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OuluHealth ekosysteemi – yhteistyökumppanit
Perustettu: 2012
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Ekosysteemin tavoitteena on rakentaa älykäs terveyden ja 

hyvinvoinnin kokonaisuus ja siihen liittyviä palveluja 

asiakkaalle tai potilaalle arjessa selviytymiseksi. 

Tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiotoiminta ovat 

avainasemassa uusien ratkaisujen hakemisessa ja 

käyttöönotossa





Palvelumme yrityksille
-Tuemme erityisesti kasvua ja kansainvälistymistä

 Valmennukset ja tapahtumat

 Messut ja verkostot

 B2B ja B2C tapaamiset

 Viestintä (mm. some, yrityskatalogi, jutut, tiedotteet)

 Yhteiskehittämismahdollisuudet terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

 Projektit, DigiHealth Hub





Oamk SimLab OYS TestLab Oulu WelfareLab

Innovointi, testaus ja kehitysympäristöt 

 Tuotteistettuja palveluja yrityksille

 Tilojen ja laitteiden vuokrausta

 Perustettu 2015

 Terveydenhuollon

ammattilaisten ja yritysten

yhteiskehittämishankkeet



Monidor: Käytettävyystestaukset digitaaliselle infuusiomonitorille

Mitä testattiin?
Monidor tarvitsi palautetta tuotekehitykseen yrityksen alkuvaiheessa
Yritystä kiinnosti erityisesti: 
• Onko tuote hyödyllinen? Tehostaako se hoitajien työtä?
• Millaisiin tilanteisiin se sopisi parhaiten?
• Mikä on tärkein kehittämisen kohde?
• Käyttäisitkö tuotetta?

Tulokset:
Monidor sai positiivisen palautteen testaukseen osallistuneelta
hoitohenkilökunnalta ja opiskelijoilta. Erityisesti kiitettiin
käyttäjäystävällisyyttä ja pientä kokoa.
Yritys sai tärkeää tietoa infuusiomittarin toisen vaiheen kehitystyöhön. 
Yhteistyö nopeutti myös markkinavalmiuksien saavuttamista.  

Oamk SimLab
& OYS TestLab



Esimerkkejä yhteiskehittämisestä WelfareLabissä



Mitä olemme oppineet?

• Ekosysteemin kehittäminen vie aikaa
• Kaikkien yhteistyötahojen tulee olla sitoutuneita 
• Tunnista vahvuutesi ja keskity niihin
• Tarvitaan alueellista ja kansallista rahoitusta sekä tukea

• pelkkä projektirahoitus ei riitä
• Muutos on mahdollisuus  täytyy keksiä uusia keinoja 

menestyä kilpailussa 



Salla Hirvonen
BusinessOulu 
salla.hirvonen@businessoulu.com
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