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BUSINESS KUOPIO

Business Kuopio on yritysten kumppani, joka kokoaa 
yhteen Kuopion kaupungin yrityksille tarjoamat palvelut 
sekä aktiivisen kumppaniverkoston toiminnan tueksi. 
Business Kuopion palvelut on suunnattu kotimaisille ja 
ulkomaisille yrityksille, startupeille sekä sijoittajille.

Business Kuopio tukee elinkeinoelämän hyvinvointia 
edistämällä yritystoimintaa, kehittämällä yritysten 
toimintaympäristöjä sekä houkuttelemalla alueelle 
investointeja ja osaajia.

Olemme mukana kumppanina yritystapahtumissa, kuten 
Kasvu Open ja Tahko Ski Lift Pitch, auttaaksemme 
alueemme yrityksiä kasvun haasteiden voittamiseksi ja 
uusien kasvuun johtavien mahdollisuuksien löytämiseksi.

VISIO
Pohjoismaiden paras yhteisö 
kasvuhakuiselle yritykselle.

MISSIO
Business Kuopio auttaa niin alkavia
kuin kasvavia yrityksiä kehittymään
ja kansainvälistymään. Tuomme
Kuopion alueelle investointeja
Suomesta ja ulkomailta.



Business Kuopion palvelukokonaisuudet
Jo toimiville yrityksille 
LAAJENNA JA KEHITÄ YRITYSTÄSI.

Hyödynnä vahvoja tiede- ja yritysyhteisöjämme sekä 
monipuolisia palveluitamme toimintasi tueksi. Meiltä saat:
• Yritys- ja rahoitusneuvontaa
• Palveluita yrityksen kasvun ja laajentamisen 

suunnitteluun
• Viennin edistämisen ja kansainvälistymisen palveluita
• Tonttien ja toimitilojen kartoitusta
• Yritysten toimintaympäristöjen kehittäminen
• Verkostoja ja yhteistyötä
• Kehitämme myös yritysten toimintaympäristöjä ja 

olemme väylä yritykselle kaupungin palveluihin.

International Businesses
EXPAND TO SAFE AND RELIABLE 
KUOPIO REGION.

BusinessKuopio helps you to land succesfully in entrepreneur-
friendly Kuopio. We are your helpful guide while expanding
your business to Kuopio region. We have e.g. soft landing
services and skilled workforce to help you with recruitments.

POHJOISMAIDEN 
PARAS YHTEISÖ 

KASVUHAKUISELLE 
YRITYKSELLE.

Startupit 
PERUSTA MENESTYVÄ YRITYS.

Startupeille ja aloittaville yrityksille tarkoitettuja 
palveluita on yrityksen koko elinkaarelle perustamisesta 
liiketoiminnan kehittämiseen. Tarjoamme:
• Yritys- ja rahoitusneuvontaa yhteistyössä alueen 

muiden toimijoiden kanssa – mm. Sparrausta, 
liikeidean testaus- ja kehittämispalveluita

• Verkostoja ja yhteistyötä toiminnan tueksi sekä 
tapahtumia ja koulutuksia

• Autamme myös tonttien ja toimitilojen haussa

Investoinnit
INVESTOI TUTKITTUIHIN KOHTEISIIN.

Kuopion terveys- ja hyvinvointi-teknologian sekä bio-, 
lääke- ja ympäristöalojen kehitys ja ICT-osaaminen ovat 
luoneet kaupunkiin lukuisia startup- ja kasvuyrityksiä, 
jotka tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia sijoittajille.
• Paikallistuntemus ja vahva yritysosaaminen
• Valmiit kartoitukset potentiaalisista sijoituskohteista
• Kontaktiverkostot
• Henkilökohtaiset tapaamiset ja esittelyt
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INVESTOINNIT JA ALUEEN KEHITTÄMINEN



Ajankohtaista Kuopion
Elinkeinoelämässä
o Kaupungin kautta kanavoitiin 1,7 miljoonaa 

euroa yksinyrittäjätukea lähes 1000 yritykselle. 

o Pohjois-Savon Pääomasijoitusrahaston toiminta 
käynnistyi.

o Invest and grow in Kuopio -hanke jatkui Invest 
and Expand in Pohjois-Savo -hankkeella.

o Future Savo -hankkeessa luotiin mm. muuttajille 
suunnattu sivusto kuopionalue.fi sekä kaupungin 
edunvalvontaa ja kehityshankkeita esittelevä        
Kuopio Highlights -sivusto.

o Nuorten, maahanmuuttajien ja aikuisten ohjaus-
ja neuvontapalvelujen Navigaattorin toiminta 
käynnistyi.



170 milj. €
+ 500 asukasta
+ 550 työpaikkaa

ASEMANSEUTU

480-520 milj. €
+ 3000 asukasta
+ 40-60 työpaikkaa

MÖLYMÄKIKUOPIONLAHTI
130-150 milj. €
+ 100-150 asukasta
+ 100-150 työpaikkaa
+ 500-600 opiskelijaa

1.5-2 mrd. €
+ 7000-8000 asukasta
+ 5000-7000 työpaikkaa
+ 6000-7000 opiskelijaa

SAVILAHTI

ITKONNIEMI

MALMGRENINRANTA
(Sairaalakatu)

110-120 milj. €
+ 700-800 asukasta

KUNTOLAAKSO-HATSALA
380-420 milj. €
+ 2000 asukasta
+ 50-100 työpaikkaa MALJALAHTI

125-135 milj. €
+ 450-500 asukasta

TAHKON 
MATKAILUALUEEN 

KEHITTÄMINEN

4 MRD.€KAUPUNKIKEHITYS-
HANKKEITA

VUOTEEN 2030



EUROOPAN 
KIINNOSTAVIN

OPPIMIS- JA 
INNOVAATIO-
YMPÄRISTÖ

o Infra- ja verkostorakentaminen etenee laaja-
alaisesti ja suunnitellusti. Mm. ramppi, 110kV-
linjan siirto.

o Uusia talonrakennushankkeita valmistelussa. Mm. 
liikunta- ja tapahtumakeskus, pysäköintilaitos.

o Savilahden suunnittelu ja asemakaavoitus etenee 
tavoitteiden mukaisesti. Mm. Vanhan Varikon 
alue, KYS.

o Osaamiskeskittymä kehittyy erilaisten 
sopimusten, yhteistyön ja uusien toimintojen 
kautta. Mm. ekosysteemi-sopimus, FinVector, 
Kansallinen neurokeskus.

o Arvio tilanteesta vuonna 2020: 14 500 opiskelijaa, 
13 500 työpaikkaa ja 900 asukasta. Vuodesta 
2015 alkaen investointeja noin 450 milj. euroa.

Ajankohtaista 
Savilahdessa



Kaupunkikonsernin investoinnit 2020

Koulut

10,3 M€
Päiväkodit

1,6 M€
Liikuntapaikat

10,1 M€
Kulttuurilaitokset

7,4 M€
Kunnallistekniikka

21,7 M€

Puistot ja virkistysalueet 

2,7 M€
Satama-alue

2,6 M€
Vuokra-asunnot 

22,4 M€
Kuopion Energia

23,9 M€
Kuopion vesi

11,6 M€



ALUEEN VETOVOIMAISUUS

23.8.2021



Kokonaisarvosana kaupungille:

Potentiaaliset 
asukkaat

Lähde: T-Media Oy:n Vetovoima & vaikutus -tutkimus 2021.

4,09/5 3,75/5
Asukkaat

Kuopio on 
Suomen toiseksi 
vetovoimaisin 
suurista 
kaupungeista



 Kuopio on Itä-Suomen kasvukeskus

 Kuopiossa on osaavaa työvoimaa.

 Kuopiossa yritysten on helppo ja 
mukava toimia. Hyvät verkostot.

 Yhteistyö rahoittajien ja Kuopion 
kaupungin yrityspalvelun välillä toimii.

 Yrityksille savolainen mentaliteetti on 
vetovoimatekijä.

 Poikkeuksellinen ympäristö elää.

Kuopion vetovoimatekijöitä yritysnäkökulmasta

(Yrityksiä pyydettiin arvioimaan Kuopion alueen 
vetovoimatekijöitä ja syitä miksi yrityksen kannattaa sijoittua 

alueelle. (Vastauksia saatiin 13 yritykseltä 9 toimialalta.)
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FAKTAT JA LUVUT

Kuopio on Itä-Suomen kasvukeskus. 
Kaupunki ei ole liian iso vaan juuri sopivan 
kokoinen tarjoamaan kaikki palvelut. 
Ruuhkia ei ole ja kaikkialle pääsee hetkessä, 
jopa kävellen. Kuopiossa on helppo tehdä 
töitä ja elää turvallista, hyvää ja 
omannäköistä elämää.









200
VIENTI-

YRITYSTÄ

300
TUONTI-
YRITYSTÄ

4H 15MIN
KUOPIOSTA 

HELSINKIIN AUTOLLA

45MIN
KUOPIOSTA 

HELSINKIIN LENTÄEN 120 000
ASUKASTA

7000 
YRITYSTÄ

ONNELLISIMMAT 
ASUKKAAT

SUOMEN SUURIMPIEN 
KAUPUNKIEN JOUKOSSA53,000

TYÖPAIKKAA

SUOMEN 2
SUOSITELLUIN 

KAUPUNKI SIJOITTUA 
YRITYKSILLE 

4 MRD. €
KEHITYSHANKKEIDEN 

KOKONAISINVESTOINNIT 
VUOTEEN 2030

Kuopio on Itä-Suomen kasvukeskus ja kannustava kasvualusta osaajille, 
yrityksille ja uusille sukupolville.

”Menestystarinat syntyvät siellä, missä niillä on tilaa kasvaa. Kuopiossa 
rakennat oman tarinasi kannustavassa ilmapiirissä – rohkeudella, 
luovuudella, sinun omilla vahvuuksillasi.”

Kuopio lukuina



1 milj.
LIIKUNTAPAIKOISSA 

KÄYNTEJÄ

KANSALAISOPISTOSSA
OPISKELIJOITA

21 000
KOULULAISIA

10 800

ASUKASLUKU

120 246

VALMISTUNEITA
ASUNTOJA

1330

VARHAISKASVATUKSESSA 
OLEVIEN LASTEN MÄÄRÄ

5700

JOUKKOLIIKENTEEN
MATKUSTUSKERRAT

5 milj.
/VUOSI 2020

KASVIHUONE-
PÄÄSTÖT

-35%
VUODESTA 1990

KOTITALOUSJÄTTEEN
KIERRÄTYSASTE

45%

KESÄMÖKKEJÄ

10 800

YRITYKSIÄ

7000TYÖPAIKKOJA

53 000



TYÖKALUJA YRITYSTEN ja SIDOSRYHMIEN KÄYTTÖÖN



Business Kuopio Kuopio Highlights

• Business Kuopion sivustolta 
ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat

• Alueen yritysten menestystarinoita 
kuukausittain

• Markkinointi- ja esitysmateriaaleja

• Soft landing -malli rakentumassa invest
in –työn kautta

www.businesskuopio.fi

”Menestystarinat syntyvät siellä, missä niillä on 
tilaa kasvaa. Kuopiossa rakennat oman tarinasi 

kannustavassa ilmapiirissä – rohkeudella, 
luovuudella, sinun omilla vahvuuksillasi.”

Kuopion kaupungin vaikuttamisviestinnän tavoite 
on, että kaikki sidosryhmät puhuvat Kuopion 
tärkeistä teemoista samalla tavalla.

Kuopio HighLights -verkkosivusto, joka kokoaa 
tärkeimmät ja viimeisimmät tiedot Kuopiosta mm. 
päättäjille.

• Ajantasaista tietoa Kuopion kaupungin 
edunvalvonnasta, menestystekijöistä ja 
kehityshankkeista. 

• Uutiset ja edunvalvonnan kuulumiset 
• Materiaalipankista markkinointi- ja 

esittelymateriaaleja sekä kaupungin vuosijulkaisu 
Kuopio by nature.

• Kohderyhmänä päättäjät, valtuutetut, ministeriöt, 
yritykset, verkostot, poliittiset ryhmät, muut 
sidosryhmät, kuntalaiset ja media.

www.kuopiohighlights.fi/

https://www.businesskuopio.fi/
http://www.kuopiohighlights.fi/


Kuopio by nature -vuosijulkaisu –
käyntikortti maailmalle

Englanninkielinen Kuopio by Nature vuosijulkaisu esittelee Kuopiota 
kolmen teeman – Nature, Live like local ja Future Kuopio – kautta, 
avaten samalla lehden nimeen ja Kuopion brändiin sisältyvää 
kaksoismerkitystä. Ensimmäinen julkaisu 2020.

Kuopio by Nature kertoo samalla sekä Kuopiota ympäröivästä 
kauniista järvisuomalaisesta luonnosta ja luonnonläheisyydestä että 
kaupungin ja kaupunkilaisten luonteesta. 

Vuosijulkaisu rakentuu kolmen tekijän kautta: kovat kehityksestä 
kertovat bisneselämän faktat, pehmeät ilmapiiritekijät ja perhe-arvot 
sekä vapaa-ajan helppous. Hyvän elämän lähtökohdat.

Vuosijulkaisun kohderyhminä mm. yritykset, investorit, sidosryhmät, 
päättäjät, media,matkailujat, kv-toimijat ja ystävyyskaupungit.

kuopiohighlights.fi/materiaalipankki/kuopiobynature/

https://kuopiohighlights.fi/materiaalipankki/kuopiobynature/


www.businesskuopio.fi@businesskuopio

TILAA 
UUTISKIRJE

TÄSTÄ!

https://www.facebook.com/businesskuopio
https://www.instagram.com/businesskuopio/
https://www.linkedin.com/company/businesskuopio/
https://twitter.com/BusinessKuopio
https://www.youtube.com/channel/UCuhnQtCDljS5B6IX3DPq31w?view_as=subscriber
https://www.businesskuopio.fi/tilaa-uutiskirje/
https://www.businesskuopio.fi/
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