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Uudistunut Miksei sai hyvän vastaanoton 
- Kehitysyhtiö vauhditti sadan yrityksen uudistumista 
 
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ensimmäinen täysi toimintavuosi toi hyvän tuloksen. Miksein asiantuntijoi-
den tuella yritykset aloittivat lähes sata kasvu- ja kehittämishanketta. 
 
Yritysten käynnistämien, lähes 20 miljoonan euron arvoisten hankkeiden työllistävä vaikutus on arviolta 300 
– 400 työpaikkaa. Miksein asiantuntijat ovat olleet ahkerasti liikkeellä: asiakastapaamisia oli vuoden 2016 ai-
kana yli 2200. Miksein toimitusjohtaja Juha Kauppinen on hyvin tyytyväinen yritysten aktiivisuuteen ja siihen, 
että hankkeet tähtäävät Mikkelin seudun yritysten kilpailukyvyn parantamiseen sekä kasvuun ja kansainvälis-
tymiseen.  

- On ollut hienoa nähdä, että seudun yrityksillä on kehittämishaluja. 
 
Miksei syntyi vuonna 2015, kun kaksi kehitysyhtiötä Miset Oy ja Miktech Oy fuusioitiin. Monivaiheinen uudis-
tuminen saatiin valmiiksi tämän vuoden helmikuussa. 

- Organisaatiouudistus on tehty, ja nyt näyttää hyvältä. Yhteistyö yritysten kanssa on sujunut 
mainiosti ja siitä kertovat saavutetut tulokset. 

 
Kauppinen muistuttaa, että viime vuonna Miksein avustamana syntyneistä investointisuunnitelmista suurin 
on 75 miljoonan euron biohiilipellettitehdas. Toteutuessaan tehtaan on arvioitu synnyttävän Mikkelin seu-
dulle yli 300 uutta työpaikkaa.  

- Uskomme, että tehdas toteutuu, mutta täyttä varmuutta siitä ei vielä ole. 
 
Miksein asiakasyrityksistä Saimaan Juomatehdas on yksi Suomen vanhimmista toiminnassa olevista pienpa-
nimoista. Juomatehdas työllistää Mikkelissä 15 henkilöä ja jatkaa kuusi vuotta sitten alkaneella kasvu-uralla. 
Kasvua vauhditettiin viime vuonna käynnistetyllä laajalla kasvu- ja kehitysprojektilla, jota valmisteltiin ja 
suunniteltiin yrityksen tarpeen perusteella yhteistyössä Miksein ja sen yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi 
kehitysyhtiön kautta haettiin yrityksen kehitystarpeeseen sopiva mikkeliläinen liikkeenjohdon konsultti, jonka 
kanssa kehitystyö edelleen jatkuu.  
 
Saimaan Juomatehtaan toimitusjohtaja Jussi Laukkanen on hyvin tyytyväinen yhteistyöhön Miksein ja sen 

yhteistyökumppanien kanssa. ”Yrityksemme kehitystarpeisiin löytyi räätälöity ratkaisu, kun sitä tosis-
saan haimme yhdessä toimien ja ennakkoluulottomalla asenteella. Lopputuloksesta hyötyvät yrityk-
sen lisäksi: ympäristö, kuluttajat sekä Mikkelin talousalue”, kertoo toimitusjohtaja Laukkanen. 
 
 
Lisätietoja 
Juha Kauppinen, toimitusjohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, puh. 0440 361616, juha.kauppinen@miks-
eimikkeli.fi 
 
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy 
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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