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MIKSEI RAKENTAA MIKKELIIN SUOMEN PARASTA YRITYSYMPÄRISTÖÄ 
 
Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy rakentaa pk-yrityksille ja nuorille startup-yrityksille Mikkeliin Suomen parasta kasvuym-
päristöä. Tavoitteena on tukea uusien yritysten ja työpaikkojen syntyä sekä houkutella yrityksiä sijoittumaan seudulle. 
Miksein työkaluina ovat Startup-Akatemia ja Tuotannon Uudet Mahdollisuudet -hankkeet. Hankkeet ovat saaneet EU-
rahoitusta Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Etelä-Savon Ely-keskukselta.    
 
Startup Akatemia -hankkeessa tuotetaan palvelumalli, jonka avulla startup-yrityksille tarjotaan yrityskehityspalveluita 
uusia mahdollisuuksia hyödyntäen. Kahden vuoden aikana palvelumalli testataan 30 yrityksellä. Yrityksiä autetaan mm. 
rahoituksen hakemisessa ja lisäksi yhtenä tavoitteena on luoda sijoittajaverkostoja, joiden kautta rahoituskelpoiset yri-
tykset voivat saada tarvittavan siemenrahoituksen esimerkiksi laajemman tuotekehityksen käynnistämiseksi. 
 
Eteläsavolaisille kasvuyrityksille bisnesenkelitoiminnan vahvistaminen avaa uusia mahdollisuuksia. "Alueellinen verkosto 
tuo Mikkelin seudun kasvuyrityksille paikallisia kumppaneita, koska enkelitoiminta on aina paikallista. Miksei on hyvä 
yhteistyötaho rakentamaan alueellista verkostoa: tunnemme seudun kasvuyritykset ja voimme tehokkaasti auttaa sijoit-
tajia löytämään sopivia kohteita sekä jakamaan parhaita käytäntöjä", kertoo kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin.   
 
Pk-yrityksille apua digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen  
 
Miksein ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Tuotannon Uudet Mahdollisuudet -hanke tarjoaa pk-yrityksille no-
pean ja ketterän tien digitaalisuuden ja lean-johtamisen hyötyjen ymmärtämiseen ja käyttöönottamiseen.  
 
Yhdessä Startup Akatemian kanssa järjestettävät keskustelu- ja törmäytystilaisuudet, mm. hackathonit, tarjoavat oivan 
alustan tuotannollisille yrityksille ja startup-yrityksille luoda yhdessä enemmän kilpailuetua, tuottavuutta, työllisyyttä ja 
lisäarvoa alueen elinkeinoelämään. Hankkeessa kehitetään resurssitehokkaita ja vähähiilisyyttä edistäviä ratkaisuja yri-
tysten tarpeisiin.  
 
"Parannamme pk-yritysten ja startup yritysten välistä yhteistyötä, joka on nähty uutena mahdollisuutena uudistua ja 
kasvaa. Yhdessä yritykset ovat valmiimpia vastaamaan taloudessa ja markkinoilla tapahtuvaan jatkuvaan muutokseen. 
Parhaimmillaan startup yhteistyö avaa pk-yritykselle tien uusiin digitaalisiin ratkaisuihin ja liiketoimintamahdollisuuksiin. 
Yhdessä kehittäminen, kokeilu ja testaaminen synnyttävät uusia ratkaisuja, joita pk-yrityksen asiakkaat tarvitsevat tai 
joilla pk-yritys voi tehostaa toimintaansa”, kertoo kehityspäällikkö Kimmo Haapea.  
 
"Hankkeessa myös edistetään eteläsavolaisten yritysten kansainvälistymistä tarjoamalla suoraviivainen väylä viennin 
kiihdytystoimenpiteisiin. Yrityksillä on mahdollisuus osallistua matalalla kynnyksellä yhteismessuosastoille teollisuus-
messuilla Saksassa ja Ruotsissa", Haapea jatkaa.   
 
Lisätietoja  
Kimmo Haapea, kehityspäällikkö, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361 613, kimmo.haapea@mikseimikkeli.fi    
Marjo Niittuaho-Nastolin, kehityspäällikkö, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361 615, marjo.niittuaho-nasto-
lin@mikseimikkeli.fi  
 
Etelä-Savon Startup Akatemia hanketta rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto. Rahoituksen myöntänyt viran-
omainen on Etelä-Savon ELY-keskus.  
 
TUMACO2 eli Tuotannon uudet mahdollisuudet -hanketta rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto. Rahoituksen 
myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.   
 
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee 
yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. 
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