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Kaupunginjohtajan puhe yliopistokeskusten seminaarissa 2.12.2019 
 
 
 

Hyvää päivää! 
 
 

 
Kuten hyvin tiedämme, yliopistokeskukset voivat olla erityisen tär-
keässä roolissa, kun puhutaan alueellisesta kehittämisestä. Aka-
teeminen yhteisö tekee paljon työtä, joka ansaitsisi enemmän nä-
kyvyyttä muuallakin kuin varsinaisissa yliopistokaupungeissa. 
 
Mikkelissä yliopistokeskus on yli viisitoistavuotisen historiansa ai-
kana vakiinnuttanut paikkansa tärkeänä yhteistyötahona Mikkelin 
kaupungin kanssa. Laaja yhteistyö ja eri tieteen aloja palvelevat 
ratkaisut sopivat kaupungin strategiaan ja hankkeisiin. Kyseessä on 
konkreettisesti kumppanuus, jossa kaupungin lisäksi mukana ovat 
Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Lappeenrannan–Lahden tek-
nillinen yliopisto eli LUT.  
 
Tavoitteena tämänkaltaisella sopimuksella on yhä aktiivisempi toi-
minta ja ennen muuta vaikuttavuus alueen elinvoimaan. Mikkelissä 
kaupungin strategiset kehittämisalustat ja niiden hyödyntämiseen 
liittyvä triple helix -toimintamalli ovat yhteistyön kulmakiviä. Sa-
maan aikaan yliopistokeskusten on hyvä löytää oma profiili ja keino 
erottautua tekemisellään – tavallaan nousta sille tasolle, jossa sen 
kuuluukin olla tieteen harjoittajana. Toivon, että yliopistokeskuksil-
la on rohkeutta tehdä omia avauksia liittyen yhteisiin tavoitteisiin.  
 
Suureen rooliin kehittämisessä ja elinvoiman eteen tehtävässä 
työssä nousee se, miten saada emoyliopistojen osaaminen osaksi 
aluetta. Kuinka tuosta osaamisesta voisi hyötyä parhaalla mahdolli-
sella tavalla? Varsinkin meillä Itä-Suomessa riittää haasteita. Etelä-
Savo on Suomen ikääntyneintä seutua, mutta toisaalta Mikkeli on 
erinomaisella sijainnilla. LUT-yliopisto on aivan nurkan takana, Itä-
Suomen yliopisto myös naapurimaakunnassamme, Jyväskylän yli-
opisto käytännössä vieressä ja Etelä-Suomen yliopistojen kanssa 
meillä onkin jo vuosia ollut hedelmällistä yhteistyötä. 
 
Kuntien nykyinen, huolestuttava taloustilanne ei saa ajaa kehittä-
mistä ahdinkoon. On totta, että tilanne haastaa myös kaupungin 
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sidosryhmiä, mutta näinä aikoina punnitaankin kykyä uudistua ja 
löytää uudenlaisia tapoja tuloksellisen työskentelyn eteen. 
 
Yleisesti ainakin EU-rakennerahastot ovat myös jatkossa merkittävä 
kehittämisresurssi. Mikkelin kaupunki tulee tukemaan niitä avauk-
sia, jotka liittyvät strategiaamme. 
 
Viimeiseksi muistutan vielä, että yliopistokeskusten korkeasti kou-
lutettu henkilöstö on arvokas lisä paikkakunnalle. Työn ulkopuolella 
kiinnittyminen harrastustoimintaan ja muihin yhteisöihin on tärke-
ää ja antaa oman leimansa kaupungille ja sen elinvoimalle. Sama 
liittyy luonnollisesti opiskelijoihin, jotka tuovat katukuvaan nuorek-
kuutta ja palavaa intoa erilaisia asioita kohtaan. Niinpä Mikkelin 
kaltaisten kaupunkien tulisikin tehdä kaikkensa, jotta opiskelijat 
voisivat jäädä työelämän piiriin valmistumisensa jälkeen.  
 
Yliopistokeskusten toiminnan turvaamisen eteen on tehtävä töitä 
myös jatkossa – todennäköisesti paljon kovemmin kuin aikaisem-
min. Tässä työssä Mikkelin kaupunki haluaa olla mukana. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


