
 
 

 

 
  

Kaupunginjohtajan puhe Etelä-Savon Yrittäjägaalassa Mikkelin Mikaelissa 21.1.2023 
 
 

Arvoisat juhlavieraat! Hyvää iltaa! 
 
On mukavaa kohdata uusia kasvoja näin juhlallisissa merkeissä, tär-
keiden asioiden äärellä. 
 
Aloitin Mikkelin kaupunginjohtajana vuoden vaihteessa. Ilokseni 
olen saanut huomata, että meillä on elinvoimainen ja monipuoli-
nen yrityskenttä. Kun puhumme yrittäjyydestä ja korostamme yri-
tyksiämme, puhumattakaan siitä että juhlistamme yritystemme 
menestystä, osoitamme arvostuksemme tärkeille asioille. Nämä 
asiat muodostavat elinvoimaa seudullemme. 
 
Vuoden vaihtuessa astuin siis Mikkelin kaupunginjohtajan virkaan, 
mutta tuolloin tapahtui muutakin: Nimittäin hyvinvointialueet 
aloittivat toimintansa. Massiivinen uudistus vaikuttaa Suomen kun-
takenttään, kun sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi eivät 
enää ole kuntien tai kuntayhtymien vastuulla.  
 
Kunnissa huomio kiinnittyy lakisääteisten palvelujen lisäksi elinvoi-
matyöhön – nyt jopa vahvempana kuin ennen, kiitos sote-uudistuk-
sen. Muutokset ja uudet mahdollisuudet avaavat eteemme entistä 
selkeämmin elinvoima-asioita, avauksia ja rohkeita ratkaisuja. Rei-
lusti, rohkeasti ja rakentavasti, kuten Mikkelin kaupungin arvot 
kuuluvat, on hyvä pohtia joskus myös sen ”kuuluisan laatikon ulko-
puolelta”.  
 
Usein kun puhutaan kaupunkien ja seutujen houkuttelevuudesta, 
puhutaan palveluista, työpaikoista, asumisolosuhteista, liikenteestä 
ja etäisyyksistä. Nämä ovat tärkeitä mittareita ihmisille. Lisäisin lis-
taan vielä turvallisuuden, hyvät kouluttautumismahdollisuudet, lii-
kunta- ja kulttuurimahdollisuudet sekä toimivan byrokratian, joka 
palvelee niin yksilöä kuin yrityksiä. Kaupungilla on monessa näistä 
näppinsä pelissä. 
 
Yksi elinvoimamme kulmakivistä on hyvä asuminen. Sujuva arki ja 
helposti saavutettavat palvelut tukevat tätä. Kun nostamme tähän 
mukaan luonnon läheisyyden ja suurimman vesistömme Saimaan, 
on esimerkiksi Annilanrannan tuleva omarantainen omakotialue 



 
 

 

 
  

oivallinen esimerkki rohkeasta kehittämisestä ja uusien mahdolli-
suuksien avaamisesta.  
 
Mikkelin kaupunki vastaa huutoon monella eri osa-alueella. Ja mitä 
parempaa yhteistyötä pystymme tekemään, on elinvoimamme ke-
hittäminen ja hyvän elämän tarjoaminen menestyksekkäämpää. 
 

 
Hyvä juhlayleisö 
 
Yrittäjyys, yritysten kasvu ja kehittyminen on koko Mikkelin seudun 
kannalta tärkeää. Yrittäjyyttä pitää nostaa esiin ja antaa sille arvo, 
joka sille kuuluu. Koronavuodet ovat opettaneet, kuinka tärkeää 
on, ettei päätöksenteossa unohdeta yrittäjiä. Yrittäjiä täytyy kuun-
nella ja tiedostaa yrittäjien merkitys.   
 
Sama yrittäjämyönteinen asenne on oltava muistissa myös rauhalli-
sempina aikoina, ei ainoastaan poikkeusaikoina. Elinvoimatyö ja 
elinkeinopolitiikka eivät ole vain tontti- ja kaavoituspolitiikkaa. Rat-
kaisevaa on kokonaisuus – että Mikkeli on paikka, jossa on hyvä 
asua, kouluttautua, yrittää, työskennellä, harrastaa ja elää. Ei ole 
merkitystä sillä, mitä tekee, kunhan tykkää tehdä sen Mikkelissä. 
Mitä useampi täällä asuva näin ajattelee ja mitä useampi ihminen 
haluaa Mikkeliin, on elinvoimatyö silloin onnistunut vetovoimas-
saan ja pitovoimassaan. 
 
Tämänkaltainen menestyminen vaatii onnistumisia, mutta yksikään 
onnistuminen ei tule hyvällä tuurilla tai odottelulla. Tarvitaan mää-
rätietoisuutta päätöksentekoon, hyvää valmistelua, edunvalvontaa 
ja vuoropuhelua. Mikkelissä on tähän kaikkeen hyvät ainekset. Us-
kon, että näitä aineksia osaamme myös käyttää oikein.  
 

Hyvät juhlavieraat, arvoisat yrittäjät ja yhteistyökumppanit 
 
Toivotan teille kaikille hyvää gaalailtaa ja hyvää talven jatkoa. En-
nen kuin päätän osuuteni, on minulla ilo ja kunnia julkistaa vuoden 
2022 Mikkelin kaupungin yrityspalkinto.  
 
Palkinnon saava yritys on kasvanut vahvaksi, osaavaksi ja arvoste-
tuksi perheyritykseksi, jonka toiminnan ja menestymisen perustana 
on oma ja poikkeuksellisen vahva osaaminen sekä jatkuva kehittä-
minen.  



 
 

 

 
  

 
Kehittäminen on ollut laaja-alaista ja yrityksen kaikkia toimintoja 
koskevaa, mutta huomattavan suuri osa kehittämistyöstä on koh-
distunut tehokkaan tuotannon, uusien tuotteiden ja niiden ominai-
suuksien kehittämiseen. Kehittämistyön ansiosta yrityksen käytössä 
on useita patenteilla suojattuja ratkaisuja. 
 
Hyvät naiset ja herrat, vuoden 2022 Mikkelin kaupungin yrityspal-
kinnon saa SBS Betoni Oy.  
 
Palkinnon vastaanottavat Markus ja Juho Suutarinen. Lämpimät 
onnittelut! 
 

 


