
Strategiset ohjelmat 
2018-2021
Eli kuinka kaupungin strategiaa 
käytännössä toteutetaan.

”Teemme yhdessä 
Saimaan kauniin 
Mikkelin”
VISIO:



Aluksi lyhyt kertaus perusasioista
Strategia on toimintasuunnitelma, jonka avulla pyritään 
kohti päämäärää, eli visiota. Toiminnan taustalla vaikuttavat koko 
ajan arvot, eli kaupungille tärkeiksi määritellyt asiat.

Strategiset ohjelmat sisältävät ne 
käytännön toimenpiteet, joilla 
yhteiseen päämäärään pyritään.

Kuulostaako vieraalta? Ennen 

kuin etenet pidemmälle, tutustu 

Mikkelin kaupungin arvokirjaan 

www.mikkeli.fi/strategia. 



Historialtaan ja kulttuuriltaan rikas Saimaan päämajakaupunki 
tarjoaa hyvän ja turvallisen elämän edellytykset. 
 
Kestävästi kehittyvä Mikkeli elää luonnostaan - elinvoiman lähteitä 
ovat metsä, ruoka, vesi, matkailu ja vapaa-aika. 

Mikkeli on kansainvälinen, vetovoimainen ja yritteliäs osaavien ihmisten yhteisö. 

Maailman mukavimmassa Mikkelissä meillä on kyky uudistua, halu innostua 
ja lupa tehdä toisin. 

AJATUKSET VISION TAUSTALLA: TÄTÄ TARKOITTAA

”Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin”

Kuulostaapa
hyvältä!

Seuraavaksi siirrytään teoriasta käytäntöön eli strategisiin ohjelmiin
ja katsotaan hieman tarkemmin, miten me kaikki yhdessä voimme tehdä visiosta totta!



Hyvän 
elämän 
ohjelma

Tästä se taas 

lähtee!

Kaupungin strategiset ohjelmat

Kestävän
kasvun
ohjelma

Elinvoima-
ohjelma

STRATEGISET OHJELMAT 
toteuttavat strategisia päämääriä ja indikaattoreilla seurataan 
tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Mitkä ihmeen indikaattorit?
Jokainen strateginen ohjelma jakautuu kolmeen osa-alueeseen, 
ja jokaisen osa-alueen sisältämillä toimenpiteillä on kullakin omat 
indikaattorinsa. Indikaattoreja voivat olla esimerkiksi joukkoliikenteen 
käyttäjämäärät, julkisten tilojen käyttöaste tai vaikkapa majoitustilastot.

Kaupungin brändi ja 
strategia kytkeytyvät tiiviisti 
toisiinsa. Kaupunkimarkkinoin-
nissa käytetään eri kohderyh-
mille tarkoitettuja viestejä, 
jotka pohjautuvat kaupungin 
strategiaan. Nämä viestit 
tunnistat liukuväripohjasta.



Lisää kaupunkiorganisaation ja 
asukkaiden välistä vuorovaikutusta

Yhteisöllisyys       
    

Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki

              Sujuva ja turvallinen eläm
ä kaikille

Tiiviimpi yhteistyö 
kaupungin, järjestöjen ja 
vapaaehtoisten välillä

Ehkäistään syrjäytymistä jo 
mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa

Mitkä asiat saavat 
sinut tuntemaan 
olosi turvalliseksi?

Osallistava budjetointi
Lasten ja nuorten ääni kuuluviin
Somekeskustelun aktivoiminen
BONUS!
Yhdessä tekeminen on 
osa kaupungin brändin 
arvomaailmaa - ihmiset 
tekevät Mikkelin!

Edistetään kävellen 
ja pyörällä liikkumista

Meillon sun 
luonto! 

Mikkelissä luonto on 
lähellä, otetaan siitä 
kaikki hyöty irti
- kulttuuria unohtamatta!

Mahdollistetaan asukaslähtöistä toimintaa edistämällä mm.
matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen syntymistä
eri ikäisten ja erilaisten ryhmien kohtaamisia
yhdenvertaisia harrastus-
mahdollisuuksia

Valmistautuminen uuteen 
maakuntaan kaupungin ja 
Essoten yhteistyötä 
kehittämällä

Turvallisuuden tunne elämän 
kaikilla osa-alueilla

Sisäilmaongelmien hallittu 
hoitaminen ja ehkäisy
Esteettömyys
Ikääntyneen väestön tukeminen
Maahanmuuttajien kotouttaminen
Osallisuuden kokeminen

Hyvän 
elämän 
ohjelma

Ihmiset sen
tekevät.

Joko on nämä 
kuviot hallussa?

Hyvä, ETEENPÄIN
kohti kestävää kasvua!

Olen kuullut puhuttavan
kumppanuustalosta...
tähänkö se siis liittyi?



Aiemmin oli maininta 
kävelyn ja pyöräilyn 
edistämisestä...se on 
varmasti tärkeässä 
roolissa myös tässä!

Palvelujen 
digitalisointi

        Elinvoimaisuus         
  

    Terveellinen ja turvallinen ympäristö

Kaupungistuminen

Saavutettavuus, esimerkiksi 
joukkoliikenteen kutsupalvelut 

ja yhteiskuljetukset 
koulu-, palvelu- sekä 

asiointiliikenteessä

Metsäretkeily 
on kyllä tosi 
rentouttavaa!

Liikennepäästöjen 
vähentäminen

Saimaan 
kaunis Mikkeli.

Ilmanlaadun 
parantaminen

Vesistöjen laadun 
parantaminen ja 
pohjavesiriskin 
vähentäminen

Kestävän 
kasvun
ohjelma

Maapolitiikka
aktiivisuus raakamaavarannon hankinnassa
maankäytön suunnittelu ja tontinluovutus 
–prosessien kehittäminen

Resurssitehokkuus 
(bio- ja kierrätystalous) 
mm. jätteiden kierrä-
tystä lisäämällä ja 
tehostamalla

Matkailun edistäminen
Geopark-kohteiden rakentaminen
retkeilyreittien tason parantaminen
luontomatkailun markkinoinnin 
lisääminen

Missä tontti,
siellä Mikkeli.

Kaksi ohjelmaa 
käsitelty, yksi jäljellä.

Seuraavaksi puhutaan
Elinvoimaohjelmasta!

Kestävä kehitys ja ilmaston-
muutoksen torjunta
BONUS!
Kestävä kehitys on yksi 
kaupungin arvoista. Muistatko 
mitä muut arvot olivat?



     Asiakaslähtöiset yrity
spalvelut           

Osaaminen ja TKI-toiminta

              M
atkailu ja vapaa-ajanasum

inen

Kasvatetaan Mikkelin vetovoimaa
sekä yritysten että työvoiman 
näkökulmasta.

Mikä ihmeen 
kehittämisalusta?
Katso sivu 7!

Neuvonta- ja kehittämis-
palvelut yrityksille elinkaaren 
eri vaiheisiin

Kehittämis-
alustat

Kaikkea se
osaa.

Työelämän tarpeista 
lähtevä koulutus

Matkailun ja vapaa-ajan-
asumisen ympärivuotinen 
kasvu ja pitkäjänteinen 
kehittäminen

Mikkelin vahvuuksien täysimääräinen 
hyödyntäminen ja brändin rakentaminen
BONUS! 
Muistatko, mitkä ovat Mikkelin tunnistettuja 
vahvuuksia? Niistä puhuttiin arvokirjassa.

Elinvoima-
ohjelma

Kerran käyty,
aina palattu!

Onneksi olkoon, 
olet melkein perillä!

LOPPUSUORALLA
puhutaan 

kehittämisalustoista.

EcoSairila

Memory
Campus

Kalevankangas

Korkeakoulu- ja 
oppilaitosyhteistyö

Investoinnit matkailullisesti
merkittäviin kohteisiin sekä 
Invest-In

Ei me aina itse edes 

tajuta, miten paljon 

kaikkea hienoa täällä on!

Matkailun ja vapaa-ajan-
asumisen ympärivuotinen 
kasvu ja pitkäjänteinen 
kehittäminen

Investoinnit matkailullisesti
merkittäviin kohteisiin sekä 
Invest-In



Memory Campus
Memory Campus on kansainvälinen 
aineistojen käytettävyyden ja tiedon-
hallinnan tutkimus-, kehittämis- ja 
koulutuskeskus
Memory Campus -toimijat
- tällä hetkellä: Kansallisarkiston keskusarkisto
- tulossa tai suunnitteilla: varastokirjasto ja 

massadigitointikeskus (opetus- ja kulttuuri-
ministeriö)

- Koko campuksen laajuus 12 hehtaaria, 
rakennusala 60 000 m2

Visio  
Memory Campus on vuoteen 2025 mennessä 
rakennettu kansainvälisesti merkittävä arkisto- 
ja kirjastotoimialan osaamis- ja palvelukeskus, 
joka on houkutellut yrityksiä sijoittumaan alueelle 
ja tuonut 300 uutta työpaikkaa.

EcoSairila > ecosairila.fi
EcoSairila-kehitysohjelman tarkoituksena on kerätä 
yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja, kansalais-
järjestöjä ja muita sidosryhmiä muodostamaan vihreän 
teollisuuden, tutkimuksen ja koulutuksen kasvukeskus.
Tavoitteena on materiaalien laajempi kierrätys, kierto-
talouden vahvistaminen ja uuden liiketoiminnan 
synnyttäminen.
Kehittämisalustan ydin on EcoSairila Cleantech Park, joka 
koostuu jätevedenpuhdistamosta, biopolttoainejalosta-
mosta sekä yhdyskuntajätteen käsittelylaitoksesta.  
- Jätevedenpuhdistamosta tulee kokoluokassaan 

Suomen ensimmäinen kalvotekniikkaan (MBR) 
perustuva laitos, joka tuottaa erittäin puhdasta vettä.  

- Myös jäteveden sisältämä lämpö otetaan talteen. 
- Laitoksesta tuleva ravinnepitoinen liete voidaan 

jatkojalostaa biokaasuksi ja maanparannusaineiksi.

Visio 
EcoSairila on vihreän teollisuuden kasvukeskus – 
innovaatioita, tutkimusta, osaajia ja yritystoimintaa.

Kalevankangas
Tavoite 
Vuoteen 2030 mennessä Kalevankangas on 
- Asukkaille hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen ympäristö
- Yritys- ja tutkimustoiminnalle hyvinvointi-

alan liiketoiminnan ja erilaisten palvelujen 
keskittymä.

Alueella tällä hetkellä
- Monitoimiareena Saimaa Stadiumi
- Mikkelin jäähalli
- Mikkelin ravirata
- monipuoliset ulkoilumaastot

KEHITTÄMISALUSTAT 
ovat osa elinvoimaohjelmaa, mutta ne on nostettu myös omaksi kokonaisuudekseen. 
Eli kun kuulet jossain mainittavan kaupungin kehittämisalustat, niin näistä on kyse! 
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Okei, no nyt alkaa kokonaisuushahmottua...

TIESITKÖ ETTÄ
sekä Memory Campus 

että Kalevankangas 
sijaitsevat Kalevankankaan 

alueella? 

Se on tulevaisuudessa 
siis varsin tärkeä 

paikka!



MAALI!

Se on siinä!

MAALI...vai sittenkin vasta kaiken alku?

Siinä olivat kaupungin strategiset ohjelmat - kuinka kävi, 
löysitkö oman paikkasi reitin varrelta?

Vieläkö muistat 

- Mikäs se visio taas olikaan?

- Mitä erilaisia strategisia ohjelmia 
kaupungilla onkaan?

- Kehittämisalustoja taisi olla kolme...mutta  
mitkäs ne olivat?

- Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja liikenne-
päästöjen vähentäminen liittyvät aika 
selkeästi yhteen - löydätkö muita 
vastaavanlaisia yhtymäkohtia ohjelmien 
väliltä?


