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Arvot Mikkelin kaupungin strategiassa (1/2)
• Mikkelin kaupunki kertoo omista arvoistaan ja strategiastaan
arvokirjan avulla.
• Strategisen ajattelun tulee tukea yhteistä ymmärrystä arvoista,
tavoitteista ja toimintaperiaatteista. Se on oikeiden asioiden
tekemistä ja yksittäisten asioiden yläpuolelle asettumista,
yhteistä strategiatyötä sekä toimintaympäristön havainnointia ja
analyysiä.
• Arvojen pysyvyys nähdään toimintaperiaatteena. Arvot ovat
kohtuullisen pysyviä. Ne eivät voi vaihtua edes
valtuustokausittain.

Arvot Mikkelin kaupungin strategiassa (2/2)
Yhteisiksi arvoiksi on muotoutumassa
§ Luottamus
Luottamus on menestyvän organisaation, työyhteisöjen ja esimiestyön perusta ja toiminnan perusedellytys.
Luottamus syntyy ihmisten välisen kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksessa. Luottamus on yhteistyön
edellytys. Luottamusta vahvistavat toimivat rakenteet, yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattaminen ja
oikeudenmukaiset toimintatavat.
§ Avoimuus
Avoimuus arvona tarkoittaa kaiken toiminnan läpinäkyvyyttä, avointa viestintää ja kommunikointia, avointa
yhteistyötä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Se on avoimuutta organisaatiota, yksilöitä ja yhteisöä
koskevassa päätöksenteossa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Avoimuus on läpinäkyvyyttä päätöksenteon
valmistelusta lähtien. Avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyy päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi.
§ Vaikuttavuus
Vaikuttavuus on resurssiviisautta. Vaikuttavuus on vastuunottamista, tuottavuutta, tehokkuutta ja laatua sekä
hyvää asioiden valmistelua. Vaikuttavuus näkyy laadukkaina palveluina, hyvinvoinnin ja kaupungin elinvoiman
lisääntymisenä. Vaikuttavuutta mitataan vaikuttavuusmittareilla
§ Kestävä kehitys
Kestävä kehitys on resurssiviisautta. Henkilöstö-, luonto- ja taloudelliset resurssit hyödynnetään viisaasti.
Luontoarvot huomioidaan prosessien eri vaiheissa.
Kestävä kehitys on vastuuta Ihmisistä, taloudesta, luonnosta ja ympäristöstä sekä tulevaisuudesta. Kestävä
kehitys on muun muassa puhtaan ympäristön, veden ja ilman turvaamista.
§ Yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Yhdenvertaisuus on organisaatiossa keskeinen lähtökohta.
Oikeudenmukaisessa organisaatiossa työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti työhönoton, työolojen,
työehtojen, henkilöstökoulutuksen ja uralla etenemisen suhteen. Kaupunkilaisilla tulee olla yhdenvertaiset
mahdollisuudet työhön, kouluttautumiseen ja erilaisiin palveluihin. Yhdenvertaisuus edellyttää selkeitä ja
yhdenmukaisia toimintatapoja samankaltaisissa tilanteissa. Kaupunki toteuttaa yhdenvertaisuutta
päätöksenteossa.
§ Vaikuttavuuden ja kestävän kehityksen voisi yhdessä kuvata resurssiviisautena

Strategiset päämäärät
• Hyvän elämän Mikkeli - ”Mikkeliläisillä on
edellytykset elää hyvää, sujuvaa ja turvallista
elämää.”
• Kestävän kasvun Mikkeli - ”Saimaan keskus Mikkeli
kasvaa ja kehittyy kestävästi.”
• Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli ”Mikkeli on vetovoimainen, yrittäjämyönteinen
korkean osaamisen kaupunki.”

”Mikkeliläisillä on edellytykset elää
hyvää, sujuvaa ja turvallista elämää.”
Hyvän
elämän
Mikkeli

• Lisätään ja edesautetaan asukkaiden aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta.
• Järjestetään asukkaille asiakaslähtöiset, toimivat ja vaikuttavat peruspalvelut
yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.
• Mahdollistetaan asukkaiden turvallinen arki.
• Tunnistetaan ja huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajanasuminen osana
mikkeliläisyyttä.

”Saimaan keskus Mikkeli kasvaa ja
kehittyy kestävästi.”

Kestävän
kasvun
Mikkeli

• Taataan asukkaille puhdas elinympäristö sekä terveet tilat ja rakennukset.
• Edistetään kaupunkirakenteessa liikkumista, esteettömyyttä ja turvallisuutta .
• Tunnistetaan ja jalostetaan kaupungin toimintoja sekä alueen vahvuuksia uusiksi
resurssiviisaiksi innovaatioiksi.

”Mikkeli on vetovoimainen,
yrittäjämyönteinen korkean osaamisen
kaupunki.”

Korkean
osaamisen
ja
yrittäjyyden
Mikkeli

• Edistetään alueen työllisyyttä sekä uusien työpaikkojen syntymistä.
• Varmistetaan toimivat ja vaikuttavat yrityspalvelut sekä joustava kaavoitus.
• Varmistetaan alueen työelämälähtöinen laadukas ja vetovoimainen koulutus.
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