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KUOPIO HEALTH EKOSYSTEEMI
Terveystoimijoiden verkosto, joka sitoutunut 

viemään eteenpäin terveysteknologia osaamista, 
tutkimusta, elinkeinoelämää sekä 

alueen tunnettuutta
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TERVEYSTEKNOLOGIA 
KASVUN VETURI

Kaupungin ja maakunnan
painopistealue

Kuopion alueen kauppa-
Kamari ja Kuopion yrittäjät:
terveysteknologia ja
hyvinvointi ala kasvun kärkenä
>>200 uutta alan yritystä v. 2040
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TEKE –HANKE 2016-2017

1. Yritysten liiketoiminnan kasvattaminen kansainvälisiä yhteistyö-
ja rahoituskanavia hyödyntämällä

2. Innovaatio-, testaus- ja kehitystoimintamallin  luominen 
aitoon Living lab ympäristöön (kaupunki, KYS)

3. Terveysteknologian kehityskeskuksen tunnettuuden 
rakentaminen
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LIVING LAB

• Yritysten ratkaisujen joustava 
testaaminen aidossa 
potilasympäristössä, 
tavoitteena koko Sote
alueen kattava toiminta

• Idea-, käytettävyys-, kliininen 
tutkimustestaus

• Kuopio ja KYS

Yritys
Ratkaisut ja niiden 

testaus aidossa 
ympäristössä

Asiakas
Käyttäjälähtöiset 

ratkaisut

Terveydenhuolto
Kehityskumppani
Arjen innovaatiot



nimi  |  sähköpostiosoite  |  päivämäärä

LIVING LAB – INNOVAATIOSTA 
TUOTTEEKSI 

Kehitys
Living 
Lab
AB2

Idea
AB1

M&M
AB3

Loppu‐
asiakas

Kehityskierrokset palautteen perusteella

Loppuasiakkaan tarpeet mukana jokaisessa vaiheessa

Loppuasiakkaa
n tarve, 

Idea ja niiden 
kehittely

Tuote- / 
palvelukehitys 

sekä 
hyväksynnät ja 

standardit

Testaus 
oikeassa 

käyttöympärist
össä ja kv. 
yhteistyö

Myynti & 
markkinointi 

sekä 
jakelukanavat 
ja hinnoittelu

Käyttöönotto, 
koulutus, 
ylläpito ja 

jatkokehitys
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LIVING LAB -PROSESSI

Suunnittelu

•Yhteydenotto: alkukartoitus ja testaustuotteen arviointi (yritys & organisaatio)
•Suunnittelu: testaussuunnitelma (yritys)
•Sopimukset: testaussopimus (yritys & organisaatio)

Testaus

•Koulutus ja viestintä
•Testaus
•Palautteiden keräys

Arviointi

•Palautteiden analysointi
•Yrityksen tuotekehityksen arviointi
•Testausorganisaation innovaatioiden ja toiminnan arviointi
•Ulkoinen viestintä
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LISÄTIETOJA

 Kuopio Living Lab | perusterveydenhuolto
 Pauliina Kämäräinen
 pauliina.kamarainen@kuopio.fi

 KYS Living Lab | erikoissairaanhoito
 Kirsimarja Metsävainio
 kirsimarja.metsavainio@kuh.fi

 www.businesskuopio.fi
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TARJOOMO 2018-2020

• Hanke käynnistyy vuonna 
2018

• Palvelualusta, joka tuo 
kansalaisten saataville 
palvelut ja tuotteet kunnan 
ja maakunnan alueella





KIITOS!

Kuopion kaupunki


