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HYVÄN 
RIESLINGIN 
YSTÄVÄLLE.

Kuopio
Jaana Martikainen

Pohjois-Savon keskuskaupungit 
Kuopio, Iisalmi ja Varkaus perusta-
vat yhteisen pääomasijoitusrahas-
ton, johon haetaan myös yksityisiä 
sijoittajia.

North Savo Startup Fund -nimi-
sen rahaston toiminta alkaa tämän 
vuoden aikana. Rahaston koko 
on 10 miljoonaa euroa ja alustava 
toiminta-aika kymmenen vuotta.

Sijoituskohteiksi valitaan noin 
20 kansainväliseen kasvuun täh-
täävää pohjoissavolaista yritystä, 
jotka toimivat Itä-Suomen vah-
voilla toimialoilla kuten terveys- 
ja hyvinvointialalla, cleantechissä, 
ICT-alalla tai energia- ja teknolo-
giateollisuudessa.

Tavoite on tukea paikallisia yri-
tyksiä kasvu-urille ja samalla nos-
taa koko alueen elinvoimaa muun 
muassa työpaikkojen kautta. 

Kuopion rahoitusosuus on 2,2 
miljoonaa euroa ja Iisalmen sekä 
Varkauden 0,5 miljoonaa kum-
mallakin.

Rahastoon haetaan myös sijoit-
tajia yksityiseltä puolelta ja mini-
mitavoite on 2,9 miljoonaa euroa. 

–�Rahaston perustaminen ei olisi 
onnistunut ilman Pohjois-Savon 
ely-keskuksen avustuspäätöstä, 
kertoo Kuopion kaupungin elin-
keinojohtaja Jukka Pitkänen.

Ely-keskus avustaa rahastoa 4,9 
miljoonalla eurolla. Summa ei ole 

sijoitus, eikä avustus vaikuta elyn 
muihin yritystukiin.

Keskuskaupunkien lisäksi 
mukaan toivotaan myös muita 
alueen kuntia. Yksityiset ammat-
tisijoittajat ovat puolestaan toteu-
tumisen ehto.

–�Hyvältä näyttää alustavien 
neuvottelujen perusteella. Jotkut 
sijoittajat ovat puhuneet jo seit-

sennumeroisista summista, joil-
la voisivat lähteä mukaan, Jukka 
Pitkänen sanoo.

Pohjois-Savon ely-keskuksen 
ylijohtaja Kari Virranta sanoo, 
että alueellista rahastoa on hiot-
tu jo viitisen vuotta.

–�Tällainen meidän alueelta on 
puuttunut. Nyt saadaan yhteis-
kuntavastuullinen rahasto, jos-
sa on myös yksityisiä toimijoita, 
Virranta toteaa.

Hän on havainnut, että Pohjois-
Savossa on alkanut kukkia Poh-
jois-Karjalan henki.

–�Siellähän on raharikkaita, jot-
ka haluavat kantaa yhteiskunta-
vastuutaan. 

Rahastossa mukana olevat kun-
nat ja ely-keskus eivät tavoittele 
suoranaisia taloudellisia voittoja, 
vaan jos rahastokauden päätyttyä 
ollaan saamapuolella, voitot laite-
taan seuraavan alueellisen rahas-
ton siemeneksi.

Kuntien tuet yrityksille ovat 
saaneet aiemmin osakseen kri-
tiikkiä etenkin silloin, kun rahat 
ovat haihtuneet savuna ilmaan 

tai pahimmillaan langenneet lai-
natakausten muodossa kunnan 
maksettaviksi.

–�Kuntien tukimuodot yrityksil-
le ovat muuttaneet viime vuosina 
muotoaan. Sijoitusrahastossa ei 
tehdä paikallispolitiikkaa, eivätkä 
kuntapäättäjät päätä mihin sijoi-
tetaan, Kari Virranta muistuttaa.

Ely-keskuksen rakennerahasto-
palveluden yksikönpäällikkö Kale-
vi Pölönen jatkaa, että aiemmin 
alueelliset rahastot ovat olleet huo-
nossa maineessa, koska niissä on 
menetetty paljon. 

–�Nyt sijoituspäätökset tekee 
ammattimainen hallinnointiyh-
tiö, eikä paikallinen edunvalvonta. 

Seuraavaksi rahastolle haetaankin 
hallinnointiyhtiötä kilpailutuksel-
la. Hallinnoija pyörittää rahastolle 
perustettavaa kommandiittiyhtiö-
tä ja tekee sijoituspäätökset, mutta 
kuulee myös sijoittajaneuvostoa, 
joka koostuu sijoittajista.

Hallinnoija valitaan elo–syys-
kuun aikana. Sillä täytyy olla toi-
mintaa Pohjois-Savon alueella ja 
sen tulee lähteä rahastoon mukaan 
0,4 miljoonalla eurolla.

Katse ja rahat kotiseutuun
Pääomasijoittaminen: Pohjois-Savoon rahasto, joka satsaa alueen kasvuyrityksiin.

Kari Virranta (vas.) ja Jukka Pitkänen odottavat jo syksyä, että North 
Savo Startup Fund -rahastolle valitaan hallinnoija.
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Potilastietourkintaa 
tutkitaan yhä
Iisalmi
Petri Karvinen

Ylä-Savon sote -kuntayhtymä 
tutkii edelleen kahden hoita-
jansa toimintaa niin sanotussa 
potilastietojen urkintatapauk-
sessa. Terveysjohtaja Eija Jestolan 
mukaan kuntayhtymä on selvi-
tellyt asiaa itse sen jälkeen, kun 
poliisi päätti lopettaa tapauksen 
tutkimisen tammikuussa.

Viime vuonna kuntayhtymä 
epäili kahden hoitajansa syyllis-
tyneen yli sadan potilaan tietojen 
luvattomaan tarkasteluun. Asiasta 
tehtiin tutkintapyyntö poliisille, 
joka lopulta katsoi, ettei hoitajia 
ole syytä epäillä rikoksesta. 

Ylä-Savon sote oli päätökseen 
tyytymätön.

–�Sisäistä selvittelyä on tehty ja 
tehdään edelleen. Mahdollisista 

jatkotoimenpiteistä on määrä päät-
tää vielä tämän vuoden aikana, 
Jestola kertoo.

Jestolan mukaan selvittely on 
edennyt hitaasti, koska kuntayh-
tymällä on pöydällään akuutim-
piakin asioita. 

Asiaa ei olla kuitenkaan jättä-
mässä sikseen.
Urkinnasta epäillyt hoitajat irti-
sanottiin Ylä-Savon sotesta jo yli 
vuosi sitten. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattijärjestön Tehyn mukaan 
irtisanomiselle oli asianmukaiset 
perusteet.

Jos Ylä-Savon sote päätyisi 
tapauksen tiimoilta jatkotoimiin, 
kyseeseen voisi tulla esimerkik-
si uuden tutkintapyynnön teke-
minen.

–�Tämä on meille tärkeä asia ja 
se on syytä selvittää kunnolla, Jes-
tola sanoo.

TAMPERE

Kuusi ihmistä pelastettiin kerros-
talosta Tampereen keskustassa 
myöhään sunnuntai-iltana, kun he 
jäivät savun saartamiksi.

Tulipalo sai alkunsa neljännen 

kerroksen asunnon saunatiloista. 
Huoneistossa ollut asukas pääsi 
poistumaan talosta itse, mutta 
yläpuolisen kerroksen asukkaita 
jäi loukkuun. Pelastuslaitos evaku-
oi yhteensä kuusi henkilöä, joista 
kolme nostolava-autolla. Palo 
saatiin hallintaan nopeasti, mutta 
se ehti aiheuttaa paloasuntoon 
mittavia vaurioita. Myös muihin 
asuntoihin tuli savuvahinkoja.

Hälytys palosta Hämeenpuis-
tossa yöhään illalla.

Kuusi ihmistä 
pelastettiin 
palavasta 
kerrostalosta


