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#Kuopio2040 -työseminaari 5.9.2017  
- rohkeasti kohti tavoitetta! 

RYHMÄTYÖSKENTELY –  Terveys ja hyvinvointi kasvun vetureina

Tähän mennessä edellisissä työpajoissa ja ideointisessioissa esille nousseet ideat: 

Houkuttelevuus -> kasvu 

 toimintaedellytykset kuntoon (koulutus, tutkimus, infra for All, tukipalvelut for Health) 

terveyspalvelut (sote) 

 yhteisten toimintamallien + tavoitteiden määrittely (ei pelkkää hanketoimintaa) 

 julkisten toimijoiden hankkeet + tk-toiminta yrityslähtöisiksi (kaupungin sote, KYS, UEF, 

Savonia)  

 tutkimusosaaminen innovaatioiksi ja liiketoiminnaksi  yritysten osallistaminen 

1) tietoisuus (alueen mahdollisuuksista ja muiden toiminnasta) 
2) kiinnostus (edellisen ymmärtäminen ja näkemys yhteistyömahdollisuuksista) 
3) sitoutuminen (kaikki tekevät mitä lupaavat ja jokainen määrittelee, mitä pystyy 
tekemään) 
4) osallisuus (uuden tuottaminen, uudet resurssit) 

Esim. Tekes tiloihin startup puisto 10-15 yritykselle 6 kk ajaksi jossa kaikki 
Tekes, ELY, TE, Finpro ja lisäksi Fiban yms. palvelut. Tavoitteena että 2/10 yrityksestä selviäisi 
eteenpäin jatkuvaksi liiketoiminnaksi 

Ratkaisut edellä maailmalle 

 fokusoimme globaaleihin terveyshaasteisiin ja valitaan painopisteet, joita työstämme 

yhdessä (tutkimus, koulutus, teknologia) 

 painopisteisiin testbed / referenssiympäristöt yhdessä yksityinen ja julkinen 

 on opittava yhteiskehittäminen  

 tarjoamme kv-yhteistyöhön PPP-palveluja (verkostot 

Kartoitetaan ensin alan suurimmat ja lähestytään sitten yksi kerrallaan. Tarjotaan Kuopiota maailman 
parhaana asuinympäristönä työntekijälle; puhdas ilma, vehreä luonto, Kallavesi, lapsille turvallinen 
kasvupaikka  
 
Tavoitteiden saavuttaminen: avoimesti yhteyksiä eri alojen yrittäjiin + Suomen edustustoihin 

Saada valtava tutkimusosaaminen (UEF, KYS, Savonia, sektoritutkimuslaitokset) ”käännettyä” 
innovaatioiksi joita voimme hyödyntää uuden liiketoiminnan kehittämiseksi, teknologia stat-upit, SME:t, isot 
kansalliset & kv-yritykset 
- toimenpiteitä ”liiketoimintaosaamisen ja tutkimusosaamisen kohtauttaminen” / team building 
- rahoitusta (Tekes, ELY, yksityinen) 
- creating awareness 

Kertoa omalla kokemuksella miten yritys on aloittanut ja kasvanut, kannustaa, sparrata, 
osallistuttaminen - alueen yritykset teknologian hyödyntäjinä 
 
Selkeät business-caset aihioille, verkostot, asiakkaat 
 



 

 

 2 (3) 

    
    
 

 

 

Liiketoiminnan kehityksen merkittävä kasvattaminen tutkimusprojekteilla 
 
Alueen yritysten verkottaminen tutkijoihin ”entrepreneur in residence” - proof-of-concept -vaihe 
kaupallistamisen valmisteluun 
 
Infrastruktuuri – tietous: health tietokannat saataville, Kuopiosta kansallinen veturi 

Koulutus: yrittäjyys + health (tech), teknologia + health, ”Slush” Health Tech  

 yrittäjyyden tukeminen 

 tilat, tukipalvelut, vero / palkkatuet  

  Health Tech incentives 

 
Organisaatioiden törmäyttäminen määrätietoisesti 

Kasvurahasto 

 kaupunki, Pohjois-Savon kunnat, ELY / EU, operaattori 

 Accelerator -ohjelma  haetaan, sijoitetaan 

 avoimet innovaatiot 

 testialusta 

 UEF, Savonia, KYS, Kuopio 

 

Tahko SLP  10-30 uutta start-upia / vuosi ja isot yritykset + Kuopion kaupunki elinvoima 

Accelerator 
- joka vuosi yksi ohjelma, johon 10-20 yritystä 
- AC ottaa 5 % 

Kasvualusta kuntoon  start-up – grow – global palvelut 

 referenssimarkkinat, kaupunki testbedinä 

 rahoitus, rahastot, enkelit jne. 

 asenne, viestintä kuntoon  myös kv. viestintä 

 yhteistyö  yhteisiä työstöjä, yhteinen tahtotila eri organisaatioilla 

 ”sote-tehtaiden” ideat jalostukseen, selkeät käytännöt, mallit 

 kv-tapahtumia, ihmisiä Kuopioon näkemään & kokemaan 

 selkeät erikoistumisen fokukset, esim. täsmälääketiede, arktinen terveysteknologia 

 TKI-palvelut yrityksille selkeästi esiin 

 osaavan työvoiman koulutus  DI-koulutus Kuopioon 

 ennakointi / tulevaisuusryhmä seuraamaan muutoksia 

Terveysteknologian TK-toiminnan säädökset / laatuprosessit yrittäjien selkäytimeen 

 älykaupunki  tietomassan hyödyntäminen  tietoaltaat 

Paikallisen start up –skenen virkistäminen innovaatiokilpailuilla, paikallisia rahoittajia 
hyödyntäen ja tutkien -> vahvempi tuki -> oikeaa liiketoimintaa 

Terveysteknologia ja hyvinvointiala kutsutaan Kuopioon käymään ja näkemään omin silmin lomailu- / 
asumis- yms. mahdollisuudet 

- houkutellaan esim. Aasia/Kiina/Japani turisteja/yrityksiä Suomeen ja Kuopioon mukana eri 
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yritysalojen edustajia (ns. tavallisten turisteine joukossa) Samalla näkevät mahdollisuudet toimia 
gatewaynä Eurooppaan. Miten me mukana: voimme olla mukana kartoittamassa potentiaaliset 
yritykset, olla esittelemässä toimintaamme heille 

Listataan potentiaaliset kv-yritykset, joilla ei vielä edustusta Euroopassa -> sijoittuminen Kuopioon 

Panostusta tutkimukseen tavoitepainotteisesti (yritykset ja start upit mukaan) 
- uusia patentteja, ideoita, liikeideoita 
- uusia yrityksiä, mahdollisuuksia vanhoille yrityksille 

Yritysten olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen 

Terveysteknologian yrityksille Kuopion alue = paras alue 

 tilat 

 toimitilat / www saatavuus 

 henkilöt ja yritykset – Kuopion kaupunki auki 

Vahva yritysten tahtotila ja selvitys siitä, millaisia tarpeita jo olemassa olevilla yrityksillä on 
-> liiketoiminnan synergia ja kasvusuunnitelmat 

Panostus tutkimukseen tavoitepainotteisesti 

Terveysteknologian ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä (T&K) näkyväksi innovaatioalustan avulla 
 
Ideoita on vietävä maakuntaohjelmaan/strategiaan: vaikuttaa EU-rahoituksen saantiin alueella 

2040 –tavoite kaikkien yritysten strategian osaksi 

- yhteinen advisorbord  
->tuetut palvelukonseptit 
-> digitaalisesti 

 


