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Mikkelin kaupunginjohtajan puhe MAMKin valmistujaisissa 18.12.2015  
 
Hyvä juhlaväki, 

Tänään on syytä juhlaan. Tänään jaetaan todistukset, jotka vahvistavat, 
että te, tutkintotodistukset käteenne saavat, olette valmiita työelämään 
uudella tutkintonimikkeellänne. Lämpimät onnittelut yhden unelman, 
yhden etapin saavuttamisesta. 
 
We all remember the words of human right activist Martin Luther King. 
He once said: I have a dream. The dream of Martin Luther King was 
equal and free America where different races have equal human rights 
and where everybody can live in harmony together developing their 
mutual home country. 
 
Me, niin yksilöt kuin organisaatiotkin, tarvitsemme unelmia, visioita ja 
päämääriä. Mikkelin kaupungin strategiassa olevan unelman eli vision 
mukaan Mikkeli on digitaalinen ja kestävästi uudistuva kasvukeskus Sai-
maan rannalla. Visioon tähtäämme yhdessä kaikkien mikkeliläisten kans-
sa kolmen kärjen eli asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointia 
lisäämällä. Hyvinvoinnin lisääntymisessä on niin Mikkelin kuin koko Etelä-
Savonkin menestyksen avaimet. 
 
Kolmesta Mikkelin kärjestä ensimmäinen on asukkaiden hyvinvointi. 
Mikkeli muodostuu asukkaista, siitä ihmisten yhteisöstä eli meistä kaikis-
ta, joka täällä olemme ja elämme. Yhteisön menestys pohjaa omatoimi-
siin, vastuuta ottaviin ja hyvinvointinsa rakentamiseen osallistuviin asuk-
kaisiin.  
 
Toiseksi Mikkeli ja mikkeliläiset tarvitsevat menestyviä elinkeinoja eli yri-
tysten elinvoimaa. Elinvoiman lisäämiseksi kaupungissa toimivien yritys-
ten menestymistä tulee tukea ja kaupungissa pitää olla osaavaa työvoi-
maa.  – Juuri sellaisia kuin te, tänään valmistujaisjuhlaanne viettävät.  
 
Kolmanneksi me panostamme omaan, ainutlaatuiseen luontoomme ja 
ympäristöömme. Asumme puhtaiden vesien ja puhtaan luonnon ympä-
röiminä. Se on aarre, jota vaalimme ja hyödynnämme sen vetovoimaa. 
Mutta emme pelkästään ratsasta olemassa olevilla luonnonrikkauksilla, 
sillä kaupungissamme on maailman huippuluokan clean tech -osaamista. 
Se on valttikortti, jota ei monella muulla paikkakunnalla ole. 
 
Entäpä sitten Mikkelin ammattikorkeakoulun visio? Ammattikorkeakou-
lujen perustehtäviä ovat alueellinen kehittäminen ja työelämän vaatiman 
osaamisen tuottaminen.  Mikkelin ammattikorkeakoulun visiona on digi-
taalisen tiedon hallintaan erikoistuneena osaajana rakentaa uutta, vah-
vaa Kaakkois-Suomen korkeakoulukokonaisuutta. 
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Lisäksi oppilaitoksenne tavoitteita ovat muun muassa edistää yrittäjä-
henkistä toimintakulttuuria ja profiloitua elinikäisen oppimisen korkea-
kouluksi. 
 
Opiskelijayhdistyksenne kirjaus strategiapaperissanne kertoo, että opis-
kelijan MAMK tarkoittaa nykyaikaista korkeakoulua, jossa opiskelijat ovat 
enemmän kuin asiakkaita. Opiskelijan MAMKissa opiskelijoiden mielipi-
teillä on oikeasti väliä. 
 
Mikkelin ammattikorkeakoulu on onnistunut ainakin tavoitteessaan olla 
vetovoimainen, sillä koulutuksiin hakijoiden määrä on ollut moninkertai-
nen aloituspaikkoihin nähden. Te opiskelijat olette tulleet tänne paitsi 
ympäri Suomea, myös paljon kauempaankin. Kansainvälisyys ja englan-
ninkieliset koulutusohjelmat tuovat opiskelijoita ympäri maailman.  
Koska kampuksenne on sopivasti kaupungin keskustan kupeessa, keskei-
sellä paikalla, opiskelijat rikastuttavat katukuvaamme vilskeellä ja kan-
sainvälisellä tuulahduksella.  

 
Hyvät kuulijat, 
 

Myös minulla henkilökohtaisesti on unelma – tai useitakin. Unelmani liit-
tyvät työhön, yhteiskuntaan, Mikkeliin, perheeseen, harrastuksiin. On-
han teilläkin unelmia? Kohtaavatko omat tavoitteenne edellä kuvatut 
kaupungin tai oppilaitoksen tavoitteet? 

 
Maailmalla kuohuu ja ympärillämme tapahtuu pelottaviakin asioita, tule-
vaisuus saattaa juuri nyt näyttää epävarmalta, varsinkin jos ei ole vielä si-
tä unelmatyöpaikkaa – tai yleensäkään työpaikkaa. Mielestäni kuiten-
kaan ei missään nimessä kannata heittäytyä elämään ilmaan unelmia, 
unohtaa tavoitteitaan. 
 
Neljän tyttären isänä olen saanut lukea paljon satuja, ja kuten tiedämme, 
sadut ovat opettavaisia. Yksi mielisaduistamme oli Liisa Ihmemaassa. Sa-
dussa oli kohta, joka on jäänyt mieleeni: Liisa tulee tienristeykseen, jossa 
odottaa Jänis kellon kanssa. Liisa kysyy Jänikseltä: ”Minkä tien valitsen?”. 
Jänis tekee vastakysymyksen: ”Minne olet menossa?”. Kun Liisa vastaa, 
ettei tiedä, Jänis toteaa: ”Ellet tiedä, minne olet menossa, on aivan sama, 
minkä tien valitset.” – Sadun opetus lienee siinä, että päästäksemme 
eteenpäin meillä tulee olla päämääriä ja tavoitteita. Meidän on uskallet-
tava unelmoida, pyrittävä rohkeasti kohti unelmiamme ja toteutettava 
ne. Muutoin olemme Liisoja Ihmemaassa ja on aivan sama, minkä tien 
valitsemme.  
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Hyvät kuulijat, te nuoret ja vanhemmat aikuiset,  
 

Valtaosa teistä on sen ikäisiä, että olette vuosittain tehtävän nuorisoba-
rometrikyselyn kohderyhmää. Teitä on siis tutkittu.  
 
Vuoden 2014 nuorisobarometrin perusteella niitä ilman päämääriä ja ta-
voitteita kuljeskelevia Ihmemaan Liisoja on vähän. Eli ikiaikainen, van-
hemman sukupolven käsitys sen hetkisen nuorison velttoudesta ja vas-
tuuntunnottomuudesta ei pidä paikkaansa.   

 
Nuoret arvostavat koulutusta ja pysyvää työpaikkaa, samoin kuin ihmis-
suhteita ja terveyttä. Pääosin nuoret ovat tyytyväisiä elämäänsä. Koulu-
arvosana-asteikolla neljästä kymmeneen nykyinen elämäntilanne koko-
naisuudessaan arvion 8,4. Tyytyväisimpiä nuoret ovat ihmissuhteisiinsa, 
terveydentilaansa, ulkonäköönsä ja vapaa-aikaansa, joiden kaikkien kes-
kiarvo on kahdeksan tai enemmän. Fyysinen kunto saa arvosanan 7,9 ja 
taloudellinen tilanne 7,4. Seitsemän vuoden sisällä samoista asioista on 
kysytty neljästi eli noin joka toinen vuosi. Muuten arviot ovat kutakuinkin 
samoja, mutta terveydentilaansa tyytyväisten määrä on laskenut joka 
kerralla – vuonna 2007 terveydentilaansa tyytyväisten keskiarvo oli 8,7 
kun taas vuoden 2014 tutkimuksessa keskiarvo on 8,3. 
 
Entäpä sitten suhtautuminen hyvinvointivaltioon? Nuorisobarometrin 
vastausten mukaan puolet nuorista on sitä mieltä, että toimeentulotuki 
passivoi. Lähes yhtä monen eli 47 prosentin mielestä sosiaaliturva on niin 
hyvä, että se kannustaa laiskottelemaan tukien varassa. Toisaalta hyvin-
vointivaltion turvaverkkoja pidetään kattavina. Yli 70 prosenttia nuorista 
uskoo, että jos sairastuu, hoito ja toimeentulo ovat kohtuullisen turvatut.  
Opiskeluaikainen toimeentulo on joka toisen mukaan kohtuullisen tur-
vattu.   
 
Vuoden 2014 nuorisobarometrissa kartoitettiin myös tietämystä nuoriso-
takuusta. Nuorisotakuu koskee kaikkia alle 25-vuotiaita ja vastavalmistu-
neita alle 30-vuotiaita. Siksi onkin hämmästyttävää, miten huonosti nuo-
risotakuu tunnetaan. Vain 29 prosenttia kaikista ja 39 prosenttia työttö-
mistä nuorista vastaa tuntevansa asian. – Mikähän mahtaa olla syynä sii-
hen, että tässä eivät kohtaakaan asiakkaiden tarpeet ja viranomaisten 
tarjonta?  
 
Osallistuminen, asioihin kantaa ottamisen mahdollisuus ja yhdessä te-
keminen ovat nuorille tärkeitä. Vaikuttaminen äänestämällä on yksi 
mahdollisuus muiden joukossa. Pääsääntö kuitenkin on, että mitä korke-
ammin koulutettu, sitä todennäköisemmin äänestää.  
 
Usko omiin vaikuttamismahdollisuuksiin korreloi tulevaisuuteen suhtau-
tumisen kanssa: Ne, jotka uskovat vaikutusmahdollisuuksiinsa, ajattele-
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vat optimistisemmin tulevaisuudesta. Sitä ei voi kuitenkaan tietää, että 
kumpi on syy, kumpi seuraus: lisääkö optimistinen asenne tulevaisuu-
teen myös luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiin vai toisinpäin? 

 
Yleisesti nuoret suhtautuvat omiin tulevaisuuden näkymiinsä positiivises-
ti: Neljä viidestä nuoresta on sitä mieltä, että oma tulevaisuus vaikuttaa 
hyvältä. Suomenkin tulevaisuuteen luottaa kolme viidestä – mutta maa-
ilman tulevaisuuden positiiviseen kuvaan uskoi vain reilu kolmasosa.   
 
Yritetään yhdessä vaikuttaa omalta osaltamme siihen, että optimistiset 
odotukset tulevaisuudesta toteutuvat.  

 
Hyvät päivän sankarit,  
 

Te olette toteuttaneet nyt yhden unelmanne ja valmistutte. Teille on 
varmasti useaan kertaan muistutettu, että tutkintotodistus ei tarkoita si-
tä, että olisitte ammatillisesti valmiita ja että nyt oppimisen voi lopettaa. 
 
Ei, sillä työelämässä on oltava valmis oppimaan koko ajan uutta. Toden-
näköistä myös on, että usea teistä vaihtaa työpaikkaa ja jopa alaa ennen 
pitkää. Eli sitä vanhaa fraasia mukaillen: ette ole opiskelleet koulua vaan 
elämää varten. Vasta opinahjon porttien sulkeuduttua maailma näyttää, 
mitä sillä on tuotavana tullessaan. 
 
Tänään on merkityksellinen päivä. Jollekin tämä on lapsuudenaikaisen 
unelman toteutuminen, jollekin ehkä enemmänkin sattumalta eteen tul-
leen opiskelupolun päätepiste, jollekin ehkä aikuisena uran vaihtamisen 
tulos. 
 
Te saitte opiskella todistetusti Suomen parhaassa ammattikorkeakoulus-
sa. Mikkelin ammattikorkeakoulu sai tuon tittelin vuonna 2013. Lisäksi 
oppilaitoksenne meriittinä ovat Suomen tyytyväisimmät opiskelijat. Te 
olette se yhteisö, joka tuon arvion on antanut. Te olette hyviä tyyppejä. 
 
Olen erittäin iloinen ja ylpeä siitä, että alueellamme on tällainen korkea-
koulutuksen lippulaiva. Mikkeli ja ympäröivä maakunta on hieno paikka 
elää ja olla – uskallan näin väittää muutaman kuukauden täällä oltuani. 
 
I hope that your diploma will support you when you are walking your 
own path and building your life towards your dreams. Skills you’ve had 
while studying and also the ways of co-operation and the networks are 
like money in your pockets. That can’t be taken away from you.  
 
Hopefully Mikkeli and South Savo can provide you reasonable jobs and 
professional challenges so you could build your career here. 
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I wish you and your close ones a wonderful celebration and all the best 
for the future. Look ahead but do it right away. Life brings many oppor-
tunities but the one who will be successful is the one who dares to use 
the opportunities. 
 
Uskaltakaa toteuttaa unelmanne, tarttukaa hetkiin. Tai sanotaan se ta-
savallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla tv-haastattelussa 
ihastuttaneen vuoden nuoren taiteilijan Ville Anderssonin sanoin: ”You 
can do it!" 
 
 
Timo Halonen 
Mikkelin kaupunginjohtaja 


