
 

 Mikkelin kehitysyhtiö Sammonkatu 12 015 361 600 
 Miksei Oy 50130 Mikkeli info@mikseimikkeli.fi mikseimikkeli.fi 

TIEDOTE 
 
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy   10.1.2017 
 
 
TERVEYSTEKNOLOGIAILLAT ALKAVAT ETELÄ-SAVOSSA 
 
Etelä-Savossa on havaittu tarve lisätä terveysteknologian käyttöä sosiaali- ja terveysalan palveluissa sekä 
parantaa toimijoiden valmiuksia arvioida terveysteknologian soveltuvuutta. Osaamista tarvitaan erityisesti 
terveysteknologioiden hankinnassa ja käytössä. Kaksivuotisella Terveysteknologialla tehokkuutta Etelä-
Savoon hankkeella etsitään ratkaisuja terveysteknologian käytön lisäämiseksi ja kokeillaan yrittäjien 
neuvontapalvelua Etelä-Savossa. 
 

Teknologianeuvonnan tarkoituksena on tarjota yrityksille näkemys siitä, kuinka teknologia voi helpottaa yrityksen 
työtaakkaa ja nopeuttaa prosesseja. Hankkeen kohderyhmänä ovat maakunnan hoiva-, terveys- ja hyvinvointialan 
toimijat (yritykset, kunnat, sairaanhoitopiirit, kolmannen sektorin toimijat). ”Kohdeyritys voi olla esimerkiksi 
kotipalveluyrittäjä tai liikuntapalveluita tarjoava toiminimi” kertoo projektipäällikkö Kirsi Mättölä Mikkelin kehitysyhtiö 
Miksei Oy:stä. Tämän lisäksi hanke edistää suomalaisten ja maakunnan teknologiayritysten tuotteiden tunnettuutta.  

Hankkeen toimenpiteinä ovat kaikille avoimet terveysteknologiaillat, joissa osallistujat pääsevät tutustumaan erilaisiin 
teknologiaratkaisuihin ja kokeilemaan niitä liittyen esim. turvallisuuteen tai esteettömyyteen. Hankkeessa toimitaan 
yhdessä eurooppalaisten kehittäjäkumppanien kanssa, mikä mahdollistavaa toimintatapojen kokeilun ja vertailun sekä 
toimivien hyvien käytäntöjen omaksumisen ja siirtämisen Etelä-Savoon. 
 

Etelä-Savon Koulutus Oy:n vastuulla ovat toimijoiden piilopotentiaalin löytäminen ja osaamiskartoituksen 
hyödyntäminen. Kartoituksen avulla neuvontaa ja ohjausta osataan kohdistaa oikein ja samalla se helpottaa 
koulutustarjonnan ja yritysten neuvontapalveluiden suunnittelua maakunnassa. Vaatimusmäärittelyllä puolestaan 
selvitetään miten teknologian on toimittava ja millaisia ehtoja/rajauksia sen toiminta edellyttää toiminnan yhteydessä 
asiakkaan, palvelun tuottajan ja teknologian ylläpitäjän näkökulmasta. 

Ensimmäinen terveysteknologiailta järjestään Mikkelissä Esedun oppimisympäristössä 11.1.2017. Paikalle on tulossa 
nelisenkymmentä henkilöä kokeilemaan muistisairaille tarkoitettuja teknologioita. Samalla osallistujat pääsevät 
tekemään kysymyksiä teknologioiden toimittajille ja verkostoitumaan alan muiden yrittäjien/toimijoiden kanssa.   

Lisätiedot: 

Kirsi Mättölä, projektipäällikkö, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, puh. 0440 361 606, kirsi.mattola@mikseimikkeli.fi 
Sirpa Kauppi, projektiasiantuntija, Etelä-Savon Koulutus Oy, puh. 044 711 5796, sirpa.kauppi@esedu.fi 

 
Terveysteknologialla tehokkuutta Etelä-Savoon hankkeessa etsitään ratkaisuja hoiva-alan toimijoiden terveysteknologian 
käytön lisäämiseksi ja kokeillaan yrittäjien neuvontapalvelua Etelä-Savossa. Hanke on kaksivuotinen. Hankkeen 
toteuttavat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Etelä-Savon Koulutus Oy. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin 
Euroopan aluekehitysrahasto ja Etelä-Savon maakuntaliitto. 

 
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee 
yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat 
yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä 
verkostoja. Lisää yrityksestä www.mikseimikkeli.fi 

 

mailto:info@mikseimikkeli.fi
http://www.mikseimikkeli.fi/

