ja tietoturva https://forms.of ice.com/r/BqUPak0190 

Digi ja some https://forms.office.com/r/tre8n7jG2y 

Lean https://forms.office.com/r/347nUDiKpw 

 

 

Kanta kiihdy ämön live työpajat VARKAUS, KUOPIO, SUONENJOKI, VIITASAARI, IISALMI 
 
Oletko jo ilmoittautunut mukaan, kevään työpajoihin? Vielä paikkoja avoinna kaikille paikkakunnille.  
 

Katso lisätiedot ja ilmoittaudu tästä mukaan:   Paina tästä 

 



 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

SEURAA MEITÄ NETISSÄ: 

https://navitas.fi/sopien20-

hanke 

 

sopien2hanke  

 

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, 

Eija Heiliö, eija.heilio@iisalmi.fi, 040 630 5527 

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 

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 %) 


