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Ennen kuin itse muutin Tampereelta Mikkeliin opiskele-

maan, kyseinen väite kuulosti hieman huvittavalta. 

”Mikkeli? Eikös se ole keskellä metsiä oleva pieni kylä, jos-

sa korkeintaan kesän vietossa olevat perheet käyvät torilla?” 

Nykyään, lähes vuoden täällä asuneena ja opiskelleena, omat 

ennakkoluuloni osoittautuivat harhaksi.

 Mikkeli todellakin on opiskelijakaupunki. Kaupungin reilun 

48 000 asukkaan joukosta löytyy yli 5 000 opiskelijaa, kun mu-

kaan lasketaan yliopisto- ja AMK-opiskelijat sekä toinen aste. 

Tämä tarkoittaa, että useampi kuin joka kymmenes mikkeliläi-

nen on opiskelija! Luku on todella suuri.

 Mielestäni niin pienessä koulussa kuin kaupungissakin 

opiskelu tarjoaa huomattavaa lisäarvoa, jota Suomen suurilla 

kouluilla ja kaupungeilla ei ole. Ensinnäkin, pieni opiskelijamää-

rä meidän kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelmas-

samme antaa mahdollisuudet erinomaiseen verkostoitu-

miseen ja tiiviin yhteisön rakentamiseen. Uskon, että 

meidän loistavalla yhteishengellämme on suuri vaikutus 

opiskelijoidemme yleiseen viihtymiseen ja hyvinvointiin. 

Mikkelin koon etuna verrattuna suurempiin kaupunkeihin 

on se, että kaikki palvelut ovat helposti tavoitettavissa. 

Myös koulumatkat ovat useimmilla meistä erittäin lyhyitä: 

40 minuutin bussissa istumisen sijasta viisi minuuttia pyö-

rällä kuulostaa paljon houkuttelevammalta vaihtoehdolta.

 Vaikka monet Mikkelin alueella toimivat yritykset anta-

vat opiskelijoille alennuksia ja muita etuuksia, en silti usko, et-

tä ne näkevät meidän täyttä potentiaaliamme. Laajempi yhteis-

työ paikallisten yritysten ja kansainvälisen liiketoiminnan kan-

didaattiohjelman välillä hyödyttäisi huomattavasti molempia 

osapuolia: opiskelijoita saamaan käytännön kokemusta yritys-

ten toiminnasta ja yrityksiä hyödyntämään meitä, tulevaisuu-

den osaajia.

Niko Uusitalo

International Business -kandidaattiohjelman opiskelija

Opiskelijajärjestö Probban puheenjohtaja

Mikkeli opiskelijan silmin
”Mikkeli on opiskelijakaupunki.” 

”Useampi kuin
 joka kymmenes 

mikkeliläinen 
on opiskelija.”

Mikkelin yliopistokeskus
Yliopistokeskuslehti 2011–2012
•  Julkaisija
 Mikkelin yliopistokeskus
 Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli
•  www.muc.fi

•  Päätoimittaja Matti Malinen
•  Toimitussihteeri Sirpa Taskinen
•  Toimituskunta Hanna Arpiainen,
 Sari Ikonen, Matti Laitsaari,
 Hanna Kautiainen, Sirpa Piskonen,  
 Mari Syväoja
 

•  Toimittaja Päivi Piispa / Positivo Oy
•  Kuvat Päivi Piispa, Matti Laitsaari
 (s. 13), Ilpo Aalto (s. 13)
 Kannen kuva Paula Myöhänen
•  Ulkoasu ja taitto
 Päivi Veijalainen / Huhtikuu
•  Paino ja jakelu Yliopistopaino
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Mikkelissä 
on monen alan huippuja
Mikkelin yliopistokeskukseen kuuluvat yliopistoyksiköt 
ovat tärkeitä alueelle, jolla ne sijaitsevat, mutta niillä on 
myös valtakunnallista merkitystä. Yksiköillä on tehtä-
viä, joita ne toteuttavat ainoina koko maassa, ja osaa-
mista, jota ei muualta Suomesta löydy. 

Esimerkiksi Kansalliskirjaston Di-

gitointi- ja konservointikeskuk-

sella on päävastuu Suomen kansal-

liskirjaston digitoinnista ja aineisto-

jen säilytyksestä. Aalto-yliopiston 

kauppakorkeakoulun Pienyrityskes-

kus Mikkelissä on taas koko Euroo-

pan suurimpia yrittäjyyteen keskitty-

neitä yliopistollisia yksiköitä.

 – Mikkelin yliopistotoimintoja ha-

lutaan kehittää niin, että ne ovat  

maanlaajuisesti ainutlaatuisia ja kan-

sainvälisesti huipputasoa. Esimerkki 

tästä on Luomuinstituutti, jonka pe-

rustamisedellytyksiä Mikkeliin selvi-

tetään parhaillaan. Maan yliopistolli-

nen luomuosaaminenhan on jo pitkäl-

ti keskittynyt Mikkelissä toimivaan 

Helsingin yliopiston Ruralia-insti-

tuuttiin, Mikkelin yliopistokeskuksen 

pääsihteeri Matti Malinen kertoo.

 Yliopistollinen toiminta ei tuo pi-

kavoittoja, vaan tulokset syntyvät 

pitkäjänteisellä työllä. Mikkelissä si-

jaitsevien yliopistoyksiköiden tavoit-

teena on palvella sekä omaa emoyli-

opistoaan että aluetta. Emoyliopistot 

odottavat akateemisia tuloksia, ku-

ten julkaisuja ja tutkintoja. Sijainti-

paikkakunnalla taas odotetaan tukea 

kehittämiseen, koulutustason nou-

sua ja yrityshyötyjä.

 – Nämä tavoitteet pystytään yh-

distämään. Hyvä esimerkki tästä on 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

LUT Savon Vihreän kemian laborato-

rio, joka tekee paitsi kansainvälises-

ti todella korkeatasoista tutkimusta, 

myös laajaa yhteistyötä alueen yri-

tysten kanssa, Malinen sanoo.

 Aalto-yliopiston kauppakorkea-

koulun International Business -kandi-

daattiohjelma tarjoaa tutkintokoulu-

tusta. Ohjelma vetää vuosittain huip-

putason opiskelijoita ja professorei-

ta: hakijoita oli tänäkin keväänä 58 

eri maasta noin 850, kun aloituspaik-

koja oli 80.

 – Suosio kertoo ohjelman korke-

asta tasosta, Malinen toteaa.

Yliopistoyksiköt 

Mikkelissä:
•  Aalto-yliopiston kauppa-

 korkeakoulu, Pienyrityskeskus ja  

 International Business -kandi 

 daattiohjelma

• Helsingin yliopiston Ruralia-  

 instituutti ja Kansalliskirjaston-

 Digitointi- ja konservointikeskus

• Lappeenrannan teknillinen   

 yliopisto, LUT Savo

• Mikkelin yliopistokeskuksen 

 koordinaatioyksikkö

•  www.muc.fi

Matti Malinen



Lähiruokaa 
löytyy 
Mikkelin torilta

Torikauppias Tero Puikkosen ko-

julla käy vilinä aurinkoisena ke-

säpäivänä. Moni tulee hakemaan ko-

timaisia marjoja ja omenoita, jotka 

ovat juuri parhaimmillaan. Puikko-

sen myymät perunat ja herneet ovat 

omalta tilalta Huuhanahosta, ja lähes 

kaikki myytävät tuotteet tulevat kor-

keintaan 80 kilometrin päästä.

 Puikkonen ei ole ainoa lähialueen 

ruokaa tarjoava kauppias, vaan Mik-

kelin tori on lähiruoan ostospaikkana 

mitä monipuolisin. Tarjolla on kasvik-

sia, kalaa, leipomotuotteita ja liha-

tuotteita, jotka ovat peräisin Mikkelin 

lähiseuduilta.

 – Mikkelin torilla myyjät tarjoa-

vat pääasiassa omaa tuotantoa ole-

via, paikallisia tuotteita, ja kulutta-

jat osaavat käyttää niitä, Helsingin 

yliopiston Ruralia-instituutin erikois-

suunnittelija Marjo Särkkä-Tirkkonen 

kertoo.

 Särkkä-Tirkkonen toimii työssään 

elintarvikealan pk-yritysten parissa. 

Mikkelin seudulla suuria alan yrityk-

siä ei olekaan, vaan ruoka tuotetaan 

pienissä, paikallisesti omistetuissa 

yrityksissä. Näidenkin yritysten tuot-

teet ovat nyt hyvässä nosteessa, sil-

lä Suomeen on levinnyt uusi lähiruo-

kainnostus. Kuluttajat haluavat tie-

tää ruoan alkuperän, tukea paikalli-

sia yrittäjiä sekä saada maukasta ja 

puhdasta ruokaa, jonka laatu on mai-

niota.

 – Ihmiset ovat tosi kiinnostunei-

ta siitä, kuka on tuotteiden viljelijä ja 

mistä ne tulevat. Samoin ruoan tuo-

reus kiinnostaa, torikauppias Puikko-

nen kertoo.

 Hän on huomannut myös sen, et-

tä yhä useampi torilta ostava on kiin-

nostunut laadusta.

 – Me emme voi kilpailla hinnal-

la vaan laadulla ja palvelulla. Meidän 

valttimme ovat tuoreus ja maku.

Y L I O P I S T O K E S K U S L E H T I  2 0 1 1 – 2 0 1 2    •    4



Gallup

Miksi lähiruokaa?

Kysyimme lähiruokaa 
suosivilta kuluttajilta, 

miksi he haluavat ostaa 
lähellä tuotettua 

ruokaa.

”Käyn torilla, 
koska täältä saa tuoreita
 vihanneksia ja marjoja.”

”Haluan ostaa 
paikalliselta maanviljelijältä 

ja tukea paikallista maataloutta. 
Mihin tämä maa joutuisi, 

jos täältä maanviljelys 
häviäisi?”

”Pidän siitä, että 
tiedän, kuka on tuottanut 

syömäni ruoan. Tuntuu tur-
vallisemmalta syödä 

elintarvikkeita, joiden 
tekijän tietää.”

”Kun tulen tänne 
mökkipaikkakunnalle, 
ostan aina mielelläni 
paikallista. 
Haluan tukea 
paikallisia yrittäjiä.”

Mikkelissä 
lähiruoka on
vielä itsestään 
selvä asia.

Lähiruoka ei kuitenkaan ole niin hin-

nakasta, että se olisi vain harvojen ja 

valittujen luksustuote. Mikkelissä se 

on arkipäivän laatua.

– Mikkelissä lähiruoka on vielä itses-

tään selvä asia. Elämme ruoan kes-

kellä ja on aivan tavallista ostaa pai-

kallista leipää tai hakea paikallisia 

juureksia, Särkkä-Tirkkonen toteaa.

Ruoan arvostus lähtee 
lapsuudesta

Mikkelissäkin on nähtävissä se, että 

ruoan hinta on monelle kuluttajalle 

tärkein kriteeri ruokaa hankittaessa. 

On vieraannuttu paikallisesta maata-

loudesta, eikä pienten tuottajien ruo-

kaa löydä helposti marketeista. Val-

mislihapulla on jo valitettavan monen 

mielestä se ”oikean makuinen” liha-

pulla.

 – Ruoan hinnan noustessa yhä 

useampi on katsonut vain tuotteen 

hintaan laadun ja alkuperän unohta-

en. Kuluttajat käyttäytyvät ristiriitai-

sesti: haluavat halpaa, mutta heit-

tävät paljon hukkaan– jopa viiden-

neksen. Voisiko ajatella ostavan-

sa laadukkaampaa ruokaa ja vähen-

tää hukkaan menevän ruoan määrää, 

Särkkä-Tirkkonen kysyy.

 Ruoan arvostuksen tulisi lähteä 

liikkeelle jo lapsuudesta. Siksi Ru-

ralia-instituutissa iloitaan siitä, että 

Mikkelissä kaupungin ruokapalvelut, 

jotka tekevät myös kouluruoan, käyt-

tävät jo paljon paikallisia elintarvik-

keita.

 – Tämä vaatii kuitenkin eurojen 

tarkkaa laskemista ja keittiön omaa 

tahtoa ottaa paikallisia tuotteita 

käyttöön. Minimibudjetilla ei tehdä 

koululaisille ruokaa täysin paikalli-

sista raaka-aineista, vaikka halutaan 

tarjota maukasta, terveellistä ja tur-

vallista ruokaa, julkisen sektorin lä-

hiruoan käyttöä selvittävä projekti-

päällikkö Hanna-Maija Väisänen Ru-

ralia-instituutista kertoo.

Tutustu lähiruokaan myös 

verkossa

• Juuri ilmestynyt Etelä-Savon lähi-

 ruokaopas on saatavilla osoitteessa   

 www.ekoneum.com/lahiruokaopas

• Reseptejä ja lähiruokatuotteiden 

 esittelyjä: 

 www.erinomaistaetelasavosta.fi
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”Näin tiivis opiskelijoiden
ja yrityksen yhteistyö on 
mahdollista vain Mikkelissä.”

Gastropub Eino
sai vetoapua opiskelijoilta

Paikallisessa ostoskeskuksessa  

asioineet hieraisivat silmiään, 

kun jokin aika sitten sinne ilmestyi 

legendaarinen ravintoloitsija Eino 

Tanskanen, vuodesta 1928 Mikkelin 

Seurahuoneen omistanut mies. Ky-

seessä ei kuitenkaan ollut kummitus, 

vaan Osuuskauppa Suur-Savon uu-

den gastropub Einon markkinointi-

tempaus.

 Idea tuli Aalto-yliopiston kaup-

pakorkeakoulun BScBA-opiskelijoil-

ta, jotka ovat olleet mukana Einon ja 

muiden Suur-Savon uusien ravinto-

loiden markkinoinnissa. Torin laidal-

le on avattu Einon lisäksi kolme muu-

takin ravintolaa. Opiskelijat ovat en-

nen kaikkea kehittäneet ideoita ra-

vintoloiden markkinointiin ja toimi-

neet luovana vetoapuna. 

 –Työnjako on ollut selvä: opiske-

lijat ovat tuoneet uutta näkökulmaa 

markkinointiin ja Suur-Savolta on 

taas saatu liiketoimintaosaaminen. 

Lopputulos on opiskelijoiden ja yri-

tyksen yhteistyötä, projektiin osallis-

tunut BScBA-ohjelman opiskelija Oli-

ver Saarinen kertoo.

 Suur-Savon kanssa yhteistyö-

tä lähti tekemään seitsemän opiske-

lijaa. Lähtökohta markkinointiin oli 

se, että sitä ei haluttu rajoittaa vain 

tavallisten mainoslehtisten jakami-

seen, vaan molemmat osapuolet oli-

vat avoimia hyvin erilaisillekin aja-

tuksille. Tähän mennessä opiskeli-

joiden monista ideoista on toteutettu 

muun muassa ravintoloiden maskot-

tien rantautuminen katukuvaan ja eri-

laiset Facecbook-kilpailut.

Ainutlaatuinen tilaisuus

Einon ravintolapäällikkö Tarja Kopra 

tuli mukaan opiskelijoiden kanssa yh-

teisiin markkinointipalavereihin heti 

suunnittelun alkuvaiheessa. Tuolloin 

Einon avajaiset häämöttivät vielä ha-

massa tulevaisuudessa.

 Kopra oli aikaisemminkin tehnyt 

yhteistyötä opiskelijoiden kanssa 

muissa kaupungeissa ja ravintolois-

sa työskennellessään, mutta Mikke-

lin case oli ensimmäinen laatuaan.

 – Nyt yhteistyö on pidempiaikais-

ta – parhaillaan mietitään Iskelmä-

baari Stopparin kuvioita, Kopra sa-

noo.

 Saarinen uskoo, että näin tiivis 

yhteistyökuvio ei ole mahdollinen 

muualla kuin Mikkelissä.

 – Luulen, että muualla yritykset 

eivät uskaltaisi lähteä tällaiseen yh-

teistyöhön mukaan, vaan ovat ole-

massa olevien systeemiensä vankeja. 

Tämä oli meille opiskelijoille ainutlaa-

tuinen mahdollisuus saada käytän-

nön kokemusta markkinoinnista.

 Kopra ja Saarinen kehuvat kilpaa 

toisiaan yhteistyöstä. Saarinen kiitte-

lee opiskelijoiden yritykseltä saamaa 

kunnioitusta ja tukea.

 – Kaikkea sai ehdottaa ja kaikki 

ideat keskusteltiin läpi, Saarinen ker-

too.

Gastropub Einon markkinointi 

on ollut opiskelijoiden ja Suur-

Savon sujuvaa yhteistyötä. 

Kuvassa BScBA-ohjelman 

opiskelija Oliver Saarinen

 ja Einon ravintola-

päällikkö Tarja Kopra.
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Balkanin maaseutua 
kehitetään suomalais-
voimin

Bosniahertsegovinalaisen 
maanviljelijän tila on keski-

määrin vain 3,5 hehtaarin ko-
koinen. Jotta tällä hehtaari-

määrällä saa tilansa menesty-
mään, tuotteen täytyy olla

 pitkälle jalostettu.

Tertin kartanon kuistilta kantau-

tuu iloinen puheensorina. Bal-

kanilaisen ryhmän vierailu Suomes-

sa on loppumetreillä, ja nyt nautitaan 

lounasta Tertin kartanon lähimailla 

tuotetuista raaka-aineista.

 Albanialaiset, bosniahertsegovi-

nalaiset, makedonialaiset ja serbia-

laiset vieraat tutustuivat kolmen päi-

vän ajan Suomeen ja Etelä-Savon 

maaseutuun. He keräsivät ideoita 

maaseudun yritystoimintaan, maa-

seutupolitiikkaan ja maatalouden 

koulutukseen.

 Professorit ja asiantuntijat tutus-

tuivat Tertin kartanon lisäksi muun 

muassa Helsingin yliopiston Ruralia-

instituutin toimintaan, luomuvilje-

lyyn ja karjankasvatukseen. Yksi vie-

railijoista oli Bosnia ja Hertsegovinan 

Banja Lukan yliopiston professori 

Željko Vaško. Hän toimii maatalou-

den ja maaseudun kehittämisen pa-

rissa.

 – Maaseudun kehittäminen on 

tullut viime vuosina yhä tärkeämmäk-

si. Keskimääräinen maatilan koko on 

vain 3,5 hehtaaria, joten vain maa-

taloudella ei enää pärjää. Tilakokoa 

kasvattamatta tulotasoa voisi nostaa 

tekemällä entistä valmiimpia tuottei-

ta, tarjoamalla ruokaa tai matkailu-

palveluita, Vaško kertoo.

 Suomen vierailua Vaško piti tär-

keänä, koska Suomessa maaseudun 

palveluita on kehitetty pitkälle. Hän 

vaikuttui maaseutumatkailun mää-

rästä ja luomutuotannosta, joka voi-

si olla mahdollista Bosnia ja Hertse-

govinassakin.

 – Menestystarinoita voisi kopioi-

da muihinkin maihin.

Kehittäminen alkaa 
osaamisesta

Koulutustason nostamisella on suuri 

vaikutus maaseudun kehittämiseen. 

Siksi Helsingin yliopiston Ruralia-ins-

tituutti ja Banja Lukan yliopisto ovat 

mukana Tempus-hankkeessa, jossa 

kehitetään maaseutualan yliopistol-

lista koulutusohjelmaa Balkanin mai-

hin yhteistyössä muiden maiden yli-

opistojen kanssa muun muassa Rura-

lia-instituutin Rural Studies -opetus-

ohjelman kokemuksia hyödyntäen. 

 – Tarvitsemme uutta koulutusta. 

Aikaisemmin meillä oli sosialistiseen 

järjestelmään sopiva koulutus, mut-

ta modernisaation myötä koulutus 

täytyy uudistaa niin sisällöiltään kuin 

opetusmenetelmiltään, Vaško kertoo.

 Ruralia-instituutin lisäksi muka-

na on myös kansainvälisiä yliopisto-

ja. Niiden tuki balkanilaisille yliopis-

toille koulutuksen kehittämisessä on 

hyvin käytännönläheistä.

 – Arvioimme ja kehitämme kou-

lutusohjelmia ja tarjoamme vieraile-

via luennoitsijoita, jos näin halutaan. 

Tärkeintä on lisätä osaamista näissä 

yliopistoissa. Olemmekin esimerkiksi 

suositelleet aihepiiriin liittyvää kirjal-

lisuutta, Ruralia-instituutin Mikkelin 

yksikön johtaja Pirjo Siiskonen kertoo.

Bosniahersegovinalainen professo-

ri Željko Vaško löysi Etelä-Savosta 

maaseudulta kehittämisideoita, joi-

ta hän voi toteuttaa omalla kotiseu-

dullaan. Keskustelukumppanina Ru-

ralia-instituutin Mikkelin yksikön 

johtaja Pirjo Siiskonen. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



LUT Savon ASTRaL-tutkimus-
yksikkö jatkaa juttusarjaa, 

jossa tutustutaan 
Mikkelin yliopistokeskuksen 

työntekijöihin ja heidän työhönsä.

Töissä täällä!
Kimmo Lahtinen
tutkii atomi-
kerroskasvatusta

Tutkijatohtori Kimmo Lahtinen 

pohtii työssään päivittäin asioi-

ta, joita ei silmällä näe. Työ Lappeen-

rannan teknillisen yliopiston Mikke-

lin yksikössä, LUT Savossa, keskittyy 

atomikerroskasvatukseen, jossa tut-

kitaan vain nanometrien – siis metrin 

miljardisosien – paksuisia pinnoittei-

ta. ASTRaL-tutkimusyksikkö kehittää 

uutta menetelmää, jolla voidaan teh-

dä todellakin ohuenohuita pinnoituk-

sia teollisessa mittakaavassa.

 – Olen projektipäällikkönä Tekes-

hankkeessa, jossa on tavoitteena ke-

hittää rullalta rullalle -menetelmä. Se 

on teollisten prosessien mittakaavaan 

soveltuva tapa tehdä pinnoitteita ato-

mikerroskasvatusmenetelmällä, Lah-

tinen kertoo.

 Superohuita ja kestäviä pinnoittei-

ta voidaan käyttää esimerkiksi aurin-

kokennoissa tai erilaisissa pakkauk-

sissa. Paperinjalostuksesta väitellyt 

Lahtinen on erityisen kiinnostunut ke-

hittämään atomikerroskasvatusta so-

vellettavaksi erilaisissa paperi- ja kar-

tonkituotteissa.

 – Esimerkiksi elintarvikepakkauk-

sissa tarvitaan erinomaisia tiiviysomi-

naisuuksia, jotka voidaan saavuttaa 

atomikerroskasvatuksen avulla. Sa-

malla pakkausmateriaali säilyy jous-

tavana, Lahtinen sanoo.

 Pakkauksissa atomikerrospinnoit-

teilla voidaan korvata vaikkapa alu-

miinifoliota, joka on nyt käytössä pak-

kauksissa. Näin saataisiin vähennet-

tyä pakkausmateriaalin määrää, mikä 

on yleinen trendi alalla.

Kansainvälisellä aallonharjalla
Lahtinen aloitti työssään syyskuus-

sa 2010. Sitä aikaisemmin hän työs-

kenteli Tampereen teknillisessä yli-

opistossa tutkijana ja teki paljon yh-

teistyötä ASTRaLin kanssa. Kun häntä 

kysyttiin nykyiseen tehtäväänsä, vas-

tausta ei tarvinnut kauaa miettiä.

 – ASTRaL on mielenkiintoinen ryh-

mä. Opin pinnoitusmenetelmiä, joita 

voin yhdistää aiempaan tutkimusalu-

eeseeni pakkausalalla. ASTRaLissa on 

myös ammattitaitoinen porukka, jolla 

on hyvä ja rento tekemisen meininki, 

Lahtinen kiittelee.

 Tutkijan ura sopii pohtivalle, ute-

liaalle ja pitkäjänteiselle Lahtiselle hy-

vin. Tiede ja tekniikka ovat miehen in-

tohimoja. Hän pitää ASTRaLissa työs-

kentelyssä myös siitä, että on muka-

na kansainvälistä pioneeritutkimusta 

tekevässä yksikössä.

 – Täällä ollaan aallonharjalla alan 

tutkimuksessa, Lahtinen sanoo.

Uusi testilaite vuoden päästä
Rullalta rullalle -atomikerroskasvatus-

menetelmää kehittävä projekti jatkuu 

vuoden 2013 loppuun. Projektin tulok-

sena Lahtinen uskoo syntyvän mene-

telmän aihion, joka on nyt kehitysvai-

heessa.

 – Nyt pyrimme todentamaan, et-

tä prosessi on toimiva ja sillä saadaan 

hyvää materiaalia. Testejä pääsemme 

tekemään vuoden päästä, kun saam-

me testilaitteen, Lahtinen kertoo.

Tutkijan ura sopii hyvin 
pohtivalle, uteliaalle ja 
pitkäjänteiselle 
Kimmo Lahtiselle.
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Yrittäjien kouluttaja

Aalto-yliopiston kauppakorkea-

koulun Pienyrityskeskus on johta-

va yrittäjyyden ja pk-yritysten

 kehittäjä ja kouluttaja.

• Yrittäjän ammattitutkinto

• Yrittäjän erikoisammattitutkinto

• Yrittäjäksi NYT -iltakurssi alkaa  

 Mikkelissä 31.10.

Lisätietoa: 

www.pienyrityskeskus.aalto.fi

Matti Tiitinen ja Keijo
Karvinen ovat tunteneet 

toisensa jo hiekkalaatikko-
ikäisestä asti, mutta silti 

yhteisen yrityksen 
perustaminen oli 

sattumien summa.

Lapsuudenystävästä 
tuli yhtiökumppani

Mikkeli, 1980-luvun puoliväli. 

Kaksi kurahaalareihin puet-

tua pikkupoikaa, Keijo ja Matti, teke-

vät hiekkakakkuja äitiensä vahtiessa 

vieressä.

 Pojat, saatikka äitinsä, eivät hiek-

kaa lapioidessaan liioin aavistaneet 

kaivavansa alkua tuleville työuril-

leen. Nykyään 28-vuotiaat Keijo Kar-

vinen ja Matti Tiitinen ovat tuoreita 

yrittäjiä Tiika-soft Ky:ssä.

 – Päätyminen saman alan opis-

kelijoiksi Mikkelin ammattikorkea-

kouluun oli silkkaa sattumaa. Emme 

edes tienneet toisen hakeneen sa-

maan kouluun, it-tradenomiksi val-

mistunut Karvinen kertoo.

 Ajatus urasta yrittäjänä alkoi itää 

opintojen aikana. Miehet kertovat it-

alan ajavan monia yrittäjäksi, sillä 

alalle on helppo tulla, koska alkuin-

vestoinnit ovat pienet. Karvisen ja Tii-

tisen lopullisen päätöksen sinetöi yri-

tystoiminnastaan luopuva yrittäjä, 

joka antoi pojille paitsi asiakaskon-

takteja myös käytännön neuvoja. Tai-

val hiekkalaatikolta yrittäjiksi oli val-

mis.

Seuraavana oli vuorossa Aalto-yli-

opiston kauppakorkeakoulun Pien-

yrityskeskuksen yrittäjyyskurssi. 

Helmi-toukokuussa käyty kurssi vei 

Tiitisen ja Karvisen koulutuksiin 2–3 

kertaa viikossa. Kurssilla käytiin läpi 

kaikki keskeiset yrityksen perustami-

seen liittyvät asiat. Kouluttajat olivat 

itsekin yrittäjiä.

 – Kouluttajat olivat hyviä persoo-

nia. Käytännön esimerkit toivat esille 

paljon sellaista, mitä ei ole tullut aja-

teltua. Voin suositella kurssia käytä-

väksi ennen yrityksen perustamista, 

Tiitinen sanoo.

 – Sissimarkkinointi jäi kurssil-

ta hyvin mieleen. Hinnoittelua olem-

me myös opetelleet käytännön kaut-

ta, Karvinen sanoo. Opiskelu ei jäänyt 

tähän, sillä molemmat suorittavat nyt 

yrittäjän ammattitutkintoa.

Tavoitteena Karvisella ja Tiitisellä on 

aluksi elättää itsensä yrittäjinä. Tu-

levaisuutta katsotaan tämän jälkeen 

eteenpäin. It-ala on kilpailtu, mutta 

miehet luottavat monipuolisuuteen-

sa ja joustavaan asiakaspalveluun.

 – Minä saatan aloittaa työt jo aa-

mukuudelta, Keijo taas saattaa pai-

naa iltaan asti. Aina on joku töissä, 

Tiitinen naurahtaa.

 Oman yhtiökumppanin tuntemi-

nen onkin etu yritystoiminnassa.

 – On plussaa, kun tietää tarkkaa 

toisen toimintatavat. Voi luottaa ja 

uskaltaa sanoa asioita suoraan, Tiiti-

nen kertoo.



Y L I O P I S T O K E S K U S L E H T I  2 0 1 1 – 2 0 1 2    •    1 0

Annamari 
on vuoden positiivisin 
muccilainen

Mikkeliläinen Moral-yritys osallistui Aalto-yliopiston 
Kauppakorkeakoulun International Business -kandidaattioh-
jelman kurssille ja sai eväitä tulevaisuuteensa.

Johanna Cuesta Moralesin
yrityksen, Moralin, pää-
tuotteet ovat siemenistä 
Kolumbiassa valmistetut 
korut.

Korualan yritys 
sai vinkkejä kasvuun

Yrittäjä Johanna Cuesta Morales on 

saanut kolme vuotta sitten Mikkeliin 

perustamansa yrityksen Moralin hy-

vään vauhtiin. Ekologisia koruja myy 

yli 40 jälleenmyyjää ja yrityksen mo-

ral.fi-verkkokauppa.

 Pienessä yrityksessä on aina ke-

hitettävää; enemmän kuin yksi yrit-

täjä ehtii tehdä. Siksi tärkeimpiä ke-

hityskohteita voi olla vaikea havaita 

ilman ulkopuolista apua. Avukseen 

Cuesta Morales sai BScBA-ohjelman 

opiskelijat ja yliopistolla yrityskon-

sultoinnin kurssin ohjanneen profes-

sori Naomi Birdthistlen. Moral oli yk-

si yrityksistä, joita opiskelijat konsul-

toivat kurssin aikana.

 – Mukana oli kaksi yritystä Mikke-

listä ja kolme kotimaastani Irlannista, 

Birdthistle kertoo.

 Opiskelijat tutustuivat yrityksiin, 

niiden tilanteeseen ja kehittämispo-

tentiaaliin. He tekivät pienimuotoi-

set tutkimukset ja koostivat raportin, 

jonka kehitysehdotusten pohjalta yri-

tys voi todella tarttua toimeen.

 – Opiskelijat tekivät laajan kon-

sulttityön. Olin yllättynyt siitä, miten 

sitoutuneita he olivat. Toivon heidän 

näkevän nyt yrityskonsultoinnin ura-

vaihtoehtona, Birdthistle sanoo.

 Cuesta Morales ei epäröinyt het-

keäkään osallistumista kurssille. Hän 

sai konsulteikseen neljä opiskelijaa; 

Jaana Sipisen, Tommaso Acunzon, 

Sara Nyyssölän ja Iina Vapaavuoren. 

Itsekin liiketalouden koulutuksen 

saanut yrittäjä piti hienona sitä, että 

hän sai nuorten näkökulmaa ja konk-

reettisia kehitysehdotuksiakin.

 – Sain vinkkejä esimerkiksi mark-

kinointiin ja sosiaalisen median käyt-

töön. Oli hienoa saada opiskelijat 

avuksi, Cuesta Morales kertoo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annamari Vahvaselän työpäi-

vä on todennäköisesti Mikkelin 

kansainvälisimpiä. Aalto-yliopiston 

International Business -kandidaat-

tiohjelmassa hän huolehtii vaihtoon 

lähtevistä ja tulevista opiskelijois-

ta. Vaihtoon lähtee vuosittain 70–80 

opiskelijaa ja sama määrä opiskelijoi-

ta tulee Mikkeliin.

 – Aika vauhdikastahan työ on. 

Yhteistyöyliopistoja on ympäri maa-

ilmaa lähes jokaisella mantereella –

vain Australia ja Afrikka puuttuvat.

Vahvaselkä on opiskelijoiden tuki ja 

turva – he voivat tulla milloin vain An-

namarin toimistolle.

 – Ovi on auki aina. Ei ole tyhmiä 

kysymyksiä – kaikkeen etsitään vas-

taus, Vahvaselkä sanoo.

 Annamari on myös työkaverei-

densa piirissä piristys, sillä hänet va-

littiin vuoden positiivisimmaksi muc-

cilaiseksi. Häntä kuvaillaan yhteis-

työhaluiseksi, aurinkoiseksi ja iloi-

seksi rupattelijaksi.

 – Viihdyn työssäni hyvin ja olen 

peruspositiivinen, mikä näkyy var-

masti työpaikallakin.

Kuka?
• Annamari Vahvaselkä
• Student Exchange Coordinator
• Aalto-yliopiston kauppakorkea-
  koulu, BScBA-ohjelma
• Annamarista sanottua: Aina positii-
vinen, iloinen ja kannustava työkave-
ri. Aina valmis auttamaan ja kuuntele-
maan muita.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Kansalliskirjaston Digitointi- ja 

konservointikeskus Mikkelin 

Pursialassa on saanut vuoden mit-

taan laatikoittain c-kasetteja digi-

toitavakseen. Helsingin Kansalliskir-

jaston varastoista toimitetut kasetit 

ovat suurimmaksi osaksi peräisin 

1980-luvulta. Niiden joukosta löy-

tyi muun muassa breakdance-kaset-

teja, kielten opiskeluun tarkoitettu-

ja nauhoja, uskonnollisia saarnoja 

ja huoltoasemilta tuttuja kokoelmia 

1980-luvun hiteistä.

 Pursialaan kasetit lähetettiin digi-

toitaviksi, koska c-kasetti ei kestä ai-

kaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Nyt oli korkea aika muuttaa digitaa-

liseen muotoon sellaisia kasetteja, 

joita ei ole julkaistu missään muussa 

tallennusmuodossa, ei vinyylinä tai 

CD-levynä. 

 – C-kasetit olivat jo tuhoutumis-

vaarassa, joten nyt oli viimeinen het-

ki digitoida ne jälkipolvien käytettä-

väksi, äänitteiden digitoinnista vas-

taava Juha Korvenpää kertoo.

Elvytysraha mahdollisti 
digitoinnin
Korvenpäällä on ollut apunaan vuo-

den 2010 syksystä vuoden 2011 ke-

säkuun loppuun saakka kolme digi-

toijaa, jotka ovat siirtäneet tallen-

teet kasettinauhoilta digitaaliseen 

muotoon. Lisäksi Helsingin päässä 

on työskennellyt kaksi henkilöä, jot-

ka ovat luetteloineet digitoivat äänit-

teet, jotta käyttäjät löytävät ne. Va-

jaan vuoden aikana on digitoitu noin 

3000 c-kasettia.

 Työn mahdollisti Opetus- ja kult-

tuuriministeriön myöntämä elvytys-

1980-luvun breakdance-musiikki, uskonnolliset 

saarnat, kielikurssit ja jumppatuokiot pääsevät 

tulevaisuudessakin monien kuunneltavaksi,

kun äänitteet digitoitiin tuhoutumisvaarassa 

olleilta c-kaseteilta sähköiseen muotoon.

Onko breakdance-kasetti muuttunut 
digitaaliseen muotoon oikein?

 Äänitettä tarkastamassa Asko Lintunen 
(vas.) ja Juha Korvenpää.

raha, jonka turvin Pursialann palkat-

tiin syksyllä 2010 kaiken kaikkiaan 36 

digitoijaa, suurin osa aikakauslehti-

työhön. Yksikön tuotanto kaksinker-

taistui normaalimääriin verrattuna.

 Nyt elvytysprojekti on ohi ja digi-

toidut äänitteet tutkijoiden ja muiden 

halukkaiden käytettävissä Helsingis-

sä sijaitsevassa Kansalliskirjastossa. 

 – Tekijänoikeusrajoitusten takia 

äänitteitä ei ole internetissä kuun-

neltavana, mutta digitoinnin ansiosta 

äänitteet saa nopeammin käyttöönsä 

kuin aikaisemmin, sillä ne on helpom-

pi etsiä tietokannoista kuin hyllyjen 

kätköistä, Korvenpää sanoo.

Työ täynnä ajankuvaa
Korvenpään kanssa c-kasettien paris-

sa työskenteli Asko Lintunen. Media-

assistentin koulutuksen saanut Lin-

tunen digitoi kasetteja, merkitsi tal-

lenteisiin tietoja ja skannasi kasetti-

koteloita. Tallenteiden laadun tarkas-

taminen tuntui Lintusesta luontaisel-

ta, sillä hän on tehnyt musiikkia koko 

ikänsä.

 – Äänikäyriä katsellessa pystyi jo 

tekemään pika-analyysia siitä, onko 

kaikki kunnossa, Lintunen sanoo.

 Työnsä ohella Lintunen on saanut 

kuunnella 1980-luvun ajankuvaa, kun 

tarkastettavana on ollut iskelmämu-

siikkia, rentoutumiskasetteja, joulu-

lauluja ja eläkeläisten jumppaohjel-

mia.

 – Kyllähän tämä työ huumorinta-

juakin vaatii. Moni kasetti on herät-

tänyt muistojakin 1980-luvun lapsuu-

desta, kun Fazerin musiikkikerhosta 

tilattiin kasetteja, hän naurahtaa.

 Lintunen lopetti työnsä kesäkuun 

2011 lopussa, kun elvytyshanke lop-

pui. Korvenpää toivookin, että digi-

tointityölle saataisiin pysyvämpi ra-

hoitus.

– Elvytysrahat ovat tervetulleita, 

mutta jatkuva rahoitus olisi toimin-

nan kannalta joustavampaa: tähän 

työhön koulutetut henkilöt joutuvat 

nyt lähtemään muihin töihin, Korven-

pää sanoo.

C-kasettien 
uusi elämä
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Kansainvälisen uransa aikana tutkimusjohtaja Hagen Henrÿ on kuullut 

paljon puhetta kestävästä kehityksestä ja ympäristöystävällisyydes-

tä. Puhe ei kuitenkaan vuosikymmentenkään aikana ole konkretisoitunut 

toiminnaksi, joka siirtäisi yritystoiminnan pysyvästi kestävälle pohjalle.

 – Luonnon meille asettamia rajoituksia ei vieläkään oteta huomioon tar-

peeksi yritystoiminnassa. Asiasta on puhuttu jo 40 - 50 vuotta, mutta sen 

siirtäminen yritystasolle on ollut ongelmallista, saksalainen Henrÿ sanoo.

 Henrÿ haluaa uudessa osuustoiminnan tutkimusjohtajan roolissaan 

tutkia osuuskuntia yritysmuotona muiden tutkimusaiheiden rinnalla. Hän 

haluaa selvittää, voisiko osuuskunta mahdollistaa kestävän kehityksen 

mukaisen toiminnan muita yritysmuotoja helpommin.

 – Osuuskunnat ovat yrityksiä siinä missä muutkin, vaikka niihin usein 

vielä liitetäänkin romantisoitu kuva. Nyt voisi selvittää, onko osuuskunnis-

sa jotain sellaisia ominaisuuksia, jotka helpottaisivat ympäristön huomioi-

mista yritystoiminnassa, Henrÿ sanoo.

Työ houkutti Mikkeliin
Tutkimusjohtaja Hagen Henrÿ on vielä suhteellisen tuore mikkeliläinen. 

Hän siirtyi uuteen työhönsä ja kotikaupunkiinsa huhtikuun alussa. Aikai-

semmin Henrÿ toimi Kansainvälisen YK:n työjärjestön ILO:n osuustoiminta-

jaoston johtajana.

 Mikkelin seutu oli tutkimusjohtajalle  tuntematonta , vaikka mies onkin 

asunut Suomessa useaan otteeseen jo aikaisemmin. Etelä-Savoon oikeus-

tieteiden tohtori muutti puhtaasti työn perässä. 

 – Nyt on hyvä hetki vetää yhteen uraani ja koota se tutkimuksen avulla, 

Henrÿ sanoo.

Onko osuustoimin-
nasta kestävän kehi-
tyksen veturiksi?
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutki-
musjohtaja Hagen Henrÿ aikoo tutkia, onko 
osuustoiminta yritysmuoto, joka saisi kestävän 
kehityksen muutettua  pelkistä puheista joka-
päiväiseksi toiminnaksi.

Kuka?

• Hagen Henrÿ, OTT
• Aloitti Helsingin yliopiston Ruralia-ins-
tituutin osuustoiminnan tutkimusjohtaja-
na huhtikuussa 2011.
• Siirtyi Ruraliaan Kansainvälisen työjär-
jestön ILOn osuustoimintajaoston johta-
jan tehtävästä.
• Erityisosaamista osuustoiminnan kan-
sainvälinen lainsäädäntö ja osuustoimin-
ta yritysmuotona.

Kansainvälinen osuus-
toimintaseminaari 
Mikkelissä elokuussa
• Kansainvälisen osuustoiminta- 

  liiton, ICA:n tutkimusseminaari- 

  järjestetään Mikkelissä   

 24–27.8.2011. Tapahtuma 

 kokoaa yhteen osuustoimin  

 nan tutkijoita ja käytännön   

 osuustoiminnan tekijöitä 

 ympäri maailmaa: noin 200   

 osallistujaa yli 30 maasta.

• Lisätietoa: 

 http://www.helsinki.fi/

 ruralia/ica2011/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Mikkeli on uudistuva ja kehit-

tyvä kaupunki, jonka palve-

lutarjonta on parantunut ja yhteistyö 

kaupungin ja yrittäjien kesken on tii-

vistynyt. Kaupungissa on myös mai-

niot hotellit ja ravintolat. Nämä asiat 

Mikkelistä tiedetään kaupungin ulko-

puolellakin.

 Taloustutkimuksen tekemän kau-

punkien imagotutkimuksen mukaan 

Mikkeliin liitetään kuitenkin vielä pal-

jon vääriä mielikuvia: syrjäinen sijain-

ti, vähäinen tapahtumatarjonta eikä 

mahdollisuuksia työllistymiseen. Sik-

si Mikkeli on päättänyt aloittaa kau-

pungin mainekuvan kehittämisen, jo-

ka tehdään viestinnän ja markkinoin-

nin avulla. Syksyllä 2011 aloitetaan 

konkreettiset toimenpiteet, joiden ta-

voitteena on päivittää mielikuvia Mik-

kelistä vastaamaan todellisuutta.

 – Mikkelin positiivinen kehitys ja 

uudistuminen ovat pääsyitä siihen, 

miksi juuri nyt kannattaa parantaa 

tiedottamista, viestintää ja kaupun-

kimarkkinointia. Mainekuvan pohja 

on todellisissa teoissa ja tapahtumis-

sa. Näistä pitää kertoa paitsi mikke-

liläisille myös laajemmin, kaupungin 

kehitysjohtaja Soile Kuitunen sanoo.

Kysypä seuraavan kerran naapurikaupungissa käydessäsi, mitä siellä ajatellaan 
Mikkelistä. Vastaako mielikuva todellisuutta? Tutkimusten mukaan ei.

Mikkelin maine 
ajan tasalle
Yliopistokeskus viestii 
korkeaa osaamista
Mikkeli haluaa erottua muiden kau-

punkien joukosta uudistuvana kau-

punkina, jonka toiminnan punaisena 

lankana on jatkuva kehittyminen. Tä-

tä viestiä halutaan viedä eteenpäin 

paikallisesti, kansallisesti ja kansain-

välisesti myönteisellä tavalla. Kau-

pungin markkinointisuunnitelma uu-

distetaan ja markkinointi- ja viestin-

tämateriaali päivitetään.

 – Kaupungin markkinoinnissa on 

tärkeää tehdä yhteistyötä ammatti-

korkeakoulun, yliopistokeskuksen, toi-

sen asteen oppilaitosten ja yritysten 

kanssa. Myös Misetillä ja Miktechillä 

on keskeinen rooli, Kuitunen sanoo.

 Yliopistokeskuksen kauppatietei-

den opiskelijat ovatkin laatineet kau-

punkimarkkinointia koskevan selvi-

tyksen. Kuitunen näkee yliopistokes-

kuksen roolin keskeisenä myös laa-

jemmin osaamisen kehittäjänä.

 – Mikkelillä on isot haasteet pro-

filoitua osaamisen ja innovaatioiden 

kautta korkean osaamisen alueeksi. 

Korkeakoulut ja teknologiakeskukset 

sekä kehitysyhtiöt pitää saada entis-

tä tiiviimmin mukaan mainekuvan ke-

hittämiseen.

Kerrotaan se, 
mitä todella tehdään
Mitä sitten mikkeliläiset hyötyvät sii-

tä, että kaupungin maine on hyvä? He 

saavat ehkä uusia naapureita, sillä 

myönteiset mielikuvat vaikuttavat jo-

pa muuttopäätöksiin.

 – Osaavista työntekijöistä ja si-

joittajista on yhä tiukempaa kilpailua. 

Tässä kilpailussa on välttämätöntä me-

nestyä, Kuitunen sanoo.

 Mikkelin kaltaisessa kaupungissa 

riittää se, että kerrotaan tosiasiat.

 – Jotta markkinointi on uskotta-

vaa ja tuloksellista, on sen pohjau-

duttava todelliseen tekemiseen, te-

koihin ja lupausten lunastamiseen, 

Kuitunen toteaa.

Soile Kuitunen
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Kolmasosa Suomen metsävaran-

noista sijaitsee Itä-Suomessa ja 

suuri osa siitä Etelä-Savossa. Metsi-

en käyttö on kuitenkin vielä vaatima-

tonta: puuta voitaisiin kaataa enem-

mänkin käytön jäädessä edelleen ym-

päristön kannalta kestävälle tasolle.

 Puun käyttöä tullaankin lisää-

mään, kun Suomi pyrkii saavutta-

maan asettamansa ilmastotavoit-

teet. Bioenergian käyttö aiotaan kak-

sinkertaistaa vuoteen 2020 mennes-

sä, mikä vaatinee metsien käyttöä 

yhä enenevässä määrin.

 Metsästä saatava ekologinen 

energia ei tarkoita kuitenkaan vain 

metsähakkeen polttamista. Puusta 

voidaan valmistaa monia energian-

tuotantoon soveltuvia tuotteita, ku-

ten biohiiltä ja pyrolyysiöljyä, joka voi 

korvata raskasta polttoöljyä. Tässä 

voi piillä uusia liiketoimintamahdolli-

suuksia Etelä-Savolle. 

 – Jos metsävaroja jalostettaisiin 

nykyistä enemmän ennen käyttöä, se 

jättäisi enemmän rahaa niitä tuotta-

valle alueelle. Jalostusarvon nostami-

nen kannattaa jo muun muassa kulje-

tuksen takia, koska tuotteiden ener-

giasisältö saadaan nostettua lähel-

le fossiilisia polttoaineita, sanoo pro-

fessori Tapio Ranta Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston Mikkelissä si-

jaitsevasta yksiköstä, LUT Savosta.

Suomessa aiotaan kaksinkertaistaa 
bioenergian käyttö vuoteen 2020 

mennessä. Metsävaltaiselle Etelä-
Savolle tämä avaa mahdollisuuden 

luoda uutta liiketoimintaa metsä-
pohjaisen bioenergian ympärille.

Bioenergiasta 
Etelä-Savon ykköstuote?

Bioenergiaterminaali 
Ristiinaan?

Etelä-Savon suurin valtti bioenergia-

bisneksessä on hyvä raaka-aineen 

saanti. Puu on esimerkiksi biohiilen 

valmistuksessa suurin kustannuserä 

ja siksi biopolttoaineiden jalostuslai-

tokset sijoittuvat usein lähelle aluet-

ta, josta raaka-ainetta saadaan.

 – Uskon, että raaka-aineen saan-

nin ollessa turvattu Etelä-Savossa in-

vestoijiakin löytyy, Ranta toteaa.

 Liiketoimintamahdollisuudet alu-

eella selvitetään nyt yhdessä eri toi-

mijoiden yhteistyöllä. Mukana ovat 

LUT Savon lisäksi Miktech ja Miset.

 – Olemme etsineet alan yrityksiä 

ja selvittäneet, millaisia tutkimuspal-

veluita ne tarvitsevat yritystoiminnan 

aloittamisen tueksi. Esimerkiksi Ris-

tiinaan tulevalle bioenergiaterminaa-

lille on tehty jo liiketoimintasuunni-

telma, Ranta kertoo.

Vientiä riittää
Eteläsavolaisesta raaka-aineesta teh-

ty bioenergia pyritään ensisijaises-

ti käyttämään alueella. Se vaatii kui-

tenkin vielä investointeja laitoksiin, 

tuotteiden kilpailukyvyn paranemis-

ta ja bioenergian valtiollisesta tukea.

 – Esimerkiksi biohiilelle ei ole täl-

lä hetkellä sen kilpailukyvyn takaa-

vaa tukimekanismia Suomessa. Jos 

kotimaassa bioenergian käyttöä ei 

tueta, ulkomailta löytyy kyllä maksu-

kykyä, sillä kuljetuskustannukset ovat 

pieni osa tuotteiden kokonaiskustan-

nuksista.

 Suomalaisenergian kysyntää ul-

komailla parantaa myös tuotteiden 

kestävä tuotanto. Kotimaisesta bio-

massasta valmistettu tuote on Ran-

nan mukaan kestävämmin tuotettu 

kuin esimerkiksi palmuöljy tai vilja-

pohjainen tuote. Tutkimuksella onkin 

suuri rooli osoittaa elinkaaren aikai-

set kustannukset ja kestävyys.

 – Pyrimme tutkimuksen avulla 

löytämään myös tehokkaat valmis-

tustavat: bioenergiatuote kun voi-

daan tehdä energiatehottomasti tai 

-tehokkaasti. Lisäksi kehitämme bio-

energian logistiikkaan liittyviä ratkai-

suja.

Suomalaisesta metsästä saatava energia 
on kestävämmin tuotettu kuin palmu-
öljy tai viljapohjainen tuote, Lappeen-

rannan teknillisen yliopiston 
professori Tapio Ranta kertoo.
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jän kielen sekä venäläisen tapa- ja 

liiketoimintakulttuurin koulutuksia, 

matchmaking-tapahtumia sekä opin-

to- ja verkostoitumismatkoja.

Lisätietoja: koulutuspäällikkö

Merja Ryökäs, puh. 040 7375 407, 

merja.ryokas@aalto.fi

• Kansainvälisiä opiskelijoita 
Mikkeliin
Aalto-yliopiston kauppakorkeakou-

lun Mikkelin yksikön International 

Business -kandidaattiohjelmaan va-

littiin kevään 2011 haussa 80 uutta 

opiskelijaa suorittamaan englannin-

kielistä kauppatieteiden kandidaa-

tin tutkintoa (BScBA). Ohjelmaan tu-

li 848 hakemusta 58 eri maasta. Uu-

sia ulkomaalaisia opiskelijoita saa-

puu Mikkeliin mm. Vietnamista, Kii-

nasta, Nigeriasta ja Bangladeshista. 

Mikkelin kampuksella vierailee vuo-

sittain lisäksi noin 70 ulkomaalaista 

vaihto-opiskelijaa.

 Ohjelma kiinnostaa hakijoita erityi-

sesti sen kansainvälisyyden vuoksi. 

Opetus järjestetään kokonaan eng-

lannin kielellä pääsääntöisesti ulko-

maalaisten luennoitsijoiden voimin. 

Opintoihin kuuluu myös opiskelujak-

so ulkomailla. Kandidaattiohjelmaan 

haetaan valtakunnallisen yliopisto-

jen sähköisen yhteishaun kautta. Ha-

kuaika syksyllä 2012 alkavaan koulu-

tukseen on 5.3.-3.4.2012.

Lisätietoja: 

www.econ.aalto.fi/mikkeli 

• Kansalliskirjaston Epheme-
ra-hankkeen tulokset pian 
käytettävissä
Kansalliskirjaston pienpainate-

aineistoa digitoidaan parhaillaan 

Ephemera-hankkeessa. Samalla on 

suunniteltu aineiston digitointipro-

sessia ja kehitetty skaalautuvaa toi-

mintaympäristöä, joka sopii pienpai-

natteille ja muun vanhan irtolehti- ja 
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• Sanomalehdet sähköistyvät
Kansalliskirjaston Digitointi- ja konser-

vointikeskuksessa on käynnistetty kol-

mivuotinen projekti, jonka aikana kehi-

tetään sanomalehtien sähköisen luovu-

tuksen ja arkistoinnin tuotantoproses-

si ja mallinnos. Sähköisellä luovutus-

järjestelmällä sanomalehtien pdf-muo-

toiset versiot ja niihin liittyvä metada-

ta voidaan siirtää suoraan lehden toimi-

tuksesta Digitointi- ja konservointikes-

kukseen tulostettavaksi mikrofilmille ja 

asetettavaksi käyttöön. Projektissa ke-

hitetään myös menetelmiä digitaalisen 

lehtiaineiston rikastamiseksi ja ediste-

tään aineiston käytettävyyttä verkos-

sa.

 Comellus-hankkeen rahoittajia ovat 

Euroopan sosiaalirahasto (ESR/Vipu-

voimaa EU:lta), Etelä-Savon ELY-kes-

kus, Mikkelin kaupunki ja yhteistyö-

kumppanit Etelä-Savon Viestintä Oy se-

kä Esan Kirjapaino Oy.

Lisätietoja: projektipäällikkö 

Matti Hosio, puh. 050 3182320,

matti.hosio@helsinki.fi

• Koulutusta ja tukea venäjän-
kaupassa menestymiseen
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 

Pienyrityskeskus on käynnistänyt uu-

den Biznes po-russki -hankkeen, joka 

edistää yritysten kansainvälistymis-

tä Venäjälle ja lisää Venäjän-kauppaa. 

Koulutuspainotteinen hanke tarjoaa 

ajantasaista tietoa ja käytännön tukea 

Venäjän-kaupan suunnitteluun, aloitta-

miseen ja kehittämiseen. Vuoden 2013 

loppuun asti toteutettavaa hanketta ra-

hoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja 

Etelä-Savon ELY-keskus.

 Hanke on tarkoitettu eteläsavolaisille 

ja itäsuomalaisille yrittäjille, yritysten 

johdolle ja henkilöstölle sekä julkisella 

sektorilla työskenteleville. Hankkees-

sa järjestetään Venäjän-kaupan, venä-

arkistoaineiston digitointiin. Toimin-

taympäristön suunnittelussa huomi-

oidaan aineiston seuranta, digitaa-

listen versioiden pitkäaikaissäilytys 

sekä aineiston saaminen verkkoon. 

Euroopan sosiaalirahaston (Vipuvoi-

maa EU:lta) rahoittama hanke käyn-

nistyi vuonna 2008 ja päättyy vuon-

na 2011.

Lisätietoja: suunnittelija 

Tiina Hölttä, puh. 050 4150566,

 tiina.holtta@helsinki.fi 

• Uudistuva johtajuus - 
pk-yritysten kehittymisen tuki 
1.5.2011–30.9.2013 
Uudistuva johtajuus -hanke antaa 

esimiehille ja johdolle valmiuksia yri-

tyksen sisäisen kehittämistyön johta-

miseen. Hankkeen puitteissa järjes-

tetään Uudistuva esimies ja työyhtei-

sö -esimiesvalmennus Pieksämäel-

lä ja Mikkelissä. Lisäksi järjestetään 

teemapäiviä liiketoiminnan keskeisis-

tä osa-alueista ja koko henkilöstölle 

tarkoitettuja työyhteisökohtaisia ke-

hittämisohjelmia. Hanke on tarkoitet-

tu esimiehille, johdolle, projektin ve-

täjille ja yritysten henkilöstölle ja sitä 

rahoittavat Euroopan sosiaalirahas-

to, Etelä-Savon ELY-keskus ja alueen 

yritykset.

Lisätietoja: koulutuspäällikkö 

Eila Avelin, puh. 044 5050 404, 

eila.avelin@aalto.fi 

• Nimityksiä
• Ruralia-instituutin Mikkelin yksikön 

Green Care – yrittäjyydestä elinvoi-

maa maaseudulle (VoiMaa!) -hank-

keen määräaikaisena (2 v) projekti-

päällikkönä on 1.8.2011 aloittanut FT 

Anne Törn.

 • Ruralia-instituutin Mikkelin yksi-

kön tutkimusjohtajan 5-vuotisessa 

määräaikaisessa tehtävässä (tehtä-

väalana elintarvikkeet, Food Scien-

ce – erityisesti luomuelintarvikkeet) 

aloittaa 1.9.2011 FT Carina Tikkanen-

Kaukanen.

M U C a v a t



Mikkelin yliopistokeskuksen koulutustarjontaa 
syksyllä 2011

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEA-
KOULUN PIENYRITYSKESKUS
• Yrittäjäksi NYT – iltakurssi Mikkeli 
31.10.–12.12.2011
Koulutus on tarkoitettu jonkin aikaa 
yrittäjänä toimineille, yritystoimintaa 
suunnitteleville ja/tai yritystoiminnas-
ta kiinnostuneille. (Nuoren Yrittäjän Tuki 
-hanke, ESR, Etelä-Savon ELY-keskus)

• Yritystä eteenpäin 
– Pieksämäki syksy 2011
Valmennus 1–5 vuotta toimineille yrit-
täjille iltakoulutuksena. 
(Nuoren Yrittäjän Tuki -hanke, ESR, Etelä-
Savon ELY-keskus)

• 3h teemaillat ja 3h sparrausta luovan 
alan yrittäjille ja toimijoille
– koulutusta taloudesta ja rahoituk-
sesta 3 tunnin kokonaisuuksina. Toteu-
tus Mikkelissä ja Pieksämäellä (Luovien 
alojen yrittäjyys Etelä-Savon vahvuudeksi 
-hanke, ESR, Etelä-Savon ELY-keskus)

• Sosiaaliset teknologiat ja mediat se-
kä erilaiset myyntivalmennukset liike-
toiminnan ja myynnin kehittämisessä 
– työpajoja yritysneuvojille ja -valmen-
tajille sekä yrityksille yrityskohtaisia ja 
avoimia valmennuksia Etelä-Savossa. 
(Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpai-
lukykytekijänä -hanke, ESR, Etelä-Savon 
ELY-keskus)

• Sosiaalisen median valmennus
 verkkonäkyvyyden ja sähköisen liike-
toiminnan kehittäjille, Mikkeli 11.10.–
1.12.2011.  
(Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpai-
lukykytekijänä -hanke, ESR, Etelä-Savon 
ELY-keskus)

• Sähköisen liiketoiminnan ja myynnin 
kehittäminen 26.9.2011 – 28.5.2012.
– oppisopimustyyppinen täydennys-
koulutus korkeakoulutetuille, Mikkeli
(KOPSU – Korkeasti koulutettujen oppisopi-
mustyyppisen koulutuksen kehittämishan-
ke – Työssä ja työstä oppien, ESR, Pohjois-
Karjalan ELY-keskus)

• Kehittyvä esimies -valmennus 
Mikkelissä 11.11.2011–12.1.2012
ja Kuopiossa 13.10.–8.12.2011
– konkreettisia työvälineitä esimies-
työhön. Esimiehen perustehtävät, vas-
tuut ja velvollisuudet, yksilön ja ryh-
män johtaminen.

• Uudistuva esimies ja työyhteisö 
-esimiesvalmennus Pieksämäki ja 
Mikkeli
Valmennus sisältää 5 valmennuspäi-
vää, joiden välissä puolen päivän mit-
taiset benchmarking-työpajat. Lisäk-
si järjestetään esimiehille teemapäi-
viä liiketoiminnan keskeisistä osa
alueista syksyllä 2011 ja keväällä 
2012. Mahdollisuus työyhteisökoh-
taisiin kehittämisohjelmiin, jotka on 
tarkoitettu koko henkilöstölle. (Uu-
distuva johtajuus -hanke, ESR, Etelä-Sa-
von ELY-keskus)

• Innosta yrittäjyyteen 5 op 
– kohti yrittäjämäistä asennetta 
18.10.2011–17.1.2012, Mikkeli
Perusopetuksen, lukion ja ammatil-
listen toisen asteen oppilaitosten 
opettajille opetusaineesta riippu-
matta. (Yrittäjyyskasvatuksella eteen-
päin  -hanke)

• Aalto PK-JOKO 9.11.2011–
12.12.2012, Mikkeli/Helsinki
Pk-yrityksen johdolle ja avainhen-
kilöille tarkoitettu valmennus tarjo-
aa osallistujille ajanmukaisen ja kus-
tannustehokkaan tavan kehittää se-
kä liiketoimintaa että johtamisosaa-
mista. 

• Metsäsektorin liiketoimintamah-
dollisuudet Romaniassa Mikkelissä 
27.9.2011
KIEMET-matka Romaniaan 2.10.–
5.10.2011
Matka itäsuomalaisille metsä-, met-
säteknologia-, bioenergia- ja puualan 
yrityksille sekä muille toimijoille.
(KIEMET-hanke, ESR ja Pohjois-Karjalan 
ELY-keskus).

• Venäläisen toimintakulttuurin tun-
temuksesta kilpailuetua! 
15.9.2011 Mikkeli 
•  Menestyksellinen markkinointi ja  
 myynti Venäjällä 29.9.2011 Mikkeli
• Vienti Venäjälle – mitä se käytän 
 nössä vaatii ja sisältää? 
 2.11.2011 Pieksämäki
• Venäjän kielen intensiivikurssi 
 Pietarissa 3.–7.10.2011 Pietari
• Suuntaa rohkeasti Pietariin!  
 (matchmaking-matka) 
 19.–21.10.2011 Pietari 
(Biznes po-russki -hanke, ESR ja Etelä-
Savon ELY-keskus)

• Venäjan oikeusjärjestelmä ja 
turvallisuuskysymykset  
12.10.2011 Mikkeli
• Venäjän ympäristöpolitiikka 
9.11.2011 Mikkeli 
• Hankkeen loppuseminaari/ajan-
kohtaisseminaari 14.12.2011 Mikkeli 
(Muuttuva Venäjä -hanke, ESR, Etelä-Sa-
von maakuntaliitto)

Lisätiedot: 
pienyrityskeskus.aalto.fi 
tai puh.010 217 8600

HELSINGIN YLIOPISTON RURALIA-
INTITUUTTI
• Luomualan erikoistumisopinnot 
(30 op) syksyllä 2011. 
Tähän kokonaisuuteen liittäen tai yk-
sittäisinä kursseina on syksyllä mah-
dollista perehtyä luomumarjojen, 
-hedelmien, -yrttien ja -vihannesten 
viljelyyn sekä markkinointiin.
Lisätietoja: http://www.helsinki.fi/
ruralia/koulutus/eco

Lisätiedot:
• www.helsinki.fi/ruralia
• pienyrityskeskus.aalto.fi
• www.avoinyliopisto.fi
• www.mikkelinkesayliopisto.fi
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Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli
Puh. (015) 20 231
www.helsinki.fi/ruralia

Helsingin yliopisto
Kansalliskirjasto
Digitointi- ja konservointikeskus
Saimaankatu 6, 50100 Mikkeli
Puh. (015) 20 231
www.kansalliskirjasto.fi/
kirjastoala/dimiko.html

Aalto-yliopiston kauppakorkea-
koulun Pienyrityskeskus
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli
Puh. 010 217 8600
www.pienyrityskeskus.aalto.fi

Aalto-yliopiston kauppakorkea-
koulun International Business 
-kandidaattiohjelma
Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli
Puh. (015) 20 441
www.econ.aalto.fi/mikkeli

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LUT Savo
Prikaatinkatu 3 E, 50100 Mikkeli
Patteristonkatu 1, 50100 Mikkeli
Puh. (05) 62 111
www.lut.fi/mikkeli

Mikkelin yliopistokeskus
Koordinaatioyksikkö
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli
Puh. 050 439 7798
www.muc.fi

Mikkelin yliopistokeskuksen 
kirjasto
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli
Puh. 050 438 5733 tai 050 390 2447
Avoinna ma–pe 9–11 ja 12–16


