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Hankkeen projektipäälliköt Gitta Ja Tom

• Projektipäällikkö, KAMK,
• TtM, Kliininen asiantuntija YAMK.
• Rentoudun luonnossa, nauttien 

kaikista vuodenajoista.
• Innostun johtamisesta, soten 

kehittämisestä, aidosta  
yhteistyöstä, strategiaan 
perustuvasta kehittämisestä ja 
uuden luomisesta.

• Projektivastaava, Tamora
• Muutos- ja palvelumuotoilija
• Tehtävänä 

hyvinvointiyhteiskunnan 
pelastaminen

• Innostun hyvästä elämästä, 
vaikuttavasta 
asiakaskokemuksesta, 
elämyksistä ja aidosta 
yhteistyöstä.



Sotenoste hankeen ajankohta, kohderyhmä 
ja tavoitteet
• Hankkeen ajankohta: 1.3.2018- 31.12.2020

• Hankkeen kohderyhmä: Pk- yrittäjät

• Hankkeet tavoitteet:
– Vahvistaa alueen sote- ja hyvinvointialan pk- yritysten valmiuksia toimia 
muutoksessa. 

– Asiakaslähtöisten prosessien tunnistaminen

– Digitalisaation mahdollisuuksien ja tarpeiden selvittäminen 

– Tuottaa tietoa toimialan muutoksesta

– Liiketoimintaosaamisen kehittäminen: tuotteistus, markkinointi jne.

– Selvittää verkostomaisen yhteistyön mahdollisuudet

– Muutosjohtamisen tukeminen

– Yhteistyön käynnistyminen alueellisesti tasapainoisesti kuntien ja yrittäjien välillä 
,alueen strategiaan nojaaminen



SoteNoste hankkeen tarkoitus

• Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven sosiaali- ja terveys- ja 
hyvinvointialan yritysten tuottavuuden parantaminen, tarjoamalla 
valmiuksia toimia muutoksessa.

• Kuntien rooli nähdään tärkeänä yhteistyön rakentumisessa 
yhdessä yritysten, hanketoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa.

• Hyvä palveluverkosto tukee alueen vetovoimaisuutta sekä 
asukkaille, että matkailijoille.
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SoteNoste –hanke triple –helixin toteuttajana
• Professori Henry Etzkowitz on innovaatiomallin isä ja 

innovaatioyliopistokäsitettä ympäri maailmaa levittävä 
lähettiläs.

– Mallissa elinkeinoelämä, yliopistot ja valtio ovat 
vuorovaikutuksessa toisiinsa tai kietoutuneet 
toistensa ympärille. Tästä on konkreettisena 
esimerkkinä mm. Piilaakson alueen malli, jossa 
yritykset, korkeakoulut ja kaupunkiseutu 
muodostavat tehokkaan ja yrityksille myönteisen 
toimintakulttuurin ja vuoropuhelun ja siten pohjan 
kasvuyrityksille.

• Ilman Triple Helixiä ei innovaatiota saada 
konkreettisesti teoiksi. 

• SoteNosteen triplehelixin muodostavat: kunnat,  
niiden kehittämisyhtiöt, kamk ja yrittäjät.

– Soteyritysten verkoston tulee olla osa todellista
ekosysteemiä, todellinen vahva palveluntuottaja
ja kumppani kunnalle ja soteyhtymälle!



Hankkeen alueen erityispiirteiden ja 
strategian huomioiminen



Hankkeen alueen strategioiden ja 
erityispiirteiden hyödyntäminen



Seitsemän askelta 
SoteNosteeseen!



Onnistumisen elementtejä

• Oman tekemisen muotoilua

• Jatkuvaa vaikuttavuuden arviointia

• Opitaan asioista, opitaan kokeiluista

• Me henkisyys!

• Johtamisosaaminen

• Mikä on ajankohtaista just nyt!



Mistä aito yhteistyö rakentuu? 
• Hankkeen lähtökohtana ollut  alueellinen tarve

• Määränpää ja askeleet, Road Map

• Ketteryyttä, joustavuutta tiimissä ja jatkuva vuorovaikutus asiakkaan kanssa

• Strategiaan perustuva tekeminen. Lähtökohtana alueelle integrointi

• Elämänmakuiset yritykset mukana

• Aito yhteistyö ja halu auttaa

• Rehellisyydestä ja luottamuksesta!

• Hybridimalli; luo joustoa yhteistyölle.



Hankkeen kokeilukulttuuri!

• Keskeistä on edetä kokeillen, verkostoa ja ekosysteemiä 
hyödyntäen

• Tärkeää kokeiluissa on hyödyntää ympäristötuulet ja 
megatrendien mahdollisuudet

• Jokainen kokeilu pitää tehdä näkyväksi, sillä ne kasvattavat 
myyntiä ja herättävät kiinnostusta. Tarinoissa on valtava voima.

• Sotenosteessa on kokeiltu superkokkia, sotekauppaa, digikurssia.

• Kokeiluissa on oltava iso kuva tiedossa ja niiden on tuotettava 
asiakashyötyä, niiden avulla on lisätä alueen menestystä ja 
elinvoimaa.



Tästä välittyy se ilo, into ja innostus, mistä hankkeessa on kysymys. 
Kokemusten myötä syntyy luottamus ja luottamuksen avulla voidaan 
saada yhteisiä onnistumisia. Tarja oli hankkeen ensimmäinen kokeilija, 
superkokki –kokeilu oli menestys! Nyt seuraa tarina Tarjasta…









SUPERKOKKI ON KAATANUT SOTENOSTEEN VERKKOSIVUT! On se niin mahtava. 
Wink myös Koillissanomat. Mutta ei se mitään. Saadaan me useampikin 
Superkokki liikkeelle ilman verkkosivuja. Vaikka viestittämällä tänne. #superkokki 
sotenoste.fi



Digitaalisen maailman taikakeijut ovat saaneet 
sotenoste.fi sivut taas pystyyn! Olihan tungosta # 
sotenoste



Ja korona tuli!



Hankkeen toiminta /opit maaliskuu –
syyskuu2020

• Hankkeen toiminta joulukuu 2019 –lokakuu 2020
– Seitsemän askelta SoteNosteeseen keväällä 2019!

– Yrittäjien vieraana syksyllä 2020.

– Sotekauppa kokeilu, opit→ focus käännettiin kokeilun jälkeen 
brändialustaksi. 6.10. äänestettiin nimeksi ”voihyvinkoillismaalla”. Tämän 
hallinnointi sotenostery jatkossa.

– Digiverkkokurssi, opit → tiukempaa, tiiviimpää pakettia toivottiin. Pilotti 2 
marraskuussa

– Ekosysteemin muodostuminen ry:ksi→ aktiivinen vuorovaikutus yrittäjien 
kanssa. On vaatinut sekä yhteisiä tapaamisia, että henkilökohtausta 
vuoropuhelua yrittäjien kanssa. Luottamus kasvanut;  innostuneita ja 
kiinnostuneita lisää, erityisesti Kuusamokin aktivoitunut. Pitää saada 
konkreettinen organisoitumis- ja johtamismalli ja sisäinen viestintäkanava. 
Wa- ryhmä perustettiin syksyllä, tällä hetkellä Wa- ryhmässä n. 20 yrittäjää, 
toimii viestinnän kanavana. 



Sotekauppa https://sotekauppa.fi/

• Sotekaupassa on Koillismaan yrittäjät mukana tuottamassa yhdessä palveluita. Yhdessä 
ja erikseen. Kaupan tarkoitus on tuottaa hyvinvointia alueelle ja sen asukkaille. Laajasti 

ajateltuna sote-, terveys- ja hyvinvointiala.

• Kaupan sisältö muuttuu ja muokkautuu tilanteen mukaan. Kustakin palvelusta löytyy 
yhteystiedot jos sinulla on kysyttävää palveluista. Yrittäjät tietävä itse parhaiten vastata 

näihin kysymyksiin.

• Mitä palvelutuotteita sinä haluat ostaa sotekaupasta? Kerro se kirjoittamalla Facebook-
sivumme seinälle!

• Sotekauppa jää historiaan kokeiluna ja tilalle voihyvinkoillismaalla -brändialusta!

https://sotekauppa.fi/
https://www.facebook.com/sotenostekoillismaapudasjarvi/


Hankkeen tulokset, kuvat!

• SoteNoste ry, pj. Mika Lämsän muun hallituksen johdolla jatkaa 
toimintaansa  yhdessä yrittäjäverkoston kanssa kasvattaen 
ekosysteemiä, tärkeä ikkuna leveimmille hartioille 
neuvottelukumppanina kuntiin ja tulevaan maakuntaan, yksittäisen 
yrittäjän sijaan yhtenäinen ryhmä, kehittämisrahat, yhteiset 
palvelutuotteet → palveluvalikoima laajenee, veto- ja pitovoiman 
lisääntyminen, uudenlainen kulttuuri ”yhdessä olemme enemmän”

• voihyvinkoillismaalla.fi - brändialusta, tärkeä ikkuna yritysten palveluihin; 
paikalliset, turistit. Tukee alueen vetovoimaisuuden lisääntymistä 
monimuotoisine palveluineen. Uusille yrittäjille ”place to be”. Sotenoste 
ry:n perustamiskokous oli 6.10., rekisteröintiin yhdistys lähti 18.10.

• digikurssi menestyjille! – työkalu yrityskehittäjille; strategian, 
tuotteistamisen, markkinoinnin(digi





SoteNosteen viestintä
• https://sotenoste.fi/

• Uutiskirjeet ; viimeisimmät 1.9. ja 8.10. 

• Sotekauppa.fi, noin 600 visiittiä

• Sotenoste Fb, seuraajia n. 260 , parhaimmillaan syksyllä n.2300 orgaanista 25.9. ”Nosteista faktaa aamuun, info yhdistyksen 
perustamisesta”, 6.10. Riikalla vierailu ym.

• IG arcticgitta; 160 seuraa: Pudasjärvi. Taivalkoski. Kuusamaa. Elämää ja elämyksiä #sotenoste sotenoste.fi

• S-postia yrittäjille, Yrittäjien oman wa ryhmän perustaminen 7.9.2020

• Henkilökohtaista puhelua yrittäjien kanssa, useat puhelinkeskustelut

• Sidosryhmien edustajat: Tiedottaminen sidosryhmille  s-postilla(kunnan ja kehitysyhtiöiden viestintä, mainosbuffit alueen lehtiin yrittäjät, Fb:STM/hyvinvointi 
ja terveydenedistämisen ryhmä, Fb:soteammattilaiset)

• Ansaittu media: viimeisin 30.9.2020 Iijokiseutu_Uusi alueellinen yhdistys suunnitteilla!

• Sisäinen viestintä

• Hankeyhteistyö: Yhteydet muihin hankkeisiin (TTL, Eveliina korkiakangas, pp/Työkykyä sote-yrittäjän arkeen – keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan, 
Ksak Auli Posia, pp/ LUONNOLLISESTI -valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta, SOTE-palveluyrittäjänä uudessa 
normaalissa, Jamk Ulla Teppo; hyvää yhdessä!

• Viestinnän tavoitteena on vaikuttavuus.

– Virallinen tavoite 20 mikroyrittäjää ja 10 pientä yrittäjää. 



SoteNoste 
Susirajacampilla
6.10.



Nuotiolla, tästä se alkoi pienen tytön tai 
pojan unelma, josta muodostui yritys!



Hankkeen toiminnallinen tilanne

• Toiminnot lokakuu – joulukuu

– Sotekaupasta tuli voihyvinkoillismaalla -brändialusta

– ArvoCoahching: SoteNoste ry:ssä mukana olevien yritysten ensimmäinen 
vuoropuhelu arvoista. Tästä se lähtee. Tarkoituksena on kirkastaa omien 
arvojen kautta, yhteisen ekosysteemin arvopohja.

– Innovaatiokiihdyttämö vielä 4.11. Tukea ja apua palvelutuotteiden 
muotoiluun. Uusia kontakteja ja mahdollisuuksia uuden luomiseen yhdessä! 
Ja mallintaa yhteistyötä. Ajatus, että jatkossakin olisi yhteisiä 
sparraushetkiä.

– Digikurssin testaus marraskuussa

– Päätösseminaari digitaalisesti 1.12.2020



Sotenoste -hanke on ollut “road mapin” mukaisia tekoja, 
ketterää kokeilua ja rohkeaa heittäytymistä. 



Kiitos!








