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Keskusta – Sinun äänesi Mikkelissä  
 

MIKKELIN ISO KUVA 2025 
 

Vuonna 2025 Mikkeli on maailman paras maaseutukaupunki. Mikkelin 

vahvuuksia ovat on vireä ja vehreä kaupunkikeskusta, elinvoimaiset pitäjien 

taajamat ja kylät sekä virkeä maaseutu.  

 

Mikkelissä on hyvät palvelut ja ne ovat lähellä. Kuntalaisilla on käytössään modernit 

vaikuttamisväylät kotiseudun asioihin. 

 

Paikallisuus on Mikkelin toiminnan tärkeä valtti ja se nähdään elinvoimaa 

vahvistavana tekijänä. Paikallinen yrittäjyys, kulttuuri ja palvelut ovat tärkeä osa 

Mikkeliä. Mikkeli on kiinnostava sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti.  

 

Mikkelissä vuonna 2025 tulot ja menot ovat tasapainossa, kaupungin maine on 

hyvä ja kuntalaiset voivat hyvin. Mikkelin verotus on kilpailukykyinen ja Mikkeli 

houkuttaa asukkaita.  

 

Elinvoimainen Mikkeli 

1. Talous kuntoon - järkiperäisillä ratkaisuilla 

Tasapainoinen talous on kaiken perusta. Vuonna 2025 talouden on oltava 

kunnossa. Mikkeli on kilpailukykyinen elinkustannuksiltaan samankokoisiin 

kaupunkeihin verrattuna.  

 

Valtuustokauden aikana… 

• Saatamme talouden tasapainoon.  

• Pysäytämme velkaantumisen. 

• Panostamme Mikkelissä elinvoimaan tunnistamalla vahvuudet ja 

mahdollisuudet. 

• Edunvalvonta on tehokasta ja tuloksellista. 

• Tavoitteemme on kilpailukykyinen verotus.  

• Lähtökohtamme tekemisessä on vuoropuhelu ja positiivinen toimintakulttuuri.  

• Poliittinen päätöksenteko ja kaupungin organisaatio toimivat tuloksellisesti. 

• Edistämme joustavaa hallintoa - luvat, ilmoitusmenettely ja kaavoitus 

sujuvaksi. 

• Meille tärkeää on tietopohjainen päätöksenteko - laadukas tieto, 

tutkimustulokset ja laskentamallit päättäjien käyttöön. 
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2. Mikkelin elinvoimatekijöitä vahvistetaan 

Huolehdimme siitä, että Mikkeli jää tuleville sukupolville nykyistä paremmassa 

kunnossa. Mikkeli on yrittäjämyönteinen kaupunki, jossa on mahdollisuus 

menestyä. Koulutus tukee elinvoimaisuutta. Mikkelistä kehittyy tutkimuksen ja 

yliopistokoulutuksen uusi menestystarina.   

 

Valtuustokauden aikana… 

• Nostamme keskeiseksi tavoitteeksi yrittäjämyönteisyyden edistämisen 

Vuonna 2025 Mikkeli tunnetaan yritysmyönteisyydestään.  

• Kampanjoimme ja viestimme johdonmukaisesti uusien asukkaiden 

saamiseksi ja elinvoiman lisäämiseksi. 

• Mikkelin palvelut nähdään elinvoimatekijöinä. Mikkelissä on laadukkaat, 

helposti käytettävät ja saavutettavat palvelut.  

• Kehitämme kunnianhimoisesti Mikkelin toisen asteen koulutusta sekä 

korkeakoulu- ja yliopistotoimintoja. 

• Vahvistamme Mikkelin kehittämisalustoja. 

o Memory Campus, arkisto- ja kirjastotoimialan osaamis- ja 

palvelukeskus. 

o Kalevankangas, liikunnan, luonnon ja elämyksien keskittymä. 

o EcoSairila, kiertotalousyritysten sijoituspaikka ja kasvualusta vihreille 

innovaatioille. 

• Elinkeinojen kehittäminen on tutkimuslähtöistä. 

• Sinisen biotalouden elinvoima- ja vientimahdollisuudet hyödynnetään –  

kehitämme vesiosaamiseen ja kiertotalouteen liittyvää TKI-toimintaa ja 

liiketoimintamahdollisuuksia. 

• Edistämme yrittäjyyttä ja investointeja tukevaa kaavoitusta. 

• Panostamme perustienpitoon.  

• Laadimme pitäjille omat kehittämisohjelmat elinvoimaisuuden lisäämiseksi. 

• Turvaamme työvoiman saatavuuden: osaajia houkuteltava Mikkeliin sekä 

kotimaasta että ulkomailta, kausityövoiman saatavuus on varmistettava.  

 

 

 

 

3. Mikkeli on monipaikkaisuuden edelläkävijä 

Etätyön tekeminen on yleistynyt ja ihmiset pyrkivät aktiivisesti kohti parempaa 

elämänlaatua. Mikkelissä on mahdollisuus elää, tehdä työtä ja yrittää hyvän 

arjen keskellä. 
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Valtuustokauden aikana… 

• Mikkelistä tulee monipaikkaisuuden johtava kaupunki. 

• Tuemme kaavoituksella Mikkeliin muuttamista - se mahdollistaa 

monipuolisen rakentamisen ja tonttitarjonnan.  

o Rantarakentaminen, järvenrantatontit ja vapaa-ajan asutuksen 

muuttaminen vakituiseksi 

• Saatamme tietoliikenneyhteydet kuntoon. 

• Vahvistamme etätyön markkinointia. 

• Haemme joustavasta opinpolusta tukea monipaikkaisuudelle:  

o Opiskelijoita houkutellaan aktiivisesti Mikkeliin. 

o Mikkeli hakee mallia monipaikkaiselle koulupolulle ja 

varhaiskasvatuksen monipaikkaisuudelle.  

• Kaupunkiorganisaatiossa otamme etätyön aktiivisempaan käyttöön ja 

hyödynnämme etäyhteyksiä kulujen karsimiseksi ja saavutettavuuden 

lisäämiseksi.  

 

Hyvinvoiva Mikkeli  
 

4. Sujuvaa arkea  

Koko koulupolku on mahdollista suorittaa Mikkelissä. Meillä on hyvät, terveet 

päiväkodit ja koulut ja kerromme niistä myös ulospäin.  

 

Ihmisten arki on sujuvaa. Palvelut ja vapaa-ajantoiminta ovat helposti 

saatavilla. Koko Mikkelissä on mahdollisuus hyvään ja aktiiviseen elämään. 

 

Kodin ja perheiden hyvinvointi on meille sydämen asia. Nuoret ja lapset ovat 

kuva tulevaisuuden Mikkelistä. Meidän on panostettava jokaisen hyvinvointiin 

ja elämän mahdollisuuksiin Mikkelissä. 

 

Valtuustokauden aikana… 

• Terveydestä huolehtiminen eliniän ajan vaatii myös ennaltaehkäisevää 

toimintaa ja hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Panostamme näihin asioihin. 

o Luomme kulttuuri- ja liikuntaharrastuksille sekä elinikäiselle 

oppimiselle edellytyksiä niin, että ovat kaikkien tavoitettavissa. 

o Arvostamme yhdistysten ja järjestöjen toimintaa ja tarjoamme 

toiminnan edellytyksiä. Kunta toimii mahdollistajana.  

o Takaamme eläkeläisille asianmukaiset ja saavutettavat 

harrastuspaikat. 
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o Kaikille nuorille takaamme mahdollisuuden harrastukseen ja 

koulutukseen: Harrastamisen Suomen mallia viedään Mikkelissä 

eteenpäin myös kokeilun jälkeen.  

o Mikkelin toiminnassa korostuu fyysisen terveyden ylläpitämisen 

lisäksi myös mielenterveyden ylläpitäminen. 

o Päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn kiinnitetään huomiota. 

o Takaamme ikäihmisille ja vammaisille helposti saavutettavat 

palvelut ja turvallisen asuinympäristön. 

 

• Panostamme varhaiskasvatukseen perheiden tarpeet huomioiden ja 

lapsen etu edellä. 

• Turvaamme koululaisille uuden opetussuunnitelman mukaiset terveet 

koulut ja oppimisympäristöt.  

• Turvalliseen koulupolkuun panostetaan koko laajan Mikkelin alueella. 

 

• Näemme tapahtumat ja kulttuuripalvelut hyvinvoinnin ja elinvoiman 

kautta.  

o Kirjastoja arvostetaan ja kirjastopalveluita kehitetään: pidämme 

kiinni nykyisestä kirjastoverkostosta.  

o Itä-Suomen kaupunkien yhteinen Saimaa-ilmiö, Euroopan 

kulttuuripääkaupunkihanke on mahdollisuus myös Mikkelille.  

o Nykyisten tapahtumien lisäksi suunnittelemme uutta. Mikkelin on 

oltava aktiivinen kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien 

houkuttelemisessa. 

o Markkinoimme ja kehitämme museotoimintaa: Muistin, 

Brahelinnan sotakoulun ja sotahistorian kokonaisuuden 

hyödyntäminen. 

 

5. Luonnonläheinen elämä ja hyvät lähiliikuntapaikat 

Mikkelissä arkea eletään luonnon kanssa tasapainossa. Luonnonläheisyys, 

monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja lähiliikunta ovat keskeisiä mikkeliläisten 

hyvinvoinnin edistäjiä.  

 

Mikkelin vahvuus on elävän kantakaupungin lisäksi sen vireissä pitäjissä ja 

kauniissa maaseudussa. Paikalliset vesistöt, mm. Saimaa, Kyyvesi ja Puula, 

ovat tärkeitä mikkeliläisille ja matkailijoille. Luonnonläheisyys ja 

liikuntamahdollisuudet ovat Mikkelin vetovoimatekijöitä. 

 

Valtuustokauden aikana… 

• Panostamme liikkumiseen ja pidämme lähiliikuntapaikat kunnossa. 
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• Mikkelin liikuntamahdollisuudet ja ulkoilureitistöt tuodaan yhä selkeämmin 

esille sekä paikallisille, että matkailijoille. Kehitämme Kalevankangasta. 

• Panostamme liikuntamahdollisuuksiin kaikkialla Mikkelissä: ladut, lenkkipolut, 

luistelukaukalot ja muut ulkoliikuntamahdollisuudet pidetään kunnossa myös 

pitäjissä. Sisäliikuntapaikkoja on oltava tarjolla myös pitäjissä.  

• Liikkumisen monipuolisuus näkyy jatkossakin Mikkelin toiminnassa: 

kuntoportaat, skeittiparkit, pelikentät.  

• Mahdollistamme turvalliset kulkuväylät. 

• Otamme pitäjien taajamien välisen pyörätieverkoston edunvalvontakohteeksi 

– turvallista liikkumista ympäri Mikkeliä ja pyöräilymatkailun edistämistä.  

• Tuemme järviluontoon keskittyvää matkailua, sekä tunnistamme luonto- ja 

kulttuurikohteet voimavarana mm. Saimaa Geopark, Astuvansalmi, 

Haukivuoren drumliini ja Luonterin luonnonkeskus. 

 

6. Kestävä Mikkeli 

Mikkeli on edelläkävijä ja Mikkelin toiminta nojaa kestävän kehityksen 

periaatteisiin. Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuva talous luo seudulle työtä ja 

edistää yhteisiä ilmastotavoitteita. 

 

Valtuustokauden aikana… 

• Tunnistamme lähiruoan seutumme ylpeytenä - edistämme sen 

hyödyntämistä julkisissa hankinnoissa.  

o Tavoitteemme on sataprosenttinen kotimaisuusaste. 

• Puolustamme maaseutuelinkeinoja, paikallista maataloutta ja viljelijöitä.  

• Tavoittelemme Mikkelissä valtakunnan kärkipaikkaa uusiutuvan energian 

hyödyntämisessä  

• Etelä-Savo ja Mikkeli on Suomen metsäisin seutu.  

o Arvostamme metsätalouden ja -teollisuuden koko ketjun merkitystä 

Mikkelin taloudessa.  

o Meille metsät ovat tärkeitä myös hiilinieluina ja virkistyskäytössä. 

o Tunnistamme puunkäytön monet mahdollisuudet - puurakentamista on 

lisättävä.  

• Luonnonläheisyys on keskeinen kaupunkisuunnittelun periaate 

o Puistomainen Mikkeli 2025 – Mikkelin brändiin kietoutuu vahvasti 

puistomainen kaupunki ja luonnonläheiset pitäjät. 

o Selvitämme kaupunkipuistostatuksen hakemista Mikkeliin  

• Sitoudumme Mikkelissä puhtaiden vesistöjen suojelemiseen 

kaivostoiminnalta – luontomatkailun, vapaa-ajan asumisen ja 

monipaikkaisuuden edistämisessä näemme suuria mahdollisuuksia. 
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Lähiruoka, matkailu ja metsätalous edustavat kestäviä ja pysyviä arvoja, joita 

ei pidä vaarantaa.  

 

7. Osallistava toiminta ja lähidemokratia  

Osallisuus on tärkeä osa päätöksentekoa. Lähidemokratia on Mikkelin vahvuus. 

Vaikuttamisväyliä kehitetään ja lähidemokratia nähdään Mikkelin vahvuutena.   

 

Valtuustokauden aikana… 

• Edistämme mahdollisuutta vaikuttaa oman asuinalueen kehittämiseen. 

• Otamme käyttöön modernit vaikuttamisväylät osallistamisessa. 

• Kehitämme lähidemokratiaa pitäjien aluejohtokuntien toimesta sekä 

kaupunginosaseuroissa. 

 

Keskustan ehdokkaat ovat sillanrakentajia. Seisomme rohkeasti poliittisen kartan 

keskellä ja edistämme keskustalaisia arvoja päätöksenteossa.  

 

Keskustan mielestä kunnan peruspilari on keskinäinen luottamus. Tarvitsemme 

toistemme ymmärtämisen ja yhteistyökyvyn vahvistamista. Luotamme ihmisyyteen. 

Luotamme jokaisen kykyyn kehittää itseään ja toimia kansalaisena yhteiseksi 

hyväksi.  

 

Me kuntalaiset yhdessä pystymme luomaan paremman Mikkelin! 

 

Seuraavalla valtuustokaudella rakennetaan tärkeitä askelia kohti 2030-luvun 

Mikkeliä.   

 


