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Kuopion terveysalan innovaatioekosysteemisparraukset 
 
 

Kuopion ja Pohjois-Savon alueen yhdeksi tärkeimmäksi osaamisalueeksi on muodostunut terveys- ja 

hyvinvoinnin osaaminen sekä tutkimus. Toimimme aktiivisesti Kuopion seudun profiloimiseksi 

kansainvälisesti vetovoimaisena innovaatiokeskittymänä. Tässä tehtävässä teemme tiivistä yhteistyötä 

alueemme yritysten, korkeakoulujen ja kehityskumppaneiden kanssa aluettamme vaurastuttavien 

liiketoiminta-mahdollisuuksien kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. 

Olemme kutsuneet Resolute HQ Oy:n toteuttamaan statusanalyysin alueemme innovaatiotoiminnan 

nykytilasta, erityiskohteena terveysalan KuopioHealth ekosysteemiyhteistyöalue. Profiloinnissa selvitetään 

Kuopion seudun innovaatiokeskittymän nykyiset vahvuusalueet ja tunnistetaan mahdollisia kehityspolkuja 

alueen kehittämisessä kansallisesti merkittäväksi ja kansainvälisesti vetovoimaiseksi keskittymäksi. Työn 

osana tulkitaan maailman parhaiden käytäntöjen soveltuvuutta alueemme kehittämiseen ja tunnistetaan 

lupaavimpia kohteita Kuopion seudun profiloimiseksi johtavana innovaatiotoimijana. 

Analyysi kohdistuu alueellisen yhteistyön jatkuvan kehittämisen, koordinoivan toiminnan ja parhaiden 

käytäntöjen arviointiin. Tavoitteena on tunnistaa lupaavimpia Kuopion seudun innovaatiotoimintaa 

vahvistavia kehityskohteita ja menetelmiä niiden käytännön johtamiseen. Tuloksia käytetään mm. 

innovaatiokeskittymän ja LivingLab toimintamallien kehittämiseen. 

Kutsumme alueemme innovaatiotoiminnan avaintoimijat mukaan yhteiseen työstämiseen sparrauspäiviin. 

Aika: tiistai 15.5.2018 klo 8:30-16:00 (sitova ilmoittautuminen 10.5. mennessä) 
Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkatu 1, 3.krs. D-siipi, tila D3005, Kuopio 
 
Aika: tiistai 29.5.2018 klo 8:30-16:00 (sitova ilmoittautuminen 24.5. mennessä) 
Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkatu 1, 4.krs. E-siipi, tila E4005, Kuopio 
 
Aika: maanantai 4.6.2018 klo 8:30-16:00 (sitova ilmoittautuminen 31.5. mennessä) 
Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkatu 1, 3.krs. D-siipi, tila D3005, Kuopio 
 
Ilmoittautuminen: https://my.surveypal.com/KuopioHealth-tilaisuudet 
 
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille innovaatiotoiminnasta kiinnostuneille sekä maksuttomia mutta vaativat 
ilmoittautumisen. Voit osallistua kaikkiin tai valita sopivimman päivän itsellesi. Paikkoja on rajoitetusti.  

  

https://my.surveypal.com/KuopioHealth-tilaisuudet
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Sparrauspäivät fasilitoi Jukka Viitanen Resolute HQ Oy:stä. Sparrauspäivät noudattavat oheista ohjelmaa. 

 
8:30 - 9:00 Aamukahvit 
  

9:00 - 9:10 Tilaisuuden avaus 
- Resolute HQ + esittelyt 

  

9:15 - 9:45  
 

Alueelliset innovaatioekosysteemit 
- alueellinen innovaatioyhteistyö 
- tilojen ja toiminnallisuuksien kokonaisuus  
- innovaatiosysteemin kokonaiskuva 
- globaalisti vetovoimainen innovaatiokeskittymä 
+ keskustelu 

  

9:45 - 10:30 Kotimaan parhaat käytännöt  
- Innovatiiviser kaupungit (INKA) -ohjelman koordinaattorikaupunkien vertailuprofiilit 
- vertailu metropolialueen keskittymiin 
- parhaiden käytäntöjen kokoelma 
+ keskustelu 

  

10:30 - 10:45 Tauko 
  

10:45 - 11:00 Julkisen sektorin innovaatiotoiminta 
- toimintaympäristö (innovaatiotoiminnan linjaukset) 
- rakennettu innovaatioympäristö 
- koulutustoiminta 
- T&K toiminta 

  

11:00 - 11:30 Kuopion julkiset innovaatiotoimet 
  

11:30 - 12:00 Keskustelu tuloksista 
  

12:00 - 13:00 Lounastauko (omakustanteinen) 
  

13:00 - 13:15 Yksityisen sektorin innovaatiotoiminta 
- veturiyritysten toimet 
- kasvuyritysten toimet 
- startup yritysten toimet 

  

13:15 - 13:45 Kuopion yksityisen sektorin innovaatiotoimet 
  

13:45 - 14:15 Keskustelu tuloksista 
  

14:15 - 14:30 PPP yhteistoimintamallit 
- klusteri- ja verkostomallit 
- testbed ja livin lab alustat 
- yrityspalvelumallit 

  

14:30 - 15:00 Kuopion yhteiset PPP toimet 
  

15:00 - 15:30 Keskustelu tuloksista 
  

15:30 - 16:00 Päivän yhteenveto 
 
 
Lisätietoja: 
Arto Holopainen 
arto.holopainen@kuopio.fi 
045 139 3996 
 
Sparraus toteutetaan osana Kuopion kaupungin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan Terveysteknologian 
kehityskeskus (TeKe) -hanketta, jota rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Savon liitto 


