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Mikä              on? 

• HealthHUB on yhteisen kehittämisen ympäristö ja verkosto terveys- 

ja hyvinvointialan toimijoille mahdollistaen sellaiset kehityshankkeet, 

joita ei muuten syntyisi 

• Tuomme saman ”työpöydän” ääreen alan yritykset, kliinikot, tutkijat, 

kehittäjät ja kuluttajat / käyttäjät 

• 8 hot desk-työpistettä, ryhmätyötila, virtuaalinen ryhmätyötila 

• Tavoitteena on uusien tuotteiden, palveluiden ja toimintaprosessien 

kehittäminen sekä uusien kumppanuuksien ja asiakkuuksien 

luominen 
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Hyödyt jäsenille 

• Verkostoituminen 

• Uudet asiakkuudet 

• Uudet kumppanuudet 

• Yhteisön vertaistuki 

• Maksuton tilojen käyttö yhteisön hyväksi tehtyä työpanosta vastaan 

• Keskeinen sijainti Tays Keskussairaalan läheisyydessä 

• FinnMedin asiantuntijoiden toimialatuntemus ja kontaktit jäsenten 

hyödynnettävissä 

• Näkyvyys (healthhub.fi) 
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• Toiminta käynnistynyt kesällä 2015 

• Tällä hetkellä 8 yritystä käyttää hot desk-työpisteitä 

• HUBissa järjestetty mm: 

» Terveydenhuollon prosessien kehitystyöpajoja 

» Tutkimuslaitosten ja yritysten yhteisen kehitysprojektin valmistelu 
(Oman terveystiedon hyödyntäminen terveyspalveluissa) 

» Koulutustilaisuus ”Mobiililaitteet terveydenhuollossa” 

» Tietoisku Kalifornian terveysmarkkinasta 

» ”Pelillisyyden soveltaminen kuntoutuksessa”-työpaja 

» HealthPUB (hubilaisten joka kuukausi järjestämä 
verkostoitumistapahtuma) 

» Tekesin Health Tuesdayn satelliittitapahtuma joka kuukausi 
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• Tulossa marraskuun aikana mm: 

» Health Tuesday 3.11. 

» Myyntikoulutus 4.11 

» Terveysliikunta-työpaja 6.11., jonka yhteydessä tietoisku ”Mobiilisovellukset 
liikunnan motivaattoreina” 

» Digital Health End Game-webinaari 10.11. 

» Tampereen kaupungin ”Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla”-ideakilpailun 
infotilaisuus 12.11. 

» Finnish Housen avajaiset Belgiassa Hasseltissa 16.11. 

» Terveysbussi-työpaja 26.11. (yhteistyössä Volvo, Carrus ja PRV Energia) 

» Puettavat mittaukset terveysteknologiassa 27.11. (yhteistyössä Intel 
Finland) 

» HealthPUB 27.11. 
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• Valmisteilla olevia laajempia kehitysteemoja ja -verkostoja mm: 

» Smart Hospital  

» My Data (oman terveystiedon hyödyntäminen)  

» Avoimet potilastietojärjestelmät 

» Terveydenhuollon laitteiden käytettävyys 

» Kotihoito ja ikääntyneet 

» Puettavat terveysmittarit 

» Älylasien soveltaminen terveydenhuollossa 

» Health Game Jam 
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Palveluksessasi             -tiimi 

HealthHUB-tiimin toimiala- ja asiantuntemus sekä kontaktit ovat käytettävissäsi.  
Ota rohkeasti yhteyttä!  

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@finnmedi.com 
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Haluatko mukaan?  
Tule Hubilaiseksi! 

Hubilaisena voit varata työpisteen käyttöoikeuden, varata ryhmätyötilan, 

toteuttaa kehitysprojekteja ryhmätyöohjelmiston avulla, järjestää tapahtumia, 

julkaista uutisia ja saada näkyvyyttä. 

Hubilaisuus on maksutonta, mutta se edellyttää aineetonta pääomaa: 

» aktiivisuutta 

» positiivista asennetta 

» halua kehittää yhdessä muiden kanssa  

jotain uutta ja parempaa 

Hae Hubilaiseksi: healthhub.fi 
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Haluatko seurata sivummalta?  
Rekisteröidy Seuraajaksi! 

Kiinnostaako jäsenyys, mutta et ole tällä hetkellä  

valmis tulemaan aktiiviseksi osaksi yhteisöä?  

Voit rekisteröityä Seuraajaksi!  

Seuraajana voit liittyä postituslistalle ja saada tietoa tapahtumista 

ensimmäisten joukossa. Voit seurata lähietäisyydeltä, miten HealthHUB 

kehittyy ja liittyä Hubilaiseksi ehkä myöhemmin. 

Rekisteröi itsesi Seuraajaksi: healthhub.fi 
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Yhteistyössä: 
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