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TYÖKALUPAKKI
TÄÄLLÄ INSPIRAATIO
ON LUONNONVOIMA

HISSIPUHE

Se näkyy elämänrytmissä ja ihmisten kohtaamisissa.
Se tuntuu eteenpäin työntävänä tuulena työssä,
yrittämisessä ja opiskelussa. Se maistuu elämältä
kaupungin yössä ja kodin lämmössä.
Kuopiossa inspiraatio, sydämellisyys ja olemisen
vapaus ovat luonnonvoimia, jotka yhdessä kasvavat
ainutlaatuisiksi ilmiöiksi, elämyksiksi ja menestys
tarinoiksi. Siksi Kuopion alue on kannustava kasvualusta
osaajille, yrityksille ja uusille sukupolville.

LYHYT VERSIO

PITKÄ VERSIO

Kuopio on paikka,
jossa on oivallettu elämästä jotain.
Kuopiossa inspiraatio, sydämellisyys
ja olemisen vapaus ovat luonnonvoimia,
jotka yhdessä kasvavat ainutlaatuisiksi
ilmiöiksi, elämyksiksi ja menestystarinoiksi.

LOGO, VAAKUNA JA I LOVE KUOPIO -TUNNUS
Kuopio-logoa käytetään kaikissa kaupungin markkinointija viestintämateriaaleissa. Logoa käytetään ensisijaisesti
mustana ja tummilla väripohjilla valkoisena.

Logon ympärille jätetään
turva-alue, johon ei tule
sijoittaa muita elementtejä.

SOVELLUKSET

BUSINESS KUOPIO
Logosovellukset suunnitellaan ja toteutetaan markkinointiyksikössä.

Kuopion kaupungin vaakunaa käytetään
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen
sineteissä ja muissa virallisissa yhteyksissä.

I love Kuopio (ILK) -tunnus on kaupunkilaisten
oma merkki ja kenen tahansa käytettävissä.
ILK-tunnusta käytetään muun muassa
erilaisten tapahtumien yhteydessä,
markkinointimateriaaleissa ja liikelahjoissa.

TYPOGRAFIA JA PÄÄVÄRIT
PÄÄFONTTI

SISÄLTÖ- JA WWW-FONTTI

VAIHTOEHTOINEN FONTTI

(markkinointimateriaalit)

Adobe TypeKit -kirjastosta
(Markkinointimateriaalit)

(Office-ohjelmat)
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MATERIAALIT
OFFSET
mm. imagolliset aineistot
Munken Polar

Päällystämätön ja sileäpintainen
premium offset-paperi

DIGIPAINO
Perusaineistot
G-Print

Mattapintainen, keskivahvasti
päällystetty, valkoinen painopaperi

KÄYNTIKORTIT JA MUUT KORTIT / FLYERIT
Paksumpaa kartonkia vaativat painotyöt
Norsunluukartonki 280 g

KUTSUT
Juhlavat kutsut (VIP)
Curious Metallics Ice Silver 250 g
Kuoret E65
Curious Metallics Ice Silver 120 g
Peruskutsut
Norsunluukartonki 280 g
Peruskutsukuoret
Conqueror Brilliant White

KEHYS JA SEN KÄYTTÖ

Kehystä käytetään markkinoinnillisissa
yhteyksissä. Ensisijaisesti kehyksessä
käytetään inspiraatio-sanaa. Brändikäsikirja
määrittää vaihtoehtoisten sanojen käytön.
Kehyksen käyttö linjataan ja sen sovellukset
toteutetaan markkinointiyksikössä.

Viivan paksuus
2/3 kirjaimen
viivan paksuudesta

OIKEIN

VÄÄRIN

VÄÄRIN

VÄÄRIN

KEHYKSEN KÄYTTÖ KUVISSA, JOISSA ON IHMISIÄ

OIKEIN

VÄÄRIN

KEHYSMALLEJA

TÄÄLLÄ INSPIRAATIO
ON LUONNONVOIMA
TÄÄLLÄ INSPIRAATIO
ON LUONNONVOIMA

TÄÄLLÄ INSPIRAATIO
ON LUONNONVOIMA

KEHYKSEN YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVÄT SANAT
Brändi-käsikirjassa määritetyt ja hyväksytyt sanat ja kärkiviestit, joita voi
käyttää kehyksen kanssa on listattu tällä sivulla. Muiden sanojen käyttö
linjataan ja sen sovellukset toteutetaan markkinointiyksikössä.

Täällä inspiraatio
on luonnonvoima

Täällä vapaus
on luonnonvoima

Täällä kasvu
on luonnonvoima

Täällä seikkailu
on luonnonvoima

Täällä leikki
on luonnonvoima

Täällä yhteistyö
on luonnonvoima

Täällä hiljaisuus
on luonnonvoima

Täällä liike
on luonnonvoima

Täällä luovuus
on luonnonvoima

Täällä nauru
on luonnonvoima

Täällä ilo
on luonnonvoima

Täällä into
on luonnonvoima

Täällä leppoisuus
on luonnonvoima

KUVATYYLI

Kuvamaailmassa suositaan aitoja hetkiä ja tunteita välittäviä kuvia.
Niistä välittyy elämänmakuisuus ja aitous.

KUVITUS
Kuvituksia voidaan varioida tilanteen mukaan
ja niistä voidaan irrottaa yksittäisiä elementtejä
taittoa elävöittämään. Kuvituksia voidaan käyttää
myös yhdessä kehysten kanssa. Kuvituskokonaisuuksien viivan paksuudet tulee
pitää yhtenäisenä.

SOVELLUKSIA: ILMOITUKSET

YH
Kuopion kaupunki hakee osaajaa

Katso lisää osoitteesta:
www.kuopio.fi/rekry
Kun elämässämme on oikeita asioita, seuraa siitä
väistämättä hyvää. Puhdas luonto, salliva ilmapiiri sekä
kannustava ympäristö inspiroivat meitä tavoittelemaan
ja elämään unelmiamme. Kuopio on tänään 120 000
asukkaan kansainvälinen kasvualusta - niin yrityksille,
osaajille kuin lapsillekin. Menestystarinat syntyvät siellä
missä niillä on tilaa kasvaa.

T
www.kuopio.fi

virkaan/tehtävään elinvoima- ja
konsernipalveluiden palvelualueelle

IS

E

TÄÄLLÄ INSPIRAATIO
ON LUONNONVOIMA

PÄÄLLIKÖN

T
TÄÄLLÄ LIIKE
ON LUONNONVOIMA

TÄÄLLÄ YHTEISTYÖ
ON LUONNONVOIMA
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Kuopio on paikka, jossa on oivallettu
elämästä jotain. Se näkyy elämänrytmissä ja ihmisten kohtaamisissa.
Se tuntuu eteenpäin työntävänä
tuulena työssä, yrittämisessä ja
opiskelussa. Se maistuu elämältä
kaupungin yössä ja kodin lämmössä.

Kuopiossa inspiraatio, sydämellisyys
ja olemisen vapaus ovat luonnonvoimia, jotka yhdessä kasvavat
ainutlaatuisisi ilmiöiksi, elämyksiksi
ja menestystarinoiksi. Siksi Kuopio
on kannustava kasvualusta osaajille,
yrityksille ja uusille sukupolville.

Power Cup Kuopiossa
7.-10.6.2018

www.kuopiotahko.fi

SOVELLUKSIA: BEACHFLAG & ROLL-UP
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TÄÄLLÄ INSPIRAATIO
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TÄÄLLÄ ONNELLISUUS
ON LUONNONVOIMA

TÄÄLLÄ LUOVUUS
ON LUONNONVOIMA

TÄÄLLÄ INSPIRAATIO
ON LUONNONVOIMA

Onnelliset ihmiset syntyvät siellä,
missä on aikaa ja tilaa unelmille.
Kuopiossa elät kuten haluat - omassa tahdissasi,
keskellä luontoa ja kaupunkia,
aina inhimillisyyden ympäröimänä.

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

Parhaat muistot syntyvät siellä,
missä sydän on mukana.
Kuopiota on helppo rakastaa,
mutta vaikea selittää.
Se on kaupunki täynnä tunnetta
aina aamun raikkaudesta yön sykkeeseen.

www.kuopio.fi

www.kuopio.fi

www.kuopio.fi

www.kuopio.fi

www.kuopio.fi

SOVELLUKSIA: TAITTOMALLEJA

KUOPIO - TÄÄLLÄ INSPIRAATIO ON LUONNONVOIMA

HYVÄN ELÄMÄN PÄÄKAUPUNKI
Jokaisella asukkaallani on oma reittinsä. Tapansa elää. Tapansa
olla. Jokainen heistä on yksin ainutlaatuinen itsensä ja yhdessä
osa ainutlaatuista yhteisöä.

Vuonna 2040 Kuopio haluaa strategiansa mukaisesti olla
kestävästi kasvava 200 000 asukkaan kaupunki sekä miljoonan
suomalaisen ihmisen elinpiirin keskuskaupunki.

Tuo yhteisö on lävitseni levittyvä rajaton verkosto,
jossa ihmisten ja tiedon polut risteävät, synnyttäen
kohtaamisillaan yhä uusia polkuja ja yhä uusia kohtaamisia.
Osa niistä katoaa ajan virtaan, mutta yhtä moni jalostuu
törmäysenergiasta inspiraatioiksi, oppimiseksi, yrityksiksi,
innovaatioiksi ja menestystarinoiksi.

Tavoitteen mahdollistajia ovat aktiivisesti uudistuva
elinkeinoelämä sekä suotuisa kansainvälinen yritysilmasto.
Sitä tukevat kaupungin kärkihankkeet, kuten Euroopan
kiinnostavimmaksi oppimis- ja innovaatioympäristöksi
rakentuva Savilahden kampusalue.

Sellainen olen minä vuonna 2040.
Ajassa, jota rakennamme juuri nyt.

Tavoitetta siivittää tieteen, yrityselämän ja tulevaisuuden
lahjakkuudet yhdistävä ajatusmalli. Sen johdosta Kuopio
on jo vuosikymmeniä ollut terveys-, ympäristö- ja
hyvinvointiosaamisen edelläkävijä niin tutkimuksessa,
tuotekehityksessä kuin palveluissa.
Kuopio palkitsee myös vapaa-aikaa arvostavan.
Luonto Puijoineen ja Kallavesineen tunnetaan
kaikkialla Suomessa. Tahkon ainutlaatuinen
matkailualue on maamme kehittyvimpiä
ja kasvaa jatkuvin investoinnein kohti yhä
elämyksellisempää tulevaisuutta.
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Visiolla tarkoitetaan
yleisesti organisaation
haluttua ja toivottua
tulevaisuuden tilaa.

Mittareita
”Sisäinen yrittäjyys on jokaisen
kaupungin työntekijän perustoimintatapa
ilman, että siitä pitää erikseen muistuttaa.
Opiskelijat (ja jopa koululaiset) ja kukin
palvelujen käyttäjäryhmä otetaan mukaan
erilaisiin kehittämis- ja innovointiprojekteihin, samoin myös mahdolliset palveluntuottajat. Uskalletaan myös epäonnistua
kokeiluissa, ottaa siitä opiksi ja kehittää
entistä parempi tuote/palvelu.”

Vision pitäisi olla sopivan
haastava, muttei mahdoton. Sen pitäisi antaa
suuntaviivat ja helpottaa
strategian valintoja.

KUOPION VISIO VUOTEEN 2030

”Kaiken kestävän hyvinvoinnin perusteena
on talous.”

Visionamme on olla ”Hyvän elämän pääkaupunki”.
Hyvää elämää ilmentävät terveys, alueen elinvoima ja
arjen rikkaus.

”Terve kuntatalous mahdollistaa investoinnit ja kasvun.”
”Sopivalla tavalla jarrua ja kaasua painaen. Investoinnit keskeisiin hyvinvointia ja
elinvoimaa lisääviin kohteisiin.”

Visiota on haluttu täsmentää päämäärillä, jotka kuvaavat kaupungin
haluttua tavoitetilaa vuonna 2030:

Kestävästi kasvava miljoonan ihmisen keskus
– 200 000 asukasta vuonna 2040

”Työntekijöitä kuunnellaan ja kuullaan, kun
työtä kehitetään. Työntekijöiden osaamista, ammattitaitoa ja kokemusta arvostetaan. Työntekijät halutaan Kuopioon ja
työntekijät haluavat tulla Kuopioon.”

Kuopio tekee aktiivisesti yhteistyötä elinvoiman kehittämisessä alueen
kuntien ja sidosryhmien sekä muiden kaupunkien kanssa. Kuopio on
laajan alueen kasvuveturi. Kestävän kasvun lähtökohtana on vahva työpaikkakasvu ja alueen muut vetovoimatekijät sekä yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon huomioiminen. Väestönkasvusta yhä merkittävämpi osa
tulee maamme rajojen ulkopuolelta.

”Arvostettu johtaja on keskusteleva,
kuunteleva ja työntekijää arvostava. Hän
luo yksikköönsä avoimen ilmapiirin, jossa
henkilöstö voi hyvin ja tuottaa hyvää
tulosta.”

Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä
sekä hyvä yritysilmasto

Olemassa olevien vahvojen kasvualojen rinnalle syntyy uusia korkeaan
osaamiseen (terveys, hyvinvointi, ympäristö) ja paikallisiin innovaatioihin
perustuvia yrityksiä. Hyvä yritysilmasto ja osaavan työvoiman saatavuus sekä aktiivisuus yrityshankinnassa houkuttelevat alueelle uusia
merkittäviä toimijoita ja investointeja.

Kuopion strategia
vuoteen 2030
1
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(Lähde: Verkkoaivoriihi 4/17)

UUDISTUVA KUOPIO
Sujuva ja uudistuva toiminta

Toimintaympäristön muutos ja muuttuvat asiakastarpeet haastavat
meitä jatkuvasti uudistamaan toimintaamme. Kehitämme ja uudistamme palveluja osallistamalla ja asiakkaita kuulemalla yhdessä palvelun
käyttäjien ja palveluntuottajien kanssa. Paran-namme palvelujen saatavuutta digitalisaation, joustavien palveluaikojen ja liikkuvien palvelujen
avulla. Sujuvoitamme omia palveluprosessejamme asiakaslähtöisesti
ja parannamme hallinnon sekä päätöksenteon avoimuutta. Lisäämme ja
uudistamme sisäistä viestintää ja tiedonkulkua. Puramme turhaa byrokratiaa ja arvioimme kriittisesti toimintatapojamme. Teemme aktiivista
verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämisessä.

Sähköisten ja mobiilipalvelujen osuus, innovatiivisten hankintojen
osuus hankinnoista,
vuosikate/poistot,
velkamäärä/asukas ja
lainanhoitokyky, henkilöstön sairauspoissaolot,
osaavan työvoiman saatavuus, kehittämishankkeiden ja kokeilujen määrä,
henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä

Kestävä talous

Rakennamme kestävää ja tasapainoista taloutta, jossa tulorahoitus kattaa toimintamenot ja riittävän investointitason. Olemme vastuullinen
omistaja, joka pitää palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistönsä kunnossa. Velkaa otetaan kasvua tukeviin investointeihin, kuitenkin siten, että
velanhoitokykymme säilyy hyvänä.

Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Pidämme huolta henkilöstömme työhyvinvoinnista, osaamisesta, hyvästä työnantajakuvasta sekä yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta toiminnasta. Oikein kohdennettu työhyvinvoinnin kehittäminen parantaa
myös työn tuottavuutta. Vahvistamme henkilöstön osallisuutta oman
työn ja työyhteisön kehittämiseen. Työhyvinvointiin liittyvien ongelmien
vähentämisen lisäksi kiinnitämme huomiota henkilöstön työmotivaatiota parantaviin asioihin, kuten kannustamiseen, koulutukseen ja omaan
työhön vaikuttamismahdollisuuksiin.
Työelämän muutos haastaa henkilöstöjohtamista. Johtamisessa korostuu luottamuksen rakentaminen, valmentaminen ja vuorovaikutus sekä
joustavat työn organisointimuodot.
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SOVELLUKSIA: TAITTOMALLEJA

SOVELLUKSIA: KUTSU JA KUTSUKUORI, KÄYNTIKORTTI

Etunimi Sukunimi
TITTELI SUOMEKSI
TITTELI ENGLANNIKSI
Kuopion kaupunki - City of Kuopio
Palvelualue suomeksi
Palvelualue englanniksi
Katuosoite 00 - PL 000 - POB 000
FI-70000 Kuopio - Finland
Puh. - Tel.
Gsm - Mobile
Faksi - Fax

+358 17 000 000
+358 00 000 000
+358 17 000 000

etunimi.sukunimi@kuopio.�

www.kuopio.�

Ota rohkeasti yhteyttä toimintamme on luottamuksellista,
ripeää ja mutkatonta.

Yksi numero 017 182 089
Food

Tourism

4 billion euros

of investments in the city’s
key development projects

businesskuopio.fi/yhteystiedot
Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@kuopio.fi
businesskuopio@kuopio.fi
yrityspalvelu@kuopio.fi

JOIN IN THE
GROWTH

Bioeconomy

@businesskuopio

200 000 7 000 51 000
inhabitans in the
working area

companies

jobs

jobs from
the year
2000

9th largest
growth center
in Finland

7 000

enterprises

The turnover of
companies grew by 3,6 %
in North Savo (2017)

Savilahti district & Science park
people by
the year 2030

35 000

Twitter • Facebook • Instagram • Linked in

businesskuopio.fi

Over

businesskuopio.fi

5 400

companies

Over 200 of
the companies
are export
companies

G
HERE GROWTH
IS A FORCE OF NATURE

GROWTH

2

+6 600

WORKPLACES

Smart
Technology

Success stories are born when
they have freedom to grow.
In Kuopio you can build your
own story in a unique
atmosphere – with courage,
creativity, and using
your own strengths.

Platform
services

FOLLOW US

Health

Onko yrityksesi kasvun tiellä hidasteita,
kaipaako yritystoimintasi uutta potkua tai
onko sinulla innovatiivinen yritysidea?

4 320 m
BUSINESS
118
000 KUOPIO

50 000

@businesskuopio
www.businesskuopio.fi/en

In these sectors,
we are suberb

City area

Population

NOTABLE MARKET AREA
Matkus Shopping centre
3 million visitors annually

SOVELLUKSIA: BUSINESS KUOPIO

www.businesskuopio.fi
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HERE GROWTH
IS A FORCE OF NATURE
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www.businesskuopio.fi

SOVELLUKSIA: INVEST IN KUOPIO
EN

G
W

O

R
A UNIQUE ECOSYSTEM

TH
Invitation to growth within our
specialized business ecosystems
Kuopio Region offers opportunities across a wide range of specialized industries.
This is a place with mix of deep sector expertise: big brands, innovative startups,
a world-class skills pipeline and a platform that operates like global gateway to
new markets. All of this awesomeness is backed by supportive local partners in an
iconic, attractive and relaxed place to live, work and play.

Health

Bioeconomy

Health
Bioeconomy
Tourism
Food
Smart Technology
Platform services

120K

Tourism

Smart Technologies

In these sectors,
we are superb

Platform
services

Smart
Technologies

This is an open invitation
to growth within our
specialized business
ecosystems

Bioeconomy

Food

Tourism

4 billion euros

CONTACT

Mikko Juuti

Mikku Juuti

Health

Platform
services

Smart
Technologies

Food

Tourism

Project Manager

City of Kuopio, Business Development
Services, Invest & Grow in Kuopio Region

mikko.juuti@kuopio.�
+358 44 718 2034

Eeva Lehtomäki
Project Secretary

Kuopio area investment targets

Health

students in
Savilahti campus

Platform services

Invest in Kuopio area

investinkuopio.fi

companies

100+ 9000+
di�erent
nationalities

IN THESE SECTORS,
WE ARE SUPERB

7000

residents

Food

ALL OF THIS
AWESOMENESS
IN ONE TOWN

+
+
+
+
+

Kuopio area development projects

Bioeconomy

City of Kuopio, Business Development
Services, Invest & Grow in Kuopio Region

4 billion euros

eeva.lehtomaki@kuopio.�
+358 44 718 2035

Mikko Juuti

Project Manager
BusinessKuopio,
Invest & Grow in Kuopio Region
mikko.juuti@kuopio.fi
044 718 2034

investinkuopio.fi
Eeva Lehtomäki

Project Secretary
BusinessKuopio,
Invest & Grow in Kuopio Region
eeva.lehtomaki@kuopio.fi
044 718 2035

200 000 7 000 51 000
inhabitants in
the working area

companies

jobs

investinkuopio.fi

200 000 7 000 51 000
inhabitants in
the working area

companies

jobs

SOVELLUKSIA: VAIKUTTAMISVIESTINTÄ

SAAVUTETTAVUUS | HYVINVOINTI JA KASVU

| OSAAMINEN

Tekstikoko A A A

| MEDIAPANKKI

Kuopio

2020

KUOPIO by NATURE

by numbers

KUOPIO KEHITTYY, KASVAA JA INNOSTAA

“In Kuopio, it seems as if everyone
knows a secret about life.”

Kuopio on kaupunki, jolla on upea historia ja selkeästi erottuva maine, sekä selkeä
visio kehittyvästä tulevaisuudesta. Kuopio High Lights on sivusto joka listaa
viimeisimmän ja ajantasaisimman tiedon Kuopion alueen visioista, tärkeimmistä
kärkiteemoista, sijoitusmahdollisuuksista ja kehityshankkeista.
Liity mukaan luomaan yhdessä tulevaisuuden Kuopiota.

Nature as a source
of inspiration
Kuopio aims at
strong growth

– the Capital of Good Life

SAAVUTETTAVUUS

HYVINVOINTI JA KASVU

KÄRKIHANKKEET:

15min

• Asemaseutu – Kuopion Portti

Top 10 events
in Kuopio

Tähän lyhyt selite mistä ko. hankkeessa on kyse
ja kuinka se hyödyttää sekä Kuopiota että muuta
lähialuetta / koko Suomea.

kulkuyhteys
kansainvälisen
lentokentän ja
keskustan välillä

• Ratahankkeet: itärata

Everyday life and studies

Tähän lyhyt selite mistä ko. hankkeessa on kyse
ja kuinka se hyödyttää sekä Kuopiota että muuta
lähialuetta / koko Suomea.

76%

The aim of the lively city of Kuopio is to become a sustainably growing
centre of one million people within the sphere of influence. The city

2mrd€

• Kansainvälinen lentoasema

vuosittaiset tulot
sekä kotimaisten
että kansainvälisten
turistien kautta

Tähän lyhyt selite mistä ko. hankkeessa on kyse
ja kuinka se hyödyttää sekä Kuopiota että muuta
lähialuetta / koko Suomea.

OF YOUNG PEOPLE
ARE SATISFIED WITH
THEIR LIVES

provides unique opportunities for living, studies and business alike.

OSAAMINEN

FAKTOJA:

310t

työpaikkaa
kulkuyhteyksien
välittömässä
yhteydessä
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alle h
ajomatkan päästä
Suomen suurimmista
vapaa-ajan
keskuksista

LUE LISÄÄ SAAVUTETTAVUUDESTA
A UNIVERSIT Y CIT Y
AMONG THE TOP

300

1,000
32%

HAVE A DEGREE FROM A HIGHER
EDUCATION INSTITUTE

FROM SECONDARY EDUCATION

77%

TOP

OF THE POPUL ATION
LIVES IN THE URBAN AREAS

THE

10,700

IN SEVERAL
INTERNATIONAL RANKINGS

FOREIGN STUDENTS

76%

THE MUNICIPALIT Y
WITH THE MOST SUMMER
HOUSES IN FINL AND

5
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TH
BEST

VISIO: KUOPIO 20XX

AIR QUALIT Y AMONG
EUROPEAN CITIES

THE L ARGEST NATIONAL
CIT Y PARK WITH
A SURFACE AREA OF

7,200

AMONG THE CITIES
IN FINLAND
WHEN ASKED ABOUT
RELOCATION PREFERENCES

THE MOST
CONTENT RESIDENTS

MILLION

KUOPIO BY NUMBERS
KUOPION KAUPUNKI

Vivamus ut tortor enim. Nunc rutrum, urna hendrerit feugiat maximus, purus
magna imperdiet ipsum, non maximus ipsum est in mauris. Suspendisse
vulputate non quam vel finibus. Duis eleifend tincidunt cursus.
Ut eu nulla vitae odio efficitur blandit. Donec sapien nulla, venenatis quis
lectus et, pharetra efficitur augue. Suspendisse potenti. Donec ac felis a urna
finibus vulputate. Cras faucibus consectetur massa sed tincidunt.
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• Sed fermentum et ante at pharetra.
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• pulvinar tincidunt orci. Proin finibus ultrices porttitor.
• Suspendisse scelerisque eu quam a egestas.
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Kuopio Aims at
Strong Growth

Kuopio - the Capital
of Good Life

Savilahti
– the Future Lives Here

The aim of the lively city of Kuopio is to become a sustainably
growing centre of one million people. The city provides unique
opportunities for living, studies and business alike. Kuopio
joins a diverse range of competence, which serves as
a pathway to the international market.

Among the top 5 cities in Finland when asked
about relocation preferences (factors affecting
Kuopio’s attractiveness: Safety, level of expertise,
studying opportunities and the development of
local businesses and industry)

Savilahti provides a platform for growth, development,
experimentation and inspiring living by a beautiful
lake, at the heart of the city. This new and unique
neighbourhood responds to our future needs for
living, working and communicating.

A R C H I T E C T U R A L F I R M L U K K A R I N E N & V S U OY
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P H OTO

ARCHITEC TURAL FIRM A JAK AND
SANNA PIETIKÄINEN, CITY OF KUOPIO
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Savilahti is one of Kuopio’s priorities corresponding to the city’s growth targets and aims for
serving as a capital for a good life. The development of the area is based on the city’s strengths:
competence, communality, and closeness to nature.
– Kuopio needs new inhabitants, students
and jobs to attract growth. Savilahti is the city’s
most important future project, bringing together strategic priorities, namely growth, wellbeing,
resource wisdom and renewal, says Strategy Director Sirpa LättiHyvönen.

AN ENVIRONMENT FOR
DEVELOPMENT AND
EXPERIMENTATION
Savilahti will be a communal and ecological
neighbourhood where people live, exercise and
consume wisely.
This opens up new opportunities for urban
planning and the development of communal services. The neighbourhood will serve as a platform
for a culture of experimentation used to develop
and test various things, such as different hous-
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+56%
YRITYSKASVU

+78%

KORKEAKOULUTETTUJA

+90%
TYÖLLISYYSASTE

3h

Berlin

Paris

T WI N C ITI ES
AR O UN D TH E WOR LD

TYÖLLISYYS

2h

Copenhagen

MOST POSITIVE
(AMONG F I N N ISH C ITI ES )

+34%

Moscow

4h
AJANKOHTAISTA KUOPIOSSA

Bukarest

Rome

COM PAN I ES

Business Kuopio
@BusinessKuopio · 26. heinäk.

6,340

Kuopionkaupunki
@Kuopiokaupunki · 25. heinäk.

Kuopionalue
@Kuopionalue · 24. heinäk.

KM OF SHOR ELI N E

200
300

EXP ORT COM PAN I ES

I M P ORT COM PAN I ES

45 min
4 h 25 min

Helsinki
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100

TOTAL INVESTM E NT
VALU E OF TH E CIT Y ’S
DE VE LOP M E NT P R OJ EC TS
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THE MARKET
SQUARE, PUIJO
AND TAHKO

200,000

ing, transport and sustainable development
solutions.
According to Project Director Antti Niska
nen, developing the new solutions will be always
based on user demands, namely what the people
and companies in Savilahti actually need. While
smart technology and data will also be harnessed
in this development, these stay out of sight in
people’s daily lives.
New, innovative solutions are already under
planning and construction. The future solutions
include cooling down properties using water

KUOP IO IS KNOWN FOR

R ESI DENTS AMONG
TH E L AR G EST
C ITI ES I N F I N L AN D

DI F F ER ENT NATIONALITI ES

Project Director Antti Niskanen coaches Savilahti
towards being an inspiring environment as well as
internationally attractive learning and innovation hub.

Savilahti brings together living, studying, working and leisure time in a unique way. It is a place
where people get to live close to their jobs and
nature, and at the same time be local and global,
urban and ecological, and to be an individual yet a
part of a community.
Around 15,000 experts from various fields will
work in Savilahti, and the number of students in
the area will be the same. The area will also provide around 8,000 Kuopio inhabitants with their
new homes.

+12%
Oslo

TH E IMAG E OF KU OP IO

London

THE
HAPPIEST

P H OTO S K U O P I O -TA H KO M A R K E T I N G, A L I A S S T U D I OT A N D

UN IQ UE COMBI NATION OF SKI LLS AN D
Many foreigners are in awe when they realise how
KNOW-HOW
much competence there is in this city, small on an
international scale. Kuopio is a pioneer in health,
The spearheads of excellence in Kuopio include
environment and welfare competence.
wellbeing and health technology, and emerging
Kaija Savolainen, the managing director of the
competence areas such as ICT, robotics, cleanKuopio Region Chamber of Commerce, believes
tech, the circular economy, bioeconomy, functhat new innovations stem from the interfaces of
tional foods, and special fields, such as neuroexpertise. The city has exceptional cooperation
sciences. Technological and service competence
between different agents.
are merged in the different industries.
– The size of this city is ideal, people know each
– The fact that Business Finland, a body grantother, and different organisations are located
ing innovation funding and inclose together. Business comternationalisation services to
petence and top research are
Finland, is providing the comclosely linked in Kuopio.
“The size of this city
panies in the region with signifKey projects carried out in
is ideal, people know
icant funding is a tell-tale sign
the city include projects develof the business potential in the
oping investments, developeach other...”
region, Savolainen evaluates.
ment projects revolving around
Kuopio is also strong when it
Neurocenter Finland, developcomes to traditional food industry. According to
ing digitalisation and related issues, promoting
Mikko Juuti, formerly a project manager at Busicooperation with companies and internationaliness Kuopio, Kuopio’s food industry has major
sation, and other endeavours that enhance Kuopotential for entering the international market.
pio’s vitality.
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Finland has been honored with the Guest Country of
Honor status at one of the world’s largest winter
sports exhibitions, the World Winter Sports Expo
2019 #Finland #China #wintersports

Kuopionalue
@Kuopionalue · 21. heinäk.

Kuopion tori julistautui universumin keskipisteeksi –
kunnat janoavat näkyvyyttä: “Tehkää meille video,
josta tulee yhdessä yössä somehitti”

#KuopioSaana’n savusauna on valittu Suomen
parhaaksi #savusauna’ksi! Valinta suoritettiin 20.7
järjestetyillä Savusaunafestivaaleilla, jossa
Kansainvälinen Savusaunaklubi ry valitsi Saanan
pellettilämmitteisen saunan yrityssaunojen sarjan
parhaaksi. Oletko jo testannut? #Kuopio…
#Kuopio

Savon Yrittäjät
@savonyrittajat · 18. heinäk.

Pohjois-Savoon syntyy paikallinen pääomasijoitusrahasto North Savo Startup Fund. Rahasto on
toimialariippumaton ja toimii uutena ja erilaisena
rahoitusvaihtoehtona maakunnan yrityksille.

Lataa lisää

Tältä alalta valmistuvat viedään käsistä ”Kuopion rakennusbuumi näkyy meilläkin”. Savon
ammattiopiston rakennusalan opintoihin voi hakea
jatkuvan haun kautta.

Business Kuopio
@BusinessKuopio · 17. heinäk.

HIMSS & Health 2.0 European Conference
Helsingissä kävijäennätykseen – ”Yhteistyön ja
tulevaisuustekemisen riemuvoitto”
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SOVELLUKSIA: TYÖLLISYYSPALVELU

HYVÄN TYÖENERGIAN
VÄLITTÄJÄ

HYVÄN TYÖENERGIAN
VÄLITTÄJÄ

T
MI

Hyvän työenergian välittäjä

LI

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu
tarjoaa erilaisia työllistymistä edistäviä
palveluja pidempään työttömänä olleille
työnhakijoille.

TÄ

VÄ

Tavoitteenamme on auttaa myös työnantajia löytämään sopivia henkilöitä
erilaisiin työntekijätarpeisiin.
Haluamme saada yritykset ja osaajat
kohtaamaan mahdollisimman sujuvasti.

T

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä,
miten voimme olla avuksi!

TÄÄLLÄ VÄLITTÄMINEN
ON LUONNONVOIMA

NE

N

LI
TÄ

www.kuopio.fi/tyollisyyspalvelu
Osoite:
Asemakatu 38-40 A, 3. krs
PL 228, 70101 Kuopio

MI

Puhelin:
044 718 4032 (ma-pe klo 13-14)
Sähköposti:
tyollisyyspalvelu@kuopio.fi
Työllisyyspalvelu somessa
kuopionkaupungintyollisyyspalvelu
@kuopiontyollisyyspalvelu

”Työni hedelmä on se, että saan
seurata rekrytointien kautta valittujen
henkilöiden uratarinoita ja niitä on paljon.”
– Anna-Kaisa Mustaparta, Opset
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KUOPION KAUPUNGIN
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SOVELLUKSIA: SAVILAHTI
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TÄÄLLÄ YHTEISTYÖ
ON LUONNONVOIMA
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SOVELLUKSIA: LIIKKUVA KUOPIO

KUOPION KAUPUNKI
Markkinointi ja viestintä
www.kuopio.fi

