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Näkökulmia 
 

• Maaseutu/kaupunki –dikotominen ajattelu on aaltoilevaa liikettä ja se voimistuu 
aika-ajoin =>  Nykyisessä valtakunnallisessa keskustelussa  ns. ”kova” 
keskittämispuhe, jossa esim. yliopistotoimintojen keskittäminen ns. kasvaviin 
kaupunki- ja ”veturikeskuksiin”, jolloin esim. Mikkeli jää ko. kehityksestä sivuun 

• Toisaalta ns. kestävän kehityksen –konseptissa (Helsingin yliopisto) 
kaupunki/maaseutu –vastakkainasettelu ei toimi vaan esim. kestävän 
ruokajärjestelmän toiminta perustuu kaikkien alueiden / toimijoiden mukanaoloon 

• Kuntaliitokset 2001-2013 (Mikkelin maalaiskunta, Anttola, Haukivuori, Ristiina, 
Suomenniemi) => tiiviistä ruutukaavasta haja-asutusalueeksi  (n. puolet asukkaista 
asuu keskustaajaman/ruutukaavan ulkopuolella) => toisaalta nostanut tällä 
hetkellä esille ns. lähidemokratian (ja meillä aluejohtokuntien ) uudistamisen  

• Maaseudulle sijoittuneet elinkeinot koko kaupungin merkittävä elinvoiman lähde 
(metsät, elintarviketeollisuus (ml. luomu ja lähiruoka), matkailu (ml. vapaa-
ajanasuminen) => ei ole eriytynyttä eri alueiden (=keskusta/maaseutu) 
elinkeinopolitiikkaa vaan yleistä elinkeinopolitiikkaa 

• ”torilla tavataan”  => Mikkelin kaupungin tori (Suomen paras kaupunkikeskusta 
2012) on perinteisesti ollut maaseudun tuotteiden kauppapaikka ja on sitä myös 
edelleen 
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1) Vahvuuksiinsa nojaava elinkeinokaupunki – ”maaseutu osana 
yleistä elinkeinopolitiikkaa” 

 
• Tietotaidon ja osaamisen keskittymä  
• Profiloituminen elinkeinotoiminnan ja sen vetureiden kautta  

 
• Perustehtävänä on elinkeinojen toimintaedellytysten 

turvaaminen ja uusien elinkeinojen synnyttäminen 
vahvuusalueilla.  

• Kaupunki panostaa ulkoisiin hallintasuhteisiin. Erityisesti 
yritysyhteistyö on tärkeätä, mutta myös suhteet oppilaitoksiin, 
tutkimukseen, valtionhallinnon organisaatioihin ja kv. 
toimijoihin.  

• Johtamisen tehtävä on tarjota vakaa ja ennustettava 
kunnallinen päätöksenteko yritysten toimintaympäristöksi.  
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2)  Kokeileva kaupunki – ”maaseutu luonteva osa kaupunkia”  

  
• Kaupunki uusien ideoiden synnyttäjänä ja demokratian käyttöliittymänä  
• Jatkuvasti uusiutuva, mahdollisuuksiin tarttuva  
• Uusien ja yllättävien kehityskulkujen etsintä ja ihmisten omaehtoisten 

pyrkimysten tukeminen  
• Verkostojen ja yhteisöjen hyödyntäminen  
• Osallistuminen resurssina  
• Elämystalous ja kaupungin kokemuksellisuus  
• Kaupungin perustehtävässä korostuu demokratiarooli ja sen myötä 

kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien ja osallisuuden edistäminen.  
• Kaupunki tarjoaa erilaisia kasvualustoja uusille yhteisöllisille aktiviteeteille. 

Rooli sekä palveluissa että elinkeinokehittämisessä on mahdollistava ja 
fasilitoiva.  

• Johtaminen on sallivaa ja ennakkoluulotonta. Se tukee uudistumista ja 
perustuu yhdessä tekemiseen. Johtamisessa ja päätöksenteossa vaaditaan 
riskiensietokykyä.  
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3) Perinteinen palvelukaupunki – ”maaseutu kaupunkikeskustan 
ulkopuolella” 

 
 

• Hidas sopeutuminen palvelukysynnän muutoksiin  
• Pysyvät, hitaasti muuttuvat palvelut  
• Kuntalaisten yhdenvertaiset ja yhdenmukaiset palvelut  
• Osallisuus painottuu edustukselliseen demokratiaan  
• ”Näin on aina tehty”  

 
• Kaupungin kantava idea on tuottaa kuntalaisille laadukkaita peruspalveluita eri 

toimialoilla pääasiassa omana tuotantona  
• Organisaatio ja johtaminen ovat pitkälti hierarkiaan ja toimialojen tarkkoihin 

rajoihin perustuvia. Kuntalaisten äänen kanavoitumisessa suositaan edustuksellista 
demokratiaa, jota täydentävät kuntalaiskyselyt ja asukasneuvostot kuten 
vanhusneuvosto, vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto.  

• Johtaminen on pitkälti organisaation johtamista. Palvelustrategian (tavoitteet, 
mittarit ja arviointi) hyväksyminen on luottamushenkilöiden tärkein tehtävä.  
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4) Asiakaslähtöinen kaupunki – ”maaseutu osana digitaalista 
kaupunkia” 

 
• Kaupunki on palvelusysteemi 
• Kansalaisuuden tai kuntalaisuuden sijaan asiakkuus korostuu 
• Palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti 
• Asiakkaan ja tuottajan yhteispeli kehittämisessä olennaista 
• Asiakkaan valinnanvaraa lisätään ja asiakas voi itse päättää mistä palvelut hakee, mm. palveluseteli 
• Tarpeisiin vastataan rakentaen ja ennakoiden, jopa radikaalisti palvelukonsepteja kehittäen 

 
• Asiakaslähtöinen kaupunki on pohjimmiltaan palvelujärjestelmä. Palvelujen järjestämisessä idea on 

pyrkiä asiakaslähtöisyyteen ja mahdollistaa asiakkaan valinnanvapaus palveluissa. 
• Asiakaslähtöisen kaupungin tärkeimpiä kumppaneita ovat kehittäjäkumppanit, palveluiden 

tuottajat, palvelumuotoilijat ja oppilaitokset, yritykset, yhteisöt, kolmas sektori ja asiakas. 
• Organisaation on tarpeen olla kuntalaisten tarpeita aistiva, joustava ja nopeasti muutoksiin 

reagoiva. Pormestarimalli, elinkaarimalli, asiakasraadit ja aluetoimikunnat sopivat hyvin tähän 
kuntakuvaan. 

21.4.2016 6 


