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MATKARAPORTTI     7_2015TK

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON JÄRJESTÄMÄ ASIANTUNTIJAMATKA
KIINAAN 22. – 29.4.2015

Itä-Suomen aluehallintovirasto toteutti delegaatiomatkan 22. – 29.4.2015 Kiinan Shanghaihin, Henanin
maakuntaan sekä Pekingiin. Ylijohtaja Elli Aaltosen johtamassa 10-henkisessä ryhmässä matkalle osal-
listui edustajia Aalto yliopistosta, Luomuinstituutista, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista sekä
MTK:sta. Kiinassa seurueeseen liittyivät lisäksi edustajat Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä
CIMO:sta. Kutsu osallistumisesta lähetettiin myös työ- ja elinkeinoministeriölle, maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle, Proagrialle, Finland University’lle sekä Mikkelin yliopistokeskukselle.

Matkan tavoitteet
Matkan tavoitteena on koulutus- ja tutkimushankkeiden konkretisointi erityisesti yrittäjyys- ja maaseutu-
alalla. Tämä johtaisi jatkossa koulutusyhteistyöhön ja asiantuntijavaihtoon. Onnistunut yhteistyö edel-
lyttää Itä-Suomen aluehallintoviraston sekä Henanin maakunnan ystävyysaluesopimuksen hyödyntä-
mistä sekä hallintojen välistä yhteistyötä.

Tulokset
Pilottihankesuunnitelma Henanin yliopistojen ja matkalle osallistuneiden yliopistojen kanssa. Fokuksena
hankkeessa on pienten ja keskisuurten yritysten, luomumaatalouden sekä maaseudun kehittäminen.
Opiskelijavaihto pyritään aloittamaan vuoden 2016 aikana. Asiantuntijavaihtoa valmistellaan jo syksystä
2015 alkaen. Yhteistyö Henanin ystävyysmaakunnan  kanssa toteutuu koulutusyhteistyön avulla maa-
kunnan hallinnon tukiessa oppilaitostensa yhteistoimintaa itäsuomalaisten kanssa.

Osallistujat:
· Elli Aaltonen, ylijohtaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto
· Tuula Kääriäinen, neuvotteleva virkamies, Itä-Suomen aluehallintovirasto
· Pentti Mustalampi, johtaja, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun pienyrityskeskus
· Natalia Narits, toimistopäällikkö, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun pienyrityskeskus
· Sinikka Mynttinen, vanhempi tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun pienyrityskeskus
· Pirjo Siiskonen, johtaja, professori, Luomuinstituutti, Helsingin yliopisto
· Ritva Mynttinen, koulutussuunnittelija, tutkija, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
· Kati Partanen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, MTK ry:n johtokunnan jäsen
· Mika Tirronen, Opetusneuvos, Konsuli, Opetus- ja Kulttuuriministeriö (Henanin maakunnassa)
· Lukia Yang, Projektikoordinaattori, CIMO (Shanghaissa)

Delegaatiomatka toteutettiin yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton delegaation kanssa Shanghain ja Pe-
kingin vierailujen osalta.

HENANIN MAAKUNTA

Henanin maakunta on pinta-alaltaan 167 000 km2 ja asukkaita on 112 miljoonaa. Henanilla on pitkä
historia sekä rikas kulttuuriperintö. Aluetta on kehitetty ”Keski-Kiinan kasvualueeksi”, mm. nopean rau-
tatieverkoston risteyskohdaksi sekä tietoverkkojen keskukseksi. Perinteisesti Zhengzhou on ollut rauta-
tieverkon keskeinen risteys Kiinassa. Nopea ratayhteys Pekingiin 2,5 tuntia (800 km) on avattu vuonna
2012. Se on osa Peking-Guangzhou rataa, joka yhdistää pääkaupungin ja Kiinan keskiosia sekä etelän
kasvualueet toisiinsa. Henanin provinssissa on vahvaa maataloutta, mm. ¼ Kiinan vehnästä tuotetaan
Henanin alueella. Myös kotieläintuotanto on vahvaa. Maakunta on tunnettu maataloustuotteistaan, ku-
ten vesimeloneista, greipistä sekä taateleista. Lisäksi maakunnassa tuotetaan krysanteemeja, posliinia,
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jadea sekä lasitettuja savikäsitöitä. Keskushallinto tukee provinssin nopeaa kehitystä ja ruokateollisuus
on yksi kuudesta kehityskohteesta. Henanin maakunnan kaupungit ovat myös vahvasti teollistuneita ja
laajan elintarviketeollisuuden lisäksi maakunnassa on metalli-, kemian, kone-, auto-, lentokone- sekä
elektroniikkateollisuutta. Henanissa tuotetaan myös paljon raaka-aineita metalli- ja rakennusteollisuu-
delle sekä hiiltä alueen pohjoisosissa. Alueen kansantuote on Kiinan viidenneksi suurin (2014, CNY
3.494 trillion / US$ 568.74 mrd). Vuonna 2012 tehdyllä vierailulla Itä-Suomen aluehallintovirasto ja He-
nanin maakunta allekirjoittivat aiesopimuksen (Memorandum of Understanding, MoU) alueellisesta yh-
teistyöstä.

Yhteistyö Henanin maakunnan ja Itä-Suomen välillä

Matkan aikana vierailluissa yliopistoissa oltiin kiinnostuneita yhteistyöstä suomalaisten yliopistojen
kanssa. Maakunnan hallinnon tavoitteena on kehittää maataloutta, vaikka kaupunkeja laajennetaan jat-
kuvasti muuttoliikkeen ja Kiinan johdon politiikan mukaisesti. Kaupungistumisella pyritään muun muassa
parantamaan ihmisten elinoloja ja ylläpitämään talouskasvua.

Matkan tulosten perusteella suunnitellaan tutkimus- ja koulutusyhteistyö käynnistämistä Henanin yli-
opistojen kanssa. Tutkimus- ja kehittämisyhteistyössä painopisteitä on kaksi: ensimmäinen on pienten
ja keskisuurten yritysten tutkimus, koulutus ja kehitystyö. Toinen painopiste on luomumaatalouden edel-
lytysten kartoittaminen, tutkimus ja kehittäminen. Luomumaatalouden edellytykset Kiinassa ovat hyvät.
Tarvetta luonnonmukaiselle viljelylle löytyy, sillä maaperän sekä vesien saastuminen on Kiinassa on-
gelma. Yhtenä työkaluna on osaamisvaihto yliopistojen kesken.

Suunnitelmana on laatia pilottihankehakemus Suomen opetus- ja kulttuuriministeriölle Henanin maa-
kunnan ja Itä-Suomen alueen koulutus- ja tutkimusyhteistyön kehittämisestä. Hankkeen suomalaisina
partnereina olisivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun pienyrityskeskus Mikkelissä, Helsingin yliopis-
ton Ruralia-instituutti, Luomuinstituutti sekä Savonia-ammattikorkeakoulu. Hankeajatuksen taustalla on
tieto opetusministeriössä valmisteilla olevasta Suomen ja Kiinan välisestä korkeakoulupuitesopimuk-
sesta, jonka tavoitteena Kiinan ja Suomen välisen korkeakouluyhteistyön ja opetuksen monipuolistami-
nen sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittäminen. Henanin yliopistot kertoivat mahdolli-
suudesta rahoittaa omien opiskelijoidensa matka-, asumis- ja ylläpitokustannukset Suomessa. Yliopis-
toilla on tarjolla stipendejä ulkomaisille vaihto-opiskelijoille tai niitä voidaan hakea kansainvälisten
vaihto-ohjelmien kautta.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun pienyrityskeskuksella ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutilla
(Mikkelin yliopistokeskus) ja Luomuinstituutilla on käynnissä esiselvityshanke Etelä-Savo–Henan luo-
muyhteistyön aloittamisesta, jonka toteutukseen tämä Kiinan tutustumismatka osaltaan liittyi. Hankkeen
rahoitus tulee EAKR:sta Etelä-Savon maakuntaliiton kautta.

Matkan aikana havaittiin mahdollisuuksia yhteistyöprojekteille Henanin yliopistojen kanssa. Matkan tu-
loksena opiskelija- ja asiantuntijavaihtoa valmistellaan alkavaksi asiantuntijoiden osalta jo syksyllä 2015
sekä opiskelijoiden osalta vuonna 2016. Lisäksi tulosten perusteella käynnistyi koulutus- ja tutkimusyh-
teistyö Henanin yliopistojen kanssa. Vierailut yliopistoissa tuottivat lisätietoa Henanin maatalous- ja luo-
mutuotannosta käynnissä olevaan esiselvityshankkeeseen. Matkan tuloksiin kuuluu myös jo käynnisty-
nyt yritysvaihto, jossa yrityksiä kutsuttiin start-up seminaariin Kiinaan toukokuussa.

Lisäksi tavoitteena on Kiinan ja Suomen välisen alueellisen yhteistyön kautta vahvistaa useamman yli-
opiston verkoston yhteistyötä. Ohjelmassa tavoitteena on opetusteknologian kehittämisen kautta lisätä
opetuksellista tasa-arvoa maaseutualueella.
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Kiinan poliittinen järjestelmä on vahvasti keskushallintopainotteinen, jota maakunnalliset hallinnon nou-
dattavat ja tukevat. Itä-Suomen aluehallintoviraston läsnäolo matkalla valtion viranomaisena mahdollisti
myös maakunnan johdon sekä koulutushallinnon sitoutumisen yhteistyöhön, joka osaltaan lisää myös
yliopistojen yhteistyöhalua. Yliopistovierailut eivät olisi onnistuneet ilman aluehallintoviraston ja Henanin
maakunnanhallinnon yhteyksiä. Esimerkiksi Henan Agricultural, Henan Economics and Law ja SIAS -
yliopistojen halu vastaanottaa delegaatio tuli tietoon Henanin hallinnon kautta.

Matkakohteet:

Shanghaissa
· Shanghai Normal University, School of Finance and Business

http://www.shnu.edu.cn/Default.aspx?alias=www.shnu.edu.cn/shnuen
· Shanghai People’s Association for Friendship with Foreign Countries (SPAFFC)

http://www.cppcc.gov.cn/zxww/zxyw/home/
· Suomen pääkonsulaatti, Shanghai

Henanin maakunnassa
· Henan Provincial Government (Henanin aluehallinto), varakuvernööri Zhang sekä yliopistojen

rehtorit ja Henanin koulutusosaston varapääjohtaja
· Henan University of Economics and Law HUEL, Zhengzhou http://www.huel.edu.cn/

(kiinaksi)
· Henan Agricultural University HAU, Zhengzhou http://henau.admissions.cn/
· SIAS International University, Xinzheng http://en.sias.edu.cn/
· Henan University, Kaifeng http://www.henu.edu.cn/en/front/index.php

Pekingissä
· University of International Business and Economics (UIBE) http://www.uibe.cn/app/en/
· Suomen suurlähetystö
· China People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC)

MATKAOHJELMA

TORSTAI 23.4.2015, HELSINKI - SHANGHAI - ZHENGZHOU

Saapuminen Shanghaihin aamulennolla.

Tapaaminen Shanghai People’s Association for Friendship with Foreign Countries (SPAFFC)
Varajohtaja, WANG Xiaoshu, Committee for Friendship with Foreign Countries of CPPCC, The Com-
mittee of Shanghai People's Political Consultative Conference

· Keskusteltiin Kiinan ja Itä-Suomen yhteistyöstä sekä Kiinan kulttuurista. Käsiteltäessä oppimis-
kulttuuria ilmeni, että kiinalaiset maataloustuottajat oppivat mielellään kokemuksen kautta sekä
yhä useammin Internet-verkkoa hyödyntäen.

Tapaaminen Suomen pääkonsulaatissa Shanghaissa
Jarmo Heinonen, Konsuli (Tiede ja teknologia), Tekes sekä Ding Ma, Suomi-promootiovirkailija

Vierailu Shanghai Normal University, School of Finance and Business -yliopistossa
Dekaani Xuncheng Mao, School of Finance and Business sekä johtaja Cheng Wu, International Affairs
Office
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· Yliopisto toivoo sekä opiskelija- että tutkijavaihtoa, jota varten yliopisto on valmis allekirjoitta-
maan MoU:n. Vaihto-opiskelijat tervetulleita yhdeksi lukuvuodeksi tai -kaudeksi, jota varten yli-
opisto voi tarjota stipendin. Yksittäisten opiskelijoiden lisäksi vaihtoon/vierailulle voivat tulla myös
opiskelijaryhmät. Englanninkielistä opetusta tarjotaan yhdessä kandidaatintasoisessa ohjel-
massa ”Master of the Finances”

· Kampuksella myös Life and Environmental Science College / School of Life and Environmental
Science, jossa voi opiskella mm. elintarvike- ja puutarhatuotantoa. Laitoksen edustajia ei tavoi-
tettu tapaamiseen, mutta heille voi lähettää esitemateriaalia kansainvälisen asioiden toimiston
kautta. http://shenghuan.shnu.edu.cn/Default.aspx?tabid=14485&language=zh-CN

Mukana yliopistovierailulla oli CIMO:n yhteyshenkilö Kiinassa Shanghain toimiston projektipäällikkö
Lukia Yang. Hän tuntee korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia ja esimerkiksi yliopistojen sijoittumista
ranking-listoilla.

Shanghain nopeaa kasvua matkalaiset ihmettelivät Oriental Pearl Towerin näköalatornista, joka on jää-
nyt matalaksi (470 m korkein huippu) Kiinan korkeimman rakennuksen Shanghai Towerin (2015) ollessa
632 metriä ja Shanghai World Financial centerin ollessa 492 metriä.

Kuljetuksen Hongqiaon lentokentälle hoiti Shanghain ystävyysseura, Lento MU5391 Shanghaista He-
nanin maakuntaan, Zhengzhou, klo 18.50–20.35. Lento oli myöhässä, kuten useat sisämaan lennot.

PERJANTAI, 24.4.2015 ZHENGZHOU, HENAN PROVINCE

Mukana perjantain yliopistovierailussa oli OKM:n Kiinassa oleva opetusneuvos, konsuli Mika Tirronen.
Tirronen on aloittanut toisen viisivuotiskautensa korkeakoulu- ja tiedepolitiikan erityisasiantuntijana ja
hänellä on vankka kokemus Kiina-yhteistyöstä.
Lisäksi mukana oli johtaja Feng Yaowu, International Association Europe and Asia, joka tuntee Henanin
hallintoa ja yliopistoja myös järjestämänsä laajan opiskelijavaihdon kautta.

Vierailu Henan University Economics and Law (HUEL) yliopistossa
Rehtori Li Xiaojian, vararehtori Zang Zhenchun, johtaja Shi Zili, International Cooperation and Exchange
Office. Yhteyshenkilö: Xu Wei, HUEL (xuwei.hufe@gmail.com)

· Yliopistolla keskusteltiin yhteistyöstä sekä opiskelijavaihdosta erityisesti Aalto-yliopiston Pienyri-
tyskeskuksen kanssa. Henan University of Economics and Law -yliopistolla sekä Aalto-yliopiston
Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksella on allekirjoitettu MoU vuodelta 2012, jonka puit-
teissa HUEL haluaisi aloittaa yhteistyötä.

· Yliopistolla on vaihto-ohjelmia Australiaan, Yhdysvaltioihin sekä Eurooppaan, joita kehitetään
jatkuvasti eteenpäin.

· Yliopistolla on tutkimusyhteistyötarpeita pk-yrityksiin ja maaseudun sekä maatalouden kehittä-
miseen liittyvässä tutkimuksessa. Erityisesti yliopistoa kiinnostaa pk-yritysten liiketoiminta sekä
maatalousliiketoiminta Yliopistolla on mahdollisuus tarjota kuuden kuukauden mittaisia tutkijasti-
pendejä. Vuosittain 5–6 jatko-opiskelijaa valmistelee väitöskirjansa liittyen pk-yrityksiin.

· Pentti Mustalampi kertoi pilottihankkeen ideasta, jossa kehitettäisiin erityisesti pk-yrityksiä ja luo-
muosaamista korkea-asteella, jonka lisäksi professori Pirjo Siiskonen esitteli Luomuinstituutin
toimintaa sekä luomutuotannon tulevaisuudennäkymiä Suomessa.

· HUEL:n yhteyshenkilönä toimii Xu Wei ja Itä-Suomen AVIn delegaation puolella Sinikka Myntti-
nen sekä Kati Partanen.
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· Mika Tirrosen mukaan opiskelijavaihto olisi mahdollista esim. CSC:n (China Scholarship Coun-
cil, http://en.csc.edu.cn/) kautta. Sen suomalaisena osapuolena on CIMO. Neuvostolla on erilai-
sia vaihto-ohjelmia ja stipendejä opintojen rahoittamiseksi, joita sekä perus- että jatkotutkinto-
opiskelijat voivat hakea vaihto-ohjelman mukaiseen opiskelijavaihtoon. Tirronen esitteli myös
CIMO:n Aasia-ohjelmaa, josta voi hakea rahoitusta korkea-asteen yhteistyöhankkeille Suomen
ja Kiinan välillä. Hankkeet ovat kaksivuotisia. Arviolta viidesosa hakemuksista on saanut rahoi-
tuksen. Rahoitusta varten tulee muodostaa konsortio, jossa on vähintään yksi kiinalainen yli-
opisto sekä mieluiten useampi suomalainen yliopisto. Suomalainen yliopisto jättää hakemuksen.
http://www.cimo.fi/ohjelmat/aasia_toiminnot

· Vararehtori Zang Zhenchun ehdotti, että lähettävä kiinalainen yliopisto voisi kattaa opiskelija-
vaihdon asumis- ja ylläpitokustannukset Suomessa ja opiskeluja varten opiskelija saisi stipendin
Kiinasta China Scholarship Council:n kautta. Hän toivoi Suomen lähetystöltä tukea tällaiselle
vaihdolle.

Virallinen tapaaminen Henanin maakunnan hallinnon kanssa
Varakuvernööri Zhang Guangzhi, Henan Provincial People’s Government, rehtori Lou Yuangong, He-
nan University, rehtori Richard Li Hua, SIAS International College of Zhenghzou University,
varapääjohtaja Zi Xinjian, Education Department of Henan Province, varajohtaja Wang Yao, Propa-
ganda Department of CPC Henan Committee, varapääsihteeri Wan Xu, Henan Provincial People’s Gov-
ernment, varapääjohtaja Yang Weibin, Foreign and Overseas Chinese Affairs Office of Henan Provincial
People’s Government.

· Keskusteltiin Henanin maakunnan johdon kanssa alueiden välisestä yhteistyöstä. Erityisinä yh-
teistyön kohteina nähtiin mm. maatalous, luomu-tuotanto ja pienyritysten kehittäminen. Keskus-
hallinto tukee maakunnan nopeaa kehitystä. Henanin maakunnassa on vahvaa maataloutta ja
ruokateollisuus on yksi kehityspilareista. Luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä pidetään tär-
keänä. Varakuvernöörin mukaan Henan tarvitsee pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja niiden kehit-
tämistä tuetaan.

Vierailun yhteydessä tutustuttiin Henanin museoon. Henan on Kiinan vanha keskus (zhong). Viisi yhdek-
sästä Kiinan muinaisista dynastioiden kaupungeista on Henanin alueella: mm. Anyang, Kaifeng, Luoyang
ja Zhengzhou.

Vierailu Henan Agricultural University (HAU) yliopistossa
Rehtori Gaiping Zhang, vararehtori Zhang Quanguo, varadekaani Tu Ke, International Education College,
varajohtaja Lijuan Zhan, Office of International Relations, College of Food Science & Technology, tutkija
Song Yu, tutkija Ruifeng Liu sekä johtaja Liang Bing, Office of International Relations.
Yhteyshenkilöt: Kansainvälisen toiminnan osaston johtaja Zhou Kaiyuan (wsbnd@163.com) ja Liang
Bing (haulb@hotmail.com)

· Elli Aaltonen esitteli delegaation sekä vierailun tavoitteet. HAU:n ja delegaatiossa edustettujen
korkeakoulujen välille toivottiin yhteistyötä niin opiskelijavaihdon, maatalouden kuin pk-yritysten
kehittämisen tiimoilta.

· Yliopiston omia tutkimusaiheita ovat viljelytuotteiden laadun ja määrän parantaminen, veden laa-
dun ylläpitäminen sekä käytön tehokkuus, maatalousmaan tuottavuuden sekä maankäytön te-
hostaminen esimerkiksi sekaviljelyllä, uusien ja aiempaa kestävämpien lajikkeiden kehittäminen,
tarkoituksenmukainen lannoittaminen, kuluttajakäyttäytyminen, ympäristötalous. Lisäksi College
of Food Science and Technology -laitos tutkii luomutuotantoa ja luomutuotteiden jalostusta. Lai-
toksella on johtava asema pakastetun ruoan alalla Kiinassa.

· Yhteisiä tutkimus- ja kehittämisaiheita:
o Maanviljelijöiden suhtautuminen luomutuotantoon, vanhempien viljelijöiden muuttuvat asenteet
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o Miten rohkaista viljelijöitä siirtymään luomuun?
o Miten rohkaista uusia viljelijöitä liiketoimintaorientoiduimmiksi?
o Verkkopohjainen täydennyskoulutusohjelma luomutuotannosta
· Yliopistolla professori Pirjo Siiskonen luennoi aiheesta ”Organic Food Production in Finland: na-

tional policy, development and the role of Finnish Organic Research Institute (FORI)”, ja Kati
Partanen aiheesta ”Management of Quality Management in Finnish Food Chain – case: Dairy
industry”.

LAUANTAI, 25.4.2015, ZHENGZHOU

Vierailu SIAS International University yliopistossa
SIAS International University, Xinzheng , Yliopiston motto: “East meets West”.
Yliopistokonsernin johtaja Dr. Shawn Chen, Sias Group Inc, rehtori Richard Li-Hua, Sias International
University, vt. johtaja William Lu, International Cooperation & Exchange Department, toimitusjohtaja
Chen Zhao, Sias Amidi Incubation Center, Plug and Play.Yhteyshenkilö: Lu Gang, 83239174@qq.com

· SIAS International University on osa kiinalaista Zhengzhou University sekä yhdysvaltalaista Fort
Hays State University -yliopistoja. Yliopisto on yhdysvaltalaisten omistama, ja siellä opetetaan
laajasti eri aloja, mutta ei maataloutta. Yliopistosta valmistuvat saavat sekä kiinalaisen että yh-
dysvaltalaisen tutkinnon. SIAS yliopistossa korkeatasoisen opetuksen, monipuolisten yleissivis-
tävien aineiden, vapaa-ajanaktiviteettien sekä kansainvälisen kulttuuriympäristön avulla tuodaan
esille opiskelijoiden yksilöllisiä vahvuuksia. East meets West -ajattelu lisää opiskelijoiden kan-
sainvälisiä valmiuksia.

· Yliopistolla tutustuttiin kansainväliseen Plug and Play -yrityshautomoon, joka tarjoaa palveluja
yrityksille sekä oppimisalustan yliopiston opiskelijoille. Hautomossa opiskelijat voivat hakea yri-
tysideansa kehittämiseksi toimistotilaa kolmeksi kuukaudeksi, jonka lisäksi yritysidean kehittä-
miseksi on saatavissa mentorointia.

· Vierailun aikana tutustuttiin kampukseen, jossa on rakennettu puutarhoja sekä katuja eurooppa-
laiseen sekä kiinalaiseen tyyliin. Alueella on mm. italialainen aukio, saksalainen katu sekä myös
Moskovan Kreml. Kampuksella on liikuntatiloja kuten sisäliikuntahalleja sekä golfkenttä.

· Neuvoteltiin yhteistyömahdollisuuksista yliopiston perustajan ja Sias Group Inc.:n johtajan Dr.
Shawn Chenin sekä rehtori Richard Li-Huan kanssa. Mukana keskusteluissa myös mm. kv-asi-
oiden johtaja Li-William Lu.

o Opiskelija- ja asiantuntijavaihtoa tavoitellaan käynnistettäväksi vuoden 2016 aikana. SIAS yli-
opisto voi tarjota saapuville vaihto-opiskelijoille ylöspidon ja opiskelustipendin. Myös lähettämil-
leen vaihto-opiskelijoille yliopisto maksaisi asumis- ja ylöspitokustannukset.

§ Asiantuntijavaihto sekä tutkimusyhteistyö erityisesti yrityshautomojen sekä pienyritysten kehittä-
misen alalla kiinnostaa. Asiantuntijavaihtoa SIAS voi tukea tutkija- ja asiantuntijastipendeillä lu-
kuvuodeksi, -kaudeksi tai kesäksi. Stipendejä voidaan jakaa 10/yliopisto. Ehtona SIAS:n rahoit-
tamassa tutkijavaihdossa on artikkelin julkaisu SIAS:n omassa julkaisusarjassa.

· Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus aloitti konkreettisen yhteistyön SIAS -
yliopiston kanssa allekirjoittamalla aiesopimuksen yhteistyöstä (Memorandum of Understanding,
MoU)

· Elli Aaltosen piti luennon, jonka päätteeksi hänet kutsuttiin SIAS Internationalin vierailevaksi
professoriksi.

· Musiikki oli yliopistossa näyttävästi esillä, kun vierailijat vastaanotti yli 300 hengen soittokunta ja
tutustumisen lopuksi kuultiin yliopiston opiskelijasinfoniaorkesterin konsertti.
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SUNNUNTAI, 26.4.2015 ZHENGZHOU – LUOYANG

Tapaaminen ja lounas Luoyangin kaupungin apulaiskaupunginjohtajan Wang Ling Linin kanssa.
Sunnuntaina tutustuttiin Luoyangin 10 miljoonan asukkaan kaupungin Pionimessuihin ja -puistoon, sekä
kaupungissa Yi-joen varrella sijaitsevaan Longmenin luoliin, jossa on 2 345 luolaa tai syvennystä, yli 60
temppelitornia, Pagodaa sekä yli 100000 buddhalaista kuvaa. Alue on ainulaatuinen Kiinan kuuluisin
muinaisten veistosten kohde, joista suurin on 17 m korkea Buddhan patsas ja Unescon maailmanperin-
tökohde. Tapasimme Luoyangin apulaiskaupunginjohtajan Wang Linin, joka esitteli kaupunkia. Kä-
vimme Denfengissä Shaolinin temppelissä tutustumassa perinteisen Kungfun syntysijoilla viehättävään
temppelialueeseen ja Kungfu näytökseen.
Luoyang Longmen Grottoes, http://whc.unesco.org/en/list/1003
Shaolin Temple, http://www.shaolin.org.cn/EN/index.aspx

MAANANTAI, 27.4.2015 ZHENZHOU – KAIFENG – PEKING

Yliopistovierailu Henan University –yliopistoon, Kaifeng
Rehtori Lou Yangong, johtaja Ma Xiaoyong, International Affairs Office, tutkija Bingtao Song Den,
School of Economics, apulaisprofessori Fanyi Ma, Key Laboratory Natural Medicine & Immune Engi-
neering. Yhteyshenkilö: johtaja Ma Xiaoyong, International Affairs Office, mxy@henu.edu.cn

· Keskusteltiin yliopiston johtajan, Lou Yangongin kanssa. Yhteistyömahdollisuuksia olisivat mm.
luomutuotannon, maaseudun kehittämisen sekä pienyritysten kehittämisen aloilla. Ympäristö-
asiat ovat tärkeitä alueella sillä vesien ja maan saastuminen on ongelma. Henan University:ssä
on myös tutkimusta kasvien kuivuudensietokyvystä sekä maatalouden tehokkaasta vedenkäy-
töstä ja vedensäästöstä.

· Yliopistolla on kiinnostusta sekä asiantuntija- että opiskelijavaihtoon. Aluksi yliopisto ehdotti 1–
2 viikon mittaisia asiantuntijavaihtoja sekä professorien luentosarjoja maisteriopiskelijoille. Myö-
hemmin yhteistyötä voisi jatkaa opiskelijavaihdolla.

o Tutkijavaihdon tavoitteina yliopisto piti vertailevaa tutkimusta yhteiskunnallisissa aiheissa, ruoan
laatu- ja ruokaturvallisuuskysymyksissä

· Yliopistolla Key Lab of National Natural Medicine, missä tutkitaan yrttien ym. luonnonlääkkeiden
koostumusta ja niiden terveysvaikutuksia. Suomalainen yrttituotanto ja luomuviljely herättivät
kiinnostusta, jossa voisi pohtia tutkimusyhteistyön kehittämistä.

· Tuula Kääriäinen on aluksi ryhmän kontaktihenkilö, myöhemmin kontaktivastuu siirtyy yliopis-
toille. Suomalaisilta toivottiin ehdotusta yhteistyön muodoista ja omasta rahoituksesta. OKM:lta
haetaan rahoitusta pilottihankkeelle, jossa kokeillaan yhteistyötä valituilla teemoilla.

Matkustimme Zhengzhousta Pekingiin junalla, jonka nopeus oli 303 km/h, keskinopeus n.290 km/h.

TIISTAI, 28.4.2015, PEKING

Yliopistovierailu University of International Business and Economics (UIBE)

Rehtori Shi Jianjun, dekaani Wang Lifei, Faculty of English Language, johtaja Xia Haiquan, Office of
International Cooperation and Exchange
Yhteyshenkilö: apulaisjohtaja Li Xiaomeng, Office of International Cooperation and Exchange

· Yliopistossa on 16 000 opiskelijaa ja 1 600 opettajaa. Yliopiston opiskelijoista noin viidesosa on
ulkomaalaisia, joista suurin osa Afrikan maista sekä muualta Aasiasta. Kaikkiaan ulkomaalaisia
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opiskelijoita on 133 maasta, myös Euroopasta ja Yhdysvalloista.  Ulkomaalaisten prosentuaali-
nen osuus on korkein kaikista Kiinan yliopistoista.

· Vuosittain n. 1000 omaa opiskelijaa lähtee ulkomaanvaihtoon Eurooppaan kuukaudeksi, puo-
leksi vuodeksi tai vuodeksi. Yliopisto toivoisi mahdollisuutta lähettää enemmän opiskelijoita Suo-
meen.

· Yliopiston yksi painopistealueista on kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Tätä varten yli-
opisto on perustanut kahdeksan kiinalaisen kulttuurin instituuttia yliopistoihin eri puolille maail-
maa, mm. Yhdysvaltoihin, Meksikoon, Malawiin sekä Iso-Britanniaan. Instituuteissa opettajat tu-
levat UIBE:sta.

· UIBE:lla on yhteistyösopimus HAMK:n kanssa. Johtaja Shi Jianjun on vieraillut HAMK:ssa
vuonna 2014.

· Yhteistyöehdotuksia löytyi, sillä UIBE:n kesäkoulussa on noin 100 kurssia, joihin myös suoma-
laiset professorit voivat tarjota kesäyliopiston kursseja, joista annetaan opiskelijoille credit-pis-
teitä. Toteutuvat kurssit valitaan opiskelijoiden valinnan mukaan eli ilmoittautumisten perus-
teella. Nyt suunnitellaan vuoden 2016 kesäkoulua, joka on heinäkuussa ja kestää kuukauden,
mutta opettajien ei tarvitse olla koko ajan paikalla. Esim. Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston
professorit ovat tervetulleita. Kesäkoulun opettajien kulut korvataan.

o Englanninkielisiä opintojaksoja yliopistossa on tarjolla erityisesti Economics-koulutusoh-
jelmassa: BSc, MSc, PhD ja lyhyempiä jaksoja, esim. 2 vk tai 1 kk

o Tutkijat ovat tervetulleita ja heidän kustannuksensa korvataan.
· UIBE:lla on myös oma pk-yritysten tutkimuskeskus, Key Research Center of SMEs

Tapaaminen CPAFFC Secretary General Mr. Li Xikui, China People’s Association for Friendship
with Foreign Countries.
Mukana myös neuvonantaja Ni Xiaojing, Kiinan Ulkoministeriö Euroopan asioiden osasto, johtaja Zhang
Juxiang, The China Service Center for Friendship & Cooperation with Foreign Countries, johtaja Feng
Yaowu, International Association Europe and Asia ja Suomen Pekingin suurlähettiläs Jari Gustafsson.

Tapaamisessa keskusteltiin Kiinan halusta opiskelijavaihtoon eri alueilla, mm. Venäjällä, Euroopassa ja
Yhdysvalloissa. Yliopistoja ja oppilaitoksia kannustetaan laajaan yhteistyöhön. Lisäksi keskusteluissa
nousi esille mm. Kiinan tavoite kehittää 2000-luvun merisilkkitietä. Johtaja korosti Kiinan voimakasta
kehitystä sekä kansainvälisten suhteiden merkitystä.

Tapaaminen Suomen Pekingin suurlähetystössä
Ministeri Paula Parviainen, ulkoasiainsihteeri Laura Rajaniemi, Seppo Selkälä, Finnpro

· Pohjoismaista Suomi ja Tanska ovat eniten läsnä Kiinassa. Suomelle Kiina on suhteellisesti tär-
keämpi, kuin muille Pohjoismaille.

· Laura Rajaniemi kertoi Kiinan kaupasta, taloudesta sekä hankkeesta, jossa kootaan suomalais-
kiinalaista mallimaatilaa Kiinaan. Selvityksessä on mukana mm. Kimmo Närhinen Maa- ja met-
sätalousministeriöstä. Lisätietoja hankkeesta löytyy seuraavien linkkien kautta:

http://finnpartnership.fi/www/fi/news/index.php?we_objectID=4282
http://www.mmm.fi/fi/index/luonnonvarayhteistyo/luonnonvarauutiset/141120_suomijakii-
naallekirjoittivatmaatalousalanyhteistyosopimuksen.html

· Seppo Selkälä kertoi Finpron antavan asiantuntija-apua (etsii markkinainformaatiota ja kontak-
teja, esittelee palveluntarjoajia), rakentavan aktiivisesti markkinoita (cleantech, ict, konepaja,
metsä) ja olevan mukana TEM:n rahoittamissa kasvuohjelmissa, esim. clean-tech’iin liittyen ve-
teen, maahan ja ilmaan.

· Selkälä muistutti, että Kiinan markkinoilla kannattaa olla konkreettinen, esittää numeroita ja miet-
tiä eri liiketoimintamalleja. On hyvä kertoa käytännön esimerkkejä, kuten vedenkulutuksen vä-
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hentämisen mahdollisuuksista teknologialla ja mitä se tarkoittaa rahassa. Aina ei myöskään tar-
vita kalliita tuotteita, edullisempi mutta kohtuullisen hyvä tuote on kaupankäynnillisesti jopa pa-
rempi.

· Kiina hakee nyt niin tuotteita, osaajia kuin markkinoitakin. Suomalaisilla on verkostoja Euroop-
paan, mikä kiinalaisia kiinnostaa, ei välttämättä niinkään aina Suomi itsessään.

KESKIVIIKKO, 29.4.2015

Paluumatka Peking – Helsinki Finnairin samalla lennolla ja bussilla Helsingistä Mikkeliin yhdessä Etelä-
Savon maakuntaliiton Shaoxing-matkaryhmän kanssa.

Matkan kiinalaisia järjestäjiä
Henan Province Foreign Affairs Office (FAO), The People’s Government of Henan Province

· Deputy Director-General, Yang Weibin, Deputy Director-General Feng Yongchen  (mm. SIAS
vierailu) Foreign and Overseas Chinese Affairs Office

· Ding Rui, Division of Translation and Interpretation (tulkki), Zhao Yanjun, International Exchanges
Division (valokuvaus ja yhteyshenkilö FAO:ssa matkan järjestelyissä Henaniin sekä yliopistoihin),
Wang Ziaochuan, International Exchanges Division

Shanghai People’s Association for Friendship with Foreign Countries
· Wang Xinwen, Council Member (yhteydet Shanghain yliopistot)

Kiina -yhteydet hallinto ja yliopistot Henan, Shanghai ja Peking
· Feng Yaowu, President, International Association Europe and Asia, yhteyshenkilö Kiinassa 2003

alkaen) ja käytännön järjestelyt Pekingissä (kuljetukset, majoitus, vierailut Pekingissä sekä yh-
teydet Henan University ja University of International Business and Economics ja CPAFFC)


