
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKETOIMINTAA JA DIGITALISAATIOTA KEHITTÄMÄLLÄ DIGISYRJÄYTYMISTÄ VASTAAN -HANKKEEN 

KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2022 

KAIKKI KOULUTUKSET TOTEUTETAAN ETÄKOULUTUKSINA JA NIISTÄ SAA MYÖS TALLENTEEN 

 

Kaikille avoimet webinaarit: 

 31.8.2022 klo 13.00–15.00 Yrittäjä ja yhdistystoimija – NYT! Sisään hyvinvointialueen ovesta 

15.9.2022 klo 13.00–16.00 Juridiikan ABC hyvinvointialueen kilpailutuksien osallistumisesta 

21.9.2022 klo 13.00–16.00 Haastava some webinaari 

16.11.2022 klo 13.00–15.00 SOPIEN 2.0 loppuseminaari  

  

  

  

  

  

WEBINAARIT 
 



 

 

SAVOGROWN ALUEELLISET SOTE/HYTE-ILLAT 
 

Keskustelussa: 

• kunnan toimenpiteet tulevassa hyte-työssä yrittäjänäkökulmasta 

• yritystoiminnan vahvistaminen: palveluaukot, yritystoiminnan muuntautuminen/ 

laajentuminen 

• hyvinvointialueelle siirtymisen mahdollisuudet ja huomioitavaa palvelujen tarjonnassa 

 Alustajina:  

• kunnanjohdon katsaus siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointikoordinaattorin 

info hyte-työstä jatkossa, mahdollisia palveluaukkoja yksityisille palveluntarjoajille  

• paikallisten HVA-valtuutettujen katsaus: siirtyminen hyvinvointialueelle, tilanne nyt, 

evästystä ja toiveita palveluntuottajilta, kuntalaisilta valtuutetuille 

• mukana SavoGrown väkeä elinvoimapäällikkö Sanna Kauvosaaren johdolla  

Aikataulu 

• 29.9.2022 klo 17:30 – 19:30 Keiteleen kunnantalo 

• 6.10.2022 klo 17:30–19:30 Pielaveden kunnantalo 

• 12.10.2022 klo 17:30–19:30 Rautalammin kunnantalo 

• 13.10.2022 klo 17:30–19:30 Vesannon hirsikoulu 

• 25.10.2022 klo 17:30–19:30 Suonenjoki, Lintharjun liikuntakeskus, kabinetti 

• 2.11.2022 klo 18:00–20:00 Tervon kunnantalo, valtuustosali 

 

 



 

 

  

Koulutukset eivät ole puuduttavaa luentomaista teoriaa, vaan niissä käydään läpi teorian lisäksi 

käytännön esimerkkejä ja tehdään harjoitteita yhdessä työpajamaisesti. 

6.9.2022 klo 16.00–19.00 Kenelle ja miksi markkinoimme? 

Koulutuksen ensimmäisessä osassa keskitymme ostajapersooniin ja asiakaspolun 

hahmottamiseen. Millaista sisältöä ja mitä kanavia pitkin meidän tulisi viestiä asiakaspolun eri 

vaiheissa? 

18.9.2022 klo 16.00–19.00 2 Digimarkkinoinnin työkalut 

Koulutuksen toisessa osassa keskitymme markkinoinnin mittaamiseen ja kehittämiseen tulosten 

perusteella. Tutustumme tärkeimpiin työkaluihin ja niiden käyttöön. 

4.10.2022 klo 16.00–19.00 3 Hakukonemarkkinointi ja markkinoinnin kehittäminen datan 

pohjalta 

Koulutuksen kolmannessa osassa käymme läpi hakukonemarkkinoinnin kaksi puolta; opimme 

perusteet hakusanamainonnasta ja hakukoneoptimoinnista sekä näiden välisestä suhteesta. 

Koulutukset sisältävät teoriaosuuden, käytännön esimerkkejä sekä harjoitteita.  

Koulutukset järjestetään etäkoulutuksen Google Meetin kautta. 

Osallistujilla on hyvä olla käytössä ja pääsy seuraaviin työkaluihin: 

Google Analytics 

Google Tag Manager (ei pakollinen, suositeltu) 

Google Search Console 

Google My Business (ei pakollinen, suositeltu) 

Google Ads 

Facebook Business Manager 

Kotisivujen/oman kauppapaikan hallintapaneeli tai vastaava ylläpitäjän oikeuksin 

Koulutuksen järjestää markkinointitoimisto Call To Action ja kouluttajana toimii markkinoinnin 

strategisti Timo Jakola. 

  

  

  

  

  

 MYYNTI JA MARKKINOINTI 



  

21.9. 2022 klo 13.00–16.00 

Sosiaalinen media on haastava ympäristö yritykselle. Somen vuorovaikutteisuus synnyttää 
usein yrityksen mainekuvan kannalta positiivista dialogia asiakkaiden kanssa, joskus 
harmittomia väärinymmärryksiä, mutta pahimmillaan yritys voi joutua suunnitelmallisen 
kiusaamisen tai lokakampanjan uhriksi. Suurin riski yritykselle on kuitenkin olla näkymätön 
somessa. Riskejä on otettava, mutta fiksusti toimiva yritys hallinnoi riskejä ja varautuu 
proaktiivisesti. 

Hoiva-alan yrittäjille suunnatussa webinaarissa keskitymme tilanteisiin, joissa olemme syystä 
tai toisesta joutuneet somemyrskyn silmään. Aloitamme proaktiivisuudesta ja varautumisesta, 
mutta pääpaino on jo syntyneen tilanteen ratkaisemisessa vahingot minimoiden. 

Näkökulmia: 

Yritykseni sometili on kaapattu. Kuinka toimin ja mitkä ovat ensimmäiset askeleet tilanteen 
purkuun? 

Kuinka vuorovaikutan somekanavissa joutuessani maalittamisen kohteeksi? 

Nettikiusaamisen uhrina. Kuinka selviän? Voinko kääntää tilanteen edukseni? Milloin on aihetta 
pyytää apua viranomaiselta? 

Kriisiviestijän työkalupakki. Kuinka viestiä kriisitilanteessa yrityksessä sisäisesti ja ulkoisesti? 

Webinaarin puhujina Tamora Oy:n asiantuntijat Mikko Toiviainen ja Tom Himanen. 
Molemmat kouluttajat työskentelevät aktiivisesti ja laaja-alaisesti hoiva-alan yritysten 
asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämisen ja mainekuvan rakentamisen parissa. Mukana 
tosielämän case-esimerkkejä. 

Voit lähettää kysymyksiä tai käsiteltäväksi toivomiasi tilanteita meilitse osoitteeseen 
mikko.toiviainen@tamora.fi 

 

 

 HAASTAVA SOME WEBINAARI 

mailto:mikko.toiviainen@tamora.fi


 

 

  

RAKENNA HYVINVOINTIALAN MENESTYSTARINA – LIVE TYÖPAJAT 

29.9.11.2022 ja 12.10.2022 klo 13.00–16.00 

Paikka: webinaari 

Haluatteko sparrata businessideaanne tai oppia perusteet menestys strategian teosta? 

Vastaako työnantajabrändinne todellisuutta? 

Mitkä ovat teidän vahvuutenne ja kehittämiskohteenne? 

Hyvä strategia on resepti kaikkien tavoitteellisesti toimivien organisaatioiden pärjäämiseen. Se 

on tärkeä ja selkeä toimintaohje kaikille niille, jotka sen toteuttamiseen osallistuvat. Hyvä 

strategia perustuu muutamalle kyvykkyydelle, joiden kehittämiseen priorisoidaan aikaa ja 

rahaa. 

Tässä koulutuksessa kehitetään vuorovaikutteisesti digitalisoituvaa yhteiskuntaa palvelevia 

sote- ja hyte-alan kyvykkyyksiä. Ideana on työstää jo tehtyä strategiaa niin, että valitut 

kyvykkyydet tarkentuvat ja niiden toteuttamisen aikataulu selkenee. Yhtenä esimerkkinä 

kyvykkyydestä toimii koulutuksessa työntekijälähettiläsmalli organisaatiossa, jossa on 

krooninen työvoimapula. 

Luvassa on hyvin konkreettinen ja selkeä liiketoiminnan kehittämisen koulutus yli tuhannen 

koulutus- ja konsultointipäivän kokemuksen turvin. 

Osallistujat saavat Johanneksen neljännen liiketoiminnan kehittämistä ja strategiaa koskevaa 

kirjan digiversiona koulutuksen materiaalina. 

Koulutuksen vetäjänä toimii tietokirjailija sekä sote- ja hoiva-alan strategia-asiantuntija 

Johannes Hesso. Johannes vetää vuosittain kymmeniä sote ja hoiva-alan organisaatioiden 

strategiapajoja ja tuntee konkreettisesti alan palveluntuottajien haasteet ja mahdollisuudet 



 

  

Sopien 2.0- ja VaPa- hanke järjestävät yhteistyössä 

 

15.9.2022 klo 13.00–16.00 

Juridiikan ABC hyvinvointialueen kilpailutuksiin osallistumisesta 

 
Mitä sinun tulisi huomioida kilpailutuksissa välttääksesi sudenkuopat?  
Askarruttaako hankintalainsäädäntö?  
Haluatko lisätietoa kilpailutusten juridiikasta ja termistöstä? 
 
Webinaarin ohjelma: 
 
1.1. Yleistä hankintalaista 

a. Lain keskeiset säädökset 
b. Periaatteet: tasapuolisuus, avoimuus ja suhteellisuus 
c. Hankintamenettely 
 

1.2. Suunnittelu, hankintailmoitus, tarjousaika, vertailu, päätös, sopimus 
 
1.3. Kynnysarvot ja niiden vaikutus menettelyihin 
 
2. Hankitalain uudistus 

a. Käsittelyn tila 
b. Keskeiset suunnitellut muutokset 
c. Tehostettavat periaatteet: laatu, ympäristöystävällisyys, vastuullisuus 

 
3. Hyvinvointialueiden kilpailutus 

a. Hankintamenettelyt sote-hankinnoissa 
b. Periaatteiden painotus: laatu vs. hinta 
c. Käyttäjien erityistarpeiden huomiointi 

 
Tilaisuuden asiantuntijana Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy. 
 

JURIDIIKKA WEBINAARI 

 



 

  

Kanta-live: Kantaan liittymisen neuvonta, koulutuspäivän sisältö täydentyy osallistujien 

tarpeiden mukaisesti. Koulutusta ei tallenneta. 

 

Varkaus 25.10.2022 kello 13.00–16.00 

Kouluttajana Heidi Ilmonen Salus Qualitas Consulting Oy:stä. 
 

  KANTA 

 

 

 

 

TEHO KANTA -RYHMÄ 

Tämä koulutus sopii sinulle, mikäli haluat nopealla kolmen kerran kurssilla muistutella 

mieleesi mitä Kanta-palvelun käyttöönottoon liittyvät perusasiat, vaatimukset ja tehtävät 

pitävät sisällään. Koulutus sopii myös yrityksille, jotka eivät vielä ole aloittaneet Kanta-

palvelun käyttöönottoon liittyviä valmisteluita ja haluavat omaksua asian nopeasti. 

8.9 2022 klo 13.00–16.00 Teho Kanta-ryhmän startti: Kanta-palvelun tuoreimman näkymät. 

Mitä Kanta-palvelun käyttöönotto tarkoittaa, mitä vaatimuksia palveluntuottajille kuuluu? 

Mitä valmistautumiseen sisältyy? 

22.9 2022 klo 13.00–16.00 Kanta-ryhmän 2.krt: Kanta-palvelun käyttöönotto, 

valmistautuminen ja tietoturvasuunnitelman vaatimustenmukaisuus. 

6.10 2022 klo 13.00–16.00 Kanta-ryhmän 3.krt: Tuotannonaikainen toiminta, 

häiriötilanteiden hallinta, kirjaamisten laadunseuranta. 

Kouluttajana Heidi Ilmonen Salus Qualitas Consulting Oy:stä. 

 

  

Kouluttajana Heidi Ilmonen SQC Oy 

  



 

 

 

Tavoitteena on vuorovaikutteiset tilaisuudet, joiden sisältöihin vaikuttavat osallistuvien toiveet 

sekä sisällöstä, että toteutustavasta. Koulutukset ovat toimialakohtaisena syvemmälle 

suunnattu lasten- ja perhekodeille. Vertaisverkko tulee olemaan luottamuksellinen ryhmä, 

jossa osallistujat voivat vaihtaa ajatuksiaan. 

 

Syksyn 2022 Lastensuojeluyritysten koulutuskokonaisuus koostuu kuudesta osasta: 

30.8 2022 klo 9.30–12.30 Vaatimusten mukaiset asiakirjat 

6.9.2022 klo 9.30–12.30 Menesty kilpailutuksessa  

27.9.2022 klo 9.30–12.30 Lääkehoitosuunnitelma pähkinänkuoressa 

4.10.2022 klo 9.30–12.30 Somen haasteet lastensuojelussa 

25.10.2022 klo 9.30–12.30 Turvallisesti verkossa lasten ja nuorten kanssa 

1.11.2022 klo 9.30–12.30 Lastensuojeluyritysten liittyminen Kanta-palveluun 

 

Kouluttajana toimii Marjut Jokela, Salus Qualitas Consulting Oy, hänellä on pitkä kokemus 

sosiaali- ja terveysalalla, mm. kasvatusjohtaja ja yrittäjä, Koiramäen perhekoti Oy, Kela 

paikallisjohtaja, nykyisin myös tekee tohtorin väitöskirjaa lastensuojeluun liittyen. 

 

Lisätietoja: 

Marjut Jokela, marjut@sqcoy.fi 040 960 3198 

 

Huomio: Koulutuksia ei tallenneta! 

 

  LASTENSUOJELUYRITYSTEN KOULUTUSKOKONAISUUS 

 

 

 

 



 

  

Mielen ja työhyvinvoinnin valmennus/ Keski-Suomen alueen live-koulutus 
 
13.9.2022 klo 13.00–16.00 Tunteiden merkitys oman ajanhallinnan johtamisessa ja 
työelämässä 
27.9.2022 klo 13.00–16.00 Oman tunne-elämän johtaminen arjessa 
11.10.2022 klo 13.00–16.00 Stressi & mielenhallinnan johtaminen 
25.10.2022 klo 13.00–16.00 Tunteet avuksi tavoitteiden saavuttamisessa 
 
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala elää isojen muutosten äärellä. Muutokset aiheuttavat 
monenlaisia ajatuksia ja tunteita, joilla on vaikutusta arjen hyvinvointiin ja jaksamiseen.  
Muutosten äärellä vauhti usein kiihtyy, ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen jääkin 
viimeiseksi asiaksi. Hyvinvoiva yrittäjä/työntekijä on kuitenkin yrityksen kaikkein tärkein 
voimavara, jolla on isoja vaikutuksia mm. työtyytyväisyyteen, johtamisen taitoihin ja 
vuorovaikutustaitoihin. 
 
Neljän valmennusjakson aikana pysähdymme tarkastelemaan omien ajatusten, tunteiden ja 
uskomusten vaikutusta hyvinvointiin. Havainnollistavien esimerkkien kautta paneudumme 
tutkittuun tietoon, teemme yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia erilaisia tekniikoita hyödyntäen.   
Valmennusten tavoitteena on auttaa osallistujia harjoitusten kautta oivaltamaan ja löytämään 
omaan elämään sopivia konkreettisia keinoja/menetelmiä, joita hyödyntämään omassa työssä 
ja arjessa hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Valmennukset toteutetaan ryhmävalmennuksina ja livetilaisuuksina 
 
Kouluttajana Tuija Tikkala Taharon Voima Oy:stä. 
 

   LIFE COACHING  

 



 

  

 
TYÖPAJA 1: Taloushallintojärjestelmä ja sen hyödyntämine 

 

23.9.2022 klo 9.00–12.15 TYÖPAJA 1: Taloushallintojärjestelmä ja sen hyödyntäminen 

Koulutuksessa käydään läpi seuraavia asioita: 

- Tuloslaskelman ja taseen avaus 

- Talouden tunnusluvut ja niiden hyödyntäminen 

- Budjetointi ja kassanhallinta 

- Yrityksen riskit ja niiden hallinta 

- Hinnoittelu 

- Resurssilaskelmat 

 

7.10.2022 klo 9.00–12.15 TYÖPAJA 2: Kilpailutuksiin osallistuminen 

Koulutuksessa käydään läpi seuraavat asiat: 

-Kilpailutusprosessi 

-Hankintamenetelmät 

-Vaatimukset palveluntuottajalle ja sen vaikutukset 

-Valmistautuminen kilpailutuksiin 

-Hinnoitteluun vaikuttavat tekijät 

-Talouslukujen huomioiminen hinnoittelussa 

-Kilpailutilanteen arviointi 

-Investointien vaikutukset hintaan 

-Käyttöasteen vaikutukset hintaan 

-Uuden palvelun hinnoittelu 

-Resurssilaskelmat kilpailutuksessa 

 

Kouluttajana Veli Puttonen, Promana Ltd Oy:stä. 
 

KIIHDYTTÄMÖN TALOUDEN TYÖPAJAT  

 



 

  

  LAATU- JA LAATUJÄRJESTELMÄ KOULUTUKSET 

 

Jatkoa keväällä alkaneeseen koulutuskokonaisuuteen/ Laatujärjestelmän rakentaminen: 

Laatutyön pohjana käytetään yrityksen omavalvontasuunnitelmaa, jota laajennetaan 

tärkeimmillä laatujärjestelmän elementeillä. Käytännönläheisiin koulutuksiin sisältyy tehtäviä, 

joilla jäsennetään omaa toimintaa ja huomioidaan toimintaan liittyvät eri laatunäkökulmat 

sekä kehitetään laatua tukevia toimintamalleja. Koulutukset antavat hyvät valmiudet lähteä 

rakentamaan sertifioitua laatujärjestelmää myöhemmässä vaiheessa. Salus Qualitas 

Consulting Oy: n Heidi Ilmonen. 

6.9.2022 klo 13.30–16.30 Henkilöstön kehittäminen 

27.9.2022 klo 13.30–16.30 Laadun kehittäminen 

11.10.2022 klo 13.30–16.30 Laadun arviointi ja virheistä oppiminen 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

LAADUN VERTAISVERKOSTO 

Hankkeen jäsenille, joilla on sertifioitu laatujärjestelmä tai olet valmis kehittämään laatua 
seuraavalle tasolle. 

Workshopeissa käydään arviointiin liittyviä aihealueita läpi ja mallinnetaan millaiset kriteerit 
tulisi toteutua läpäistäkseen arvioinnin. Muodostetaan yhteinen arviointikriteeristö ja -malli, 
jota voidaan jatkossa hyödyntää alueella itsenäisesti verkoston jäsenten keskuudessa. 
Ajatuksena on, että osallistujat sopivat koulutuksen aikana vertaisarvioinnit, niin, että jokainen 
tulisi arvioiduksi toisen verstaisverkoston jäsenen toimesta kerran vuodessa. 

Kouluttajana Heidi Ilmonen, Salus Qualitas Consulting Oy 

1.9.2022 klo 13.00–16.00 Kannattavuus ja mittarit 

20.9.2022 klo 13.00–16.00 Strategia, arvot ja visio 

5.10.2022 klo 13.00–16.00 Vaatimusten mukaisuus, uudistumiskyky 

27.10.2022 klo 13–16.00 Henkilöstö ja osaamisen varmistaminen 

9.11.2022 klo 13–16.00 Arvioinnit ja kehittäminen 

14.11.2022 klo 13–16.00 Häiriötilanteet ja varautuminen 

Huom! Vertaisverkko-tilaisuudet Livenä – ei tallennuksia. 

workshopeissa käydään arviointiin liittyviä aihealueita läpi ja mallinnetaan millaiset kriteerit 

yrityksissä, tulee toteutua, jotta se läpäisee arvioinnin. Näin muodostuu lopulta yhteinen 

vertaisverkoston arviointikriteeristö ja -malli, jota voidaan jatkossa hyödyntää alueella 

itsenäisesti verkoston jäsenten keskuudessa. Ajatuksena on, että organisaatiot sopivat 

vertaisverkoston sisällä arvioinnit toistensa kanssa, niin, että jokainen yritys / verstaisverkoston 



 

 

 

15.9.2022 klo 13.00–16.00 Tietosuojaohjelman rakentaminen ja tietosuojan mittaaminen 

13.10.2022 klo 13.00–16.00 Tietosuoja-asetuksien kertaus ja dokumentointi 

 

Miksi tietosuojakoulutukset ovat tärkeitä? 

Sosiaali- ja terveysalalla käsitellään päivittäin arkaluonteisia asiakas- ja potilastietoja. 
Asiakkaiden asioista keskustellaan usein myös suullisesti, kirjallisten tallenteiden lisäksi. Tämä 
ja lainsäädäntö edellyttävät palveluntuottajalta omia menettelyitä tietosuoja- ja tieturva-
asioiden hallitsemiseksi. Erityisen tärkeää on, että palveluntuottajalla on olemassa ennakointi- 
ja hallintakeinot tietoturvallisuuteen liittyvien riskien ja kyberrikollisuuden osalta. 
Palveluntuottajan tulee varmistaa myös henkilöstön ja avustavissa työtehtävissä toimivien 
henkilöiden tietosuoja- ja tietoturvaosaaminen. Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvissä 
koulutuksissa saat varmuuden lainsäädännön vaatimuksista ja hyvistä tietosuoja ja 
tietoturvakäytännöistä, jotka voit jalkauttaa omaan toimintaasi. 
 

Tietosuojan ja tietoturvan omavalvonta: Lainsäädäntö vaatii palveluntuottajalta tietosuojan ja 
tietoturvan omavalvontasuunnitelman laatimista, mikä on myös yksi tarkistettavista 
asiakirjoista viranomaisten tekemillä tarkastuskäynneillä. Suunnitelma on myös tärkeä osa 
Kanta-palveluihin liittymisessä. Yksinyrittäjille -ja tätä suuremmille palveluntuottajille on omat 
mallinsa, kuinka suunnitelma laaditaan. Tämä koulutus antaa tietoa myös siitä, miten voit 
virittää tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelman entistä paremmaksi työvälineeksi. 
Koulutuksissa keskitytään siihen, että osallistuja saa hyvät ja riittävät eväät asiakirjan 
laatimiseen.   
 

Kouluttajana Heidi Ilmonen Salus Quality Consulting Oy:stä. 

 
 

 

 

  TIETOSUOJA JA TIETOTURVA 

 

 

 

 



 

 

LEAN-TOIMINTA JA ITSENSÄ JOHTAMINEN 

Valmennuksen tavoitteena on ymmärrys Lean-ajattelusta sekä mitä se tarkoittaa omalla alalla, 

miten oppeja voi hyödyntää omassa työssä sekä mitä tuloksia sillä voi saavuttaa. Suunnitellaan 

alustavasti pilottihanke johtamismuutoksiin liittyen (tiimi tai itsensä johtaminen tai 

molemmat). Lean-valmennus Sopii yksinyrittäjille sekä isommille yrityksille, paljon esimerkkejä 

molemmista. 

7.9.2022 klo 13.00–16.00 Lean-toiminta ja jatkuva parantaminen, arvovirta-analyysi/ 

prosessien kuvaus 

14.9.2022 klo 13.00–16.00 Lean-esimiestyö/ prosessointi. 

Miten muutos johdetaan? PDCA + ongelmanratkaisumenetelmät. 

5.10.2022 klo 13.00–16.00 Työn ja toiminnan virtauttauminen – mikä on oikeasti tehokasta? 

Itsensä johtaminen ja oman ajankäytön hallinta. Miten mittaan kehitystä? Miten viedä Lean-

oppeja käytäntöön ja saavuttaa jatkuvan parantamisen organisaatio? 

Valmennuksessa osallistuja saa työkalut itsensä johtamiseen ja ajankäytön hallintaan. 

Ymmärryksen ongelmanratkaisusystematiikasta ja kulttuurista sekä muutamista työkaluista. 

Toiminnan/työn suunnitteluun Lean-opeilla. Valmennuksessa käydään läpi arvovirta-analyysi ja 

sen merkityksestä oman organisaation toiminnalle sekä kehittämiselle. Tavoitteena on, että 

organisaatiosta tulee jatkuvan parantamisen mallia noudattava. 

 

Kouluttajana Maija Holopainen Mflow Oy:stä. 

 

  LEAN 

 



 

PVM KELLONAIKA KOULUTUS        TOTEUTTAJA 

30.8. 9.30–12.30 Lastensuojeluyritykset koulutuskokonaisuus 1/6     SQC Oy 

31.8. 13.00–15.00 Webinaari: Yrittäjä ja yhdistystoimija – NYT! Sisään hyvinvointialueen ovesta  SOPIEN 2.0 

PVM KELLONAIKA KOULUTUS        TOTEUTTAJA  

1.9. 13.00–16.00 Laatuvertaisverkosto 1/6      SQC Oy 

6.9. 16.00–19.00 Digimarkkinoinnin työkalut 1/3       Funlus Oy 

6.9. 9.30–12.30 Lastensuojeluyritykset koulutuskokonaisuus 2/6     SQC Oy 

6.9. 13.30–16.30 Laatujärjestelmän rakentaminen 4/6     SQC Oy 

7.9. 13.00–16.00 LEAN-ajattelu 1/3       Mflow Oy 

8.9. 13.00–16.00 Teho Kanta-startti 1/3       SQC Oy 

13.9. 13.00–16.00 Alueellinen koulutus, Viitasaari 1/4     Taharon Voima Oy 

14.9. 13.00–16.00 LEAN-ajattelu 2/3       Mflow Oy 

18.9.  16.00–19.00  Digimarkkinoinnin työkalut 2/3       Funlus Oy 

15.9 13.00–16.00 Tietosuojakoulutukset 1/2      SQC Oy 

15.9. 13.00–16.00 Webinaari: Hyvinvointialueiden kilpailutuksen juridiikan ABC  Kontturi & Co Oy 

20.9 13.00–16.00 Laatuvertaisverkosto 2/6      SQC Oy 

21.9. 13.00–16.00 Webinaari: Haastava some      Tamora Oy 

22.9  13.00–16.00 Teho Kanta-startti 2/3       SQC Oy 

23.9. 9.00–12.15 Kiihdyttämö/ Työpaja 1       Promana Oy 

27.9. 9.30–12.30 Lastensuojeluyritykset koulutuskokonaisuus 3/6     SQC Oy 

27.9. 13.30–16.30 5/6 Laatujärjestelmän rakentaminen: Laadun kehittäminen  SQC Oy 

  ELOKUU 2022 

 

 

 

  SYYSKUU 2022 

 

 

 



 

27.9. 13.00–16.00 Alueellinen koulutus, Viitasaari 2/4     Tahoron Voima Oy 

27.9. 17.00–19.00 Alueellinen keskustelutilaisuus, Varkaus     Navitas 

28.9. 17.00–19.00 Alueellinen keskustelutilaisuus, Kaavi     Savonia 

29.9. 17.30–19.30 Alueellinen keskustelutilaisuus, KEITELE     SavoGrow 

29.9. 13.00–16.00 Alueellinen koulutus, Varkaus 1/2     Hesson paja 

 

PVM KELLONAIKA KOULUTUS        TOTEUTTAJA 

4.10. 9.30–12.30 Lastensuojeluyritykset koulutuskokonaisuus 4/6     SQC Oy 

4.10. 17.00–19.00 Alueellinen keskustelutilaisuus, Iisalmi     Iisalmen kaupunki 

4.10. 16.00–19.00 Digimarkkinoinnin työkalut 3/3       Funlus Oy 

5.10. 13.00–16.00 LEAN-ajattelu 3/3       Mflow Oy 

5.10 13.00–16.00 Laatuvertaisverkosto 3/6      SQC Oy 

5.10. 17.00–19.00 Alueellinen keskustelutilaisuus, Nilsiä     Savonia 

6.10. 17.30–19.30 Alueellinen keskustelutilaisuus, Pielavesi     SavoGrow 

6.10. 13.00–16.00 Teho Kanta-startti 3/3       SQC Oy 

7.10. 9.00–12.15 Kiihdyttämö/ Työpaja 2       Promana Oy 

11.10. 13.30–16.30 Laatujärjestelmän rakentaminen 6/6     SQC Oy 

11.10. 13.00–16.00 Alueellinen koulutus, Viitasaari 3/4     Taharon Voima Oy 

11.10. 17.00–19.00 Alueellinen keskustelutilaisuus, Varkaus     Navitas 

12.10. 17.30–19.30 Alueellinen keskustelutilaisuus, Rautalampi    SavoGrow 

12.10. 13.00–16.00 Alueellinen koulutus, Varkaus 2/2     Hesson paja 

13.10. 17.30–19.30 Alueellinen keskustelutilaisuus, Vesanto     SavoGrow 

  LOKAKUU 2022 

 

 

 



 

 

13.10 13.00–16.00 Tietosuojakoulutukset 2/2      SQC Oy 

19.10. 17.00–19.00 Alueellinen keskustelutilaisuus, Karttula     Savonia 

25.10. 9.30–12.30 Lastensuojeluyritykset koulutuskokonaisuus 5/6     SQC Oy 

25.10 13.00–16.00 Kanta Live: VARKAUS       SQC Oy 

25.10. 17.30–19.30 Alueellinen keskustelutilaisuus, Suonenjoki    SavoGrow 

25.10. 13.00–16.00 Alueellinen koulutus, Viitasaari 4/4     Tahoron Voima Oy 

27.10 13.00–16.00  Laatuvertaisverkosto 4/6      SQC Oy 

 

PVM KELLONAIKA KOULUTUS        TOTEUTTAJA 

1.11. 17.30–19.30 Alueellinen keskustelutilaisuus, Tervo     SavoGrow 

1.11. 9.30–12.30 Lastensuojeluyritykset koulutuskokonaisuus 6/6     SQC Oy 

2.11. 17.00–19.00 Alueellinen keskustelutilaisuus, Kuopio, Juankoski, Maaninka  Savonia 

10.11 13.00–16.00  Laatuvertaisverkosto 5/6      SQC Oy 

14.11 13.00–16.00  Laatuvertaisverkosto 6/6      SQC Oy 

16.11. 13.00–15.00 Hankkeen loppuseminaari      SOPIEN 2.0 

 

 

      

 

Koulutusesitteet ja lisätiedot koulutuksista ovat nähtäville nettisivuillamme osoitteessa: 

https://navitas.fi/sopien20-hanke  

  MARRASKUU 2022 

 

 

 

KAIKKI TALLENTEET KATSOTTAVISSA 1 KK AJAN KOULUTUKSESTA 

https://navitas.fi/sopien20-hanke


 

Ilmoittautuminen koulutuksiin viimeistään 7 vuorokautta ennen kyseistä koulutusta osoitteessa: 

https://navitas.fi/sopien20-hanke 

Etäkoulutuksiin ilmoittautuneille lähetetään linkki koulutukseen koulutuspäivän aamuna ja tallenne 

koulutuksen jälkeen. Live-koulutuksiin ei voi osallistua etänä. 

Hankekoulutukset kuuluvat hankkeen osallistumismaksuun. 

Kiinnostuitko hankkeesta? Ota rohkeasti yhteyttä! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Löydät meidät myös Facebookista! 

LISÄTIETOJA SOPIEN 2.0 -HANKKEESTA, KOULUTUKSISTA SEKÄ 

AVOIMISTA TAPAHTUMISTA: 

Navitas Kehitys Oy,  

Anne Matilainen, anne.matilainen@navitas.fi, p. 044 792 2639 

Jaana Tiitinen, jaana.tiitinen@navitas.fi, p. 044 493 5068 

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy,  

Minna Saario, minna.saario@savonia.fi, 044 785 6589 

Johanna Alastalo, johanna.alastalo@savonia.fi, 044 785 6064 

Iisalmen kaupunki, 

Iida Rautiainen, iida.rautiainen@iisalmi.fi, p. 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 

OSALLISTUMISMAKSU VUODEN 

2022 LOPPUUN SAAKKA:  

Yksinyrittäjät   150 €  

2–5 hlön yritykset  225 €  

6–19 hlön yritykset  450 €  

yli 20 hlön yritykset  750 €  

    (+ alv 24 %) 

HANKKEEN OSALLISTUMISMAKSU 

SISÄLTÄÄ: 

• Koko hankekauden koulutukset 

• Yrityskohtainen sparraus ja muut 

hankkeen asiantuntijapalvelut 

• Verkostoituminen 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 

https://navitas.fi/sopien20-hanke
https://www.facebook.com/sopien2hanke/
https://www.facebook.com/sopien2hanke/

