UUSI AIKA
Kokoomuksen ratkaisuja Mikkelin kaupungin elinvoiman, talouden ja työllisyyden edistämiseen.

1. Nyt on panostettava palveluun seinien sijasta.
Kaupungin on nostettava palvelun laatu strategiansa keskiöön. Palvelu tarkoittaa, että kaupunki toimii
joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Asukkaiden ja yrityselämän viihtyvyys on suurinta siellä, missä palvelut
järjestetään toimivasti ja missä asiat mahdollistetaan.
2. Palvelujen laatu varmistetaan katsomalla tulevaan ja luomalla pitkän aikavälin
strategia, johon kaikki sitoutuvat
Kokoomus arvioi yhdeksi poliittisia ristiriitaisuuksia vuosina 2017-2021 aiheuttaneeksi tekijäksi sen, että
vaalikauden aikana yhteinen suunta ja tavoitetila on ollut hukassa. Päättäjien tulee yhdessä löytää tämä
suunta luomalla pitkän aikavälin strategia ja tulevaisuuskuva Mikkelin kaupungille.
3. Kaupungin uuden strategian on oltava nykyistä huomattavasti terävämpi
Edelliseen strategiaan ja ohjelmiin verrattuna uuden strategian tulee olla huomattavasti paremmin
pohjustettu ja huomattavasti yksinkertaisempi mitata. Nykyisen 95 tulosmittarin sijaan on pyrittävä
harvoihin mutta tarkkaan valittuihin avainmittareihin. Tällaisia ovat mm. työttömyysaste ja nuorten
aikuisten poismuutto.
4. Nuorten aikuisten poismuuton vähentäminen on nostettava kaupungin
elinvoimastrategian ytimeen
Mikkeliä on kohdannut viimeisen vaalikauden ajan muuttotappio. Tavoitetilaksi on asetettava, että nuoret
aikuiset kokevat kaupunkia kohtaan sellaista kotiseuturakkautta, joka saa heidät sitoutumaan kaupunkiin ja
palaamaan esimerkiksi opiskelujakson jälkeen.
5. Työttömyyden vähentäminen on nostettava kaupungin elinvoimastrategian ytimeen
Kokoomus uskoo työhön. Työ on yksi parhaista keinoista edistää ihmisten sosiaalista yhdenvertaisuutta.
Myös yrittäjyys on tapa tehdä työtä, eikä näiden yhteiskuntaan osallistumisen muotojen välille saa luoda
vastakkainasettelua. Mikkelin kaupungin on oltava entistä parempi työllisyyden ja yrittäjyyden
mahdollistaja.
6. Mikkelin on luotava nelivuotinen yrittäjyysohjelma, jossa keskitytään yritysten
toimintaedellytysten parantamiseen
Mikkelin on kehitettävä yritysystävällisyyttään, joka useissa barometreissä on arvioitu yritysten taholta
keskimääräistä heikommaksi. Yritysystävällisyys tarkoittaa esimerkiksi kaupungin palvelua, lupaprosesseja,
hankintoja, yritysilmapiiriä, taloutta ja useita muita kaupungin sisäisiä tekijöitä. Osana yritysystävällisyyttä
ovat myös laadukkaat yrityspalvelut.

7. Kilpailua avoimen sektorin kanssa on vältettävä
Mikkelin kaupungin on varmistettava, ettei se kilpaile yksityisen yritystoiminnan kanssa ja näin heikennä
avoimen sektorin työllisyyttä ja toimintaedellytyksiä. Kaupungin ei myöskään tule kantaa yrityssektorille
kuuluvia liiketoimintariskejä. Kaupunki voi olla yritystoiminnan mahdollistaja - mutta ei liiketoiminnan
yksinomainen harjoittaja. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla on Mikkelissä suuri määrä työpaikkoja ja
yksityisiä yrityksiä. Mikkelin kaupungin on hyödynnettävä tätä voimavaraa esimerkiksi
palvelusetelijärjestelmän kautta.
8. Avoimen sektorin työpaikat
Mikkelin kaupungin on toiminnallaan määrätietoisesti edistettävä avoimen sektorin työpaikkojen
syntymistä. Avoimen sektorin olemassaolo luo kaupungille elinvoimaa, kilpailukykyä ja tuloja.
9. Mikkelin kaupungin pitovoimatyö on nostettava uudelle tasolle
Asukkaiden pitovoimaongelma (muuttotappio) on maksanut Mikkelille 20 miljoonaa euroa edellisen
vaalikauden aikana. Pitovoima on välittämistä, kuuntelemista ja osallistumista. Pitovoimatyössä tärkeintä
on ennakoitavuus. Päätöksenteon tulee perustua ennusteisiin, jotka tulee myös voida kuntalaisille julkaista.
Kaupunki ei ole lukujen valossa tässä viimeisen neljän vuoden aikana onnistunut.
10. Kaavoituksessa ja maankäytössä on aloitettava uusi aika
Mikkelin kaupungin kaavoitusta ja maankäyttöä on kehitettävä pitkäjänteisesti. Kaupungin tulee laatia uusi
maapoliittinen ja asuntopoliittinen ohjelma vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän kanssa. Ohjelmassa tulee
luoda pitkän aikavälin tavoitetila sekä vuosittaiset osatavoitteet vähintään kymmenen vuoden ajalle.
Saimaan kauniilla Mikkelillä tulee olla jatkuva tarjonta laadukkaita asumisen ja ranta-asumisen
vaihtoehtoja. Tällaiset vaihtoehdot on tuotettava kustannustehokkaasti, esimerkiksi asuinalueittain
tuotettuna. Saimaansivun asuinalueiden valmistelut on vietävä päätökseen. Erityisesti Satamalahti ja
Launiala tulee ottaa määrätietoiseen valmisteluun. Kaavoitukselle on laadittava julkinen tavoiteaikataulu,
jonka etenemistä tulee seurata. Jopa kymmenen vuotta kesken olleet kaavoitukset joko viedään
päätökseen tai poistetaan kokonaan valmistelusta. Asioita ei enää jätetä roikkumaan, kuten Ristiinan
kirkonkylän seudun kaavan osalta on tehty.
11. Rakennusluvat järjestykseen
Rakennusluvan käsittelyajan on Mikkelissä oltava korkeintaan kaksi viikkoa hakemuksesta päätökseen. Ei
yhtään enempää. Ei selittelyjä, ei poikkeuksia.
12. Konsernijohtaminen on vietävä uudelle tasolle
Mikkelin kaupungissa on johtajuuden ja tavoitteiden vaje. Poliittinen kenttä hajoaa moniin suuntiin, koska
päätöksenteossa ei ole yhteistä, jaettua tavoitetilaa ja visiota.
Nykyinen kaupunkistrategia ei tällaista tarjoa.
Kokoomus esittää, että Mikkelin kaupunki luo elinvoimayksikön, jonka työnkuvaan kuuluu suunnittelu- ja
toteutusvastuu pitkän aikavälin strategiasta.
Elinvoimayksikköön keskitetään vastuu kaikkien konserniyhtiöiden valvonnasta, markkinoinnista ja
viestinnästä, kehittämishankkeista, korkeakouluyhteistyöstä ja keskinäisen yhteistyön kehittämisestä.
Elinvoimayksikkö vastaa myös konsernirakenteen tarkastelusta.

Mikkelin kaupunki on Essoten suurin kunta, käyttäjä ja rahoittaja. Edelleen Kokoomus esittää
elinvoimayksikön työtehtäviin sisällytettäväksi kaupungin Essote-edunvalvontaa. Vuonna 2019 Mikkelin
kaupungin Essote-kuntalaskutus oli 204,2 miljoonaa euroa ollen 53 % kaikista kaupungin kuluista. Summa
kasvoi vuodessa 7 %.
13. Hankinnat keskittämisellä ja valvonnalla kuriin
Kokoomus esittää hankintayksikön aseman vahvistamista siten, että jokaiseen määrältään yli 100 000 euron
hankintaan on liitettävä hankintayksikön erillinen hyväksyntä. Tämä hyväksymismenettely pakottaa
jokaisen merkittävän hankinnan kulkemaan sellaisten ihmisten kautta, joilla on hankintaprosessin ja
kaupungin hankintasäännön riittävä osaaminen. Hankinnan hyväksymättä jättäminen käsitellään samoin
periaattein kuin työnantajan ohjeiden noudattamatta jättäminen. Myös hankinnan jälkeen alkavan
toteutusvaiheen valvontaa tulee vahvistaa ja hankinnan toteuttavan virkamiehen valvontavastuuta
toteutuksesta korostaa. Virkamies vastaa toteuttamastaan hankinnasta.
14. Poliittisen johdon kehittäminen
Mikkelin kaupungin volyymi ylittää 380 miljoonaa euroa vuodessa ja kaupunki tuottaa peruspalvelut yli 53
000 asukkaalleen. Kaupunkia on johdettava ammattitaitoisesti niin virkamiestasolla kuin poliittisestikin.
Kokoomus esittää, että jokaiselta Mikkelin kaupunginhallitukseen, kaupunginvaltuustoon j a
konserniyhteisön hallitukseen valittavalta jäseneltä edellytetään Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) koulutuksen läpikäymistä.
15. Päätösten elinvoimavaikutusten arviointi
Kokoomus esittää, että jokaiseen arvoltaan yli 300 000 € päätökseen (investointi tai rakenteellinen muutos)
on liitettävä pakollinen elinvoimavaikutusten arviointi. Arviointi tulee toteuttaa kirjallisesti ja eri
toimialajohtajan alaisuudessa, kuin missä päätösesitys valmistellaan. Kaupungin monivuotisten strategia- ja
investointiohjelmien sekä suurten yksittäisten investointien osalta keskeisiltä sidosryhmiltä tulee pyytää
julkiset lausunnot, jotka liitetään päätöksentekoaineistoon.
16. Kaupungin henkilöstöjohtaminen uudelle tasolle
Mikkelin kaupungin maine työnantajana on viime vuosina selkeästi heikentynyt, eikä avoimiin työpaikkoihin
saada hakemuksia entiseen tahtiin. Kokoomus esittää tämän mainekuvan kehittämistä
henkilöstöjohtamisen keinoin. Mikkelin kaupungin on aloitettava julkinen ja jatkuva työhyvinvoinnin
mittaaminen.
Hyvään mainekuvaan kuuluu myös selkeä työnjako. Poliitikon tehtävä on tukea, luottaa ja auttaa hyviä
virkamiehiä toimimaan hyvin.
Mittaaminen tulee toteuttaa standardoidusti vähintään kerran vuodessa. Mittaustapana tulee käyttää
kansallisesti jo laajasti käytettyjä mittaustapoja, kuten esimerkiksi Parempi Työyhteisö (ParTy) - kyselyjä.
Näissä mittaustavoissa saatavilla on valmiiksi myös kansallista benchmarking-tietoa. Yli 20 hengen
tulosyksiköiden tulokset ja näiden pitkäaikaiskehitys tulee toimialoittain koota julkiseksi dokumentiksi.
17. Työnteon esteiden poistaminen ja työnkuvien kirkastaminen
Mikkelin kaupungin tulee panostaa voimakkaammin keinoihin, joilla työnteon esteitä voidaan poistaa ja
työn imua parantaa. Myöskään sairauspoissaolot eivät vähene käskemällä, vaan työnteon edellytyksiä
edistämällä. Henkilöstön osalta tärkeää on myös työnkuva ja sen pitävyys. Mikkelin kaupungin tulee
jatkossa mitata entistä tarkemmin kaupungin työn tuottavuutta. Erityisesti tuottavuutta tulee mitata

asiakkaille (kuntalaisille) tehtävän työn kautta. Käytetäänkö henkilöstön työaika niihin asioihin, joita varten
heidät on palkattu?
18. Osaoptimointi ei johda tuottavuuteen
Kokoomus esittää aloitettavaksi Mikkelin kaupungin sisäistä työtehohanketta, jonka tavoitteena on
tarkastella niitä rakenteita, joissa työtä tehdään. Jos työnantajan määrittämät rakenteet eivät mahdollista
tuottavaa työtä, kuka on vastuussa muutoksesta? Jotta tuottavuutta saadaan kasvatettua, tarvitaan
kokonaisvaltaista tarkastelua ja puuttumista alkuperäiseen ongelmaan. Tuottavuus syntyy, kun kaupungin
henkilöstön käyttämä työaika kohdentuu oikeisiin asioihin.
19. Talouden avoimuus kuntalaisille
Kuntalaisilla on oikeus odottaa, että kaupunkia johdetaan ammattimaisesti ja kuntalaisilta kerättyjä varoja
käytetään oikein ja tehokkaasti. Tämä osoitetaan avoimuudella. Kokoomus vaatii, että Mikkelin kaupunki
julkaisee jatkossa ostolaskutietonsa esimerkiksi koneluettavassa muodossa avoimen datan periaatteita
käyttäen. Kuntalaisen tulee saada tieto ilman erillistä julkisuuslain mukaista tietopyyntöä.
20. Sisäisen palvelutuotannon hinnat julkisiksi
Mikkelin kaupungin tulee laskea ja julkaista sisäisen palveluntuotantonsa hinnat. Vain tällä tavalla sisäisen
palveluntuotannon tehokkuutta voidaan arvioida ja kehittää suhteessa esimerkiksi avoimella sektorilla
tuotettavaan vastaavan sisältöiseen palveluun.
21. Verojen ja maksujen korotukset kuriin
Kokoomus haluaa, että Mikkelin kaupungin verojen ja maksujen kokonaisaste pidetään lähellä
valtakunnallista keskitasoa. Tällöin verotuksella ei aseteta mikkeliläisiä muita heikompaan asemaan
asuinpaikkaa valitessa. Periaate edellyttää kaupungilta vastuullista taloudenpitoa.
22. Mikkelin kaupungin talous tulee tasapainottaa rakenteellisin uudistuksin
Myös SOTE-palvelujen rakenteita tulee voida uudistaa. Investointiohjelmaa tulee voida tarkastella
uudelleen: onko kaikki ohjelmassa todella tarpeellista, koska käytännössä investoinnit toteutetaan nyt
yksinomaan velkarahalla. Nyt on aika painaa investoinneissa jarrua. Investointeja tulee kohdentaa
uudelleen esimerkiksi korjausvelan pienentämiseen vesihuollon infrastruktuurissa, sillä puhdas vesi on
kaupunkilaisten perusoikeus.
23. Alijäämän kattaminen
Kokoomus on valmis hyväksymään energiaomaisuusjärjestelyn kertyneen alijäämän kattamiseksi, mutta
tätä järjestelyä ei tule toteuttaa palkintona huonosti hoidetusta taloudesta. Talous tulee ensin ajaa
tasapainoon, jonka jälkeen jo kertynyttä alijäämää voidaan kattaa tarvittaessa energiaomaisuusjärjestelyin.
Kuntalaisten etu on, että myynti kohdentuu ainoastaan vähemmistöosuuteen osakkeista.
24. Kaupungin ja maakunnan kärjet uudelleenarviointiin
Etelä-Savon maakunnan kärkiä ovat metsä, vesi ja ruoka. Mikkelin kaupungin strategiset kehitysalustat ovat
Kalevankankaan hyvinvointikeskittymä, arkistoalan Memory Campus ja EcoSairilan vihreän teollisuuden
alue. Lisäksi kaupunki panostaa erityisen paljon matkailuun. Yksikään maakuntastrategian tai kaupungin
strategian kärjistä ei ole (mekaaninen metsäteollisuus ja sen palveluketjut pois lukien) työllisyydellä,
liikevaihdolla tai liikevaihdon kehityksellä mitaten Mikkelin kaupungin merkittävimpien toimialojen
joukossa. Kokoomus haluaa Mikkelin kaupungin kehittävän ja hakevan kasvua jatkossa erityisesti

toimialoilta, jotka ovat jo osoittaneet menestyvänsä ja kasvavansa Mikkelissä. Tällaisia toimialoja ovat mm.
turvallisuusteknologia ja liikenne.
25. Korkeakoulutuksen kehittäminen
Matalan jalostusasteen työpaikkoihin keskittyminen on Mikkelin kaupungin elinvoiman kannalta tuhoisaa.
Jalostusastetta ja osaamisintensiivisten alojen osuutta on nostettava. Tähän tarvitaan korkealaatuista
koulutusta. Mikkelin kaupungin on aktiivisesti edistettävä yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoista
koulutus- ja tutkimustoimintaa Mikkelissä. Lisäarvo nykytilanteessa olisivat esimerkiksi MBA, maisteri- ja DItason tekniset koulutusohjelmat.
26. Edunvalvonta ja yhteistyö on vietävä uudelle tasolle
Edunvalvonta on maakunnan ja kaupungin kehittämiseen keskeisesti vaikuttavien asioiden tai hankkeiden
edistämistä. Edunvalvonnan tavoitteena on lisätä niin Mikkelin kuin koko Etelä-Savon maakunnan
asukkaiden hyvinvointia ja menestystä.
Me haluamme toteuttaa vaikuttavaa edunvalvontaa, yhteistyössä kaupungin kanssa, alueen
kansanedustajien, euroedustajien, elinkeinoelämän organisaatioiden ja muiden tarpeellisten tahojen
kanssa.
Mikkelin kaupungin ja Itä-Suomen kannalta erityisen tärkeitä ovat valtion liikenneratkaisut. Näiden osalta
on tehtävä jatkuvaa edunvalvontaa ja kaupunkien välistä edunvalvontayhteistyötä. On oltava yhteinen
säännöllinen edunvalvontafoorumi. Yhteistyössä tehtävä edunvalvontatyö on vietävä uudelle tasolle.
Maamme hallitus on asettanut tavoitteen, että Etelä-Savo pysyy yhtenäisenä. On kaikkien Etelä-Savon
kaupunkien ja kuntien vastuulla tehdä Etelä-Savosta yhtenäinen.

Kokoomuksen ratkaisuja mikkeliläisten hyvinvointiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin.

27. Hyvinvointikaupunki luo ihmisten keskeistä vuorovaikutusta
Taloudellisen myllerryksen aikana palveluiden uudistaminen ja kehittäminen tehokkaamman
toimintamallin etsimiseksi on erityisen tärkeää. Uusi ajattelu ja toimintamallit tuovat yhteisöllisyyttä ja
hyvinvointia. Käytetään tilojamme ennakkoluulottomasti yhteisöllisyyden luomiseen. Esimerkkejä tästä
uudesta toiminnasta on mm. museo kauppakeskuksessa. Muutetaan kirjastot sisätoreiksi ja
kansalaisopistot kansan olohuoneiksi. Myös koulujen tilat on otettava mahdollisimman laajalti käyttöön
kehittämällä mm. varausjärjestelmiä.
29. Sivistyskaupunki Mikkeli antaa lupauksen kaikille nuorille, että turvaverkko kestää
Lasten ja nuorten hyvin voinnin eteen on Mikkelissä tehty määrätietoisesti töitä. On tärkeää, että
varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on tarvittavat resurssit vastata nuorten ongelmiin ennaltaehkäisevästi.
Kiinteä yhteistyö on säilytettävä sote-uudistuksen jälkeen koulujen ja kouluterveydenhuollon välillä.
Kouluterveydenhuollon tilojen on sijaittava kouluilla.
30. Kouluväkivalalle nollatoleranssi
Mikkelin kaupungin on edelleen kehitettävä ja integroitava toimintamalleja kouluväkivallan ja kiusaamisen
ehkäisemiseksi koulujen toimintaan. VERSO- ja KIVA- kouluhankkeiden työtä on jatkettava.
31. Mahdollisimman varhainen kotiin annettava tuki lapsiperheille ongelmissa – Imatran malli
Monissa perheissä kohdataan ongelmia. On erittäin tärkeää, että vanhemmille ja lapsille on olevassa
riittävät tukitoimet ongelmien kohdatessa perheitä. Imatralla on aktiivisella toiminnalla saatu vähennettyä

esimerkiksi huostaanottoja ja pitkäaikaisia sijoituksia perheen ulkopuolelle. ESSOTE:n on panostettava
ennaltaehkäisevään toimintaan perhetyössä
32. Järjestöjen roolia vahvistettava sote-kentässä
Järjestöjen tekemä työ sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä on korvaamatonta. Järjestöjen ja yhdistysten
laajan ja merkityksellisen työn tunnustaminen ja toimintaedellytysten turvaaminen alueella on ensiarvoisen
tärkeää. Kaupungin ja Essoten on huolehdittava osaltaan järjestökentän rahoituksesta ja tilakysymyksistä.
33. Monipuolisten liikuntapalveluiden tuottaminen
Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät on jo alueella ulkoistettu Essotelle on Mikkelin pidettävä
huolta asukkaidensa hyvinvoinnista turvaamalla omalta osaltaan monipuoliset liikuntapalvelut. Mikkelissä
on kokoonsa nähden erinomaiset ja helposti saavutettavat liikuntamahdollisuudet. On kuitenkin seurattava
aikaa ja mahdollistettava uusien liikuntalajien tulo Mikkeliin vahvalla yhteistyöllä yrittäjien kanssa ja
tarvittaessa omana toimintana. Liikuntapaikkojen kuntoa ja käyttöä on seurattava jatkuvasti, jotta
liikuntapalveluiden resurssit ovat jatkuvasti tehokkaimmin käytössä. Liikunnan lisääminen kansalaisten
arkeen on parasta kuntataloudenhoitoa.
34. Harrastus kaikille lapsille – Harrastustakuu käytäntöön
Mikkelin kaupungissa on erittäin laaja tarjonta erilaisista harrastuksista niin aikuisille kuin lapsille.
Kaupungin tavoitteena tulee tulevaisuudessa olla tarjota mahdollisuus kaikilla lapsille yhteen
harrastukseen. Tämän toteuttamiseen tulee käyttää hankkeita ja aktiivista yhteistyötä koulujen ja seurojen
ja järjestöjen kanssa.
35. Esteettömyyden kehittäminen
Mikkelissä on tällä hetkellä käynnissä suuret investoinnit päiväkoti- ja kouluverkkoon. Suunnittelussa ja
rakentamisessa on otettava huomioon esteettömyyden vaatimukset. Esteettömyys tulee huomioida myös
kaupungin korjausrakentamisessa.
36. Kotihoidon toiminnan kehittäminen
Valtakunnallisen trendin mukaisesti laitoshoidon vähentyessä on kotihoidon merkitys korostunut viimeisen
parin kymmenen vuoden aikana myös Essoten alueella. Kotihoitoa on kehitetty määrätietoisesti ja tätä
kehittämistyötä on edelleen jatkettava. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että oikeat asiakkaat
ovat sijoitettuna oikean palvelun piiriin niin taloudellisesti kuin inhimillisesti järkevällä tavalla.
37. Panostetaan laadukkaaseen ja monipuoliseen senioriasumiseen
Seniorit ovat yksilöitä niin toimintakykynsä kuin asumistoiveidensa kanssa. Nykyaikainen senioriasuminen
tarvitsee vaihtoehtoja. Mikkelissä on oltava tulevaisuudessa vaihtoehtoja asumiseen ja erilaisia palveluita
tukemaan asumista kotona mahdollisimman pitkään.
38. Mahdollistetaan yhteisöllinen eri sukupolvien yhteisöllinen asuminen
Kaavoituksessa on huomioita mahdollisuus yhteisölliseen asumiseen luomalla erilaisia alueita asumiselle ja
sen tarpeille. Pankalammen kaava on tällaisesta alueesta erinomainen esimerkki.
39. Jatketaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä
Essotella on tehty määrätietoista työtä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisessä. Tämän työn
riittävä resurssointi ja jatkuva kehittäminen on erittäin tärkeää alueen hyvinvoinnin kannalta. Erityisesti olisi
panostettava nykyaikaisiin ja tutkitusti tehokkaisiin hoitoihin ja palveluihin.
40. Vammaispalvelut toteutettava lähipalveluina
Vammaispalvelut tulevat olemaan isossa myllerryksessä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä.
On erittäin tärkeää, että palvelut ovat laadukkaita, oikean tasoisia ja toteutettuna mahdollisuuksien
mukaan lähipalveluina. Vaalialan asema palveluiden tuottajana on arvioitava kriittisesti.

41. Alueelle on laadittava paikallinen omaishoidon strategia
Omaishoitajilla on raskas ja tärkeä rooli Suomalaisessa terveydenhuollossa. Tuki omaishoitajille ja
omaishoitajien aseman saavuttaminen on sattuman varaista. Alueelle on luotava paikallinen omaishoidon
strategia, jolloin koko Essoten alueella toimitaan samalla tavalla ja samoilla kriteereillä.
42. Omaishoidon tukeminen vaatii joustavia malleja
Omaishoitajien tuen tarpeet ovat erilaiset. Erityisesti lapsiperheissä omaishoidon tilanne tukien suhteen on
huono.
43. Palvelusetelit on otettava käyttöön kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla
Alueelliset toimintamallit ja -tarpeet ovat yksilölliset. Palveluseteleiden käytöllä voidaan toimintoja
tehostaa ja resursseja kohdentaa tarkemmin. Yksityinen sektori voi laajalti tukea julkista palvelutuotantoa.
44. Henkilökohtainen budjetointi pilotoinnista vakiintuneeksi käytännöksi
Essoten alueella on pilotoitu henkilökohtaista budjetointia. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Nyt tämä
toimintatapa on saatava vakiintuneeksi käytännöksi.
45. Digitaalisia kotiin annettavia palveluita on kehitettävä
Tietotekniikan kehittyessä mahdollisuudet digitaalisten palveluiden laajamittaiseen hyötykäyttöön. Oikeaaikaiset neuvovat palvelut ja uudet tavat hoitaa asioita säästävä resursseja ja tehostavat palveluita.
Koronapandemia on nopeuttanut muutosta, mutta edelleen on paljon kehitettävää.
46. Tuetaan rohkeaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen kehittämistä palvelemaan asiakkaita
paremmin ja kustannustehokkaammin
Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousuvauhti on ollut nopeaa viimeisten vuosien aikana.
Nousupaine yhdessä kestävyysvajeen kanssa ajaa kunta- ja valtion talouden suuren kuormituksen alaiseksi.
Tämän paineen pienentäminen vaatii toimenpiteitä tehokkaampien toimintojen tuottamiseksi kaikilla
tasoilla. Tämä tulee todennäköisesti edellyttämään puuttumista myös palveluverkkoon ja palvelutasoon
tulevaisuudessa.
47. Tuetaan Essoten laajaa ja aloitteellista yhteistyötä eri sairaanhoitopiirien kanssa toimintojen
turvaamiseksi
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen näyttäessä jäävän vain hallinnolliseksi uudistukseksi on
toiminnallista tehokkuutta ja taloudellisuutta haettava kuntayhtymän omin keinoin yhteistyöstä eri
sairaanhoitopiirien kanssa. Kuntayhtymän toimintakyvystä ja työpaikoista Mikkelissä on pidettävä kiinni.
48. Panostetaan perusterveydenhuollon kehittämiseen
Hyvillä peruspalveluilla katkaisemme terveys- ja hyvinvointierojen kasvun sekä palvelutarpeen liiallisen
nousun erikoissairaanhoidossa. Raja-aitojen purkaminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon
välillä on tärkeää, jotta jokainen asiakas olisi hoidossa oikeassa paikassa ja hoitopolut ovat tehokkaita.

