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1. Lifewide learning Etelä-Savo -selvityshanke 

 

Mikkelin yliopistokeskus (MUC) on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Lappeenrannan-Lahden 

teknillisen yliopiston (LUT) ja Mikkelin kaupungin väliseen sopimukseen perustuva verkostomallinen 

tiedeyhteisö. Yliopistokeskuksen koordinaatioyliopistona toimii Helsingin yliopisto. Helsingin 

yliopiston alaisuudessa toimivat Ruralia-instituutti, Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste, 

koordinaatioyksikkö ja Luomuinstituutti. LUT Mikkeli on LUT-yliopiston alueyksikkö. LUT:n kaikki 

yksiköt toimivat Mikkelissä bioenergian tutkimusryhmän, erotustekniikan osaston ja yrittäjyyden 

tutkimusryhmän kautta. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen 

englanninkielisessä International Business - kandidaattiohjelmassa opiskelijat suorittavat 

kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon, Bachelor of Science in Economics and Business 

Administration (BScBA). 

Lifewide learning Etelä-Savo -selvityshanke (1.8.2021 – 31.7.2022) on kolmen Mikkelin 

yliopistokeskuksessa toimivan yliopiston selvityshanke, jossa parannetaan yliopistokeskuksen ja 

yrittäjille tarjolla olevien toimien vaikuttavuutta ja luodaan uusia tapoja vastata yrittäjien 

oppimistarpeisiin. Mikkelin yliopistokeskuksen toimijoilla (Aalto, HY, LUT) on tarve lisätä yhteistyötä 

elinkeinoelämän kanssa, selkeyttää Mikkelissä olevien yliopistoyksiköiden keskinäisiä rooleja 

yritysyhteistyöhön liittyen sekä edistää yritysrajapinnassa tapahtuvaa oppimista. Selvityshanketta 

rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Selvityshankkeen jälkeen 

laaditaan hankesuunnitelma ja haetaan rahoitusta varsinaiselle hankkeelle. 

Lifewide learning Etelä-Savo -hankekokonaisuuden tarkoituksena on selvittää, miten Mikkelin 

yliopistokeskuksen ja alueen yrittäjien yhteistyötä voidaan kehittää elämänlaajuisen oppimisen 

näkökulmasta. Hankehakemuksen mukaan oppiminen on keskeinen osa yliopistokeskuksen 

kesäkuussa 2020 hyväksyttyä "Kestävän suunnan rakentaja" - strategiaa. Jatkuvan oppimisen 

kehittäminen hyödyttää paikallista elinkeinoelämää, Mikkelin kaupunkia ja maakuntaa. Hankkeen 

tavoitteena on edistää niin yrittäjien kuin alueen yritystenkin osaamisen kehittymistä.  

Hankkeessa käytetään hankesuunnitelman mukaisesti käsitettä elämänlaajuinen oppiminen, jolla 

tarkoitetaan jatkuvan oppimisen vaikuttavuutta yhdistettynä sekä yksilöiden osaamisidentiteetin 

että samalla heidän työpaikkojensa, yritystensä ja organisaatioidensa kehittymiseen. 

Elämänlaajuinen oppiminen on opettamisen ja oppimisen strategia ja lähestymistapa, jossa keskeisiä 

ovat todellisen elämän kontekstit ja oppimistilanteet. Siinä ajatellaan, että oppimista voi tapahtua 

missä vain, ei ainoastaan luokkahuoneissa ja järjestetyissä opiskelutilanteissa. Päämääränä on 
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oppijoiden kokonaisvaltainen ja henkilökohtainen kasvu sekä oppimisvalmiuksien kehittyminen. 

Oppimisen osaamisen kehittäminen on välttämätöntä jatkuvan muutoksen maailmassa. Tässä hanke 

keskittyy oppimiseen, joka tapahtuu yliopistotoimijoiden ja yritysten välisessä yhteistyössä - 

toimijarajapinnassa. Se ei ole vain tiedon jakamista yritysten tarpeisiin, vaan ratkaisujen kehittelyä 

yhdessä, yhteisen tavoitteen suunnassa tavalla, josta kaikki osapuolet hyötyvät. 

Toisessa hankeosiossa rakennetaan, pilotoidaan ja implementoidaan uusi malli elämänlaajuiseen 

oppimiseen Etelä-Savossa. Hankkeessa rakennetaan yhteinen yliopistokeskuksen portfolio, joka 

sisältää räätälöityjä oppimisen moduuleja, joita voidaan kirjoittaa sisään uusiin hankkeisiin. Samalla 

kehitetään järjestelmää yhdistää opinnäytetöiden ja harjoittelupaikkojen tarpeita yliopistokeskuksen 

toimijoiden ja alueen yritysten välillä. Hankekokonaisuuden pitkän aikajänteen tavoitteena on 

vakiinnuttaa toimintamalli osaksi normaalia tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaa. 

Toimintamallin tarkoituksena on auttaa yliopistoja tunnistamaan yrittäjien ja yritysten 

osaamistarpeita, kehittää yliopistokeskuksen vaikuttavuutta ja systematisoida Mikkelissä toimivien 

yliopistojen yhteistoimintaa yrittäjä- ja yritysrajapinnassa. Lisäksi tavoitteena on laajentaa 

oppimiskäsitystä muodollista oppimista laajemmaksi ja lisätä yliopistokeskuksen ratkaisuedellytyksiä 

alueen yrittäjiltä ja yrityksistä nouseviin oppimistarpeisiin. 

Hankehakemus on kirjoitettu edellisen rakennerahastokauden eli EU-ohjelmakauden 2014 - 2020 

aikana, joten toisen hankeosion tavoitteet ja sisältö täytyy tarkentaa vastaamaan EU:n alue- ja 

rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021 - 2027 sisältöä. Ohjelmakauden sisältö on ollut nähtävissä 

13.5.2022 alkaen. Selvityshankkeen jälkeen hankehakemuksen valmistelu varsinaiselle hankkeelle 

voidaan aloittaa.  

Selvityshanke on lump sum -hanke, jonka hankesuunnitelmassa on viisi työpakettia. Työpakettien 

toteutuksista kirjoitetaan raportit. Raporteissa 1 - 3 on kuvattuna toimenpiteet ja niiden tulokset, 

raportissa 4 on kuvattuna toimenpidesuositukset elämänlaajuisen oppimisen pilotille. Raportti 5 

koostaa aiemmat raporit yhteen, määrittelee jatkoaskeleet ja miten tuloksia levitetään. 
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2. Selvityshankkeen toimenpiteet 

 

Lifewide learning Etelä-Savo -selvityshankkeen hankesuunnitelmassa on viisi työpakettia, joiden 

toteutuksesta kirjoitetaan erilliset raportit. Raportissa 1 on kuvattu yliopistojen ja yritysten 

yhteistyössä tapahtuvan osaamisen kehittämisen taustojen ja alueen tilanteen selvittäminen. 

Raportissa 2 ryhmitelty keskeiset osaamistarvekärjet/osaamisvajeet yrityskohtaisten tekijöiden 

kanssa osaamistarvesegmenteiksi yliopistokeskuksen tarjonnan parempaa kohdentamista varten. 

Raportissa 3 on selvitetty, miten muualla Suomessa yliopistojen ja yritysten yhteistyö osaamisen 

kehittämisessä on järjestetty ja voiko näistä tapauksista ottaa oppia MUC:n toimintaan. Raportissa 4 

on laadittu tiekartta ja suunnitelma Lifewide learning -pilotin toteutuksesta. 

Raportissa 5 on esitetty tiivistelmät raporttien 1 - 4 keskeisistä tuloksista. Raporteissa 1 - 3 on 

kuvattuna toimenpiteet ja niiden tulokset sekä raportissa 4 on kuvattuna toimenpidesuositukset 

elämänlaajuisen oppimisen pilotille.  

 

TYÖPAKETTI 5: Raportointi  

Päätavoitteena on koostaa hankkeen keskeiset raportit MUC Lifewide learning -malliksi ja tuottaa 

loppuraportti hankkeen tuloksista ja jatkotoimenpiteistä sekä viestiä tuloksista sidosryhmille.  

Toimenpiteet:  

- Vaiheiden 1 - 4 yhteenveto  

- Jatkoaskeleiden määrittely  

- Tulosten levittäminen  

Tuloksena on hankkeen loppuraportti, jossa kuvataan potentiaalinen malli Lifewide learning 

yliopisto-yritysyhteistyölle.  
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2.1. Tiivistelmä raportista 1: Elinkeinoelämän kehittämisen haasteisiin, tarpeisiin ja 

kohteisiin liittyvä selvitys.  
 

Raportissa 1 on kuvattu tutkimusten keskeiset tulokset, määritelty elämänlaajuisen oppimisen ja 

osaamisidentiteetin käsitteet sekä kuvattu minkälaista yritysyhteistyötä Suomessa, Euroopassa ja 

Pohjois-Amerikassa tehdään. 

Suurin osa ihmisen opeista elämänsä aikana tulevat muualta kuin koulutusjärjestelmästä. Tätä 

oppimista kuvataan usein kahdella eri ulottuvuudella. Elämänmittainen oppiminen (eng. lifelong 

learning) kuvaa oppeja, joita ihminen sisäistää koko elämänsä pituudelta. Tämä sisältää oppeja niin 

muodollisilta tahoilta kuin elämän eri osa-alueilta. Elämänlaajuinen oppiminen (eng. lifewide 

learning) puolestaan keskittyy kuvaamaan oppimisen moninaisuutta muuttuvissa ympäristöissä ja 

tilanteissa, ja sitä kuinka oppiminen ei ole rajoittunut koulutusjärjestelmään. Elämänlaajuinen 

oppiminen sisältää niin tiedostetun kuin tiedostamattoman oppimisen. Tässä hankkeessa 

elämänlaajuinen oppiminen määritellään oppimistilanteeksi, jossa yliopistokeskuksen ja yrittäjien 

välisessä yhteistyössä mahdollistetaan non-formaalia tai informaalia oppimista puolin ja toisin. 

Tavoitteena ei siis ole kehittää tai luoda koulutusta. Tästä syystä esim. yliopistojen avoimen 

yliopistokoulutuksen kehittäminen ei ole hankkeen varsinaisena tavoitteena. Elämänlaajuinen 

oppiminen on kirjattu Mikkelin yliopistokeskuksen strategiaan.  

Osaamisidentiteettiajattelun ja osaamisidentiteetin rakentumista tukevan ohjauksen keskiössä on 

osaamiskäsitys eli ohjattavan käsitys itsestään osaajana. Osaamisidentiteetti on kykyä tunnistaa 

omaa osaamista ja vahvuuksia sekä sanallistaa ja tuoda niitä esiin. Mikäli henkilöllä on vahva 

osaamisidentiteetti, hän ymmärtää saavansa osaamista monista eri paikoista, osaa yhdistellä ja 

soveltaa osaamistaan sekä ymmärtää puutteet omassa osaamisessaan ja pyrkii aktiivisesti lisäämään 

omaa osaamistaan. Osaamisidentiteetti on kykyä ja tahtoa jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisen 

kehittämiseen. Osaamisidentiteetti kehittyy vuorovaikutuksessa erilaisissa vertaisryhmissä sekä 

suhteessa oman ja muiden koulutusalojen verkostoihin ja työelämään. Vuorovaikutus, yhdessä 

oppiminen ja oman osaamisen reflektointi yhdessä muiden kanssa vahvistavat ohjattavan käsitystä 

itsestään ja luovat sekä vahvistavat kuulumisen tunnetta osana ammatillisia yhteisöjä ja työelämää. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen uudistuksessa tarkastellaan erityisesti 

työikäisten mahdollisuuksia kehittää osaamista. Uudistuksen visiona ja tavoitteina on, että jokainen 

kehittää osaamistaan työuran aikana, mikä tarkoittaa, että jokaisella on mahdollisuus uudistaa 

osaamistaan ennakoivasti, jotta työssä kehittyminen, työllistyminen uusiin tehtäviin ja uralla 

eteneminen olisi mahdollista. Samalla osallistumisen tasa-arvo lisääntyy. Lisäksi uudistuksen 
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tavoitteena on, että kaikilla on työllistymisen ja merkityksellisen elämän edellyttämät tiedot, taidot 

ja osaaminen. (https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM033:00/2019) 

Oppiminen pitää pilkkoa riittävän pieniksi osiksi, jotta osat mahtuvat tavallisen ihmisen tavallisen 

arkeen. Nämä osat pitää juurruttaa ensisijaisesti yhtälöön, jossa ne yhtäältä kohtaavat oppijan 

kiinnostuksen kohteiden kanssa ja toisaalta palvelevat työmarkkinoiden tarpeita. Oppimisen tulee 

siirtyä pienissä paloissa osaksi arkea ja olla siis arkioppimista (eng. casual learning). 

Oppimisympäristö voidaan määritellä paikaksi, tilaksi, yhteisöksi tai toimintakäytännöksi, jonka 

tarkoitus on edistää oppimista. 

Eteläsavolaiset yrittäjät tekevät selkeästi eniten yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten 

kanssa kuin muiden alueiden yrittäjät. Muiden koulutuksentarjoajien ja kehitysyhtiöiden kanssa 

yhteistyötä tekee 47 prosenttia Etelä-Savon ja Savon yrityksistä. Suomessa yliopistojen ja yritysten 

välisessä yhteistyössä painottuvat TKI-projektit ja sopimustutkimus, ja yhteistyökumppani on usein 

kansainvälisesti orientoitunut yritys.  

Tulevaisuuden mahdollisuuksina yritysyhteistyön edistämisessä tunnistettiin henkilökunnan ja 

opiskelijoiden yrittäjyys ja elinikäisen oppimisen tuomat mahdollisuudet. Merkittävimmiksi esteiksi 

yhteistyölle nähtiin korkeakoulujen tietämättömyys yrityksen tarpeista ja yhteydenpidon puute. 

Yritykset toivovat korkeakouluilta aktiivisuutta ja yhteydenpitoa yhteistyömahdollisuuksien 

selvittämiseksi. Ratkaisuja yritysyhteistyön lisäämiseen on monia: luottamus, aikaisempi suhde ja 

yhteisesti ymmärretty tavoite vauhdittavat yhteistyötä eniten. Yhteiset tilat, alustat ja palvelut 

auttavat korkeakouluja ja yrityksiä löytämään toisensa, sillä kaikilla ei ole yhteistyön vaativia 

kontakteja. 

Yrittäjät ja yrityspalveluiden tarjoajat näkevät usein kasvokkain tapahtuvan, matalan kynnyksen 

maksuttoman lähipalvelun ensiarvoisen tärkeänä. Tämä lisättynä erilaisilla etätyökaluilla tarjoaa 

yrittäjälle helpon lähestymistavan lähellä sijaitsevan yritysneuvojan kanssa. Tämä varmasti pätee 

myös Mikkelin ylipistokeskuksen ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittämiseen. 

Rakenteilla ja kumppanuusohjelmilla voidaan vahvistaa yritysyhteistyötä, mutta loppujen lopuksi 

yhteistyötä ylläpitävät yksilöt eivätkä organisaatiot. Yhteistyön suurimmiksi haasteiksi koettiin 

työajan ja resurssien riittämättömyys. Tulevaisuuden mahdollisuuksina yritysyhteistyön 

edistämisessä tunnistettiin henkilökunnan ja opiskelijoiden yrittäjyys ja elinikäisen oppimisen 

tuomat mahdollisuudet.  

Yritysten tärkeimmät tavoitteet korkeakouluyhteistyössä ovat uusien työntekijöiden löytäminen ja 

rekrytointi, uuden teknologian tai osaamisen hyödyntäminen ja oman innovaatiotoiminnan 

https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM033:00/2019
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kehittäminen. Merkittävimmiksi esteiksi yhteistyölle nähtiin korkeakoulujen tietämättömyys 

yrityksen tarpeista ja yhteydenpidon puute. Yritykset toivovat korkeakouluilta aktiivisuutta ja 

yhteydenpitoa yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi. 

Tutkimusten mukaan korkeakoulujen on kehitettävä työelämäyhteistyöhön kannustavaa 

toimintakulttuuria ja lisättävä vuorovaikutusta toimijoiden välille. Johdon sitoutuminen näkyy 

kannustamisena tutkimustulosten yhteiskunnalliseen hyödyntämiseen ja panostuksina tutkijoille 

tarjottaviin innovaatiopalveluihin. Vertaistarinoilla työelämäyhteistyön hyötyjä voidaan tehdä 

näkyviksi ja niiden avulla voidaan motivoida yhteistyöhön. Korkeakoulujen tulisi edistää henkilöstön 

ja opiskelijoiden liikkuvuutta sekä heidän mahdollisuuksiaan monipuolisiin urapolkuihin. 

Henkilövaihto-ohjelmat tarjoavat uudenlaisia tapoja hyödyntää ja kehittää asiantuntijuutta. 

Korkeakoulut voivat myös oma-aloitteisesti käynnistää liikkuvuutta edistäviä ohjelmia. Lisäksi 

opiskelijoiden harjoitteluja ja henkilökunnan yrittäjyyttä pitäisi voida hyödyntää paremmin 

yritysyhteistyön edistämisessä.  

Tulevaisuudessa korkeakoulu on ympäristö, jonka puitteissa monialaista yhteiskehittämistä luodaan. 

Korkeakouluihin tulisi luoda monipuolisia innovaatioalustoja, joissa korkeakoulujen ja yritysten 

jäsenet kohtaavat myös laajemmin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Opetusta 

innovaatioalustoissa voitaisiin järjestää niin korkeakoulujen opiskelijoille kuin yritysten 

henkilöstöllekin. 

Valtakunnallinen Osaamisen aika -hankekokonaisuus (Sitra) käsitteli laajasti jatkuvaa oppimista ja 

osaamisen kehittämistä Suomessa. Hankkeen tuloksia on hyödynnetty Lifewide learning Etelä-Savo -

selvityshankkeen toimenpiteiden suunnittelussa. Jatkuvan uudistumisen mahdollistumiseksi on syytä 

kiinnittää huomiota erityisesti neljän seuraavan elementin kehittämiseen: osaamistieto, 

tarvelähtöisyys, ekosysteemimäinen tapa toimia ja mitattavat vaikutukset. 

Yhteistyön syntymisessä ratkaisevaa on positiivisten ensikontaktien saaminen. Kun yhteistyötä on 

tehty onnistuneesti kerran, on todennäköistä, että yritys ottaa yliopistoon yhteyttä uudelleen. 

Ensikontaktien syntymiseen vaikuttaa erityisesti yrityksille tarjottavien palveluiden määrittely, 

yhteyshenkilöiden löytyminen ja yhteydenoton helppous. Tarjottaviin palveluihin liittyen yrittäjät 

haluavat nykyistä selkeämpää määrittelyä; pelkkä listaus palveluista ei anna yrityksille tarpeeksi 

tietoa yhteistyömahdollisuuksista.  
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2.1.1. MUC-henkilöstön työpaja ja kysely 
 

Lifewide learning Etelä-Savo -selvityshankkeen työpaketti 1:n mukaisesti hankkeen toimenpiteenä 

järjestettiin MUC:n henkilöstölle työpaja, jossa kartoitettiin MUC:n toimijoiden hyviä käytänteitä 

osaamisen kehittämisessä, perehdytettiin Mikkelin yliopistokeskuksen henkilöstöä ja erityisesti 

hankkeen kannalta keskeisiä henkilöitä hankkeen tavoitteisiin. Lisäksi koostettiin jo olemassa olevia 

hyviä käytäntöjä yhteistyöstä. Työpajan tueksi toteutettiin MUC-henkilöstölle kysely, jossa 

kartoitettiin yritysyhteistyön nykyistä tilaa, ehdotuksia yhteistyön kehittämiseksi ja 

yliopistokeskuksen sisäisen yhteistyön kehittämisen näkökulmia.  

Työpajan keskustelujen ja kyselyn mukaan tutkimushankkeet olivat yleisimpiä yhteistyön muotoja 

yliopistokeskuksen henkilöstön ja yritysten välillä.  Yrittäjät ovat mukana hankkeiden ohjausryhmissä 

tai rahoittajina. Lisäksi järjestetään yhteisiä tapahtumia yritysten kanssa ja osallistutaan 

tuotekehitykseen. Yritykset myös toimivat opiskelijoiden harjoitustöiden toimeksiantajina. 

Yhteistyössä toteutetaan opintoretkiä, vierailijaluentoja ja tehdään (oppi)materiaaleja. 

Yliopistokeskuksen henkilöstö ostaa yrityksiltä palveluita. Useampi henkilö myös kertoi, ettei tee 

yhteistyötä tällä hetkellä yrittäjien kanssa.   

MUC-henkilöstön mukaan yritysyhteistyön pitäisi olla vuorovaikutteista ja osallistavaa yhteistyötä. 

Yhteistyönä pitäisi myös järjestää yritysten tarpeista lähtevää tutkimusta ja koulutusta. ”Yhteistyön 

tulee olla sekä yliopistoa että yrityksiä hyödyntävää, yliopistoille tärkeää on akateemiset tulokset ja 

yrityksille liiketoimintojen kehittäminen.” Pidempiaikaiset yhteistyösuhteet ja molemminpuolinen 

luottamus pitäisi yhteistyössä olla näkyvissä. Yhteistyötä voitaisiin kehittää myös niin, että tarjotaan 

enemmän kanditutkielmien aiheita paikallisille yrityksille ja tehdään yhteistyötä opetuksessa.  

Yhteistyötä on hankaloittanut henkilöstön ja yritysten liian vähäiset resurssit. MUC-henkilöstö on 

sitä mieltä, että yritykset eivät tunne MUC:n toimintaa. Toiminnan olisi oltava yrityksille tarpeellista 

ja yritystoimintaa hyödyttävää. Yhteistyö voisi perustua enemmän todellisiin haasteisiin eli ”real life 

examples”. 

MUC-henkilöstö ehdotti yritysyhteistyön kehittämiseksi, että yliopiston henkilöstö jalkautuu kentälle 

eli esittelee MUC:n toimintaa tapahtumissa, webinaareissa ym. Toivottiin myös vuoropuhelua puolin 

ja toisin, tapaamisia ja tilaisuuksia, avointa keskustelua ja toimintamallien jakamista. 

Tiedonvälityksen ja viestinnän tärkeyttä korostettiin yhteistyössä. Työpajan keskusteluissa ja 

kyselyssä todettiin myös, että yhteistyötä on tällä hetkellä muutaman ison yrityksen kanssa, mutta 

alueen pienet yritykset jäävät yhteistyön ulkopuolelle. Konkreettisia parannusehdotuksia yhteistyölle 

mainittiin Avoimet ovet –tiedotuspäivä yrityksille, ja että MUC:ssa olisi yhteistyöhenkilö hoitamassa 
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yliopistokeskuksen ja yrittäjien välistä yhteistyötä. Verkostoyhteistyö voisi myös kehittää yhteistyötä 

entisestään. 

Yritysten osaamistarpeita voitaisiin yliopistoissa tunnistaa opettelemalla tuntemaan yrittäjiä ja 

yritysten toimintaa, keskustelemalla yrittäjien kanssa ja jalkautumalla yrityksiin esim. 

opinnäytetyöaiheisiin liittyen. Yhteydenottoon pitäisi saada ”matala kynnys”, jota yhteistyöhenkilö 

MUC:ssa kenties voisi auttaa. Yrittäjien kanssa pitäisi voida luoda luottamuksellista yhteistyötä, jolla 

on jatkuvuutta.  

MUC-henkilöstön mukaan MUC-yliopistojen välistä yhteistyötä pitäisi kehittää ja ehdotuksia 

yhteistyön kehittämiseksi oli useita: Lisää T&K- ja koulutushankkeita yhteisistä teemoista, 

läpileikkaavia tutkimusteemoja tai rajapintoja, yhteishankkeita, tutkijavaihtoja ja yhteisteemallisia 

tapahtumia kuten Tieteen päivät. Yhteistyötä koettiin vaikeuttavan se, että suuri osa henkilöstöstä 

työskentelee etätyössä ja tilaisuudet ovat usein suomeksi, mikä vaikeuttaa kv-henkilöstön 

integroitumista yhteisöön. Kaikki eivät tunne muita yliopistoja tarpeeksi hyvin, jotta voisivat miettiä 

yhteistyön kehittämistä. 

 

2.1.2. Muiden hankkeiden oppeja 
 

Lifewide learning Etelä-Savo -selvityshankkeen hankesuunnitelmassa oli mainittu hankkeita, jotka 

liittyvät teemallisesti selvityshankkeeseen. Nämä hankkeet ovat Koulutusportti-hanke, 

Kansainvälisyyttä ja kasvua pk-yrityksiin -hanke, LUT-buustia alueen pk-yrityksille -hanke, Mikkelin 

yrittäjyyden ekosysteemin kehittäminen -hanke, Saimaa Food & Tourism -hanke ja 

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hanke. Selvityshankkeessa perehdyttiin näihin 

hankkeisiin hankejulkaisujen kautta ja palavereissa tai keskusteluissa hankkeiden 

projektipäälliköiden kanssa. Lisäksi kartoitettiin muita aktiivisia hankkeita tai vähän aikaa sitten 

päättyneitä hankkeita, jotka olivat lähinnä rakennerahastohankkeita. Rakennerahastohankkeiden 

tietoja ja tuloksia on julkisesti saatavilla huomattavasti paremmin kuin yliopistojen 

tutkimushankkeita. Hankkeita etsittiin teemojen mukaisesti, mutta myös alueellisesti Etelä-Savon 

alueelta.  

Edellä mainittujen hankkeiden tavoitteet ja toimenpiteet olivat osittain samoja, mutta osittain myös 

keskittyivät eri teemoihin. Usein hankkeissa oli vahvana teemana osaamisen kehittäminen 

koulutuksen kautta. Lifewide learning Etelä-Savo -selvityshankkeessa puolestaan keskityttiin 

yhteistyössä tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen, joka ei ole formaalia koulutusta. Kaikkien 
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hankkeiden tuloksia on analysoitu kokonaisuus huomioiden, ja niistä on nostettu esiin yksittäisiä 

toimintoja, jotka voisivat hyödyttää Lifewide learning Etelä-Savo -hankekokonaisuutta myöhemmin. 

Päättyneiden hankkeiden tulokset esitellään usein julkaisuissa, joista tähän selvityshankkeeseen 

saatiin tarpeellista tietoa. Joidenkin hankkeiden kohdalla tuloksista ei saatu tietoa, jos 

hankejulkaisua ei ole tehty eikä hankehenkilöstöä tavoitettu. Selvityshankkeen aikana vielä 

aktiivisten eli meneillään olevien hankkeiden tulokset hyödyttävät tämän selvityshankkeen jälkeen 

toivottavasti toteutettavaa varsinaista hanketta. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 

hallinnoimassa Sprengtporten-hankkeessa on tämän hankkeen kannalta juuri sellaisia toimenpiteitä, 

joita varsinaisessa hankkeessa kannattaa kehittää. Saimaa Food & Tourism -hankkeen toimenpiteet 

ovat myös kiinnostavia tämän hankkeen näkökulmasta.  

Yksilöille osaamisekosysteemit tarjoavat mahdollisuuden verkottua, oppia yhdessä ja uudistaa omaa 

osaamista. Erilaiset ekosysteemit ovat siten keino selvitä muuttuvassa työelämässä ja 

yhteiskunnassa. Erilaiset ekosysteemit ja verkostot tarjoavat myös organisaatioille, yrityksille ja 

yhteisöille paremmat edellytykset kehittää omaa toimintaansa kuin toimimalla yksin. Tässä 

yhteydessä ekosysteemillä tarkoitetaan eri toimijoiden muodostamaa tiivistä, keskinäisiin 

riippuvuussuhteisiin perustuvaa yhteistyöverkostoa. Osaamisekosysteemi on aina osana muita 

ekosysteemejä ja sen painopisteenä on osaamisen kehittäminen, jakaminen ja hyödyntäminen 

yhdessä, kaikkien toimijoiden tarpeista käsin. (Sitran selvityksiä 204: Tulevaisuuden osaaminen 

syntyy ekosysteemeissä 2022.) 

 

2.1.3. Yrittäjien osaamistarpeita 
 

Hankkeessa kartoitettiin eteläsavolaisten yrittäjien ja yritysten osaamistarpeita hyödyntäen muiden 

toimijoiden tekemiä kyselyjä, tutkimuksia ja hankkeiden tuloksia. Tietoa näistä lähteistä löytyi 

oletettua vähemmän. Yrityksille suunnatut kyselyt antavat lähinnä tietoa yrittäjien koulutustarpeista, 

muttei varsinaisesti osaamistarpeista. Tämän hankkeen tarkoituksena on keskittyä yrittäjän eli 

yksilön osaamistarpeisiin, osaamisidentiteettiin, joka on huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin 

koulutustarpeet. Tästä syystä valmiit kyselyt eivät varsinaisesti vastaa hankkeen kannalta oleelliseen 

kysymykseen yrittäjien osaamistarpeista ja siihen, miten elämänlaajuinen oppiminen niihin voi 

vastata. Etelä-Savon alueen yrittäjien osaamistarpeet tulevat esille parhaiten pitkäjänteisessä, 

aktiivisessa ja tavoitteellisessa yhteistyössä, jossa ihmisten kohtaaminen on oleellinen osa tiedon 

vaihtoa. Erilaiset suuret ja pienet tilaisuudet, joissa on mahdollisuus keskustella, vaihtaa ajatuksia ja 

ideoita toimivat hyvinä yhteistyön kehittäjinä, mutta niiden lisäksi tarvitaan syvällisempiä 
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keskusteluja toimintatavoista, tavoitteista, kokemuksista ja niiden pohjalta myös innovaatioiden 

kehittyminen voi olla mahdollista. 

Etelä-Savon yrityksistä yli 95 prosenttia on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joissa on alle 10 

työntekijää. Pienissä yrityksissä osaamistarpeet ovat erilaisia kuin suuremmissa yrityksissä, joissa on 

myös paremmat resurssit vastata osaamistarpeisiin. Yksinyrittäjien haasteet ovat erilaisia kuin 

suurempien yritysten toimitusjohtajien tai toimihenkilöiden. Toisaalta yrittäjillä ja yritysten 

henkilöstöllä on myös toimialakohtaisia työn vaatimusten ja kuormituksen eroja. Kaikki tämä 

huomioiden voidaan todeta, että yrittäjien osaamistarpeiden selvittäminen on hyvin haastavaa.   

Etelä-Savon pk-yritysbarometrin (syksy 2021) mukaan eteläsavolaisten pk-yritysten mukaan 

kehittämistarpeita yrityksissä ovat: markkinointi ja myynti; henkilöstön kehittäminen ja koulutus; 

johtaminen; tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys ja laatu; rahoitus, talous ja 

laskentatoimi; yhteistyö/verkostoituminen tuotannollisessa toiminnassa ja alihankinnat; ympäristö- 

ja muiden säädösvaatimusten ottaminen huomioon toiminnassa; yrityksen hallitustyöskentely; 

yhteistyö/verkostoituminen tki-toiminnassa sekä vienti ja kansainvälistyminen. Melkein puolet 

vastaajista nosti markkinoinnin ja myynnin yrityksen kehittämiskohteeksi. Henkilöstön kehittäminen 

ja koulutus sai myös paljon painoa, mutta kyselystä ei käy ilmi, mitä kehittämisellä tai koulutuksella 

tarkoitetaan. Huomion arvoista on, että melkein neljännes eteläsavolaisista yrittäjistä ei osannut 

määrittää yrityksen kehittämistarpeita. Tämä tulos on tämän selvityshankkeen kannalta ehkä 

oleellisin tulos eli kehittämistarpeita voi olla vaikea sanoittaa yksittäisissä kyselyissä. 

Selvityshankkeen muut tulokset tukevat tätä oletusta.  

Teknologiateollisuuden osaajatarveselvityksen (2021) perusteella suurimmat osaamistarpeet ovat 

kyky jatkuvaan oppimiseen, digitalisaatio, vähähiilisyys, kiertotalous, asiakaslähtöisyys ja johtaminen. 

Osana MikroX-hankkeessa (Xamk) tehtyä kyselytutkimusta tärkeimmiksi teknologioiksi muodostuivat 

sosiaalinen media, tietoturvateknologiat sekä mobiiliteknologiat tai -sovellukset, jotka koskettivat 

suurinta osaa vastaajayrityksistä. Myös edistyneemmät teknologiat, kuten data- ja liiketoiminta-

analytiikka, tekoäly ja kognitiiviset teknologiat, esineiden Internet ja lisätty/virtuaalitodellisuus 

nähtiin tärkeinä osassa yrityksistä. Eniten kiinnostusta kehittämistoimenpiteistä yrittäjillä oli 

liiketoiminnan kehittämiseen, verkostoitumiseen, tietoiskuihin ajankohtaisista aiheista, julkisten 

rahoitusinstrumenttien hyödyntämisen tukemiseen sekä innovoinnin tukeen. Myös tutkimus- tai 

kehittämishankkeesta yhdessä korkeakoulun kanssa oli kiinnostunut niukasti yli puolet yrityksistä, ja 

tällaisia hankkeita alueella toteutetaan jo runsaasti. Vähiten kiinnostusta oli muun muassa 

kansainvälistymisen edistämiseen liittyviin kehittämistoimenpiteisiin. Vastauksista ilmeni 
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epätietoisuus siitä, miten yritykset pääsevät alkuun yhteistyössä alueen innovaatioekosysteemin eri 

toimijoiden, kuten korkeakoulujen, kanssa. 

MikroX-hankkeen tulosten mukaan vuosien saatossa muutamat osaamisen kehittämisen aiheet ovat 

nousseet jatkuvasti esille: myynti ja sen kehittäminen, markkinointi ja brändäys ja erityisesti 

digimarkkinointi, digitaalisten taitojen kehittäminen esimerkiksi some-markkinoinnissa sekä työssä 

jaksaminen ja ajanhallinnan haasteet. 

Yritysten kasvun esteet tai hidasteet ovat ajan puute yrityksen kehittämiseksi, henkilökunnan 

palkkaamisen kynnys, rahoituksen riittävyys, kilpailutilanne ja kasvumotivaation puute. Lisäksi 

osaavan työvoiman saatavuus, sopivien toimitilojen saatavuus ja markkinatilanne vaikuttavat 

kasvuun. Kasvun esteitä tai hidasteita ovat myös markkinointistrategian tai osaamisen puute; 

yrityksen sijaintipaikka; jakelukanavien tai muiden liikekumppanien puute; yritykselle ei ole tiedossa 

jatkajaa; osaamisen puute; organisaation hallittavuus ja johtamisen haasteet. Mikroyrityksillä on 

myös rajallisesti yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön kannalta keskeisiksi tunnistettuja resursseja, 

kuten rahoitusta, aikaa, henkilökuntaa ja laitteita. Viimeisimpien tulosten mukaan tärkeimmät 

digitalisaation osaamisalueet eteläsavolaisille yrityksille ovat Facebook yrityskäytössä (sisällön 

tuottaminen ja maksettu mainonta), digitaalisten mahdollisuuksien tunnistaminen liiketoiminnan 

kehittämisessä, sisällöntuottamiseen liittyvä osaaminen, verkkosisällön tuottamisen taidot sekä 

verkkosivujen, kotisivujen, nettisivujen päivittäminen, muokkaaminen ja ylläpito. (MikroX-hanke). 

Eteläsavolaisten matkailuyrittäjien kehittämiskohteita ovat digitaalisuus, kansainvälistyminen, 

elämyksellinen tuotekehittely, vastuullisuus ja verkostoituminen (Eteläsavolaisen matkailun 

osaamisloikka -hanke, Xamk). Kansainvälistymiseen ja vientiin tarvittava riittävän hyvä kielitaito 

puuttuu eteläsavolaisilta yrittäjiltä (Etelä-Savon kauppakamari). 

 

2.2. Tiivistelmä raportista 2: Osaamistarpeiden ryhmittely 
 

Raportissa 2 on verrattu esiin nousseita yrittäjien osaamistarvekärkiä (osaamistarpeet esitelty 

raportissa 1) jo olemassa olevaan MUC:n ja sen toimijoiden tarjontaan sekä tunnistettu MUC-

toimijoiden tarjonnan puutteita. Lisäksi on kerrottu eteläsavolaisille yrittäjille järjestetyn 

keskustelutilaisuuden pääkohtia.  
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2.2.1. Yrittäjien osaamistarpeiden ryhmittely 

 

Raportissa 1 on kuvattu Etelä-Savon alueen yrittäjien osaamistarpeet tai tarkemmin sanottuna 

koulutustarpeet ja esteet kehittymiselle. Yrittäjän osaaminen ja osaamistarpeet ovat hyvin 

yksilöllisiä, joten ryhmittely osaamistarvekärkiin ei ole mahdollista selvityshankkeen tulosten 

perusteella. Osaamistarpeiden pohjalta on kuitenkin ryhmitelty kolme ryhmää: koulutuksella 

ratkaistavat haasteet, tiedon lisäämisellä ratkaistavat haasteet ja verkostomaisella yhteistyöllä 

ratkaistavat haasteet.  

 

Koulutuksella ratkaistavia haasteita 

Etelä-Savon maakunnassa toimivat Mikkelin yliopistokeskuksen lisäksi mm. Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu, ammattiopistot Esedu ja Samiedu sekä Mikkelin ja Savonlinnan kesäyliopistot. 

Niiden kautta yrittäjät voivat opiskella tutkintotavoitteisesti ammattikorkeakoulututkinnon ja/tai 

ammattitutkinnon. Aalto-yliopistossa Mikkelissä voi opiskella kansainvälisen liiketoiminnan 

kanditutkinnon. Syksystä 2023 lähtien Mikkelissä voi opiskella vesiteknologian maisteriksi LUT-

yliopistossa. Avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi opiskella monilta eri 

aloilta ja osan jopa etäopiskellen. Yrittäjät voivat myös ostaa kouluttajien palveluita räätälöityinä 

yrittäjän haasteisiin. Etelä-Savossa lukuisat rakennerahastohankkeet tarjoavat koulutuksia yrittäjille. 

Hankkeessa tehdyn tutkimuksen perusteella eteläsavolaisten yrittäjien yleisimpiä koulutustarpeita 

ovat myyntiin, markkinointiin, digitaalisiin työkaluihin, liiketoimintaosaamiseen, tuotteistamiseen ja 

asiakaslähtöisyyteen liittyvät haasteet. Näihin osaamistarpeisiin voidaan vastata koulutuksella, ja 

alueella onkin jo paljon näihin teemoihin liittyvää koulutusta. Elämänlaajuisen oppimisen 

näkökulmasta perinteistä koulutusta voitaisiin laajentaa erilaisiin oppimisympäristöihin, joissa 

arkioppiminen ja vertaisoppiminen saisivat enemmän tilaa. Yritykset voisivat toimia useimmin 

oppimisympäristöinä.  

 

Tiedon lisäämisellä ratkaistavia haasteita 

Yrittäjien tietoisuus MUC:n toiminnasta koetaan hyvin vähäiseksi. Yrittäjät eivät tiedä, minkälaista 

palvelua, apua tai yhteistyötä yliopistokeskuksen kanssa voidaan tehdä tai saada. Yhteistyön 

kehittämisellä tutkitun tiedon saaminen yrittäjien käyttöön lisääntyisi ja tieto hyödyttäisi yrittäjiä 

liiketoiminnassaan. Yrityksen toimialan mukainen substanssiosaaminen lisääntyisi yrityksissä, mutta 
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myös monitieteisen keskustelun hyödyt laajentaisivat yrittäjien liiketoimintaa. Monitieteinen 

yrittäjyyskasvatus toisi tutkittua tietoa yrittäjyyttä harkitseville, yrittäjänä jo toimiville sekä MUC-

henkilöstölle. Tutkimushankkeet ja rakennerahastohankkeet vastaavat hyvin tiedon lisäämisen 

kysyntään. 

Tiedon etsimisen ja tiedon soveltamisen taito on yrittäjillä yhtä tärkeä taito kuin muissakin 

ammateissa. Yrittäjillä, ja varsinkin yksinyrittäjillä, haasteelliseksi tämän tekee ajanhallintaan liittyvät 

asiat. Myös jatkuvan oppimisen ja elämänlaajuisen oppimisen sisäistäminen on tärkeä taito eli 

puhutaan yksilön oppimaan oppimisesta.  

Tiedon lisääminen tämän selvityshankkeen tulosten valossa tarkoittaa yliopistokeskuksen toiminnan 

näkyväksi tekemistä. Viestinnän ja markkinoinnin keinoin tähän päästään, mutta se vaatii 

systemaattista ja aktiivista toimintaa. Myös alueen yritysten toiminta pitäisi saada paremmin 

yliopistojen henkilöstön tietoisuuteen. Molemminpuolinen tuntemus toisen toiminnasta edesauttaa 

yhteistyön kehittymistä ja sitä kautta mahdollistaa osaamisen kehittymisen. Osaamisen kehittämisen 

kohderyhmänä eivät ole pelkästään alueen yrittäjät vaan myös yliopistokeskuksen henkilöstö. 

 

Verkostomaisella yhteistyöllä ratkaistavia haasteita 

Innovaatiot ja uudet palvelut sekä tuotteet syntyvät usein verkostoissa. Innovaatioiden ja palvelujen 

kehittämiseen kannattaa panostaa verkostoissa, jotta Etelä-Savon alue pystyy kilpailemaan 

osaavasta työvoimasta, matkailijoista, asukkaista ja yrityksistä. Verkostomainen yhteistyö 

osaamisverkostossa, ekosysteemissä tai klusterissa hyödyttää yrittäjiä liiketoiminnassa, mutta myös 

maakunnan alueen yhteisessä osaamisessa. Verkostomaista yhteistyötä tukee se, että alueella on 

paljon pk-yrityksiä, joiden yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamista voidaan kehittää laajemmassa 

yhteistyössä myös sellaisilla osaamisen aloilla, joita yrittäjän voi olla vaikea omassa työssään 

hahmottaa. Osaaminen lisääntyy silloin, kun välillä käydään oman mukavuusalueen ulkopuolella. 

Jatkuva epämukavuusalueella oleminen puolestaan syö voimavaroja, jolloin yrittäjän työhyvinvointi 

heikkenee. Erittäin tärkeä osa osaamisen kehittymistä on kokemus työn merkityksellisyydestä. Kun 

yrittäjän motivaatio, jaksaminen ja tavoite oman työnsä tekemiseen on kohdillaan, niin hänelle myös 

jää enemmän voimavaroja osaamisensa kehittämiseen ja oman osaamisidentiteetin työstämiseen. 

Näiden lisäksi osaamistarpeita voitaisiin ryhmitellä neljään osaamiskokonaisuuteen: 

substanssiosaaminen, organisaatio- ja liiketoimintaosaaminen (organisaation toiminnan ja asiakkaille 

tuotettavan arvon luonnin perusteiden osaaminen), oppimis- ja uravalmiudet sekä 

toimintaympäristöosaaminen (tietojen ja taitojen vastattava toimintaympäristön asettamiin 
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haasteisiin). Substanssiosaaminen tarkoittaisi toimialakohtaista osaamista, jota voidaan lisätä esim. 

yliopistojen tutkimushankkeissa, joissa yrityksen tai muutaman yrityksen kanssa räätälöidään 

tutkimus tilaustyönä. Esim. LUT-yliopiston bioenergian ja erotustekniikan yksiköiden tutkimukset 

ovat hyvä esimerkki tästä yhteistyöstä. Liiketoimintaosaaminen nousi muutamassa tutkimuksessa 

esille eteläsavolaisten yritysten osaamistarpeena. Oppimisvalmiudet ovat taas oleellinen osa 

elämänlaajuisen oppimisen sisältöä, joten tätä voisi ja pitäisi kehittää eteläsavolaisissa yrityksissä 

toimialasta riippumatta. Oppimisvalmiudet liittyvät vahvasti osaamisidentiteetin muodostumiseen. 

Toimintaympäristöosaaminen liittyy Etelä-Savon alueen tunnusomaisiin piirteisiin. Esim. 

matkailualalla tämä voisi tarkoittaa sitä, että maakunnassa on paljon pieniä matkailuyrityksiä, jotka 

tukevat matkailutoimintaa ja voivat toimia verkostomaisesti.  

 

2.2.2. Mikkelin yliopistokeskus MUC 
 

Mikkelin yliopistokeskus on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston ja Mikkelin 

kaupungin väliseen sopimukseen perustuva verkostomallinen tiedeyhteisö. Yliopistokeskuksen 

koordinaatioyliopistona toimii Helsingin yliopisto. Yhteistyön koordinaatiosta vastaa 

koordinaatioyliopisto ja ohjausryhmä. Käytännön yhteistyöstä vastaavat yliopistokeskuksen 

pääsihteeri ja johtoryhmä.  

Helsingin yliopiston alaisuudessa toimivat Ruralia-instituutti, Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste, 

koordinaatioyksikkö ja Luomuinstituutti.  

Ruralia-instituutin tutkimus on monitieteistä ja tieteenalojen rajat ylittävää. Se liittyy erityisesti 

yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin maaseudun 

näkökulmasta. Tutkimustiedosta voidaan jalostaa tuotteita ja palveluita yhteistyössä yritysten 

kanssa. Ruralian vahvuuksia ovat esimerkiksi matkailuun liittyvät tuotteet ja palvelut, ruokaan ja 

elintarvikkeisiin liittyvä tutkimus, kulutustutkimus tai aluetaloudellisten vaikutusten tutkimus. 

Tutkimus voidaan suunnitella kunkin yrityksen tiedontarpeiden mukaisesti, mutta se voi olla myös 

julkisesti rahoitettua tutkimusta, jonka tulokset hyödyntävät alueen yrityksiä laajasti. Ruralia-

instituutissa toteutetaan vuosittain instituutin painoaloihin liittyviä tutkimus-, koulutus- ja 

kehittämishankkeita. Niissä tehdään paljon yritysyhteistyötä, mikä tarjoaa yrityksille muun muassa 

uutta tietoa, osaamista sekä uusia toimintatapoja ja työkaluja. Hankkeita voidaan suunnitella ja 

toteuttaa yhdessä yrityksen kanssa. Niiden kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta 2 - 5 vuoteen. 

Ruralia-instituutti tarjoaa yliopistollista täydennyskoulutusta ja perusopetusta sekä toteuttaa 

tutkimus- ja kehittämishankkeita Ruralia-instituutin painoaloilla, joita ovat paikalliskehitys, kestävä 
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ruokaketju ja uudistuva biotalous. Perusopetusta tarjotaan näistä osuustoimintaan ja 

yhteisötalouteen sekä monitieteiseen maaseutututkimukseen ja maaseudun kehittämiseen liittyen. 

Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste vastaa Kansalliskirjaston aineistojen digitoinnista ja 

säilytyksestä, niiden kehittämisestä sekä edistää alan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. 

Kansalliskirjasto avaa kaikki digitoidut aineistot käytettäväksi vapaakappalekirjastojen työasemilla. 

Kansalliskirjaston strategisena tavoitteena on saattaa kulttuuriperintöä yhteiskunnan käyttöön. Se 

suunnittelee digitoitujen kulttuuriperintöaineistojensa hyödyntämistä yhteistyössä esimerkiksi 

Saimaan alueen matkailualan toimijoiden kanssa. 

Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikön tehtävänä on kehittää ja koordinoida yliopistojen 

yhteistyötä yliopistokeskuksessa ja Mikkelin alueella. Yliopistokeskuksen yhteisiä tehtäviä hoitaa ja 

koordinoi koordinaatioyksikkö. Koordinaatioyksikön tehtävänä on edistää paikallisten yksiköiden 

toimintaedellytyksiä ja vuorovaikutusta alueella. Koordinaatioyksikkö valmistelee asiat 

ohjausryhmälle ja johtoryhmälle. Koordinaatioyksikkö vastaa myös yhteisten tapahtumien, 

koulutusten ja viestinnän järjestämisestä. 

Luomuinstituutti on Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskus Luken yhteinen asiantuntijaverkosto, 

joka tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko ruokaketjussa. lnstituutin 

tutkimus- ja kehittämistoiminta tehdään tutkijaverkostossa, jonka muodostavat Helsingin yliopiston 

sekä Luonnonvarakeskuksen tutkijat ja asiantuntijat. Luomuinstituutin tutkimus on monitieteistä, 

elinkeinolähtöistä ja kansainvälistä. Tutkimusaiheet jaetaan neljään tutkimusalaan: alkutuotanto, 

elintarvikkeet ja ravitsemus, yhteiskunta ja markkinat sekä ympäristövaikutukset. Luomuun liittyvä 

tutkimus on perustutkimusta tai soveltavaa tutkimusta. Luomututkimuksessa on jo kauan tehty niin 

kutsuttua tilatutkimusta (on-farm research). Tällöin saadaan tärkeää tietoa tutkimustiedon 

sovellettavuudesta käytännön tuotantomittakaavassa. 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksen englanninkielisessä International 

Business - kandidaattiohjelmassa opiskelijat suorittavat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon, 

Bachelor of Science in Economics and Business Administration (BScBA). Kauppatieteiden kandidaatin 

tutkinto on suomalainen alempi yliopistotutkinto, ja opiskelussa painotetaan liiketoimintaosaamisen 

lisäksi muun muassa ryhmätyöskentelyä, ongelmanratkaisutaitoja ja viestintävalmiuksia. Mikkelissä 

opiskelijoiden pääaine on kansainvälinen liiketalous. Tutkinnon suoritusaika on alle kolme vuotta, 

josta yksi lukukausi opiskellaan ulkomaisessa vaihtoyliopistossa. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan 

opiskelijoilla on suora opinto-oikeus Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen maisteriohjelmiin. 
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LUT Mikkeli on LUT-yliopiston alueyksikkö. LUT:n kaikki yksiköt toimivat Mikkelissä bioenergian 

tutkimusryhmän, erotustekniikan osaston ja yrittäjyyden tutkimusryhmän kautta. Erotustekniikan 

osaston tutkimukseen kuuluvat niin molekyylitason vuorovaikutukset kuin yksikköoperaatiot ja 

prosessikonseptit. Erotustekniikan tutkimusryhmässä tutkitaan erotusmateriaaleja ja niiden 

räätälöintiä, regenerointia sekä uudelleenkäyttöä. Olennainen osa tutkimusta ovat 

erotusmenetelmien optimaalinen käyttö, synergiat eri menetelmien välillä sekä simulointi- ja 

mallinnustyökalut. Näillä aloilla tutkimusta tehdään niihin erikoistuneissa tutkimusryhmissä. 

Tutkimusta tehdään kaivosteollisuuden, metallienjalostuksen, sellu- ja paperiteollisuuden, 

kemiateollisuuden, elintarviketeollisuuden, lääketeollisuuden ja tulevaisuuden biojalostamoiden 

sekä monien muiden alojen tarpeisiin. 

LUT-yliopisto suunnittelee vesiteknologian diplomi-insinöörikoulutuksen aloittamista Mikkelissä 

syksyllä 2023. Käynnistyessään koulutus on ensimmäinen yliopiston järjestämä maisteriohjelma 

Mikkelissä. 

The research activity of the bioenergy research group emphasises the development of technology 

and business related to the bioenergy refining chain and bioenergy utilisation. The objective is to 

strengthen the current level of bioenergy know-how and the activity of companies in the field, and 

to promote the implementation of the energy strategy of Eastern Finland. Domestic and 

international cooperation in research with universities and other research institutes generates high-

quality international and scientific bioenergy expertise in the Etelä-Savo region. 

The bioenergy research group emphasises: 

• Fuel production, refining and transportation chains 

• Availability and supply logistics of fuels 

• Domestic and international biofuel trade 

• Bioenergy business models 

• Sustainable production of bioenergy 

Long-term applied research and development promotes the creation of new bioenergy-related 

business activity. The target group consists especially of businesses involved in biofuel production, 

refining and machine and equipment manufacturing, businesses that produce and consume energy, 

designing agencies and consultancies as well as entrepreneurs planning to launch a business in the 

field. 
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Mikkelissä työskentelee yrittäjyyden tutkimusryhmä, jonka tehtävänä on korkealaatuisen, 

elinkeinoelämän kanssa verkottuneen tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla tukea alueen 

elinvoiman kehittymistä. Tutkimusryhmä toimii erilaisten yrittäjyysekosysteemien, erityisesti pk- ja 

osuustoimintayritysten konteksteissa ja tutkii muun muassa yritysten kasvua, strategioita, 

kansainvälistymistä sekä uusia liiketoimintamalleja ja -mahdollisuuksia. Tutkimusryhmä tekee 

aktiivista yhteistyötä alueella toimivien muiden yliopistojen ja korkeakoulujen (Helsingin yliopisto, 

Aalto-yliopisto, XAMK), muiden LUT:n tutkimusryhmien sekä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. 

Tutkimuksen teema-alueet: 

• Innovaatio- ja yrittäjyysprosessit 

• Palveluintegraatio ja alustat 

• Uudet liiketoimintamallit ja mahdollisuudet 

• Arvonluonti 

• Strategiat ja strategiatyökalut 

• Yritysten välinen yhteistyö ja verkostot 

• Yrittäjyys organisaatioiden sisällä 

 

2.2.3. Yritysyhteistyön muotoja 
 

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ohella kaikkien kolmen yliopistojen eri yksiköt tekevät 

yritysten kanssa yhteistyötä mm. opiskelijoiden opinnäytteiden ja harjoitustöiden muodossa sekä 

hanketoiminnassa.  

 

Opinnäytetyöt 

Aalto-yliopiston BScBA-opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä opinnäytetyö eteläsavolaisille yrityksille 

ja organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään toimintaansa. Koulutuksen pääpainon 

ollessa kansainvälisessä liiketoiminnassa, opinnäytetöinä tehdään esimerkiksi markkina-analyysejä, 

asiakastyytyväisyystutkimuksia ja muita yritysten toimintaan liittyviä selvityksiä. Yhteistyön avulla 

tuetaan paikallista yritystoimintaa ja vaikutetaan alueen hyvinvoinnin kasvuun ja mahdollisuuksien 



19 
 

mukaan myös työllistymiseen. Kandidaatintutkielma eli kandi on opinnäytetyö, joka tehdään 

alemmassa yliopistotutkinnossa eli kandidaatintutkinnossa.  

Ruraliassa tehtävät opinnäytteet liittyvät instituutin tutkimus- ja kehittämishanketoimintaan, jossa 

tehdään yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Instituutin asiantuntijat osallistuvat 

opinnäytteiden ohjaamiseen. Yritykset voivat esittää opinnäytteiden aiheita omien tarpeidensa 

mukaan. Opinnäytteiden tekemisessä yritysyhteistyö näkyy myös yritysten tarjoaman tai yrityksistä 

kerätyn aineiston hyödyntämisessä. Varsinkin kehittämishankkeisiin tehdyissä opinnäytteissä 

tuotetaan myös kokonaisia toimialoja ja/tai tietyn alueen yrityksiä palvelevaa tietoa.  

Aalto yliopisto ja Xamk ovat strategisia kumppaneita. Aalto on kehittänyt maisteriopiskelijoille 

suunnatun monitieteisen ja haastepohjaisen projektimallin opinnäytetöiden tekemiseen 

yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa. Strategisen kumppanuuden myötä malli on myös Etelä-

Savon ja Kymenlaakson yritysten ulottuvilla. Käytännössä Aallon ja Xamkin eri koulutusten 

opiskelijoista kootaan 2 - 4 hengen tiimi, jossa ratkotaan työelämäkumppanin asettamaa haastetta 

opinnäytetöiden avulla. Partnerille Aalto Thesis x Xamk on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä 

tutkittuun tietoon pohjautuvaa yhteistyötä monialaisen osaajajoukon kanssa. Opiskelijalle ohjelma 

tarjoaa valmiina pakettina niin kumppaniorganisaation, todellisen haasteen kuin Aalto Thesis x Xamk 

-ohjelman tuen vaativaan opinnäytetyöprosessiin. 

Korkeakouluissa on paljon ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita, jotka etsivät harjoittelu- tai työpaikkaa 

opintojensa aikana. Suomessa kouluttautuminen integroi heitä suomalaiseen yhteiskuntaan ja 

tavoitteena on saada heidät jäämään alueelle. Opiskelijoiden kautta yritykset saavat arvokasta 

kansainvälistä osaamista. Kansainväliset opiskelijat lisäävät yritysten monikulttuurisuutta, kielitaitoa 

sekä auttavat löytämään mahdollisesti jopa uusia markkinoita. Yritykset voivat hyödyntää Ruralian 

kansainvälisten Visiting Scholar -tutkijoiden monipuolista osaamista erilaisten tutkimus- ja 

kehittämisprojektien kautta. Vierailevat tutkijat edustavat monipuolisesti eri tieteenaloja. Alueen 

yritykset voivat saada Ruralian kautta myös Helsingin yliopiston kansainvälisiä opiskelijoita 

harjoittelijoiksi. 

(Etelä-Savon oppilaitosyritysyhteistyön opas 2022.)  

Suomen kaikkien yliopistojen opiskelijat voivat tehdä opinnäytetöitä eteläsavolaisten yritysten 

toimeksiantona tai niiden toimialaan liittyen omasta kiinnostuksestaan riippuen. Tässä yhteistyössä 

yrittäjän aktiivisuus on ratkaisevaa. Esimerkiksi Etelä-Savossa lukion käyneistä yliopisto-opiskelijoista 

voisi löytyä potentiaalisia opinnäytetyön tekijöitä.  

 



20 
 

Väitöskirjat 

Väitöskirjatutkimuksien avulla pystytään syventämään yhteistyötä yrityksien kanssa. Yritykset voivat 

osallistua tutkimushankkeisiin, joissa tehdään väitöskirjatutkimusta alueellisesti, valtakunnallisesti 

tai jopa globaalisti. Yritykset voivat tarjota tutkimusaiheitaan, tilojaan, resurssejaan ja laitteitaan. 

Vastineeksi yritykset saavat luotettavia ja puolueettomia tutkimustuloksia, avoimia julkaisuja, joissa 

he voivat olla mukana sekä tunnettavuutta omalla alalla. Tyypillisesti väitöskirjatutkimus kestää neljä 

vuotta. Sen aikana pystyy hyvin selvittämään, todentamaan ja pilotoimaan lukuisia testejä 

yhteistyössä yrityksien ja yliopistojen välillä. 

(Etelä-Savon oppilaitosyritysyhteistyön opas 2022.)  

 

Projektit 

Osallistumalla projekteihin yrityksen henkilöstön tietoa ja osaamista voidaan lisätä. Se tarjoaa 

mahdollisuuksia tuote-, palvelu- ja muun osaamisen kehittämiseen sekä toimintatapojen 

uudistamiseen. Projektit vaihtelevat kestoltaan tyypillisesti muutamasta kuukaudesta jopa 

useampaan vuoteen ja ne tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Sekä 

oppilaitokset että yritykset voivat hakea rahoitusta useista eri julkisista ja yksityisistä 

rahoituslähteistä. Oppilaitosten opiskelijat ovat yritysten käytettävissä esimerkiksi harjoitustöiden 

tekijöinä tai harjoittelijoina. Pienimuotoiset tutkimus- ja kehittämisprojektit voidaan toteuttaa 

opinnäytetöinä. 

Myös yliopistokeskuksen yksiköissä toteutetaan projekteja. LUT-yliopiston erotustekniikan osastolla 

kehitetään edistyneitä erotus- ja puhdistustekniikan ratkaisuja. Tavoitteena on ymmärtää 

erotusilmiöitä ja hyödyntää tätä ymmärrystä entistäkin parempien erotusprosessien suunnittelussa 

ja optimoinnissa. Osastolla työskentelee yhteensä noin 110 erotus- ja puhdistustekniikan osaajaa 

Mikkelissä, Lappeenrannassa ja Lahdessa. Osaaminen kattaa kaasumaiset, nestemäiset ja kiinteät 

virrat ja tutkimusta tehdään sekä laboratorio- että pilot-mittakaavassa. Tutkimuksen suurimpia 

sovellusalueita ovat vedenkäsittelyprosessit, biojalostuksen ja elintarviketeollisuuden prosessit ja 

kaivos- ja metalliteollisuuden prosessit. Yritysyhteistyömuotoja ovat erilaiset yhteistyöprojektit 

esimerkiksi Business Finland-rahoituksella tai yritysten omalla rahoituksella ja diplomityöt. 

(Etelä-Savon oppilaitosyritysyhteistyön opas 2022.)  
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Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimus- ja kehittämistyö liittyy erityisesti yrittäjyyden ja 

hyvinvoinnin kehittämisessä nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin maaseudun näkökulmasta. 

Yhteiskunnallisesti tutkimus kiinnittyy kestävään kehitykseen sekä maaseudun ja kaupunkien 

vuorovaikutukseen globalisoituvassa maailmassa.  

LUT Mikkeli tarjoaa korkeatasoisia tutkimus- ja tuotekehityspalveluja bioenergiatekniikkaan ja siihen 

liittyvään kestävän kehityksen tutkimukseen, uusiin teknologioihin ja tutkimuspohjaiseen 

liiketoimintaan. Tavoitteena on ratkaisukeskeisesti yhdistää korkealaatuinen tutkimusosaaminen 

käytännön ongelmiin ja kehittää yritysten innovaatio- ja kasvumahdollisuuksia kilpailukyvyn 

parantamiseksi erityisesti yliopiston neljällä vahvuusalalla: energia, ilma, vesi ja vastuullinen 

liiketoiminta. LUT Mikkeli pyrkii erityisesti bioenergiatalouden osaajana edistämään bioenergian 

tuotannon ja käytön kestävyyttä, bioenergian teknologia- ja liiketoimintainnovaatioihin, ja 

yrittäjyyteen liittyvää tutkimusta, kehittämistoimintaa ja yritysyhteistyötä. LUT Mikkelin kautta on 

mahdollista toteuttaa räätälöityjä tilaustutkimuksia, laajempia julkisella tutkimusrahoituksella 

rahoitettavia tutkimushankkeita sekä kandi- tai maisteritasoisia opinnäytetöitä tiettyyn yrityksen 

kehittämistarpeeseen.  

(Etelä-Savon oppilaitosyritysyhteistyön opas 2022.) 

 

2.2.4. Yrittäjien kanssa käydyt keskustelut 
 

MUC-toimijat tuottavat tutkimuksiin perustuvaa tietoa yritysten käyttöön. Yhteistyömuotoja ovat 

mm. tutkimushankkeet ja rakennerahastohankkeet. Pohdittavana yhteistyössä on se, tehdäänkö 

yhteistyötä Etelä-Savon yrittäjistä vain pienen osan kanssa ja voitaisiinko yhteistyötä laajentaa niin, 

että mukana olisi määrällisesti enemmän alueen yrittäjiä. Tietoisuuden lisääminen 

yhteistyömahdollisuuksista voisi innostaa useampia yrittäjiä yhteistyöhön. Aalto-yliopiston 

kandiopiskelijat tekevät harjoitus- ja kanditöitä alueen yrityksille, mutta kansainvälinen liiketoiminta 

ei vastaa läheskään kaikkien yrittäjien tarpeita. Suora koulutuksen tarjoaminen alueen yrittäjille 

puuttuu lähes kokonaan MUC-toimijoilta, mikä ei ole MUC-yksiköiden toiminnan tarkoitus. PK-

yrittäjille yhteistyö koulutusorganisaation kanssa usein konkretisoituu koulutuksen tarjoamisessa, 

minkä puuttuminen voi hämmentää yrittäjiä. Mikkelissä toimii ammattikorkeakoulu ja 

ammattiopisto sekä muita koulutuksen tarjoajia, joten koulutusorganisaatioiden tehtävät 

yhteiskunnassa ja alueella ei välttämättä ole selkeitä. Tähänkin tiedon tuottamisella ja viestinnällä 

voidaan vaikuttaa.  
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Hankesuunnitelman mukaisesti selvityshankkeessa keskusteltiin 3 - 6 yrityksen kanssa oppimisen 

teemoista ja tarpeista osaamistarvekärkien pohjalta valittujen yrittäjien kanssa. Keskusteluun 

pyydettiin mukaan useita eteläsavolaisia yrittäjiä. Aluksi yritettiin saada mukaan maakuntastrategian 

mukaisesti metsä-, vesi- ja ruoka-alan yrityksiä, mutta ohjausryhmässä käydyn keskustelun jälkeen 

mukaan pyydettiin alueen yrittäjiä myös muilta toimialoilta, varsinkin yksinyrittäjiä ja pienten 

yritysten edustajia. Yrittäjille järjestettiin keskustelutilaisuus 6.5.2022, johon lähetettiin kutsu noin 

kolmellekymmenelle yrittäjille sähköpostitse. Tilaisuuteen pyydettiin myös Etelä-Savon 

kauppakamarin, Etelä-Savon Yrittäjien ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksein edustajia sekä Mikkelin 

yliopistokeskuksen henkilöstöä kaikista kolmesta yliopistosta yhteensä noin kaksikymmentä 

henkilöä. Tilaisuuteen ilmoittautui viisi yrittäjää, joista kolme pääsi osallistumaan tilaisuuteen. Lisäksi 

kaksi yrittäjää lupautuivat kommentoimaan tilaisuuden antia sähköpostitse.  

Yrittäjien kanssa käydystä keskustelusta nousi esiin monipuolisesti näkökulmia yritysten ja yliopiston 

välisestä yhteistyöstä. Yliopistoyhteistyö luo hienoja mahdollisuuksia ja se voi vastata yritysten 

tarpeisiin, mutta on otettava huomioon, että osalle yrityksistä yliopistoyhteistyö ei ole tarpeellista ja 

osa ei osaa sanoa, minkälaisesta yhteistyöstä yritys hyötyisi. MUC:n yliopistot, kuten esimerkiksi 

LUT:n yksiköt, tekevät aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa omilla tutkimusaloillaan. Tämän 

hankkeen näkökulmasta on huomioitava, että Etelä-Savon yrityksistä 95 prosenttia on pk-yrityksiä, 

jotka harvemmin tekevät tutkimukseen liittyvää yhteistyötä yliopistojen kanssa. Pienempien 

yritysten kanssa yhteistyömuodot täytyy miettiä tapauskohtaisemmin ja monialaisemmin. Yritysten 

toimiala ja koko kannattaa huomioida yhteistyön kehittämisessä.  

Keskeisenä haasteena Mikkelin alueella on yrittäjien vähäinen tieto ja ymmärrys yliopistokeskuksen 

tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista. Yliopiston tulisi tuoda yhteistyötä näkyvämmäksi, rohkaista 

yrityksiä mukaan ja pyrkiä madaltamaan yritysten kynnystä ottaa yliopistokeskukseen yhteyttä. 

Joidenkin pienyrittäjien mielikuva yliopistokeskuksesta on kaukainen, akateeminen organisaatio, 

joka tekee yhteistyötä pääosin suuryritysten kanssa tutkimuksessa, ja jota ei olisi helppo itse 

lähestyttyä.  

Yliopistokeskukselta toivottaisiin esiin astumista ja sen viestimistä, kenelle yhteistyö on tarkoitettu; 

yrityksille, yliopistoille vai hankkeille. Tällä hetkellä yrittäjien puolella tuntuu siltä, että ei ole 

riittävästi tietoa siitä, missä yliopistokeskus voisi auttaa, mitä sieltä voisi kysyä ja minkälaista apua 

yrittäjä voi sieltä saada. Yliopistokeskusta kannustettiin jalkautumaan yritysten sekaan ja etsimään 

aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia seuraamalla yritystoimintaa. Yhtenä ehdotuksena nousi ns. 

varjostaminen, jossa yliopistokeskuksen henkilö tulisi seuraamaan yrittäjän työtä konkreettisesti 
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paikan päälle ja miettimään samalla kehityskohteita ja mahdollisia yhteistyömalleja. Käytännöllisyys 

on keskiössä yrittäjillä. 

Pienyrittäjät ovat kiireisiä, ja myös heidän puoleltaan yhteistyön alulle saanti on hyvin aikaa vievää. 

Tärkeintä yrittäjille on, että kauppa käy ja töitä ehtii tehdä. Tämän takia myös pienyrittäjillä voi olla 

haastavaa osallistua koulutuksiin ja muihin aikaa vieviin yhteistyömalleihin, jotka eivät suoranaisesti 

teetä lisää tulosta.  

Hanketyössä ja tutkimuksessa toivottaisiin lisää ymmärrystä yrittäjyydestä ja yrittämisestä alueella. 

Erityisesti hankkeet saivat kritiikkiä siitä, miten vähän yrityksiä ja yrittäjiä on huomioitu hankkeiden 

suunnittelussa ja toteutuksessa, vaikka hankkeet olisivat juuri kohdistettu heihin. Toiveena on siis, 

että jatkossa hankkeissa kuullaan jo alkuvaiheessa yrittäjiä suoraan, eikä ainoastaan suunnitella 

ulkopuolelta koko hanketta ja sen toteutusta. Hanketyössä on myös tärkeää tunnistaa alueen 

yrityskuva ja ne kärkiaiheet, jotka todella auttaisivat paikallisia yrittäjiä.  Myös tutkimuksen 

näkökulmasta haasteena on koettu ymmärrysongelma yrittäjien ja tutkijoiden välillä. Tähän 

haasteeseen tarvittaisiin tietoisuuden lisäämistä joka suuntaan, ja ymmärrystä siitä, miten 

tutkimuksia voidaan käytännössä hyödyntää.  

Yliopiston keskeisiä kehitettäviksi osa-alueiksi nostettiin mm. koulutustarjontaan lisättäviä 

mikrokoulutuksia, eli hyvin lyhyitä ja kohdennettuja koulutuskokonaisuuksia, jotta yrittäjillä riittää 

resurssit osallistua koulutukseen. Lisäksi tutkimustoiminnan kehittäminen niin, että tutkimuksen 

valmistumisvaiheessa tulokset kommunikoidaan paremmin toimialoille tai yrityksille, jotka voisivat 

niistä hyötyä. Osaavan työvoiman tuottaminen alueelle on myös keskiössä.  

Vertaisryhmäkoulutukset ja verkostot saivat kehuja siitä, miten vertaiskeskustelussa oppii toisten 

ongelmanratkaisusta ja kuinka keskustelussa oppii ajoittain paremmin kuin luokkaopetuksessa. 

Monialainen keskustelu kehittää ja on monipuolisempaa.  

Osaamistarpeita, joita yrittäjien keskusteluista nousi, ovat viestinnälliset asiat, oman osaamisensa 

tunnistaminen, tuotekehitys, myynti ja verkkokauppa. 

Yhteistyön kehittämisideoita:  

• Yhteistyöhön oma yhteyshenkilö yliopistokeskukselle, joka hoitaa yliopistojen ja yritysten 

välistä yhteistyötä, ja johon on helppo ottaa yhteyttä.  

• Seminaari, jossa tutkijat esittelevät paikallisille yrityksille ja ihmisille tutkimuksia ja niiden 

tuloksia. Seminaari lisäisi tutkimuksen näkyvyyttä, tavoitettavuutta sekä käytännöllisyyttä 
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alueella. Se lisäisi myös dialogia eri toimijoiden välillä ja se loisi pohjan yhteiseen ideointiin ja 

kehittämiseen.  

• Projektitapahtuma, jossa yritykset esittävät yritystoimintaongelmiaan opettajille ja 

opiskelijoille, jotka kiertävät tapahtumassa. Opinnäytetöitä tai kurssiprojekteja aloittavat 

opiskelijat ja opettajat etsivät itselleen tai kurssilleen sopivia toimeksiantoja yrityksistä. 

Alueen oppilaitokset, Aalto-yliopisto, XAMK sekä Esedu voisivat kaikki osallistua.  

 

Osaamisen kehittämisen haasteena on sen oikea ajoitus. Vaatimustason täytyy olla sopiva, jotta 

tieto jää mieleen, ja oppijan täytyy pystyä hahmottamaan, mihin asia liittyy. Asia ei saa olla liian 

korkealentoinen eikä sellainen, jonka linkitystä omaan työhön ei nähdä. Lisäksi oppeja pitää päästä 

testaamaan käytännössä. Oppeja pitää päästä itse soveltamaan mahdollisimman nopeasti ja 

mahdollisimman usein. Tähän kiteytyy yrittäjien ja yliopistojen yhteistyön haaste. Yliopistojen 

tutkimukset nähdään liian korkealentoisina ja niiden linkitystä omaan arjen työhön ei hahmoteta. 

Tutkimusten opit pitää pystyä hyödyntämään käytännön työssä yrityksessä. Tutkimukset pitäisi 

pystyä purkamaan pienempiin osiin, jotta yrittäjä voi niitä hyödyntää. 

Mikkelin yliopistokeskuksen toiminnassa on jo olemassa paljon hyviä yhteistyönmuotoja alueen 

yrittäjien kanssa. Ruralia-instituutissa erilaiset ruoka-alan ja matkailualan hankkeet tarjoavat 

yrittäjille sellaisia yhteistyömuotoja, joita elämänlaajuisen oppisen näkökulmasta voidaan pitää 

todella hyvinä. Esimerkiksi Saimaa Academy of Gastronomy -hankkeessa suunnitellaan 

korkealuokkaisen ruoka-alan koulutusta Etelä-Savoon, jossa oppimisen ympäristönä toimivat 

yritykset. Sprengtporten-hankkeessa tutkittua arkistotietoa hyödynnetään matkailuyrittäjien 

elämyspakettien tuotteistamisessa ja mm. pyöräilyreitin kehittämisessä alueen matkailuyrittäjien 

kesken. Näissä kummassakin esimerkissä koulutusta tai tuotteistamista suunnitellaan ja kehitetään 

tiiviissä yhteistyössä yrittäjien kanssa. Ruraliassa on myös täydennyskoulutusta 

osuuskuntatoimintaan liittyen. 

Aalto-yliopiston kandiopiskelijat suorittavat kolmen viikon harjoitustöitään yrityksille, joissa 

paneudutaan yrityksen haasteisiin. Kandidaatin tutkielmat tehdään myös usein yrityksille. 

Vaikka nykyiset toimenpiteet yliopistojen yksiköiden ja yrittäjien yhteisteistyössä ovat hyviä, niin ne 

ovat melko satunnaisia. Yhteistyön kehittämisen pitäisi olla kaikkien yliopistojen yksiköiden 

tietoisuudessa ja tavoitteena. Hankesuunnittelu pitäisi tehdä alusta alkaen yhteistyössä yrittäjien 

kanssa, jos tavoitteena on yrittäjien osaamisen kehittäminen. Nykyisin yrityskehittämishankkeita 

usein suunnitellaan niin, että hankkeen toimenpiteet kohdistetaan yrittäjiin ja yrityksiin, mutta 
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yrittäjät itse eivät ole mukana suunnittelussa. Hankesuunnitteluun osallistumisen resurssointi 

yrityksissä olisi myös tärkeä selvittää. Yrittäjät kritisoivat sitä, että hankkeet suunnitellaan 

koulutusorganisaatioissa ilman yrittäjien osallistumista suunnitteluun, mutta minkälaiset todelliset 

mahdollisuudet pien- ja yksinyrittäjillä on osallistua hankesuunnitteluun.  

Tulevaisuudessa yrittäjien ja yliopistojen henkilöstön välisiä tapaamisia pitäisi järjestää 

säännöllisesti. Luottamuksellisen keskustelun käymiseksi yrittäjien ja yliopistohenkilöstön pitäisi 

oppia tuntemaan toistensa toiminta, tarjonta ja osaamisen puutteet (vrt. MUC-kysely). 

Elämänlaajuisen oppimisen näkökulmasta yrittäjien henkilökohtaiset osaamisen tarpeet ja 

osaamisidentiteetti sekä tulevaisuuden osaamisen tarpeet nousevat keskusteluiden tuloksena. 

Keskustelujen areenoja voi olla useitakin, kunhan ne mahdollistavat luottamuksellisen keskustelun. 

Eri aloilla järjestetään jo yrittäjille tarkoitettuja aamukahveja, seminaareja, luentoja ym. mutta niissä 

käytävät keskustelut eivät välttämättä ole niin syvällisiä kuin olisi tarpeen. Toiseksi tiedon 

välittäminen yliopistojen eri yksiköille pitäisi varmistaa. Keskustelut eivät voi olla yhden henkilön 

varassa varsinkin, kun yksiköiden toimintakentät ovat Mikkelissä niin erilaiset. Jokaisessa yksikössä 

voisi olla tehtävään nimetty henkilö, joka osallistuu keskusteluihin oman yksikkönsä näkökulmasta ja 

tuo keskusteluun asiantuntijuutta tutkimusalalta.  

Toimenpiteet eivät ole uusia, mutta niiden esteenä on nähtävissä tavoitteen epäselvyys. Osaamisen 

aika -hankekokonaisuuden esiin nostamat yhteinen tahtotila ja tarve yhteistyölle pitäisi selvittää 

myös Mikkelin yliopistokeskuksessa. Yliopistokeskuksen sisäisen kehittämisen tarve on ilmeinen: 

yksiköt toimivat nyt itsenäisesti oman tutkimusalansa parissa, mutta yhteistä toimintaa yrittäjiin 

nähden ei ole. Yritysyhteistyön tarve ja siihen liittyvä yhteinen tahtotila pitäisi kirkastaa 

yliopistokeskuksen henkilöstön keskuudessa ja sen jälkeen miettiä toimintatapaa. Varsinaisen 

hankkeen toimenpiteenä voitaisiin kokeilla erilaisia työkaluja ja keinoja yhteistyön kehittämiseksi, 

mutta jotta ne saadaan käytäntöön hankkeen jälkeenkin, täytyy tarvekeskustelu käydä ensin.  

Yliopistojen tuottaman tutkimustulosten jalkauttaminen eteläsavolaisiin yrityksiin voidaan ajatella 

tapahtuvan myös verkostossa alueen muiden toimijoiden kanssa. Ammattikorkeakoulu, 

ammattiopistot, kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt ja maakuntaliitto muodostavat kokonaisuuden, 

jossa yrittäjien osaamisen kehittämistä voidaan monipuolisemmin toteuttaa kuin pelkästään 

yliopistokeskuksen ja yrittäjien välisessä yhteistyössä.  

Lifewide learning Etelä-Savo -selvityshankkeen tulosten yhteenvetona voidaan todeta, että 

yliopistojen tutkimushankkeet vastaavat tiettyjen yritysten osaamisen kehittämisen tarpeeseen 

tuottamalla substanssiosaamista yrityksen hyödynnettäväksi. Etelä-Savon alueella 

tutkimushankkeisiin osallistuvien yritysten määrä on pieni, koska tutkimushankkeet liittyvät 
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yliopistojen tutkimusaloihin, kuten bioenergiaan ja vesiteknologiaan. Tutkimushankkeisiin 

osallistuvat yritykset ovat yleensä hieman suurempia yrityksiä. Ruralian matkailu- ja ruoka-alan 

hankkeisiin (usein rakennerahastohankkeita) osallistuu myös pieniä alan yrityksiä. Maatalouden 

yrityksiä osallistuu myös Ruralian toteuttamiin hankkeisiin. Etelä-Savossa on aktiivisia yrittäjiä, jotka 

osallistuvat useisiin hankkeisiin, mutta on myös yrittäjiä, jotka eivät osallistu hankkeisiin ollenkaan. 

 

2.3. Tiivistelmä raportista 3: parhaat käytännöt 
 

Raportissa 3 kerrotaan, miten muualla Suomessa yliopistojen ja yritysten yhteistyö osaamisen 

kehittämisessä on järjestetty ja voiko näistä tapauksista ottaa oppia MUC:n toimintaan. 

Selvityshankkeessa tutustuttiin kolmeen erilaiseen oppilaitos-yritysyhteistyön malliin: Jyväskylän 

EduFutura, Aalto-yliopiston Entrepreneurship Platform sekä Lahden oppilaitos-yritysyhteistyö.  

Työpaketti 3. tutustumiskohteet oli määritelty hankesuunnitelmaan, joten niitä ei valittu hankkeen 

aikana. Tutustumiskohteet oli alun perin tarkoitus toteuttaa lähitapaamisina eli Mikkelin 

yliopistokeskuksen henkilöstö olisi tutustunut kohteiden toimintaan Jyväskylässä, Espoossa ja 

Lahdessa. Kohteet ovat pääsääntöisesti verkostomaista toimintaa, joten fyysistä kohdetta ei 

tutustumispaikoissa varsinaisesti ole. Lisäksi rahoittajan kanssa sovittiin, että koronapandemian takia 

tutustumistilaisuudet järjestetään etätapaamisina. Etäyhteyksin toteutetut tutustumistilaisuudet 

olivat koronapandemian aikana paras mahdollinen tapa toteuttaa tilaisuudet. Tilaisuudet 

järjestettiin helmi-huhtikuussa 2022. 

Tutustumiskohteiden analysoinnissa ja hyvien käytänteiden jalostamisessa Mikkelin 

yliopistokeskuksen toimintaan täytyy huomioida se, että Espoo, Jyväskylä ja Lahti ovat 

asukasmäärältään ja yritysten määrältä suurempia kaupunkeja kuin Mikkeli. Näissä kaupungeissa on 

myös suurempia yrityksiä enemmän kuin Mikkelissä. Lisäksi tutkintojohteista yliopistokoulutusta ko. 

kaupungeissa on runsaasti, kun taas Mikkelissä ei tällä hetkellä ole maisterikoulutusta 

lähiopetuksena. Etelä-Savon alueen yliopisto-opiskelijoiden määrä on huomattavasti vähäisempi 

kuin vertailukaupungeissa. Vertailuanalyysissä keskitytään yksittäisten toimintojen vertailuun.  

Hankkeen kannalta olisi voinut olla hyödyllistä tutustua Lahden lisäksi muihin neljään 

yliopistokeskukseen, ja etsiä hyviä käytänteitä Suomesta sellaisilta alueilta, joissa valtaosa yrityksistä 

on pk-yrityksiä. Etelä-Savon alueella valtaosa yrityksistä on pieniä, alle 10 henkilön yrityksiä ja 

yliopisto-opiskelijoita on vain Aalto-yliopiston kandiopiskelijat, joten tämä haastaa yliopistojen ja 

yritysten välistä yhteistyötä eri tavalla kuin esim. vertailupaikkakunnilla.  
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2.3.1. EduFutura 
 

EduFutura on koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) sekä 

Jyväskylän yliopiston (JYU) oppimisen, kehittämisen ja tutkimuksen osaamiskeskittymä ja 

yhteistyömalli. EduFutura tarjoaa mahdollisuuksia ja palveluita kolmelle keskeiselle kohderyhmälle. 

Opiskelijoille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia kilpailukykyisen osaamisen hankkimiseen sekä 

työllistymiseen joustavien opintopolkujen ja ristiinopiskelun kautta. Henkilökunnalleen EduFutura 

luo mahdollisuuksia asiantuntemuksen jakamiseen ja yhteiseen kehittämiseen. Yrityksille ja 

työelämälle EduFutura tarjoaa mahdollisuuksia vahvistaa alueen tulevaisuuden osaamista, 

kilpailukykyä ja elinvoimaa.  

Mikkelin yliopistokeskus, ammattikorkeakoulu Xamk ja ammattiopisto Esedu sekä Savonlinnan 

ammattiopisto SAMIedu tekevät jo yhteistyötä keskenään, mutta voisiko yhteistyötä systematisoida 

EduFuturan tapaan. EduFuturassa on tunnistettu yhteiset kärkialat, joiden kautta yhteistyötä 

rakennetaan ja viedään eteenpäin eri osa-alueilla. Kärkialat ovat niin kansainvälisesti kuin 

kansallisesti merkittäviä ja niiden kärkitiimit ovat määräytyneet alojen rinnakkaisuuden perusteella. 

Jokaisella kärkialalla on oma kärkitiimi, joka koordinoi alan yhteistyötä. Etelä-Savon 

koulutusorganisaatiot voisivat määritellä yhteiset kärkialat, joiden kautta yhteistyötä rakennetaan. 

Esim. Etelä-Savon maakuntastrategian mukaisesti metsä, vesi ja ruoka sekä älykkään erikoistumisen 

strategian mukaisesti vielä matkailu ja hyvinvointi voisivat olla tällaisia yhteisiä kärkialoja. 

Yhteistyötä tehdään jo esim. hankkeiden kautta, mutta kansainvälistymisen näkökulmasta 

yhteistyötä voidaan tiivistää. EduFuturassa resursseja on voitu kohdistaa yhteistyömallin toimintaan 

esim. henkilöstön palkkaamiseksi. 

EduFutura tarjoaa työikäiselle aikuisväestölle jatkuvan oppimisen palveluita sekä tutkimus- ja 

kehittämisyhteistyötä. Palvelutarjonta kehitetään yhteisten osaamistarpeiden ennakoinnin ja 

tunnistamisen perusteella. Tarjontaa kehittäessä tehdään pilotteja, jotta osaamistarpeisiin pystytään 

vastaamaan ajankohtaisesti. Osaamistarvekartoitusta ja palvelutarjonnan rakentamista tehdään 

tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Palvelutarjonta työelämälle konkretisoituu 

palvelun tuottamisen mallissa. Yrityksille ja työelämälle luodaan palvelukartta, johon kootaan 

työelämälle jatkuvaa oppimista tarjoavat palvelut.  

Jyväskylän Yritystehdas on hautomo, jossa parhaista alkuvaiheen liikeideoista kasvatetaan yrityksiä 

yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Yritystehdas rakentaa startup-yhteisöä, pyrkii kehittämään 

Jyväskylän alueen yritystoimintaa sekä innostamaan opiskelijoita opiskelemaan ja toteuttamaan 

yrittäjyyttä. Yksittäisten ihmisten, tiimien ja startupien valmentaminen ja yrittäjyyden 



28 
 

mahdollisuuksien luominen ovat Yritystehtaan palvelutarjontaa. Yritystehdas tarjoaa valmennusta 

niin omassa hautomossaan kuin oppilaitoksissa. Palveluita tarjotaan myös muille jyväskyläläisille, 

joilla on halua ryhtyä kasvuyrittäjiksi.   

 

2.3.2. Aalto-yliopiston Entrepreneurship Platform 
 

Entrepreneurship Platform tarjoaa fyysisen tilan, jossa opiskelijat, alumnit ja yliopisto toimivat 

yhdessä yritysten perustamisessa ja niiden kasvattamisessa. Yrityshautomo ajatusta Mikkelissä vie 

eteenpäin Karage, jonka tavoitteena on lisätä uusien yritysten perustamista ja edistää ideoiden 

etenemistä uudeksi liiketoiminnaksi. Karage toimii tällaisena fyysisenä paikkana, jossa Aalto-

yliopiston kandiopiskelijat, Xamkin opiskelijat ja Esedun opiskelijat voivat tavata. Poikkeuksena on, 

että oppilaitokset eivät ainakaan vielä toimi aktiivisesti Karagessa. Toisaalta Karagessa pitäisi olla 

myös potentiaalisia yrittäjiä, joiden kanssa opiskelijat kohtaavat liikeideoidensa kanssa. 

Karagea on kehitetty yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Kumppanuusverkostossa ja 

toimintaa käynnistämässä ovat olleet mukana Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon kauppakamari, ELY-

keskus, TE-toimisto, Etelä-Savon maakuntaliitto, XAMK, Esedu, Mikkelin yliopistokeskuksen 

yksiköt, Etelä-Savon yrittäjät, Suur-Savon osuuspankki ja Osuuskauppa Suur-Savo. Jos Karagen 

toiminta saataisiin aktivoitua niin, että alueen opiskelijat, yrittäjät ja elinkeinotoimijat tekisivät 

yhteistyötä uusien startup-yritysten ja yritysideoiden kehittämiseksi, niin se palvelisi aluetta samalla 

tavalla kuin Yritystehdas Jyväskylää ja Entrepreneurship Platform Espoota. 

Jyväskylän yritystehdas tukee paikallista yrittämistä monipuolisessa oppilaitosyhteistyössä. 

Tuotekehitysrahoitus on yksi yhteistyömalleista. Yritystehdas tarjoaa 500–1000 € rahoitusta tuote- 

tai palveluidean testaamiseen yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille, tutkijoille sekä henkilökunnan 

jäsenille. Toinen yhteistyömalli on valmennus, jota Yritystehdas tarjoaa liikeidean testaamiseen ja 

kehittämiseen ja tukeakseen yrityksen perustamista. Valmennuksen kesto voi vaihdella ja opiskelija 

voi myös ansaita siitä opintopisteitä. Kolmas yhteistyömalli on yrittäjävalmennus, joka on vuoden 

kestävä, henkilökohtainen, räätälöity valmennus. Tässäkin mallissa opiskelija voi ansaita 

opintopisteitä tutkintoonsa. Yhteistyömalleja voitaisiin kehittää Etelä-Savossa 

koulutusorganisaatioiden opiskelijoille. 
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2.3.3. Lahden oppilaitos-yritysyhteistyö 
 

Lahden yliopistokampuksen Gradukiihdyttämö – toimintamallin avulla pyritään kiinnittämään 

opiskelijoita tekemään maisterivaiheen opinnäytetöitä paikallisiin yrityksiin, edistämään 

valmistuvien opiskelijoiden jäämistä alueelle, lisäämään yritysten ymmärrystä ja osallistumista 

yliopistoyhteistyöhön ja tuottamaan kaupungille tietoa tekijöistä, joilla osaajia houkutellaan Lahden 

alueelle.  

Suuri osa yrityksistä ei tunnista opinnäytetöiden ja niiden tekijöiden potentiaalia yrityksen 

kehittämisessä. Lahdessa asiaa edistetään monikanavaisesti: Asiasta viestitään muistikirjan avulla, 

yliopistokampuksen nettisivuilla, Business Events Lahti kalenterissa, kausiluontoisilla 

markkinointikampanjoilla sekä Gradupankin avulla. Gradupankissa jo tehtyjä opinnäytetöitä 

julkaistaan hyötykäyttöön. 

DYNAMO-hankkeen koordinoimana yrityksille on tuotettu opas oppilaitosyhteistyöhön ja 

opiskelijoille yritysyhteistyöhön. Yliopistokampus on myös tuottanut videoklippisarjan opettajille 

yritysyhteistyön toteuttamisesta. Videoissa esitellään yhteistyömalleja ja yritysyhteistyön eri 

vaiheita. Etelä-Savon oppilaitosyritysyhteistyön opas julkaistiin keväällä 2022. Oppaan toteutuksessa 

ovat mukana Ammattiopisto Samiedu, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Etelä- Savon 

kauppakamari, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Mikkelin yliopistokeskus MUC sekä 

Mikkelin ja Savonlinnan kesäyliopistot.  

Lahdessa opiskelijoita houkutellaan opinnäytetöiden tekemiseen alueellisilla apurahoilla ja 

stipendeillä, kuten Lahden Yliopistokampuksen starttiraha lopputyötä aloittaville. Mainosvideot ovat 

myös keino saada huomiota ja kasvattaa mielenkiintoa. Vierailut Lahden seudun yrityksiin, Match 

Made in Lahti -rekrytointitapahtuma sekä yksittäiset ekskursiot ovat myös vaikuttavia tapoja tuoda 

yritysyhteistyötä näkyväksi opiskelijoiden keskuudessa. Lahti grant on 500 euron starttiraha, jota 

yliopistokeskus tarjoaa opinnäytetyönsä aloittaville maisteriopiskelijoille. Starttirahan vaatimuksena 

on, että diplomityö suunnitellaan ja käynnistetään yhteistyössä Lahden seudun yrityksen tai 

organisaation kanssa. Starttiraha on tarkoitettu opinnäytetyön suunnittelu- ja kontaktivaiheeseen. 

Samanlainen starttiraha voisi kannustaa Aalto-yliopiston kandiopiskelijoita tekemään kandityönsä 

paikalliselle yritykselle. Kandiopiskelijat tekevät opintojensa aikana harjoitustöitä yrityksille, joten 

näistä yrityksistä voisi nousta potentiaalinen opinnäytetyön toimeksiantaja. Opinnäytetyön 

aloitusvaihe on liian myöhäinen vaihe kontaktin syntymiseen. Yhteys syntyy yhdessä tekemisestä, 

tutustumisesta, luottamuksen rakentumisesta sekä toimivista teknisistä ratkaisuista, jotka tukevat 

tutuksi tulemista jo opintojen alusta alkaen. 
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Yliopiston jalkautuminen yrityskentälle ja aidot kohtaamiset voivat käytännössä tapahtua vain jo 

valmiiden yritysverkostojen ja kohtaamisareenoiden kautta, kuten Lahdessa Päijät-Hämeen yrittäjät, 

Hämeen kauppakamari ja Kehitysyhtiö LADEC. Kohtaamisia mahdollistaa myös alueelliset seminaarit, 

kuten Tiedeviikko ja Niemi Campus Live. Uusia kohtaamisalustoja kehitetään, kuten Business and 

Science -konsepti sekä uudenlaiset kohtaamisen mallit, kuten Speed Dating -sessiot. Mikkelin 

kehitysyhtiö Miksei, Etelä-Savon kauppakamari, Etelä-Savon Yrittäjät ja Mikkelin yliopistokeskuksen 

yhteistyö on yksi mietittävä asia hankkeen näkökulmasta. Yhteistyötä tehdään mm. 

hankesuunnittelussa ja hankkeiden ohjausryhmätoiminnassa, mutta yhteistyön pitäisi konkretisoitua 

yrittäjille. Yliopistokeskuksella yritysyhteistyön tiimi voisi toimia ratkaisuna. Yliopistojen yksiköistä 

olisi edustaja tiimissä, jonka tehtävänä olisi operatiivisen tason yhteistyön kehittäminen. Tiimi voisi 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestää Lahden kaltaisia kohtaamisen paikkoja yrittäjille, 

opiskelijoille ja henkilöstölle.  

Yritys-Hunter-projektin tavoitteena on edistää LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston ja 

Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymistä Lahden seudun 

yrityksiin sekä lisätä oppilaitosten tunnettuutta ja yhteistyötä työelämän kanssa. Yhteistyö alueen 

oppilaitosten kesken tarjoaa yrityksille kokonaisvaltaisempaa yhteistyötä, kun tarjolla on sekä 

ammatillisen toisen asteen osaamista sekä korkeakouluosaamista.  

Päijäthämäläisissä yrityksissä jopa kolmessa neljästä on pulaa osaavasta työvoimasta. Merkittävää 

on siis kyky työllistää oman alueen oppilaitoksista valmistuneita, jottei heidän potentiaaliansa 

menetetä muualle. Muuttoalttius usein kasvaa koulutustason noustessa, sillä osaajat yleensä 

muuttavat sinne, missä on muita osaajia. Yritys-Hunter-projektin yhtenä toimenpiteenä oli Kohtaa 

osaaja ajoissa – kampanja. Kampanjan tavoitteena oli oppilaitosten ja niiden tarjoaman 

opiskelijaosaamisen ja rekrytointikanavien tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen. Kampanjan 

kohderyhmänä oli Lahden seudun yrityspäättäjät, ja kampanja näkyi ja kuului sosiaalisessa mediassa 

ja radiossa.  Etelä-Savossa osaavan työvoiman pula on myös akuutti.  

 

2.3.4. Hyvät käytänteet osaksi MUC:ia 
 

Aalto-yliopiston kandiopiskelijoista lähes kaikki lähtevät Mikkelistä kahden vuoden opintojen jälkeen 

lukuvuodeksi vaihtoon ja sen jälkeen jatkavat opintojaan Espoossa maisterikoulutuksessa. 

Otaniemessä opiskelijat valitsevat uudelleen pääaineen ja suuntautumisensa opinnoissa. Heidän 

potentiaalinsa menetetään Etelä-Savosta, sillä mahdollisten paluumuuttajien osuus heistä on pieni. 

Aalto-yliopiston opiskelijoiden työllistyminen eteläsavolaisiin yrityksiin on tällä hetkellä vähäistä. 
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Heidän työllistymisensä itse yrittäjinä voisi olla pieni mahdollisuus saada heidän osaamistaan 

alueelle. Etelä-Savon alue pitäisi olla houkutteleva asuinpaikkana, jotta etätyö olisi kiinnostava 

vaihtoehto esim. alumneille. Suuri osa alumneista työllistyy suuriin suomalaisiin tai kansainvälisiin 

yrityksiin pääkaupunkiseudulla tai ulkomailla yritysjohtamisen rooleihin.  

EduFuturan ristiinopiskelun mukaisesti ammattikorkeakoulun opiskelijat voisivat opiskella yliopisto-

opintoja. Perinteinen ja yksinkertainen ristiinopiskelun malli toimii niin, että yksi oppilaitos tuottaa 

opintojakson ja avaa sen muille oppilaitoksille valittavaksi. Opintojakso tuotetaan yhteistyössä 

oppilaitosten kesken. Nykyisin väyläopinnoissa ammattiopiston opiskelijat voivat valita kursseja 

omaan tutkintoonsa ammattikorkeakoulun opinnoista, kuten esim. Esedun opiskelijat voivat tehdä. 

Esimerkiksi ammattiopisto Esedun opiskelijat ja Aalto-yliopiston kandiopiskelijat voisivat tehdä 

harjoitustyön matkailualan yrittäjälle. Huomioitavaa on, että Esedulla on aikuisopiskelijoita, joilla on 

paikallistuntemusta ja työkokemusta. Yritykset hyötyisivät siitä, että alueen opiskelijat tekisivät 

harjoitustöitä yhteistyössä eri oppilaitosten opiskelijoiden kanssa. Maakuntaa hyödyttäisi Aalto-

yliopiston järjestämä kansainvälisen liiketoiminnan opettaminen myös ammattikorkeakoulun ja 

ammattiopiston opiskelijoille, joista suurempi osa jää maakuntaan asumaan valmistumisen jälkeen. 

Yrityksille oppilaitosyhteistyö on ennen kaikkea väylä uusien osaajien löytämiseen. Yhteistyö voi olla 

vaihtoehto omille resursseille esimerkiksi kehitysprojekteissa tai tilapäisessä resursoinnissa, 

asiantuntijakumppani tutkimuksessa ja kehittämisessä sekä kumppani osaamisen kehittämisessä. 

Yhteistyömuotoja on niin harjoitteluista lopputöihin kuin opettajien työelämäjaksoista tapahtumiin.  

Oppilaitosten helppo tavoitettavuus ja selkeä tarjonta ovat oleellisia yhteistyön edistäjiä. Yritysten 

on saatava helposti informaatiota ja opastusta yhteistyömahdollisuuksista. Oppilaitoksen näkyvyys 

edesauttaa yhteistyön kiinnostavuutta ja opiskelijoiden tavoittamista. Asiakaslähtöinen toimintatapa 

on keskiössä; yritysasiakkaan tarpeiden selvittäminen, ehdotusten tekeminen, yhteyshenkilöiden 

tavoitettavuus sekä aikataulut ovat oleellisia tekijöitä projektien alkuun saamisen kannalta. Valmiit 

toimintamallit projektin aloituksessa ja toteutuksessa edesauttavat onnistunutta yhteistyötä.  

Resursointi oppilaitosyhteistyöhön on suuri haaste erityisesti pienemmillä yrityksillä. 

Osaamistarpeita tulisi pystyä ennakoimaan. Usein oppilaitosyhteistyö ei ole tavoittanut yrityksiä, 

eikä yrittäjillä ole ymmärrystä tutkintorakenteista, aikatauluista tai näytöistä. Toimintamallin sekä 

ohjausresurssin puute ovat myös haasteina yhteistyön aloittamiseen ja toteuttamiseen. Tiedon 

lisääminen yliopistokeskuksen toiminnoista parantaisi yrittäjien mielikuvaa yliopistokeskuksesta sekä 

auttaisi mahdollistaisi yhteistyön aloittamisen. Yrittäjien on vaikea miettiä yhteistyötä tai edes kysyä 

mahdollisuuksia siihen, mikäli he eivät tiedä yliopistokeskuksen tarjontaa eivätkä tunne toimintaa. 

Toisaalta yliopistokeskuksen henkilöstön (tutkijat, opettajat, hankehenkilöstö, koulutussuunnittelijat, 
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johtoryhmä) tietoisuutta alueen yrityksistä ja niiden toiminnasta pitää lisätä. Konkreettisia tapoja 

ovat esim. yhteisten keskustelujen, foorumeiden ja tapaamisten lisääminen.  

Yhtenä esimerkkinä yliopistokeskuksen ja yritysten välisestä yhteistyöstä on Porin 

yliopistokeskuksessa toimiva UCPori Klub, jonka tarkoituksena on luoda uusia tutkimus- ja 

kehittämiskumppanuuksia satakuntalaisyritysten kanssa, edistää valmistuvien maisterien ja diplomi-

insinöörien työllistymistä Satakuntaan ja edistää akateemista yrittäjyyttä. Klubi toimii 

verkostomaisesti. Klubiin kuuluminen on maksutonta eikä sido eikä velvoita siihen kuuluvia 

mitenkään. UCPori Career & Coaching tarjoaa työnantajille ja työelämän edustajille informaation 

lisäksi konkreettisia vaihtoehtoja ja erilaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön Porin yliopistokeskuksen 

eri alojen kandidaatti-, maisteri-, diplomi-insinööri- ja tohtoriopiskelijoiden kanssa. Yhteistyötä 

alueen elinkeinoelämän ja yliopistokeskuksen välillä | Porin yliopistokeskus (ucpori.fi) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhteistyö koulutusorganisaatioiden, alueen elinkeinotoimijoiden 

ja yrittäjien kanssa osaamisekosysteemissä tuo sellaista osaamista ja innovointia, jota yksittäinen 

toimija ei pysty tuottamaan. Etelä-Savossa yhteistyötä on jo tällä hetkellä paljon, mutta on myös 

kitkaa toimijoiden välillä. Etelä-Savon maakunnan elinvoimaisuuden ja myönteisen mielikuvan 

lisäämiseksi koulutusorganisaatioiden yhteistyö on tärkeää, kuten Jyväskylän EduFutura ja Lahden 

oppilaitosyhteistyö osoittavat. Toiminnan pitkäjänteisyys, systemaattisuus ja aktiivisuus lisäävät 

tietoisuutta, osaamista ja tavoitteiden saavuttamista. Yhteisymmärrys tekemisen tavoitteista lisää 

osallistujien sitoutumista. Yhteistyön kehittämisessä tekemisen pitää olla käytännön tason 

toimintaa, jossa tekijät ovat motivoituneita. 

 

2.4. Tiivistelmä raportista 4: Lifewide learning -pilotin tiekartta 
 

Raportissa 4 on laadittu tiekartta ja suunnitelma Lifewide learning -pilotin toteutuksesta taustatyön, 

segmentoinnin ja benchmarkkauksen pohjalta.   

Etelä-Savon maakuntastrategian mukaan vuonna 2030 koulutuksen järjestäjien yhteistyö 

oppilaitosten ja työelämän välillä on tehty helpoksi ja sujuvaksi. Aikuisväestön 

täydennyskoulutukseen ja uudelleenkouluttautumiseen löytyy maakunnasta monipuolisia ja 

joustavia mahdollisuuksia. Kansainvälisten opiskelijoiden ja harjoittelijoiden osaamispotentiaali 

osataan hyödyntää alueella entistä paremmin. Oppilaitokset hyödyntävät opintojen järjestämisessä 

digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia, verkko-oppiminen ja monipuoliset verkkototeutukset 

lisäävät ja monipuolistavat merkittävästi ajasta ja paikasta riippumatonta koulutusta maakunnassa. 

Työ- ja elinkeinoelämän ja koulutuksen järjestäjien vahvan yhteistyön kautta osaamistarpeita 

https://ucpori.fi/fi-fi/yritysyhteistyo/yhteistyo/96/
https://ucpori.fi/fi-fi/yritysyhteistyo/yhteistyo/96/
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ennakoidaan joustavasti, ketterästi ja oikea-aikaisesti. Koulutus vastaa entistä paremmin alueen 

osaamistarpeisiin ja alueella opiskelevat tutkinto-opiskelijat työllistyvät helposti maakunnan 

yrityksiin. Maakunnassa on panostettu erityisesti yrittäjyyskasvatukseen, yrittäjyyspolkuihin ja 

jatkajien löytämiseen eläköityvien yrittäjien tilalle. Etelä-Savo on säilyttänyt paikkansa maan 

yritysvaltaisimpana alueena. (Maakuntastrategia 2030.) 

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian (ÄES) mukaan osaaminen on keskeinen ja kriittinen 

tekijä Etelä-Savon menestyksessä. Teemana osaaminen pitää sisällään laajamittaisesti osaamistason 

nostamisen, erityisosaamisen (TKI) sekä osaavan työvoiman saatavuuden edistämisen. Jatkuvan 

oppimisen tarpeen korostuessa tarve työikäisen väestön jatkuvalle osaamisen päivittämiselle kasvaa. 

Osaajapula ja alueen väestökehitys luovat haasteita, jotka edellyttävät vahvaa toimijoiden välistä 

yhteistyötä sekä sen pohjalta luotuja alue- ja työelämälähtöisiä ratkaisuja ja kokeiluja muuttuviin 

osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Erityisesti osaamistarpeiden ennakointia kehittämällä ja 

hyödyntämällä voidaan vastata työelämän muutoksiin entistä paremmin. (Etelä-Savon älykkään 

erikoistumisen strategia 2022 - 2027.)  

Selvityshankkeen tutkimuksissa yrittäjyyskasvatus nousi esille useista eri lähteistä, kuten Etelä-Savon 

maakuntastrategiasta. Jyväskylän EduFuturan benchmarkkaustilaisuudessa yrittäjäyhteistyö ei 

varsinaisesti noussut esille, mutta Jyväskylän Yritystehtaan ja EduFuturan oppilaitosten välisessä 

yhteistyössä yrittäjyyskasvatus painottuu. Yrittäjyyskasvatusta on Mikkelin peruskouluissa ja 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin toiminnassa. Etelä-Savossa on muutama hanke, 

joissa yrittäjyyskasvatus on teemana. 

Tulevaisuuden työelämää leimaa monimuotoisuus, joustavuus, yrittäjyys, verkostomainen ja 

yrittäjämäinen työ ja asenne. Palkkatyön osuus vähenee, yrittäjyys ja erilaisten työnteon tapojen 

yhdistäminen yleistyvät. Yksinyrittäjien määrä kasvaa koko ajan, ja myös kevytyrittäjien määrä on 

kasvamassa. Työn ja muun elämän rahat hämärtyvät. Työn tekemistä ohjaavat elannon hankkimisen 

lisäksi arvot ja merkityksellisyys. Työ pirstaloituu eri työnantajille ja työskentelymuodoille. 

Pirstaloituneisuus ja verkottuneisuus ovat yhteisiä nimittäjiä työn tulevaisuuden skenaariossa. 

Tulevaisuuden työtä leimaa organisaatioiden ja yksilöiden joustavuus. Monimuotoinen työ ja 

moniosaajuus ovat vastakohta syvälliselle erikoistumiselle, ja ihmiset joutuvat etsimään itselleen 

sopivan tasapainon niiden välille. (Ruuska, Inkeri 2022. Moniosaamisen renessanssi.)   

Yrittäjyyttä halutaan kannustaa ja kasvattaa Etelä-Savon maakunnassa, ja alueen monet toimet 

tukevat yrittäjyyttä. Yrittäjyys on myös yhdistävä teema, jota voidaan kehittää Mikkelin 

yliopistokeskuksen kolmen yliopiston kesken. Monitieteellinen yrittäjyyskasvatus tuo esille eri 

yliopistojen tutkimusaloja ja lisää osaamisen kehittymistä ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa, 
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jossa tuloksia etsitään monialaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yrittäjyyskasvatus on laaja 

käsite, johon sisältyy paljon muutakin kuin pelkkää yrityksen perustamista. Siihen kuuluu 

yrittäjämäisten taitojen ja toimintatapojen kehittäminen, henkilökohtaisen kehittymisen tukeminen. 

Yrittäjyyskasvatuksessa kannustetaan aktiiviseen yhteiskuntaan osallistumiseen ja sitä kautta 

pyritään vaikuttamaan työllistymiseen joko työntekijänä tai yrittäjänä. 

Mikkelin yliopistokeskuksen tulokulma yrittäjyyskasvatukseen voisi olla monitieteisen tutkimuksen 

hyödyntäminen yrittäjyydessä. Kohderyhmä olisivat peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset, 

ammattikorkeakoulu ja yliopisto. Toisena kohderyhmänä voisi olla jo yrittäjinä toimivat tai yrittäjiksi 

aikovat työikäiset. Elämänlaajuisen oppimisen näkökulmasta yrittäjyyskasvatus toteutettaisiin 

yhteistyössä yrittäjien ja yliopistohenkilöstön kanssa. Toivottavaa olisi, että yrittäjyyskasvatus 

voitaisiin suunnitella Mikkelin koulutusorganisaatioiden kanssa yhteistyössä, jolloin monipuolinen 

osaaminen yhdistyisi yrittäjyyskasvatuksessa.  

Mikkelin yliopistokeskuksen strategian mukaan elämänlaajuinen oppiminen on yritysrajapintojen 

luomisen ja yritysyhteistyön kehittämisen lisäksi myös tiedepolun rakentamisen taustalla. 

Tiedepolkua toteutetaan Mikkelin kaupungin, Mikkelin yliopistokeskuksen ja Mikkelin kesäyliopiston 

yhteistyönä. Mukana on myös muita yhteistyökumppaneita. Tiedepolun teemat liittyvät pääosin 

Mikkelin kaupungin kehittämisteemoihin ja Mikkelissä olevaan yliopisto-osaamiseen. Tiedepolun 

tavoitteena on rakentaa opetussuunnitelman tueksi luokka-astekohtaisia tiedekasvatuksen teemoja.  

MUC:ssa yrittäjyyskasvatus voisi olla rakenteellisesti osa tiedekasvatusta ja tiedepolkua. 

Yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena olisi:  

1. Tietoisuuden kasvattaminen. Yksilöitä kannustetaan ymmärtämään yrittäjämäisten taitojen 

ja kykyjen merkitys työllistymisen kannalta. Kohdeyleisönä ovat kaikki eteläsavolaiset, sillä 

kyse ei vielä ole varsinaisesta liiketoimintalähtöisestä yrittäjyyskoulutuksesta.  

2. Yksilöiden valmistaminen itsensä työllistämiseen ja uuden liiketoiminnan 

käynnistämiseen. Kohdeyleisö on rajatumpi ja koostuu yrittäjyydestä kiinnostuneista ja 

omaa yritystoimintaa suunnittelevista.  

3. Olemassa olevan yritystoiminnan kehittäminen, tarvittavien taitojen ja kykyjen 

kasvattaminen. Kohdeyleisö koostuu jo yrittäjänä toimivista, joko uusista 

yrittäjistä tai jo pidemmän aikaa yrittäjänä toimineista. 

Monitieteisen tutkimustiedon hyödyntämistä yritysten tarpeisiin testattaisiin jatkossa 

yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteillä. Yrittäjyyskasvatusta hyödynnettäisiin Mikkelin 

yliopistokeskuksen tulevissa hankkeissa. 
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Tässä selvityshankkeessa keskitytään yksilön osaamistarpeisiin osaamisidentiteetin näkökulmasta, 

jolloin osaamistarpeet eivät tule esiin esim. kyselyissä. Pien- ja yksinyrittäjien työ vaatii monialaista 

osaamista, joten osaamisen määrittely ja sitä kautta osaamistarpeiden määrittely voi olla hankalaa. 

Asiakaspalvelutaidot, verkostoitumisen taidot, sosiaalisen median viestintätaidot, kumppanuuksien 

sitominen, yhteistyön tekeminen ekosysteemeissä tai klustereissa ovat taitoja, joita ei ratkaista 

koulutuksella, vaan niihin kehitytään harjoittelemalla. Monialaisen tutkimustiedon hyödyntäminen 

omassa liiketoiminnassa voi olla aluksi haastavaa ja aikaa vievää, jolloin siihen opettelu voisi toimia 

paremmin verkostossa. Osaamisen kehittäminen, oppiminen ja oppimismotivaatio ovat sellaisia 

teemoja, joita pitäisi tarkastella kasvatustieteellisestä ja psykologisesta näkökulmasta. Yliopiston 

puuttuminen Mikkelistä ja Etelä-Savosta nimenomaan kasvatustieteellisestä ja osittain 

psykologisesta näkökulmasta tarkasteltuna tekee osaamisen kehittämisestä haasteellista. Toisaalta 

yhteistyö näissä teemoissa ei rajoitu maantieteelliseen sijaintiin, joten yhteistyön mahdollisuuksia 

voisi kartoittaa esim. Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen ja psykologian 

tiedekuntien kanssa. 

Yliopistokeskuksen henkilöstön tietoisuuden lisäämistä alueen elinkeinoelämän tarpeista voitaisiin 

lisätä osallistumalla esim. Etelä-Savon yrittäjien, Etelä-Savon kauppakamarin ja kehitysyhtiö Miksein 

järjestämiin yrittäjätapahtumiin. Eri toimijoiden kokoontuminen yhteen auttaa ymmärtämään 

alueen tarpeita. Yliopistokeskuksella haasteena voi olla se, että yritysyhteistyö ja sen kehittäminen ei 

kuulu varsinaisesti henkilöstön toimenkuvaan, jolloin osallistuminen yhteistyönkehittämiseen on 

vain muutamien henkilöiden varassa tai yksilön omasta kiinnostuksesta kiinni. Yksiköiden sisällä olisi 

hyvä käydä keskustelua siitä, minkälaista yritysyhteistyötä alueella voidaan toteuttaa oman yksikön 

näkökulmasta ja olisiko tarpeellista nimetä henkilö, joka osallistuu tapahtumiin ja viestii niistä 

omassa yksikössään.  

Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen toimenpiteenä tulisi työllistää yksi henkilö. 

Selvityshankkeen tulosten perusteella Mikkelin yliopistokeskukselta puuttuu yhteyshenkilö, joka 

koordinoi yrittäjien ja yliopiston välistä yhteistyötä. MUC-henkilöstölle kohdistetussa kyselyssä 

vastaajat nostivat esille yhteyshenkilön tarpeellisuuden, ja myös keskustelutilaisuudessa yrittäjät 

pitivät tarpeellisena yhteyshenkilöä. Yhteydenotto yliopistokeskukseen koetaan helpompana, kun on 

yksi henkilö, jolta kysyä neuvoa. Yhteyshenkilö toimisi kasvona yrittäjiin päin, mutta toisaalta hänen 

tehtävänään olisi yliopistokeskuksen sisäisen yritysyhteistyön kehittäminen ja koordinoiminen. 

MUC:n mahdollisen yhteyshenkilön lisäksi ylipistokeskuksella pitäisi olla eräänlainen 

yritysyhteistyöryhmä, joka edesauttaa yhteisten teemojen määrittämistä ja toimenpiteiden viemistä 

käytäntöön. 
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Yliopiston tutkimustiedon levittäminen Etelä-Savon alueelle voisi toimia käytännössä paremmin 

osaamisverkoston kautta kuin suoraan pien- ja yksinyrittäjille. Osaamisverkosto toimisi samalla 

periaatteella kuin Jyväskylän EduFutura eli Mikkelin yliopistokeskus, Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu, ammattiopistot Esedu ja SamiEdu sekä kesäyliopistot tekisivät yhteistyötä 

alueen yrittäjien kanssa. Yhteistyötä alueella toki jo on, kuten esim. Yrittäjyyskasvatuksella 

elinvoimaa Etelä-Savoon -hankkeessa, jossa tavoitellaan myös alueellisen yhteistyön lisäämistä. 

Hankkeen tuloksena pyritään muodostamaan vahva alueellinen yrittäjyyskasvatusverkosto, jonka on 

tarkoitus jatkaa toimintaa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tässä selvityshankkeessa 

järjestetyssä keskustelutilaisuudessa yrittäjät kannattivat verkostomaisen yhteistyön kehittämistä. 

Aalto-yliopiston opiskelijat tekevät yhteistyötä alueen yritysten kanssa harjoitustöiden ja kandidaatin 

tutkielmien muodossa säännöllisesti. Tätä yhteistyötä voitaisiin edelleen kehittää niin, että Helsingin 

yliopisto ja LUT-yliopisto voivat antaa tutkimusteemoihinsa liittyviä toimeksiantoja, joita Aalto-

yliopiston opiskelijat toteuttavat alueen yrityksissä. Toisin sanoen kolmen yliopiston ja niiden 

yksiköiden välistä yhteistyötä kehitetään niin, että esim. kestävään kehitykseen, vastuullisuuteen, 

ilmastonmuutokseen, energiaan ja veteen liittyviä teemoja voidaan tutkia alueen yrityksissä. 

Vastavuoroisesti opiskelijoiden tekemät tutkimukset antavat yliopistoille tietoa yritysten 

osaamistarpeista ja kehityskohteista. Harjoitustöiden ja kanditöiden toteutuksessa olisi hyödyllistä, 

jos kansainvälistymistä käsitteleviä harjoitustöitä voitaisiin toteuttaa yritysryhmissä niin, että 

mukana on eteläsavolaisten yrittäjien lisäksi isompia yrityksiä mm. pääkaupunkiseudulta. 

Opiskelijoita pitäisi voida kannustaa tekemään kanditöitään paikallisille yrityksille kannustinpalkkiolla 

Lahden tapaan.  

Tutustu tutkijaan -toimintamallia voisi kokeilla myös yrittäjille eli yliopistokeskuksen tutkijat 

esittelevät yrittäjille omaa tutkimustaan tai yksikkönsä toimintaa. Vastavuoroisesti yrittäjät voivat 

kertoa yrityksen haasteita, joita pitäisi tutkimuksellisin keinoin ratkaista. Tällaiseen toimintaan 

ehdotettiin myös MUC-henkilöstölle lähetetyssä kyselyssä. Mikkelin yliopistokeskuksen tiloissa 

Lönnrotinkadulla järjestetään lähes viikoittain aamukahvitilaisuuksia yliopistokeskuksen omalle 

henkilöstölle ja muille alueen toimijoille. Kahvitilaisuudessa on pääsääntöisesti käynyt 

esittäytymässä ja kertomassa organisaationsa toiminnasta mikkeliläisiä organisaatioiden edustajia. 

Yrittäjiä ei ole ollut mukana (ainakaan selvityshankkeen aikana), mutta aamukahvitilaisuutta 

voitaisiin kokeilla varsinaisessa hankkeessa esim. Karagen tiloissa, joka toimisi neutraalina 

kokoontumispaikkana yrittäjille ja eri toimijoille kaupungin keskustassa. 

Lifewide learning Etelä-Savo -selvityshankkeen tulosten perusteella olisi ensin selvitettävä yritysten 

ja yliopistokeskuksen yhteistyön tarve ja tahtotila. Varsinaisen hankesuunnitelman laadintaa varten 
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olisi tarpeellista kirkastaa yritysyhteistyön tavoite ja kohderyhmä. LUT-yliopiston MEED-hankkeessa 

oli noussut esille yritysten ja yliopistojen välisen yhteistyön kehittämisen tarve. Lifewide learning 

Etelä-Savo -selvityshanke on suunniteltu Mikkelin yliopistokeskuksen johdon eli Helsingin yliopiston, 

Aalto-yliopiston ja LUT-yliopiston yhteistyönä, mikä osoittaa hankkeen tärkeyden. MUC-henkilöstölle 

lähetetty kysely myös vahvistaa yhteistyön kehittämisen tärkeyden.  

Tässä selvityshankkeessa ei saatu selville sitä, mikä on eteläsavolaisten yrittäjien varsinainen tarve ja 

odotus yhteistyölle Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa. Selvityshankkeessa yrittäjien kanssa käydyt 

keskustelut osoittivat selvästi, että pien- ja yksinyrittäjien tietoisuus yliopistokeskuksen toiminnasta 

on niin vähäistä, ettei heillä voi olla varsinaisia toiveita yhteistyölle. Mikäli varsinaisessa hankkeessa 

keskitytään yhteistyön kehittämiseen elämänlaajuisen oppimisen näkökulmasta eli kehitetään 

yhteistyössä tapahtuvaa non-formaalia tai informaalia oppimista (ei siis koulutusta), niin on tärkeää 

lisätä tietoisuutta niin yliopistojen toiminnasta kuin yrittäjien liiketoiminnasta. Suuremmat yritykset, 

joiden liiketoiminta liittyy yliopistojen tutkimusaloihin, odottavat varmasti yhteistyöltä 

substanssiosaamisen kehittämistä ja uusien tutkimustulosten hyödyntämistä liiketoiminnassa. 

Elämänlaajuinen oppiminen tukeekin paremmin pien- ja yksinyrittäjien osaamisen kehittämistä 

yhteistyössä kuin suurempien yritysten. Varsinaista hanketta varten kohderyhmä täytyy tarkentaa, 

sillä yrittäjät tai yritykset ovat hyvin heterogeeninen kohderyhmä. Palvelualojen, alkutuotannon ja 

jalostuksen yritykset ovat suurimpia toimialoja alueella, joten rajaus voidaan tehdä myös niidenkin 

perusteella. Kohderyhmänä ovat yrittäjät, mutta kannattaako kohderyhmä laajentaa koskemaan 

koko yrityksen henkilöstöä. 

Matkailualan yhteishanke voisi toimia pilottina yhteistyön kehittämisessä ja toimintatapojen 

mallintamisessa MUC-yliopistojen kesken. Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste on keskusteluissa 

tuonut esille, että matkailualalta voisi nousta yhteistä toimintaa. Kansalliskirjaston digitoitua 

aineistoa voisi hyödyntää matkailupalveluissa ja -tuotteissa samaan tapaan kuin Ruralia-instituutin 

hallinnoimassa Sprengtporten-hankkeessa on hyödynnetty Suomen ja Venäjän arkistoaineistoa. 

Sodan ja rauhan keskus Muisti sekä muut matkailuyritykset voivat hyödyntää Kansalliskirjaston 

aineistoa omassa sisällöntuotannossaan esim. paikallishistorian esille tuomisessa matkailijoille. 

Ruralia-instituutissa on aikaisemminkin ollut matkailuhankkeita, joten matkailualan yhteishanke 

sopisi hyvin Ruralian toimintaan. LUT-yliopiston yrittäjyystutkimusryhmä voisi toimia mukana 

hankkeessa yrittäjyysnäkökulmalla. Saimaan matkailun näkökulmasta vastuullinen matkailu ja vesien 

puhtaus voisivat toimia LUT-yliopiston erotustekniikan tulokulmana hankkeeseen. Aalto-yliopiston 

kandiopiskelijat voisivat osaltaan tehdä kansainväliseen liiketoimintaan liittyviä projekteja tai 

harjoitustöitä hankkeessa mukana oleville yrityksille. Yhteisenä teema voisi olla tutkimustiedon 

hyödyntäminen matkailupalveluissa.  
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Kestävän matkailun hanke huomioisi Etelä-Savon maakunnan kärjet vesi, metsä, ruoka lisättynä 

matkailulla ja hyvinvoinnilla niin, että hankkeessa olisi mukana näiden alojen yrityksiä ja 

yliopistokeskuksen toimijat toisivat omilta tutkimusaloiltaan tietoa kuhunkin teemaan. Hankkeessa 

mukana olevat yritykset toimisivat oppimisympäristöinä. Yrityksen tai yrittäjän haasteeseen etsitään 

verkostomaisessa yhteistyössä ratkaisua muiden yrittäjien, yliopistojen edustajien ja tarvittaessa 

muiden asiantuntijoiden kesken. Ajatus on sama kuin Pellonpiennarpäivissä, joissa maatalouden 

yrittäjät kokoontuvat esim. jonkun maanviljelijän pellolle tai maatilalle teemakohtaiseen 

havainnointi- ja koetilaisuuteen. Tilaisuudessa esitellään koeviljelyksiä, kasveja yms. demoja, joista 

on jo jonkunlaisia tuloksia tai niistä vasta odotellaan tuloksia. Verkostoituminen ja asiantuntijoiden 

tapaaminen on yksi tilaisuuden tärkeistä osioista. Matkailuyrityksissä tätä voisi mallintaa niin, että 

yliopistojen tutkijat ja muu asiantuntijahenkilöstö toimivat tutkitun tiedon välittäjinä konkreettisin 

esimerkein ja matkailuyrittäjät tuovat omia hyviä käytänteitään muiden avuksi. Tilaisuudessa 

vertaisoppimisella ja arkioppimiselle on merkittävä rooli. Tilaisuudet olisivat keskustelivia, pohtivia ja 

ratkaisuun pyrkiviä. Mukaan olisi saatava alueen veturiyrityksiä pienten yritysten kanssa.  

Tilaisuuksista on yrittäjälle hyötynä se, että yritystoimintaan liittyvää haastetta pyritään 

ratkaisemaan käytännössä ja yrittäjä saa samalla tutkittuun tietoon perustuvaa pohjaa päätöksen 

teolle sekä mahdollisuuden verkostoitua. Yliopiston roolina on tuoda esille monialaista tutkimusta 

esim. laajemmista megatrendeistä pilkottuna pienempiin osiin. Teemat pitää miettiä tarkoin, mutta 

monialaisuus antaa siihen mahdollisuuden. Tilaisuuden hyöty yliopistoille on se, että yrittäjien 

kanssa käytävien keskustelujen ansiosta tietoisuus yrittäjien osaamistarpeista paranee ja samalla 

luodaan pohjaa pitkäjänteiselle kumppanuussuhteelle. Yliopistokeskuksen henkilöstön tietoisuus 

yrittäjämäisestä toiminnasta ja alueen yritysten toiminnasta paranee. 

Muista alueen toimijoista mm. kehitysyhtiö Miksein toiminnassa on kolme osa-aluetta: vaikuttavat 

yrityspalvelut, tulevaisuuden Mikkeli ja matkailukaupunki Mikkeli. Miksei toimisi hyvänä 

asiantuntijana hankkeen osatoteuttajana yrittäjyyden ja matkailun teemoilla. Etelä-Savon 

kauppakamari ja Etelä-Savon yrittäjät toimisivat asiantuntijoina yrittäjyyden teemassa sekä varsinkin 

alueen yrittäjien tuntijoina. 

Toinen vaihtoehto matkailuhankkeelle on yhteistyön kehittämisen hanke, jossa Etelä-Savon 

maakunnan kärkialojen (vesi, metsä, ruoka lisättynä matkailulla ja hyvinvoinnilla) ekosysteemit tai 

verkostot tai jopa klusterit toimivat oppimisympäristöinä. Elämänlaajuisen oppimisen näkökulmasta 

oppimisympäristöissä mallinnetaan todellisessa ympäristössä tapahtuvia oppimistilanteita. 

Monitieteisen tutkimuksen hyödyntäminen yrittäjyyskasvatuksessa olisi hankkeen yksi 

mallinnettavista tavoitteista. Hankkeessa hyödynnettäisiin Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-
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Savoon -hankkeessa muodostettua yrittäjyyskasvatusverkostoa, joka voisi toimia yhtenä 

oppimisympäristönä.  

Varsinaisessa hankkeessa suunnitellaan ja mallinnetaan oppimisympäristöjä, joissa yhteistyössä 

kehitellään ratkaisuja yrittäjien haasteisiin. Mikkelin Karage toimisi hyvänä fyysisenä 

kohtaamispaikkana erilaisille tilaisuuksille. Jyväskylän EduFuturan ja Entrepreneurship Platformin 

mallien mukaisesti oppimisympäristöjä kehitellään ja toteutetaan yhteistyössä alueen muiden 

toimijoiden kanssa niin, että alueen opiskelijat ovat myös yhteistyössä mukana. Opiskelijat olisivat 

siis ainakin Aalto-yliopiston kandiopiskelijat, Xamkin opiskelijat ja Esedun opiskelijat. Toki 

maakunnan muutkin opiskelijat olisivat tervetulleita mukaan esim. verkkoyhteyksin.  

Yrittäjät toivovat yrityspalveluita yhden luukun -periaatteen mukaisesti. Yrittäjälle on selkeämpää, 

kun alueen koulutusorganisaatiot toimivat yhteistyössä niin, että yrittäjä kokee saavansa palvelut 

yhdeltä luukulta. Esimerkiksi rakennerahastohankkeita voisi toteuttaa enemmän yhteistyössä 

yliopistokeskuksen, Miksein, Xamkin ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Yliopistokeskus 

voisi olla hankkeissa mukana tutkimustiedon jakamisen ja monitieteisen yrittäjyyskasvatuksen 

näkökulmasta. 

Varsinaisessa hankkeessa voitaisiin mallintaa Etelä-Savon alueen yhteinen startup-kurssi, joka olisi 

yhteinen kurssi Aallon kandiopiskelijoille ja Xamkin tutkinto-opiskelijoille. Kurssin opettajat olisivat 

edellä mainituista organisaatioista ja lisäksi alueen yrittäjät toimisivat mentoreina ja sparraajina 

opiskelijoille. Tämä olisi kohdennettu korkeakouluopiskelijoille erotuksena muista alueella jo 

toimivista yrittäjyyskursseista. Aluksi yhteistyö voisi olla kandiopiskelijoiden (kansainvälinen 

liiketoiminta) ja Xamkin tradenomiopiskelijoiden välinen kurssi. Xamkilla on myös englanninkielistä 

tutkintokoulutusta, joten yhteistyö Aallon kandiopiskelijoiden kanssa voisi toimia hyvin. 

 

2.4.1. Toimenpidesuositukset 
 

Toimenpidesuositukset perustuvat Lifewide learning Etelä-Savo -selvityshankkeessa esiin nousseisiin 

tuloksiin ja havainnointiin. Hankkeen tuloksena ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä, joita Mikkelin 

yliopistokeskus voi kehittää sisäisesti ja osittain uudessa hankkeessa, johon valmistellaan 

hankehakemus. 

1. Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikköön palkataan yhteyshenkilö, joka hoitaa 

yliopistokeskuksen ja yrittäjien välistä yhteistyötä. Hän on yliopistokeskuksen kasvot 

yrittäjille päin ja myös yliopistokeskuksen sisäisen yhteistyön koordinoija. Yhteyshenkilö on 
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mukana myös muissa alla olevissa toimenpidesuosituksissa. Yhteyshenkilön lisäksi 

perustetaan MUC:iin yritysyhteistyöryhmä, joka koostuu yliopistojen yksiköiden nimetyistä 

asiantuntijoista. 

2. Hankkeita toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja LUT-yliopiston 

kanssa niin, että läpileikkaavia teemoja löydetään yhdessä alueen yrittäjien kanssa. 

Yhteyshenkilö ja yritystyöryhmä aktiivisesti kartoittavat läpileikkaavia teemoja. 

3. Kandiopiskelijoiden kanditöiden ja harjoitustöiden toimeksiantoja suunnitellaan yhdessä 

yliopistokeskuksen henkilöstön ja alueen yrittäjien kanssa. Suunnitteluryhmä olisi hyvä 

koostua yliopistojen eri yksiköiden henkilöstöstä esim. yritysyhteistyöryhmä. Yhteistyötä 

kehitetään yliopistokeskuksen sisällä yksiköiden välillä. 

4. Yrittäjyyskasvatus otetaan osaksi MUC:n tiedekasvatusta ja tiedepolkua. Tätä toteutetaan 

yhteistyössä alueen muiden organisaatioiden kanssa, kuten peruskoulut, toinen aste ja 

ammattikorkeakoulu, joilla on jo yrittäjyyskasvatusta omassa toiminnassaan. 

Yrittäjyyskasvatuksen kohderyhmänä ovat alueen oppilaat ja opiskelijat, yliopistokeskuksen 

henkilöstö ja yrittäjäksi aikovat tai jo yrittäjänä toimivat eteläsavolaiset. 

Yrittäjyyskasvatuksessa painottuu monialainen yrittäjyyskasvatus. 

5. Lisätään tietoa omasta toiminnasta alueen yrittäjille ja muille toimijoille. Järjestetään 

säännöllisesti tilaisuuksia, joissa yliopistokeskuksen henkilöstö ja yrittäjät kohtaavat. Esim. 

Tutustu tutkijaan -tilaisuuksia, joissa kohderyhmänä ovat yrittäjät. Järjestetään Mikkelissä 

kansainvälisiä tapahtumia, joissa puhujina ovat esim. eurooppalaiset asiantuntijat ja 

yrittäjät. Tilaisuuksien järjestämisessä hyödynnetään Aalto-yliopiston kandiopiskelijoiden 

osaamista ja lisäksi yhteistyötä kehitetään Xamkin ja Esedun opiskelijoiden kanssa. Myös 

muiden Etelä-Savon koulutusorganisaatioiden opiskelijoiden yhteistyötä kannustetaan.  

6. Viestinnän tehostaminen ja kehittäminen. MUC:n uudistuneita verkkosivuja hyödynnetään 

aktiivisesti niin, että kolmen yliopiston toimintaa tuodaan enemmän esille. Huom. 

kohderyhmänä alueen yrittäjät ja asukkaat. Tavoitteena on luoda mielikuva aktiivisesta 

yliopistokeskuksesta, johon yrittäjät voivat ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä. Pelkkä 

verkkosivusto ei riitä, vaan viestintää kehitetään kaikilta osilta. 

7. Edistetään tiedon etsimisen ja oppimisvalmiuksien kehittymistä yrittäjillä. 

Osaamisidentiteetti kehittyy vuorovaikutuksessa erilaisissa vertaisryhmissä sekä suhteessa 

oman ja muiden koulutusalojen verkostoihin ja työelämään. Vuorovaikutus, yhdessä 

oppiminen sekä oman osaamisen reflektointi yhdessä muiden kanssa vahvistaa ohjattavan 
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käsitystä itsestään ja luo sekä vahvistaa kuulumisen tunnetta osaksi ammatillisia yhteisöjä ja 

työelämää. Mahdollistetaan verkostojen syntymistä alueen yrittäjien, yliopistojen ja muiden 

toimijoiden välillä. 

 

3. Jatkoaskeleiden määrittely 
 

Mikkelin yliopistokeskuksen yliopistoja (Helsingin yo, Aalto-yo ja LUT-yo) yksi yhdistävä teema on 

yrittäjyys. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimus- ja kehittämistyö liittyy erityisesti 

yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin maaseudun 

näkökulmasta. Aalto-yliopiston kansainvälisen liiketalouden koulutusohjelmassa opiskelijat toimivat 

yritysrajapinnassa harjoitustöiden ja kanditöiden kanssa sekä heille yrittäjyyskasvatus avaisi 

tietoisuutta akateemisesta yrittäjyydestä. LUT-yliopiston yrittäjyystutkimusryhmä tekee työtä 

yritysten kanssa Mikkelissä. Yrittäjyys nousee vahvasti Etelä-Savon maakuntastrategiasta, jonka 

mukaan Etelä-Savossa panostetaan erityisesti yrittäjyyskasvatukseen, yrittäjyyspolkuihin ja jatkajien 

löytämiseen eläköityvien yrittäjien tilalle. Etelä-Savo halutaan säilyttää Suomen yritysvaltaisimpana 

alueena. Matkailualan yhteishanke voisi toimia pilottina yhteistyön kehittämisessä ja 

toimintatapojen mallintamisessa.  

Selvityshankkeen tuloksena on, että yliopistokeskuksen ja yrittäjien välistä yhteistyötä on syytä 

kehittää, mutta siinä on myös haasteita. Osa tuloksista tukee yliopistokeskuksen sisäistä kehittämistä 

ja osa voidaan toteuttaa esim. rakennerahastohankkeella. Aluksi olisi järkevää määritellä tavoitteet 

yhteistyön kehittämiselle (tarve ja tahtotila). Lisäksi olisi huomioita, että yhteistyötä kehitetään 

yrittäjien, kehitysyhtiö Miksein, Etelä-Savon kauppakamarin ja Etelä-Savon Yrittäjien kanssa niin, että 

se ei perustu pelkästään pääsihteerin ja johtoryhmän varaan. Avoin toiminta, tiedon saatavuus ja 

jakaminen koko MUC-henkilöstön kanssa auttaa yritysyhteistyön kehittämisessä. Tässä on hyvä 

huomioida yliopistojen yksiköiden välisen yhteistyön kehittäminen. Johdon sitoutuminen yhteistyön 

kehittämiseen pitää näkyä myös henkilöstölle. 

Lisäksi yliopistokeskuksen toimijoiden olisi järkevää tarkentaa, halutaanko yhteistyötä kehittää 

yliopistojen tutkimusaloihin liittyvien yrittäjien kanssa vai laajentaa yhteistyö eteläsavolaisiin 

yrittäjiin laajemmin. Mikäli yhteistyötä halutaan laajentaa pien- ja yksinyrittäjiin, niin yhteistyön 

pitää pohjata tutkitun tiedon hyödyntämiseen liiketoiminnassa esim. tiedolla johtamisen 

näkökulmasta. Yrittäjyyskasvatus voisi olla yksi tiedekasvatuksen osa. 
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Yritysyhteistyön tavoitteiden ja yhteisen tahtotilan määrittämisen jälkeen laaditaan 

hankesuunnitelma varsinaiselle hankkeelle. Hankesuunnittelussa olisi hyvä huomioida Ruralia-

instituutin Sprengtporten-hankkeen ja Saimaa Food & Toursim -hankkeen jatko. Näissä hankkeissa 

on elämänlaajuisen oppimisen näkökulmasta toimenpiteitä, joita Lifewide learning Etelä-Savo -

hankkeessa kannattaa kehittää edelleen. Varsinaisen hankkeen suunnittelussa pitää olla mukana 

alueen yrittäjiä, ja he voisivat olla matkailu- ja ruoka-alan yrityksistä.  

Hankesuunnitelma tehdään Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman eritystavoitteiden 

mukaiseksi. Rahoittajan kanssa keskustellaan hankeaihion sisällöstä. Ohjelman ensimmäinen halu on 

auki 13.5. – 12.8.2022, mikä on liian aikainen vaihe, mutta seuraavaan syksyn hakuun 

hankesuunnitelman voisi tehdä. 

 

4. Tulosten levittäminen 
 

Lifewide learning Etelä-Savo -selvityshankkeen tulokset lähetetään Mikkelin yliopistokeskuksen 

henkilöstölle, hankkeen toteutukseen osallistuneille yrittäjille ja sidosryhmille: Etelä-Savon 

kauppakamarille, Etelä-Savon Yrittäjille ja Mikkelin kehitysyhtiö Mikseille. Lisäksi raportti lähetetään 

Lahden yliopistokampukselle.  

Mikkelin yliopistokeskuksen verkkosivuille kootaan keskeisiä tuloksia selvityshankkeesta. 

Mikkelin yliopistokeskuksen henkilöstölle olisi hyvä järjestää esim. syksyllä 2022 tilaisuus, jossa 

hankkeen tulokset käydään läpi ja kerrotaan hankesuunnitelman tekemisestä ja hankerahoituksen 

hakemisesta varsinaiselle hankkeelle. 


