Elinvoimainen ja vetovoimainen Mikkeli
Kokoomuksen Mikkelin vaaliohjelma 2017

Historiallinen kuntauudistus – yhteisöllinen Mikkeli − yhdessä
Kokoomus on arvo- ja aatepuolue. Mikään
kansalais- tai eturyhmä ei ole kokoomuksen
politiikassa muita paremmassa asemassa.
Kokoomus uskoo Mikkelin mahdollisuuksiin ja
hyvän yhteistyön voimaan kaikkien poliittisten
ryhmien kanssa.
Vuoden 2017 kuntavaaleissa valitaan valtuutetut uudenlaiseen kuntaan, kun sote- ja maakuntauudistus siirtävät monet kuntien tehtävistä perustettaville maakunnille. Yhteisöllisyys, osallisuus, hyvinvointi ja elinvoima ovat
uuden Mikkelin rakennuspuita. Me teemme
uuden Mikkelin itse − yhdessä.
Mikkelillä Etelä-Savon maakuntakeskuksena
on keskeinen suunnannäyttäjän rooli maakunnan rakentamisessa yhteistyössä kuntien,
maakunnan ja valtion välillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun ja kustannusten siirtyminen maakunnille tuo Mikkelin
talouden suunnitteluun sekä toimintojen järjestämiseen selkeyttä ja nykyistä parempaa ennakoitavuutta.

Hyvänä tavoitteena perusopetuksessa pidämme ns. yksisarjaisuutta, jossa samassa
luokassa on vain yhden ikäluokan oppilaita ja
heillä oma opettajansa. Se turvaa osaltaan oppilaiden erityistarpeiden huomioimisen. Mikkeli on iso kunta, ja harvaan asutuilla alueilla
on kuitenkin otettava huomioon tarvittaessa
myös muunlaisia ratkaisuja.
Varhaiskasvatuksen merkitys on tutkimuksen
perusteella tunnustettu tärkeäksi lapsen kehityksen ja tulevaisuuden kannalta. Siispä sijoitus päiväkotien fyysiseen ympäristöön ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen on sijoitus
tulevaisuuteen, lasten tasa-arvoiseen kehitykseen ja kasvuun. Kokoomuksen tavoitteena
on tulevaisuudessa osana perhevapaa-uudistusta laadukas ja kaikille lapsille maksuton
varhaiskasvatus.
Maahanmuuttajien onnistuneen kotouttamisen ja tehokkaan suomen kielen opetuksen
avulla heidät saadaan mukaan uuden kotikaupungin elämään sen kaikilla tasoilla.





Kouluissa ja päiväkodeissa hyvät eväät
elämälle
Uudessa kunnassa suurin osa budjetista käytetään opetukseen ja varhaiskasvatukseen –
päiväkoteihin, peruskouluun, lukioon ja ammatilliseen opetukseen. Kokoomuksessa haluamme, että kaikilla mikkeliläisillä lapsilla on
hyvät ja tasa-arvoiset eväät elämään ja opintoihin.
Kannatamme opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa sellaisia muutoksia, jotka tuottavat
oppilaille ja opettajille korkeampaa laatua, parempia oppimisympäristöjä, monipuolisuutta,
tasa-arvoa ja työelämävalmiuksien kehittämistä. Mikkelissä on kuljettu oikeaan suuntaan, mutta työ on vielä kesken.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen
laatu on varmistettava
Perusopetuksen yksisarjaisuus parantaa oppimistuloksia
Varhaiskasvatus on osa oppimispolkua, tulevaisuuden tavoitteena on
maksuton varhaiskasvatus
Maahanmuuttajien kotouttaminen ja
suomen kielen opetus mahdollistavat
osallistumisen yhteiskuntaan

Kuntalaisen vapaa-aika – hyvinvoinnin
lähde
Kaupungin tarjoamissa kulttuuri- ja vapaaajanpalveluissa kohtaavat kuntalaiset, vapaaajanasukkaat ja matkailijat ikään katsomatta
viihtymisen ja hyvinvoinnin äärellä. Mikkelissä
on kunnan asukaspohjaan nähden laajat, monipuoliset ja laadukkaat kulttuuri- ja vapaaajan palvelut.
Kansalaisopisto, kirjasto, orkesteri, kulttuuripalvelujen tuki yhdistystoiminnalle, museot
sekä toimivat ja turvalliset lähiliikunta- ja leikkipaikat sekä harrastetilat lapsille ja nuorille

antavat puitteet vapaamuotoiseen harrastamiseen.
Liikunnan latu- ja ulkoiluverkosto on huippuluokkaa. Mikkelin vetovoimaa vahvistaa juuri
käynnistetty urheilu- ja monitoimihalli Saimaa
Stadiumin rakentaminen Kalevankankaalle.
Kalevankankaan alue on sen jälkeen yksi suurimmista urheilupaikkojen keskittymistä koko
maassa. Jatkossa on kiinnitettävä erityistä
huomiota ns. matalan kynnyksen liikuntapaikkoihin
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut ovat myös
osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä,
joka on yksi uuden kunnan tehtävistä. Osallisuus ja yhteisöllinen tekeminen parantavat
kaikkien hyvinvointia. Ne ovat merkittävä
keino vähentää sairauksia ja tuottaa hyvää
elämää kaiken ikäisille ja ehkäisevät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Me Kokoomuksessa
haluamme, että Mikkelin kaupunki tukee
omalta osaltaan kansalaisyhteiskunnan kasvua, yhteisvastuuta, sosiaalista pääomaa ja
vertaistukea sekä hyödyntää verkostoissa olevaa osaamista ennakkoluulottomasti.
Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista sekä
muista hyvinvoinnin palveluista pääosa tuotetaan jo nyt kaupungin organisaation ulkopuolella. Julkisten, yksityisten ja järjestöjen palvelujen hyvä tasapaino takaa parhaat tulokset.
Mikkelin on välttämätöntä ja järkevää ostaa
palveluja yksityiseltä sektorilta pelkän oman
tuotannon sijaan.









Laadukkaat kulttuuri- ja vapaa-ajan
palvelut lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaa
Kaupunki ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä tukemalla kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja luomalla verkostoja.
Ennakoiva hyvinvoinnin- ja terveyden
ylläpito tuovat säästöjä pitkällä aikavälillä
Julkisten, yksityisten ja järjestöjen palvelujen hyvä tasapaino takaa parhaat
palvelut

Mikkeli on hyvä – ja tehdään vielä paremmaksi
Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus,
jonka elinvoima säteilee myös ympäröiviin
kuntiin. Kaupungin vetovoimaisuus syntyy
useista tekijöistä. Sijainti, ympäristö, julkiset ja
yksityiset palvelut sekä historia antavat hyvät
eväät, mutta uusien työpaikkojen saamiseksi
on tehtävä hartiavoimin töitä. Työpaikka on
keskeisin asuinpaikkakunnan valintaan vaikuttava tekijä, ja uusia asukkaita kaupunkimme
tarvitsee lisää.
Elinvoimaa ja elinkeinoja edistämällä synnytämme uutta asukasvirtaa ja uusia työpaikkoja. Me Kokoomuksessa näemme nykyisten
työpaikkojen turvaamisen ja uusien työpaikkojen synnyttämisen entistä vahvemman elinvoimapolitiikan avulla yhdeksi tärkeimmistä kunnan tehtävistä.
Kaupungin välineitä elinvoimaisuuden tukemiseen on joustava kaavoitus ja infran tukeminen sekä aktiivinen vuoropuhelu yritysten
kanssa. Onnistunut elinvoimapolitiikka antaa
yrityksille lisää mahdollisuuksia kasvuun, toiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.
Kilpailuttamalla vastuullisesti nykyistä enemmän hankintoja ja palveluja yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajilla, luomme työtä alueen omille toimijoille. Järkevillä hankintaperiaatteilla voidaan alentaa kuluja ja vahvistaa
samalla alueella toimivien palvelutarjoajien
elinvoimaa.
Lappeenrannan ja Itä-Suomen yliopistojen
vahva puuosaaminen, sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kuitulaboratorio,
ovat keskeisiä toimijoita mm. biotalouden uusien innovaatioiden kehittäjinä. Mikkeli on keskellä parhaan metsänkasvun aluetta. Tänne
on hyvät edellytykset saada uusia biotalouden
yrityksiä ja näitä ponnisteluja haluamme olla
edistämässä.
Mikkeli on korkeakoulukaupunki, jota pitää
vahvistaa rakentamalla yksi vahva korkeakoulukampus, jossa yliopistotoimijat ja ammatti-

korkeakoulu toimivat rinnakkain. Koko korkeakoulukentän rakennemuutoksessa se mahdollistaa Mikkelille positiivisen kehityksen. Vahvat
panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen
korkeakoulusektorilla heijastuvat myös ympäröivään yhteiskuntaan, asukkaille ja yrityksille.
Mikkelin seutu on yksi maan suurimmista matkailun- ja vapaa-ajan asumisen alueista. Matkailu ja vapaa-ajan vietto on puhdasta vientituloa, josta hyödyt jäävät alueelle. Panostuksilla
matkailuun on huomattava aluetaloudellinen
merkitys. Myös kaupungin palveluissa on huomioitava vapaa-ajan asukkaiden tarpeet. Esimerkiksi kesäaikaan on saatava myös rakentamisen sekä vapaa-ajanasukkaiden ja matkailijoiden terveyspalveluita.
Monet vireillä olevat suunnitelmat vahvistaisivat Mikkelin vetovoimaa matkailun- ja vapaaajan kaupunkina. Näitä ovat mm. taidemuseon
uudistaminen sekä Sodan ja Rauhan keskus
Muistin toteuttaminen. Kansainvälisestä näkökulmasta luonto ja suomalainen ja paikallinen
kulttuuri ja elämäntapa ovat merkittävimpiä
matkailutuotteita, joiden tuotteistamista pitää
edistää.
Taajamien ulkopuolella oleva hyvälaatuinen
alempi tieverkko tukee elinkeinojen, vapaaajan asumisen ja matkailun kuljetusten tarpeita.
Lähitulevaisuuden investoinneista siilotontti
on käynnistettävä ensimmäiseksi. Hankkeen
arvo on 30 miljoonaa euroa ja se loisi noin 40
pysyvää uutta työpaikkaa Mikkelin. Myös satama-alueen suunniteltuja investointeja on
edistettävä. Mikkeli on Saimaanrantakaupunki, ja haluamme, että sen antamat mahdollisuudet hyödynnetään.





Entistä vahvempi elinvoimapolitiikka
tuo työpaikkoja ja asukkaita
Kasvua haetaan vahvuuksiin keskittymällä
Mikkelin on profiloiduttava entistä
enemmän korkeakoulukaupunkina.
Korkeakoulusektori, tutkimus ja tuotekehitys tuottavat hyvinvointia ja osaamista ympärilleen








Kaavoituksella ja infrarakentamisella
mahdollistetaan yritysten sijoittuminen
paikkakunnalle
Vastuullinen kilpailutus tuo työtä alueen toimijoille ja laskee kustannuksia
Matkailuun ja vapaa-ajan asumisen
kohdennetut panostukset lisäävät
myös asukkaiden hyvinvointia ja yritysten elinvoimaa tuomalla tuloja alueelle
Vireillä olevat investoinnit on vietävä
toteutusvaiheeseen

Rohkeutta ja rajoja – kannustava ja vastuullinen kuntatalous
Sote- ja maakuntauudistuksen myötä Mikkelin
kaupungin budjetti pienenee, kun resurssit siirtyvät osaksi uutta maakuntaa. Veroprosentin
ja sitä myötä verotulojen pieneneminen ei kuitenkaan tarkoita toimintojen heikkenemistä
vaan entistä kohdennetumpaa tehtäväkenttää.
Mikkeli on ollut etuotossa uudistuksen suhteen, kun vuoden 2017 alussa aloittaneeseen
Essoteen siirrettiin sosiaali-ja terveydenhuolto.
Mikkelin kehittämisen ensisijaisena tavoitteena me kokoomuslaiset näemme tulopohjan
kasvattamisen. Mikkelillä on keskivertoa
enemmän velkaa, mutta sitä on otettu pääasiassa tuottaviin investointeihin.
Veronkorotuksilla hankittujen lisätulojen tie on
käyty loppuun. Muuta tulopohjaa (maksut- ja
taksat) on arvioitava siten, että Mikkeli pysyy
kilpailukykyisenä muihin maakuntakeskuksiin
verrattuna.
Säästöjä haetaan ennen kaikkea toiminnallisista kokonaisuuksista ja toimintojen kustannustehokkaammasta järjestämisestä. Uudistuvan kunnan palveluntarjonnan tulee sijoittua
nykyistä kustannustehokkaampiin tiloihin ja
ratkaisujen on palveltava useita eri käyttäjiä
tyhjäkäyntiä välttäen.
Kaupunkia rakennetaan rakentamalla. Oikein
kohdennetuilla investoinneilla luodaan elinvoimaa ja työllisyyttä. Niitä ei siis pidä nähdä pelkästään menoeränä. Hyvin investoitu euro

tuottaa itsensä moninkertaisesti takaisin.
Tästä on Mikkelissä lukuisia esimerkkejä, kuten toriparkki ja keskustan kehittämiseen käytetyt resurssit osoittavat. Tulopohja ei kasva ilman panostusta ja joskus jopa harkittuja ennakkoluulottomia riskejä.
Sisäilmaongelmaisten kaupungin omistamien
julkisten rakennusten, kuten ongelmista kärsivien koulujen ja työpaikkojen korjaaminen on
välttämätöntä. Meidän mielestämme kaupunki
ei voi vaarantaa lasten, nuorten tai rakennuksissa työskentelevien terveyttä.
Mikkelillä on hyvä maine digitaalisuuden edelläkävijänä. Uudenlaisten ja nykyaikaisten ratkaisujen hakeminen ja ennakkoluuloton kokeileminen tuottaa hyvää kaikille ja onnistuessaan vapauttaa resursseja tehokkaaseen
käyttöön.






Verojen korottaminen ei ole enää vaihtoehto
Harkittu velanotto on väline tuottavien
investointien toteuttamiseen
Investoimalla rohkeasti rakennetaan
elinvoimaa ja kasvua
Sisäilmaongelmiin puuttuminen on
välttämätöntä
Tilojen käytön tehokas hallinta ja digitaaliset ratkaisut tuovat kustannussäästöjä ja vapauttavat resursseja.

