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Kaupunginjohtajan puhe Kansallisarkiston keskusarkiston vihkiäisissä 7.9.2018 
 
 

Arvoisat läsnäolijat! 
 

Tämä päivä voi olla hyvinkin merkittävä Mikkelin historiassa. Ja merkittä-
vä se voi olla nimenomaan elinkeinojen ja kehittymisen kannalta. Meillä 
on halu menestyä ja mennä eteenpäin. Nyt olemme ottamassa askelia 
yhdellä tärkeällä alustalla tavoitteidemme saavuttamiseksi.  

Kansallisarkiston keskusarkiston Mikkeliin saapumisen ansiosta on kau-
punkimme kasvattanut mainettaan arkistopaikkana. Tuollainen maine ei 
suinkaan ole enää mielikuva pölyttyneistä hyllykilometreistä, vaikka niitä 
hyllyjäkin toki riittää, vaan tuo maine on tärkeää digitalisaation ja tule-
vaisuuden kannalta.  

Keskusarkisto on tärkeä kivijalka Mikkelin Memory Campuksen kokonai-
suudelle kahdentoista hehtaarin kokoisella alueella. Visiona on, että vuo-
teen 2025 mennessä on rakennettu kansainvälisesti merkittävä arkisto- 
ja kirjastotoimialan osaamis- ja palvelukeskus, joka houkuttelisi yritys-
maailmaa. 

Memory Campus pohjautuu Mikkeliin pitkäjänteisesti rakennettuun, 
valtakunnallisesti ainutlaatuiseen arkistoinnin, digitoinnin, aineistojen 
käytettävyyden ja tiedonhallinnan osaamiseen. Kaupungin strategiassa 
kokonaisuutta käsitellään yhtenä kehittämisalustoistamme. Kehittä-
misalustalla toteutetaan osaltaan kaupungin strategiaa ja kaupunki voi 
omilla päätöksillään vaikuttaa niiden menestykseen suuntaamalla niihin 
kehittämispanoksia.  
 
Kehittämisalusta on konsepti tietyssä toimintaympäristössä, toimijoiden 
verkoston solmukohta, fyysinen kokonaisuus. Se on myös jotain sellaista, 
josta me mikkeliläiset voimme olla ylpeitä. Kehitystyötä Memory Cam-
puksen kehittämisalustalla koordinoi Mikkelin kaupungin kehitysyhtiö 
Miksei Oy. 

 
Memory Campus vastaa yhteiskunnalliseen muutokseen. Tuottavuus ja 
helppo aineistojen saatavuus korostuvat. Tarvitaan siis digitalisaatiota. 
Sen mahdollistamiseen meillä Mikkelissä on syvä tahtotila ja aikomus. 
Siitä meillä on myös kokemusta ja meillä on siihen osaamista. Kehittä-
mistyön tavoitteena on eri toimijoiden yhteistyön laajentaminen, mutta 
myös uudenlaisen liiketoiminnan luominen.  

 
Mahdollisuuksia siis tarjotaan, kysyntään pyritään vastaamaan. Verkos-
tomme ja kontaktimme kuitenkin täytyvät olla täydellisesti kunnossa. 
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Päätöksenteon täytyy olla yrittäjäystävällistä ja fasiliteettien tulee olla 
kunnossa. Mikkeli on suuressa mittakaavassa pieni, tai vähintään keski-
kokoinen, mutta jollakin alalle voimme kasvaa suureksi, jos pelaamme 
pelimme oikein. 
 

 
Hyvät kuulijat, 
 
 

Työ strategisessa mielessä on vasta alussa. Linjaukset ja tavoitteet ovat 
kaupunkikonsernin näkökulmasta selkiytyneet, mutta nyt täytyy tehdä 
toimia, jottei aikomus jäisi vain paperille.  
 
Memory Campuksen toiminnan vahvistuminen edellyttää yritysverkos-
ton kokoamista ja laajentamista nykyisten toimijoiden lisäksi. Uusien 
muistiorganisaatioiden, julkisten toimijoiden, tutkimus- ja koulutusorga-
nisaatioiden sekä muiden toimijoiden houkutteleminen alueelle jo ole-
massa olevien toimijoiden lisäksi vahvistaa koko Mikkelin alueen elinkei-
noelämää, tuo alueelle uusia työpaikkoja sekä kasvattaa jo alueella toi-
mivia yrityksiä. 
 
Mikkelin kaupunkistrategian elinvoimaohjelmassa määritellään, että 
Memory Campuksen toimenpiteisiin kuuluvat seuraavat asiat: Toimija-
verkoston yhteistyön laajentaminen ja syventäminen, uuden liiketoimin-
nan luominen ja valtakunnallisten ratkaisujen kotiuttaminen.  
 
Tässä kunnianhimoisessa työssä kaupungin kanssa samaa köyttä vetävät 
kehitysyhtiö Miksei Oy, Naistinki Oy ja kaikki Memory Campus -
verkoston toimijat. Yhteistyössä piilee voimamme siis tässäkin asiassa. 
Kaupunki näkee strategiansa kannalta paljon potentiaalia Memory Cam-
puksessa.  
 
Toivotan uudelle keskusarkistolle ja kaikelle sen läheisyyteen liittyvälle 
toiminnalle onnea ja menestystä.  


