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Kauppaneuvos Leo Laukkanen                                                                  19.8.2020 
Haukivuoren Aluejohtokunta 
                                                                                                                                  
 
ALUEDEMOKRATIA TOIMET MIKKELIN ALAKESKUSKSISSA v. 2021  

- Haukivuoren aluejohtokunnan pelkistys Aluejohtokuntien yhteenvetoon 
25.4./7.5.2020/Antti Pakarinen muistiosta. Malli on täsmentynyt kaupungin, 
aluejohtokuntien ja aluejohtokuntien puheenjohtajien käsittelyvaiheiden 
kautta ainoaksi kaikkien aluejohtokuntien hyväksymisesitykseksi 
kaupunginhallitukselle. Omaa esitystämme täydennettiin 31.8. kohdissa 3 ja 4 
lisäämällä siihen Haukivuoren aluejohtokunnan toimintaan liittyviä käytännön 
erityispiirteitä korostamaan osallisuuden esimerkkimalleja. 

 
Lähtökohtana on aluejohtokuntien säilyttäminen nykyrakenteella  
nykytoimintaan liittyvillä merkittävillä kehitystoimenpiteillä kunnallislain 36 §:n 
lähtökohdista soveltaen osin myös kunnallislain 22 §ää.  
 

1) Jokaiselta aluejohtokunnalta edellytetään valtuustokauden mittaista 
strategiaesitystä, jotka käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa.  
 
Tämä lähtökohta rakentuu myös siitä, että aluejohtokunnat siirretään 
kaupungin hallituksen ohjauksen alle. 
 

2) Tämän käsittelykokokonaisuuden myötä syntyneet strategiaesitykset liitetään 
tarpeellisilta osin kaupungin strategiaan. Näin kullekin aluejohtokunnalle 
muodostuu selkeä oman alueen lähtökohdista rakentuva toimintasuunni-
telma alueen erityispiirteiden ja resurssien mukaisesti koko strategia-ajalle ja 
vuositasoille, jota voidaan toteuttaa ilman erillistä ohjausta niiden kaupunki- 
ja muiden vastuuverkosto-osien kautta, joita yhteistyön lopputulokset 
edellyttävät. Tämä merkitsee myös sitä, että kaupunginhallituksen ohjausrooli 
ei työllistä sitä muuten kuin, jos aloite-esitykset ovat kaupunginhallituksen 
vastuu- ja käsittelytasoa.  
 

3) Strategia on myös suora perusta vakiintuneelle yhteistyölle muun muassa 
kumppanuusorganisaatioiden, eri paikallisyhdistysten, paikallis- ja vapaa-
ajanasukkaiden vuosittaisiin kuulemistilaisuuksiin (mm. vapaa-ajanasukkaiden 
vuosittaisiin tilaisuuksiin olemme saaneet 200 – 300 henkilöä). Jatkossa on 
mahdollisuus lisätä myös digitaalikontaktointia, joka on myös jo vakiintunut 
käytäntö Haukivuorella. 
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4) Aluejohtokuntien jäsenten valintaesitykset toteutetaan ilman poliittisia 
taustoja henkilövaaleilla aluejohtokuntalähtöisesti. (Case Haukivuori 2017: 
ilman ajk:n henkilöesityksiä alueen paikallis- ja vapaa-ajanasukkaille 
ehdotettiin nimeämään henkilöitä, jotka pystyvät alueen aikaansaannos- ja  
kehittämistoimiin veto- ja elinvoimalähtökohdista.  Äänestyspaikkoina kirjasto 
ja Wanha Osula, hajautetusti viisi suljettua postilaatikkoa haja-asutusalueella  
ja myös sähköpostiäänestys.) 
                                                                                                                                                                                                                  

5)  Aluejohtokuntien jäsenmäärää voidaan pienentää nykyisestä ja varajäsenyys 
keskittää 2 – 3:een ilman suoria henkilövarajäseniä. Näin myös varajäsenten 
informaatio -ja asioiden hallintatasoa voidaan lisätä. 
 

6) Aluejohtokuntien kokousmäärää esitetään myös pienennettäväksi 
keskimäärin neljään (4) kokoukseen. Aluekoordinaattoria tarvitaan, mutta se 
voi olla osa-aikainen muun toimen haltija, jolla on näkemystä alakeskusten 
tilanteista ja niiden erityispiirteitä 
 

7) Tämä kehittämisesitys edellyttää hallinto- ja hankintasääntöjen 
täsmentämistä ja selkeitä omatoimisuusrajojen määrittelyä, joissa 
aluekoordinaattorilla on myös toimivaltaa ratkaista strategian mukaisesti 
toiminnan resurssointeja. 
 

8) Aluejohtokuntien esityksellä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä ja 
yhdenmukainen laadukkaampi ja aikaansaannoksia korostava malli Mikkelin 
kaupungin alakeskuksissa. Toimenpide vahvistaa kaupungin kokonaiskehitystä 
ja toimivuutta veto- ja elinvoiman vahvistumisena ja asumisviihtyvyyttä sekä 
osallisuutta korostavana esimerkillisenä toimijana myös alakeskuksissa. 
  


