
Kaupunginjohtajan ja yrittäjien etätapaaminen 3.3.2021 – Q & A 

Mistä löytyvät kaupungin palveluprosessien kuvaukset ja hankintastrategia? 

Kuopion kaupungin hankintaohjelma (strategia) ja hankintaohjeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta: 
www.kuopio.fi/fi/julkiset-hankinnat Palveluprosessit eivät ole kaupungin sivuilla nähtävillä. 

Vastaaja: Hankintasuunnittelija Tiina Tiihonen 

  
Miten Kuopion kaupunki huomioi alueen mikro- ja pk-yritykset hankinnoissaan? Toteutuuko 
hankintastrategian kirjaukset hankinnoissa?  

Hankintaohjeet sisältävät kirjauksen tästä. Tällä hetkellä ei ole toteutettu kootusti seurantaa siitä, miten 
kirjaukset toimivat hankinnoissa. 

Vastaaja: Hankintasuunnittelija Tiina Tiihonen 

 

Miten Kuopion kärkialueista esimerkiksi terveysdatan hyödyntäminen ja sen osa-alueet, 
kuten päätöksenteon tukeen liittyvät todellisen elämän tieto (real-world evidence) ja 
terveystalous (ennustemallit, vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus) näkyvät 
kärkihankkeissa? 

Terveys- ja hyvinvointidata on vahvasti Kuopion ja valtion välisessä ekosysteemisopimuksessa mukana. 
Sopimuksessa yksi Kuopion kärki on terveys- ja hyvinvointiteknologia, jossa painopiste on digitalisaatio, 
älykkäät teknologiat, todellisen elämän tieto, älykkäät ravitsemuksen ratkaisut, terveysdata-alustat. 

Terveysdata liittyy vahvasti myös POSOTE20 rakenneuudistuksen kärkihankkeeseen, jossa Kuopio on 
vahvasti mukana.  

Hyvinvoinnin ja erityisesti mielenterveyteen sekä päihdeongelmiin tähtäävä Hyvällä Mielellä Pohjois-Savo -
ohjelma tavoittelee ratkaisuja myös hyödyntäen laajaa tietopohjaa 

Vastaaja: Innovaatiopäällikkö Arto Holopainen 

 

Miten yritysten moninaisuutta haetaan Kuopioon? Otetaanko ympäristöarvot paremmin 
huomioon elinkeinopolitiikassa? Miksi Finnpulp on kaupungin elinkeinopolitiikassa edelleen 
mukana, vaikka se on hankkeena Korkeimmassa oikeudessa kumottu? 

Jokainen yritys, yrityksen toimialasta tai sen koosta riippuen on yhtä arvokas kaupungille. Kuopion 
elinkeinorakenteen monipuolisuus nähdään erinomaisena vahvuutena. Toki kehittämisen painopisteitäkin 
meillä on ja ne kohdistuvat monipuolisesti mm. Savilahden alueen eri osaamisen painopisteisiin.  

Ympäristö ja luontoarvot ovat entistä enemmän esillä, niin yritysten kun kaupungin kehittämistoimissa. 
Kuopion kaupunki on sitoutunut strategiassaan edistämään pitkäjänteisesti resurssien viisasta käyttöä – 
kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä sekä jätteetön kestävän kulutuksen 

http://www.kuopio.fi/fi/julkiset-hankinnat


kaupunki viimeistään vuonna 2050. Yritysalueiden kaavoituksessa ympäristöarvot ja -näkökulmat ovat 
keskeinen osa alueiden suunnittelussa.  

Finnpulp-hanke on kokoluokassaan hyvin merkittävä Kuopiolle, Pohjois-Savolle ja koko Itä-Suomelle. On 
hyvä, että asian ympärillä käydään laajaa keskustelua. Mahdollisen tehtaan ympäristövaikutukset 
arvioidaan ympäristölupaprosessissa.   

Vastaaja: Elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen 

  

Kuka tai ketkä vastaavat tietoliikenneverkon tulevasta kehityksestä ja mistä suunniteltuun 
älyinfraan löydetään rahoitus? 

Tähän meillä ei ole tarpeeksi tietoa, mutta veikkaisin, että tietoliikenneverkon kehitys on tulevaisuudessa 
hyvinkin vahvasti yksityisen ja julkisen kumppanuudella tehtävää kehitystä (ml. rahoitus). Tähän 
kokonaisuuteen Savilahden valokuituinfra & 5G suunnitelmien skaalaaminen koko kaupunkiin on tulevien 
vuosien mahdollisuuksia. 

Vastaaja: Innovaatiopäällikkö Arto Holopainen 

 

Onko kaupungilla kansainvälisen koulutuksen koordinaattoria tai yhteistyökumppania?? 

Kaupungilla työnantajana ei ole kansainvälisen koulutuksen koordinaattoria, mutta palvelualueilla tilanne 
on jo toinen. Kasvun ja oppimisen palvelualueella on mm. Kuopion Lyseon IB-linjan ja kv-hankkeiden vuoksi 
koordinaattorit ja runsaasti yhteistyökumppaneita. 

Jokainen lukio on hoitanut kansainvälisiä asioita moninaisesti ja itsenäisesti. Lukioiden 
yhteistyökumppanina kansainvälisissä asioissa on NEST-keskus, joka on Itä-Suomen lukioiden 
kansainvälistymistä ja työelämäyhteistyötä tukeva verkosto.  

Vastaajana: Koulutusasiantuntija Jonna Jäntti ja lukio-opetuspäällikkö Jukka Sormunen 

  

Miten kaupunki tukee yritysten kansainvälistymistä? 

Meillä on käynnissä Invest and Expand -hanke, joka pitää sisällään myös kansainvälistymiseen liittyviä 
tukipalveluja, kuten sijoitusten hakemista, kansainvälistä verkostoitumista ja Kuopio Goes -matkoja. Kuopio 
Goes - vienninedistämis- ja markkinakartoitusmatkoilla edistetään Kuopion alueen elinkeinoelämää sekä 
kasvatetaan tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Tarjoamme rahoitusneuvontaa sekä toimimme linkkinä Team Finland -verkostoon. Team Finland on 
yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto, joka tarjoaa yrityksille 
sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. 

Olemme myös pyrkineet vaikuttamaan lupaavien kansainvälistyvien yritysten kasvuun perustamalla 
Pohjois-Savon pääomarahaston.  

Vastaaja: Yritysasiamies Anu Häiväläinen 

 



Millaisia digitaalisia palvelumuotoilun prosesseja ja palaute/viestintäkanavia ml. 
loppukäyttäjät ja toimijat on seuraavan kymmenen vuoden aikana suunnitteilla? Prosesseja, 
joissa kaupungin oma asiantuntijuus ja tieto rikastuu reaaliajassa käyttäjien ja toimijoiden 
kanssa? 

Digitalisaation näkökulmassa palvelumuotoilu on yksi keskeinen menetelmä, jolla palvelujamme 
uudistetaan (mm. Ihmiskeskeinen Digitaalinen Kunta (IDK), kolmevuotisen digitalisaation kyvykkyyden 
kasvattamisen hankkeen myötä)  

Yhteiskehittäminen on toinen keskeinen näkökulma, jota edistetään mm. Kuopio Living Lab toiminnassa. 
Tässä tavoite on, että Kuopio kumppaneineen voi toimia kehitysalustana tulevaisuuden hyvinvoinnin 
ratkaisuille ja palveluille. 

Digitaalisia osallistamisen alustoja kehitetään edelleen, joiden kautta kuntalaiset ja muut loppukäyttäjät 
pystyvät osallistumaan kaupungin kehittämiseen. Esimerkiksi OmaKunta -digitaalinen asiointikokonaisuus 
yhdessä Siilinjärven kanssa.  

Vastaaja: Innovaatiopäällikkö Arto Holopainen 

 

Millaisia työpaikkoja ja pk-yritystoimintaa lisääviä, nuorten kanssa toteutettavia ja nuorille 
suunnattuja matalankynnyksen digitaalisia kanavia on suunnitelmissa, seuraavan kymmenen 
vuoden aikana, suunnitelma/raami? Laajemmin, mistä löytyy Kuopion virtuaaliohjelma, 
jonka sisällä kaikki ikäryhmät, palvelutilanteet, tavoitteet ja arvioinnin suunnitelmat? 

Business Center Pohjois-Savo toiminnalla tuetaan tulevaisuuden yrityksiä, innovaatioita ja opiskelijoita 

Digicenter North Savo tukee alueen yrityksiä digitalisaation kehittämisessä tarjoamalla palveluita, jotka 
parantavat digikyvykkyyksiä, edistävät teknologiatestausta ja lisäävät yritysten verkottumista digitalisaation 
alueella 

Kuopio edistää eurooppalaisen digitaalisen innovaatiohubin (EDIH) syntymistä alueelle, esimerkkinä Health 
Hub Finland, jonka yhteistyössä mukana Kuopion lisäksi, Turku ja Tampere. Innovaatiohubien tehtävänä on 
tukea yrityksiä ja julkista sektoria digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä ja käyttöönotossa 

Kuopion on tehnyt valtion kanssa ekosysteemisopimuksen vuosille 2021-2027. Sopimusten sisällöt 
perustuvat kaupunkiseutujen paikallisiin vahvuuksiin, mutta ne kaikki liittyvät laajoihin ajankohtaisiin 
teemoihin, joita ovat vähähiilisyys, digitaalinen teknologia sekä hyvinvointi ja terveys. Kuopion sisällöt ovat 
terveys- ja hyvinvointiteknologia sekä vesiosaamisen innovaatiotoiminta. Tavoitteena on vauhdittaa 
innovaatioita, jotka synnyttävät uutta kansainvälistä liiketoimintaa ja luovat työpaikkoja. 

Kuopio edistää tiedon avaamista ja hyödyntämistä, ja tarjoaa sitä kautta dataa hyödynnettäväksi uusien 
palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi. Siitä hyötyvät niin asukkaamme kuin yrityksetkin. 

Kuopio on vahvasti tukemassa erilaisia matalankynnyksen yhteiskehittämisen tapahtumia, kuten Hackathon 
-tilaisuudet, joissa on keskitytty digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Näissä tilaisuuksissa nuoriso / 
opiskelijat ovat olleet suuri osallistujajoukko. 

Kuopion kaupungin strategiassa digitalisaatio on yksi strategiaa läpileikkaavia tavoitteita ja sisällä kaikissa 
strategian ohjelmissa.  

Vastaaja: Innovaatiopäällikkö Arto Holopainen 



 

Miten kaupunki tulee yksinyrittäjiä vastaan ja onko koronatukea tulossa vuodelle 2021? 
Onko kaupungilla anottavia tukia yksin yrittäjille esimerkiksi hankintoihin? 

Hallitus valmistelee kustannustuen kolmatta kierrosta, joka ennakkotietojen mukaan soveltuu myös 
aiempia kierroksia paremmin yksinyrittäjille. Tuki tulee haettavaksi Valtioneuvoston alustavan 
aikataulusuunnitelman mukaan huhtikuun puolivälissä. Tuen jakaa Valtionkonttori. Vuonna 2020 Kaupunki 
tuki yrityksiä jakamalla Valtion myöntämää yksinyrittäjätukea yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa sekä 
tarjoamalla maksujärjestelyjä kaupungin maksuihin.  Kuopiolaiset yritykset saivat viime vuonna yhteensä 
32,3 M€ koronatukia (BF, ELY, Kaupunki ja Valtionkonttori) 

Vastaaja: yritysasiamies Anu Häiväläinen 

 

Kuinka Kuopion maaseututaajamien ja myös kaupunkikeskustankin yrittämisen jatkuvuutta 
tuetaan tasapuolisesti eri yrityksissä korona ajan aiheuttamien vaikeuksien voittamiseksi? 

Kuopion yrityspalvelut kumppaneineen palvelevat tasapuolisesti kaikkia paikkakunnan yrityksiä sijainnista 
ja yrityksen koosta riippumatta.  Varsinaisia rahallisia tukimuotoja meillä ei ole, mutta tarjoamme mm. 
neuvontaa rahoituksen hakemiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyen sekä toimimme kumppanina 
yritysten toimintaympäristön kehittämisessä. Palveluvalikoimaamme kuuluu myös Uusyrityskeskuksen ja 
Business Center Pohjois-Savon palvelut.  

Vastaaja: Yritysasiamies Anu Häiväläinen 

 

Uuden lukioiden opetussuunnitelman mukaan oppimäärän mukainen opetus on 
järjestettävä siten, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan 
sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. (Lukiolaki 714/2018, 13 § 3 mom.) 

Kuopion lukiokoulutus linjaa paikallisessa opetussuunnitelmassa yhteistyöstään työelämän, kuten 
yritysmaailman, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin edustajien kanssa. 

KYSYMYS yrittäjille ja yrityksille, että millaisia mahdollisuuksia he näkevät yhteistyössä? 

Yhteydenottoja voi ohjata suoraan eri lukioiden opinto-ohjaajien ja rehtoreiden kautta käsiteltäväksi 
Kuopion lukiokoulutuksen johtotiimiin. Laajempien yhteistyömahdollisuuksien esittämiseksi yhteydenotot 
voi tehdä lukio-opetuspäällikkö Jukka Sormuselle. Kuopion lukioiden opetussuunnitelma 2021 luettavissa 
opetushallituksen opintopolkusivuilta. 
 
On tärkeää, että kaikenikäiset opiskelijat näkevät yrittäjyyden tärkeänä osana yhteiskuntaa. On tärkeää, 
että myös lukiolaiset näkevät yrittäjyyden mahdollisena uravaihtoehtona, jota kohden suunnata jatko-
opintojen jälkeen. Kuopion Yrittäjät etsii tarvittaessa yrittäjiä puhumaan lukiolaisille yrittäjyydestä, 
puhujapyynnöt voi osoittaa toiminnanjohtajalle. Suomen Yrittäjien sivuilta löytyy myös runsaasti hyvää 
aineistoa aiheesta.  

Vastaaja: Toiminnanjohtaja Kirsi Sisso-Litmanen, Kuopion Yrittäjät 

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/11455810/lukiokoulutus/tekstikappale/11455853
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/11455810/lukiokoulutus/tekstikappale/11455853
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta-316159
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta-316159
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