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Asu A 

Kestävän 
kasvun ja 

hyvinvoinnin 
Mikkeli 

 

1. Lasten, nuorten ja 
perheiden osallistaminen ja 
voimavarojen vahvistaminen 

2. Päihteiden käytön 
vähentäminen terveitä valintoja 
ja elämänarvoja vahvistamalla 

3. Terveyden ja 
hyvinvoinnin 
lisääntyminen 

1. Mikkelin vetovoiman, 
liiketoimintaympäristön 
ja aluetalouden 
kehittäminen 

2. Osaavan työvoiman 
saatavuuden edistäminen 

3. Kärkialueiden liike- ja 
kehittämistoiminnan 
kasvu 

1. Monipuolisen ja 
puhtaan luonnon 
vetovoimaisuuden 
hyödyntäminen 

2. Ekologisuuden ja 
ekotehokkuuden 
lisääminen 

3. Rakennetun 
ympäristön 
laatu 

 
Asukkaiden 
hyvinvointi- 

ohjelma 
 

 
Ympäristön 
hyvinvointi- 

ohjelma 

 

Asukkaiden osallistaminen 
hyvinvoinnin tuottamiseen 

Elinkeinojen hyvinvointi ja 
kaupungin elinvoima 

Luonnon ja ympäristön 
hyvinvointi 

 
Elinkeinojen
hyvinvointi- 

ohjelma 
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Kestävän 
kasvun ja 

hyvinvoinnin 
Mikkeli 

 

 

Asukkaiden 

hyvinvointi- 

ohjelma 

 

Asukkaiden osallistaminen 
hyvinvoinnin tuottamiseen 

1. Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja 
voimavarojen vahvistaminen 

ONNISTUMISET: 
Ohjaamo Olkkari 
Etsivät nuorisotyöntekijät 
Tajua Mut! –toimintamalli 
Perheneuvotoiminta – yhteistyö Essoten kanssa 
Monipuolinen kerhotoiminta 
 

 
KEHITTÄMISKOHTEET: 
Yhdyspintatyö Essoten kanssa 
Asukkaiden osallistaminen palvelukehitykseen 
Matalan kynnyksen palvelut (ennalta ehkäisevät 
palvelut) 
Osallisuustaidot osaksi aktiivista kansalaisuutta 

 
 

 

2. Päihteiden käytön vähentäminen terveitä 
valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla 
ONNISTUMISET: 
Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin 
resurssointi 
 

 
KEHITTÄMISKOHTEET: 
Miesten päihteiden käytön vähentäminen 
 

 

 

3. Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen 
ONNISTUMISET: 
Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hanke 
Matalan kynnyksen toiminta (mm. kirjasto) 
Voimaa Vanhuuteen –ohjelma 
Säpinää Senioreille -hanke 

Naisvuoren uimahalli 
Saimaa Stadiumi 
 
 KEHITTÄMISKOHTEET: 

 Yhdyspintatyö Essoten kanssa 

 Asukkaiden osallistaminen 

 Sisäilmaongelmaiset toimitilat 

 

 



ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMA 
Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen 

vahvistaminen 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, % -osuus  ● 

Ei yhtään läheistä ystävää % -osuus  
• 8-9 lk 
• Ammattikoululaiset 
• Lukiolaiset 

 
● 
● 
● 

Vanhemmuuden puutetta, % -osuus 
• 8-9 lk 
• Ammattikoululaiset 
• Lukiolaiset 
  

 
● 
● 
● 

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % -osuus  
• 8-9 lk 
• Ammattikoululaiset 
• Lukiolaiset 

● 
● 
● 

●  Positiivinen suunta 
●  Negatiivinen suunta 
●  Neutraali  
o Tietoa ei saatavilla 



 
ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMA 

Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla 

Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina, litraa 
 ● 

Humalajuominen, % -osuus 
• 8-9 lk 
• Ammattikoululaiset 
• Lukiolaiset 

● 
● 
● 

Tupakointi päivittäin, % -osuus  
• 8-9 lk 
• Ammattikoululaiset 
• Lukiolaiset 

● 
● 
● 

Kokeillut laittomia huumeita, % -osuus 
• 8-9 lk 
• Ammattikoululaiset 
• Lukiolaiset 
  

● 
● 
● 

●  Positiivinen suunta 
●  Negatiivinen suunta 
●  Neutraali  
o Tietoa ei saatavilla 



 
ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMA 
Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen 

Sairastavuusindeksi  ● 
PYLL –indeksi (Alkoholin ja tupakan aiheuttamien kuolemien 
väheneminen)  ● 

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttömäärien kasvu  
• Kirjasto 
• Museot 
• Orkesteri 
• Yleiset kulttuuripalvelut 
• Uimahallit 
• Teatteri 

 
 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
 

●  Positiivinen suunta 
●  Negatiivinen suunta 
●  Neutraali  
o Tietoa ei saatavilla 



ASUKKAIDEN HYVINVOINNIN TILA 
Positiivista: 

 Suurin osa mikkeliläisistä voi ja kokee voivansa hyvin. 
 Puolet mikkeliläisistä kokee itsensä onnellisiksi. 
 Mikkeli koetaan turvalliseksi. 
 Luonto, puhtaus ja luonnonläheisyys Mikkelin vahvuuksia. 
 Naisten osalta päihteiden käytön suhteen positiivisin kehitys koko maassa. 
 Mikkeliläiset ovat keskimäärin aktiivisia osallistumaan mm. järjestötoimintaan. 
 Järjestötoiminta on vilkasta ja aktiivista yhteistoimintaa on eri toimijoiden välillä. 
 Työllisyydenhoidossa hyvä suunta. 
Kehittämishaasteita: 
 Eriarvoistumisen pysäyttäminen. 
 Yksinäisyys haasteena kaiken ikäisillä. 
 Masennuksen ja mielenterveyden häiriöt ovat Mikkelissä yleisiä. 
 Päihteet ovat edelleen hyvinvoinnin uhkatekijänä, erityisesti miehillä.  
 Mikkeliläisillä miehillä on naisia enemmän hyvinvoinnin uhkatekijöitä. 
 Palveluista ja harrastusmahdollisuuksista tiedon saamisessa parannettavaa.  
 Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksissa kehitettävää. 
 Joukkoliikenne ja väylien kunto koetaan puutteelliseksi Mikkelissä. 
 Sisäilmaongelmat. 

 Arja Väänänen 22.5.2017 7 
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Kestävän 
kasvun ja 

hyvinvoinnin 
Mikkeli 

 

 

Elinkeinojen 

hyvinvointi- 

ohjelma 

 

Elinkeinojen hyvinvointi ja 
kaupungin elinvoima 

1. Mikkelin vetovoiman, liiketoimintaympäristön ja aluetalouden 
kehittäminen 
ONNISTUMISET:  
- Asuntomessut 

- VT 5 
- Jukurit  
KEHITTÄMISKOHTEET: 

- Satamalahti 

- Alueen kasvupalvelut /  maakunta (2019) 

 

 
2. Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen 
ONNISTUMISET: 
- Työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuus 
- Yliopistokeskuksen toimintojen säilyminen 
 
KEHITTÄMISKOHTEET: 

- joustavan alueellisen koulutusrakenteen turvaaminen 

- Alueen kasvupalvelut /  maakunta (2019) 

 

-   
3. Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu 
ONNISTUMISET: 
- Matkailu 
- Lähiruoka & luomu 
 

KEHITTÄMISKOHTEET: 

- Digitaalisen liiketoiminnan vahvistaminen / Memory Campus 

- Kiertotalous / EcoSairila 

- Sodan ja rauhan keskus Muisti 

 



 
ELINKEINOJEN HYVINVOINTIOHJELMA 

Mikkelin vetovoiman, liiketoimintaympäristön ja aluetalouden 
kehittäminen 

Yritysten nettolisäys ja kasvuyritysten määrä  
(TEM-määritelmän mukaan) 

● 

Työpaikkakehitys ja työvoimaomavaraisuusaste % ● 

Mikkelin mainekuvan kehitys ● 

Mikkelin väkiluvun kehitys  ● 

Huoltosuhde ● 

●  Positiivinen suunta 
●  Negatiivinen suunta 
●  Neutraali  
o Tietoa ei saatavilla 



 
ELINKEINOJEN HYVINVOINTIOHJELMA 

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen 

Työttömyysaste % 
 
• Kokonaistyöttömyys 
• Alle 25 – vuotiaat 
• Alle 30-vuotiaat valmistuneiden osuus 

 
● 
● 
● 

15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä ● 

Asukkaiden koulutustaso (tutkinnon suorittaneiden määrä) ● 

●  Positiivinen suunta 
●  Negatiivinen suunta 
●  Neutraali  
o Tietoa ei saatavilla 



 
ELINKEINOJEN HYVINVOINTIOHJELMA 

Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu 

Kärkialueiden T&K&I rahoituksen määrä ● 

Työllisten määrä kärkialayrityksissä  
• Teknologia  
• Palvelut  
• Matkailu 

● 
● 
● 

Matkailun yöpymisten määrä ● 

●  Positiivinen suunta 
●  Negatiivinen suunta 
●  Neutraali  
o Tietoa ei saatavilla 



ELINKEINOJEN TILA 
• Alue nojaa perinteisiin elinkeinoihin ja toimialoihin, joiden toimintaedellytyksistä 

on huolehdittava myös jatkossa 
• Isoista infra-hankkeista mm. VT5 (Mikkeli-Juva) tuo vakautta alueen työllisyyteen 
• Kasvua  on haettavissa mm seuraavista teemoista:. matkailu, digitaalisuus, luomu- 

ja lähiruoka, kiertotalous  
– Ruokamatkailu, SaimaaGeopark, matkailun alueellinen kv-markkinointi (Saimaa-hanke) 
– Strategiset  kehittämisalustat: Memory Campus ja EcoSairila 

• Koulutuksen osalta keskeistä koulutuksen ja työvoimatarpeen kohtaaminen 
huomioiden koulutukseen kohdistuva säästöpaine 

• Korkeakoulutoimintojen osalta aktiivista edunvalvontaa on jatkettava 
• Erityinen huomio työllisyyden hoitoon ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn 

välttämätöntä 
• Uuden kunnan elinvoima-tehtävä vaatii alueen toimijoiden yhteistyön lisäämistä ja 

sen kehittämistä 
– Kaupungin elinkeinopolitiikan roolituksen tarkastelu 
– Elinkeinofoorumi 
– Aktiivinen osallistuminen valtiolta maakuntiin 2019 siirtyvien kasvupalvelujen organisoitumis- 

yms. kysymyksissä 

• Tietyt alueen toimialat kärsivät jo nyt työvoimapulasta, joten valtakunnalliseen 
alueen markkinointiin sekä asukkaiden houkuttelemiseen alueelle on edelleen 
tilausta. On todennäköistä , että alueiden kilpailu osaavan työvoiman osalta 
kiristyy.  
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Kestävän 
kasvun ja 

hyvinvoinnin 
Mikkeli 

 

 

Ympäristön 

hyvinvointi- 

ohjelma 

 

Luonnon ja ympäristön 
hyvinvointi 

1.Monipuolisen ja puhtaan luonnon  
vetovoimaisuuden hyödyntäminen 

ONNISTUMISET: 
• Koululaisten luontopäiviä lisätty 
• Yleiskaavoituksessa viher-, maisema- ja kulttuuriympäristöverkosto 
 
KEHITTÄMISKOHTEET: 
• Pohjavesialueiden suojaus- ja kunnostus 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Ekologisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen 
ONNISTUMISET: 
• Uusiutuvien polttoaineiden käyttöä on lisätty 

• Hyötyjätteiden kierrätystä on tehostettu 
• Aurinkoenergian käyttöä lisätty 
• Pyöräilyn edellytyksiä parannettu 
 
KEHITTÄMISKOHTEET: 

• Liikennepolttoaineet (biokaasu ja sähkö) 
 

 

 

 

3. Rakennetun ympäristön laatu 
ONNISTUMISET: 
• Hulevesien käsittelyä tehostettu 
  
KEHITTÄMISKOHTEET: 

• Liikenneväylien kunnossapito 
• Sisäilmaongelmien poisto 

 

 



YMPÄRISTÖN HYVINVOINTIOHJELMA 
Monipuolisen ja puhtaan luonnon vetovoimaisuuden hyödyntäminen 

Asemakaavoitetuilla alueilla virkistysalueiksi kaavoitettu  alueiden osuus ● 

Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien pituus (43 km),  
opastettu ja tuotteistettu ● 

Koululaisten luontopäivien määrä ● 

Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen 
vesimuodostumien määrän %-osuus ● 

Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa 
kunnossa olevien muodostumien osuus ● 

●  Positiivinen suunta 
●  Negatiivinen suunta 
●  Neutraali  
o Tietoa ei saatavilla 



YMPÄRISTÖN HYVINVOINTIOHJELMA 
Ekologisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen 

Kasvihuonekaasupäästöt ● 

Ekologinen jalanjälki ● 

Uusiutuvan energian osuus koko energiantuotannosta (ESE Oy) ● 

Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä/asukas ● 

Luomumaatilojen osuus kaikista maatiloista ● 

Luomussa olevan peltopinta-alan % -osuus kaikesta peltopinta-alasta ● 

●  Positiivinen suunta 
●  Negatiivinen suunta 
●  Neutraali  
o Tietoa ei saatavilla 



YMPÄRISTÖN HYVINVOINTIOHJELMA 
Rakennetun ympäristön laatu 

Korjausvelka kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta 
● 
 

Todettujen sisäilmaongelmista kärsivien kaupungin omistamien 
kiinteistöjen osuus koko kiinteistökannasta ● 

Asiakastyytyväisyys, asteikolla 1…5 
• Puistojen hoito 
• Liikenneväylien ylläpito 
 

● 
● 

●  Positiivinen suunta 
●  Negatiivinen suunta 
●  Neutraali  
o Tietoa ei saatavilla 
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YMPÄRISTÖN HYVINVOINNIN TILA 
• Liikkumisen ”vihreys” paranee: 

• Maankäytön suunnittelulla ja Green Lines –verkostoilla 

• Joukkoliikenteen käyttöä lisätään Waltti –lipputuotteilla ja 0-16 vuotiaiden 
maksuttomuudella 

• Virkistysalueiden ja –reittien rakentaminen ja ylläpito 

• Ilmanlaatu paranee: 
• Uusiutuvan polttoaineen käyttöä lämmityksessä ja sähköntuotannossa lisätty (hake, 

aurinkoenergia, lämpöakku) 

• Liikenteen biopolttoaineiden jakeluasemaverkoston rakentaminen 

• Kiertotalous paranee:  
• Kaatopaikalla ”penkkaan” sijoitettavan jätteen määrä lähenee nollaa 

• Vesitalous, vesien virkistyskäyttö kohenee: 
 Vesien virkistyskäyttöä parannetaan mm. uudella jätevedenpuhdistamolla 

• Hulevesien käsittelyä on parannettu - pohjavesien suojelu vaatii edelleen toimenpiteitä 

• Turvetuotannon  haittojen ehkäisy 

• Infran ylläpitoon panostettava:  
• Korjausvelan pienentäminen rakennuksissa ja väylästössä 

• Kiinteistöjen myynti 
17 


