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Kaupunginjohtajan puhe Mikkelin yliopistokeskuksen 15-vuotisjuhlassa 8.2.2019  
 
 
 

Hyvää päivää arvoisa juhlaväki! 
 
 

Onnitteluni Mikkelin kaupungin puolesta 15-vuotiaalle Mikkelin yliopis-
tokeskukselle!  
 
Se, mitä yliopistokeskus tänään on Mikkelin kaupungille, on 15 vuoden 
kehityksen tulos. Yliopistojen päätehtävät – tutkimus, opetus ja yhteis-
kunnallinen vaikuttavuus – näyttäytyvät täällä konkreettisina asioina mi-
tä suuremmissa määrin.  Meidän on kuitenkin jatkuvasti luotava mahdol-
lisuuksia sille, että yliopistojen, julkisorganisaatioiden ja liike-elämän te-
kemä yhteistyö tulee entistä paremmin näkyväksi ja että yhteistyön hyö-
dyt alueen elinvoimalle ovat maksimaaliset.  
 
Mikkelin yliopistokeskus on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Lap-
peenrannan teknillisen yliopiston ja Mikkelin kaupungin väliseen sopi-
mukseen perustuva kokonaisuus, johon kuuluvissa yksiköissä työskente-
lee yli sata asiantuntijaa. Kolmen yliopiston lisäksi yliopistoyhteisössä 
toimivat myös Luonnonvarakeskus, Mikkelin kesäyliopisto ja tutkijahotel-
li. Yhteistyö on laajaa ja monia tieteen aloja palvelevaa. Meillä on käytet-
tävissä vaikuttava joukko ihmisiä ja hyvin monipuolista osaamista. Kau-
pungin näkökulmasta peruskysymys kuuluu: kuinka saamme tuon valtai-
san osaamisen palvelemaan mahdollisimman hyvin alueen ja kaupungin 
kehitystä? 
 
Muutama vuosi sitten yliopistokeskuksemme kävi yliopistojen tavoin läpi 
melkoisen kiirastulen: Rahoitusta supistettiin ja toimintoja jouduttiin tar-
kastelemaan enemmän kuin kriittisesti. Olen erityisen ylpeä tavasta, jolla 
tilanteeseen täällä reagoitiin: katse suunnattiin tulevaisuuteen, men-
neestä tai menetetystä osattiin irrottautua ja tarttua sellaiseen, jolle eri-
tyisesti tällä alueella on kysyntää. Yliopistokeskuksen strategia päivitet-
tiin uuteen. 
 
 
Mikkelin kaupungin strategia sisältää kolme elinvoimamme kehittä-
misalustaa: aineistojen ja asianhallinnan keskuksen Memory Campuksen, 
liikunnan ja hyvinvoinnin ympäristön Kalevankankaan ja kiertotalouden, 
puhtaan veden ja biotalouden EcoSairilan. Neljäntenä painopisteenä 
strategiamme tuntee matkailun. Kehittämisalustoja voi tulla ja toivotta-
vasti tuleekin ajan kanssa lisää ja ajattelua voidaan kohdistaa uusille toi-
mialoille, kun olemassa olevien kanssa on päästy riittävän pitkälle. 
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Kehittämisalustoista EcoSairila on osoittanut jo nyt, että kaupungin vält-
tämätön jätevedenpuhdistamoinvestointi voi olla osana uuden teknolo-
gian käyttömahdollisuuksia, liiketoimintaa kolmansille osapuolille, inno-
vaatioita ja tutkimushankkeita akateemiselle maailmalle. Kyseessä on siis 
paljon muutakin kuin Mikkelin kaupungin historian suurin yksittäinen in-
vestointi. 
 
Kehittämisalustoissa perusajatuksena on se, että ne mahdollistavat eri-
laisten toimijoiden yhteistyön ja synenergian oman perustekemisen 
ohella ja synnyttävät uusia mahdollisuuksia elinvoiman kehitykselle. 
Mikkelin yliopistokeskuksessa toimivat yliopistot tuovat alueellemme ai-
nutlaatuista osaamista ja tutkimustietoa, mikä on tärkeää julkisille toimi-
joille: kaupungille ja sen konserniyhtiöille. Parhaimmillaan yhteistyö 
tuottaa sellaisia innovaatioita, joilla on kysyntää alueemme ulkopuolelle. 
Tuolloin päästään synnyttämään yritystoimintaa, josta koko Etelä-Savon 
alueemme hyötyy. 
 
Kehittämisalusta-ajattelu pohjautuu englanninkieliseen käsitteeseen trip-
le helix. Se tarkoittaa julkisen toimijan, elinkeinojen ja yliopistojen yh-
teispeliä ja muun muassa Oulun 90-luvun teknologiaihme pohjautui tälle 
konseptille. Me Mikkelissä olemme nyt toteuttamassa omaa, meille so-
veltuvaa versiota toimivasta konseptista. Kehittämisalusta-ajattelu on 
pitkäjänteistä, tulevaisuuteen kurkottavaa ja uusia innovaatioita hyödyn-
tävää. Uusien mahdollisuuksien hakemisen rinnalla meidän on autettava 
myös perinteisempää yritystoimintaa uudistumaan ja päivittämään 
osaamistaan. Kannustankin yliopistokeskuksen toimijoita olemaan avoi-
mia jo olemassa olevan yrityskentän kysymyksille ja aikomuksille. Avoin 
keskustelu johtaa madaltuneeseen kynnykseen – yritykset voivat hyö-
dyntää monipuolisemmin yliopistojen osaamista ja tutkimustietoa. Sama 
koskee toki julkista hallintoa ja päätöksentekoa.  
 
 

Hyvät kuulijat 
 
Mikkelin yliopistokeskus tarjoaa kolmelle yliopistolle loistavan toiminta-
kentän ja näytönpaikan. Emoyliopistojen spesifioitu osaaminen on käy-
tettävissämme, meille on suora yhteys tieteen ja tutkimuksen huipulle, ja 
kaikkea tätä voimme oikeilla peliliikkeillä hyödyntää julkisessa hallinnos-
samme ja liiketoiminnan mahdollistamisessa. Asia on tärkeä alueemme 
kehittymisen kannalta. Yliopistokeskus on vastannut myönteisesti alueen 
ja kaupungin strategioiden toiveeseen ja tukee toiminnallaan alueemme 
osaamistarpeita. 
 
Toivon, että yliopistokeskus ottaa merkittävän roolinsa vielä näkyväm-
min ympäristössään paitsi uuden tiedon tuottajana myös sen syöttäjänä.  
Vaikka Mikkelillä ei ole omaa yliopistoa, voidaan Mikkeliä kuitenkin tie-
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tyllä tavalla noteerata yliopistokaupungiksi. Meillä on paljon pinnan alla 
sellaista, joka ei kalpene varsinaisten yliopistokaupunkien osaamiselle 
tutkimus-, opetus- ja kehittämispuolella. Meidän täytyy osata myydä 
osaamistamme ja muistuttaa olemassaolostamme yhteisin tavoittein. 
Mielestäni olemmekin oikealla tiellä. 
 
Tutkimusosaamisen, yrittämisen ja julkisen toiminnan kolmiyhteys on 
hyvissä kantimissa Mikkelissä. Kaupungin kehittämisalustat ovat tästä 
konkreettisia esimerkkejä. Ja ne kehittyvät koko ajan vahvuuksiamme ja 
elinkeinorakennettamme peilaten. Säilytetään tuo hyvä yhteistyö tule-
vaisuudessakin. 


