
KUNTAPÄÄTTÄJÄT AVAINASEMASSA 
 
Kesä kääntyy syksyä kohden ja politiikan rintamallakin alkaa tapahtua. Tulevan vuoden 
talousarvion valmistelu pääsee pian kunnolla vauhtiin ja poliitikot ryhtyvät siihen ottamaan kantaa. 
Kaupungin talous on erittäin haasteellinen ja tilanteen korjaaminen ei ole helppo nakki - toimintoja 
on muutettava. Yksi periaate on kuitenkin muuttumaton: Mikkelin kaupunki on olemassa 
kuntalaisten hyvinvointia varten. 
 
Tulevaisuuden menestyjäkunnat ovat ne, jotka pystyvät tekemään kauaskantoisia valintoja 
kuntalaistensa hyväksi. Kehityksen takana ovat aina ihmisten valinnat ja päätökset. Kestävä 
kuntatalous ei tarkoita lyhytnäköistä säästämistä ja alibudjetointia vaan suunnitelmallisuutta, 
kokonaistaloudellisuutta ja investointeja kuntalaisten elämään ja arkeen. Luottamushenkilöt ovat 
avainasemassa Mikkelin kaupungin toimintaa koskevassa päätöksenteossa. 
 
Näyttää sille, että kukaan ei oikein vielä tiedä minkälaiseksi tuleva vuosi taloudellisesti tulee 
kääntymään. Voi kun olisi se kristallipallo, jolla näkisi tulevaisuuteen ja joka auttaisi tekemään 
hyviä päätöksiä. Kun sitä ei kuitenkaan ole niin täytyy vain luottaa omaan ”palloon”. 
 
Vuosi 2010 kummittelee peikkona, koska talouden ennusteiden mukaan kuntien tuloissa tulee 
olemaan selvä alentuma. Saa nähdä mikä on Mikkelin tilanne vuoden päästä. Tällä hetkellä näyttää 
sille, että saisimme tänä vuonna tehtyä pienen ylijäämäisen tuloksen. Tämä kyllä edellyttää 
toimialoilta erittäin tiukkaa talouden pitoa. Lomautuksia emme kuitenkaan suunnittele emmekä 
sellaisia säästötoimenpiteitä, jotka vaikuttavat peruspalveluihin heikentävästi. Palvelujen on 
vastattava tarpeeseen ja työntekijöitä on oltava riittävästi. On taattava, että työyksiköissä on 
tarpeeksi käsi- ja jalkapareja työtä tekemässä. Kun on kyse esimerkiksi lasten päivähoidosta, 
perusopetuksesta tai vanhusten huollosta, työtä ei voi siirtää roboteille, vaan näitä voi tehdä vain 
ihminen ihmiselle. 
 
Mikäli meillä on toimivat ja laadukkaat peruspalvelut, ovat ne myös yksi kaupunkimme 
vetovoimatekijä. Eihän kukaan lapsiperhe muuta sellaiseen kaupunkiin, jossa ei ole hyvät 
päivähoitomahdollisuudet ja hyvät koulut ja harrastusmahdollisuudet. Uusia veronmaksajia 
saadaksemme meidän on perusasioiden lisäksi myös aktiivisesti markkinoitava Mikkeliä, luotava 
uusia työpaikkoja, rakennettava elävää kaupunkikeskusta ja ylläpidettävä vireää maaseutua. On 
kehitettävä ja kehityttyvä. Minulla on oikein hyvät fiilikset siitä, että vihdoinkin Mikkelissä on 
alkanut tapahtua positiivisia muutoksia, sekä henkisiä että fyysisiä.  
 
Jos jostakin olen erityisen huolissani, niin koko ajan kasvavasta nuorisotyöttömyydestä. Mikkelissä 
oli kesäkuussa alle 25-vuotiaita työttömänä 439 henkilöä, mikä on 44 % enemmän kuin vuosi sitten.  
Nyt on kyseessä kriisi, joka koskettaa eniten niitä nuoria, joilla on jo ammatillinen koulutus. 
Pelkkien työpajarahojen lisäys ei näin ollen ole riittävä lääkitys tähän tautiin. Mielestäni 
palkkatukirahan käyttäminen tilapäisten työmahdollisuuksien tarjoamiseen nuorille on nyt erittäin 
perusteltua. 
 
Nuorisotyöttömyyden hoitoon ja syrjäytymisen ehkäisyyn tarvitaan julkisen sektorin, oppilaitosten 
ja yritysten välistä monipuolista yhteistyötä, sekä ennen kaikkea rahaa valtiolta. Jokaisella nuorella 
tulee olla mahdollisuus normaaliin itsenäistymiseen ja aikuisuuteen. Olisi suuri virhe päästää nuoret 
syrjäytymään. Kaupunginhallitus on kuluvan vuoden aikana puuttunut kaupunkiorganisaation 
työllisyyden hoidon koordinoimiseen ja johtamiseen. Kaupunki on käyttänyt liian tehottomasti 
työllisyyden hoidon rahojaan eikä työllisyyden hoidolle ole aikaisemmin asetettu riittävästi 



tavoitteita. SDP:n ryhmä tekee kaikkensa, jotta tällainen kehitys ei jatku. Tulevana syksynä 
työllisyydenhoidon tavoite ja strategia tarkennetaan. 
 
Te kuntalaiset olette tärkein voimavara Mikkelin kehittämisessä. Olkaa siis yhteydessä 
luottamushenkilöihin ja kertokaa meille asuinympäristönne asioista.   
 
Lämpöisää loppukesää ja raikasta syksyn odottelua! 
 
Satu Taavitsainen 
SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja 
Kaupunginhallituksen jäsen 
 
 


