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Kokoustiedot 
 
 
Aika:  perjantai 28.8.2020 klo 13.05 – 14.35 
Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginvaltuuston istuntosali, 

2. krs 
 
Paikalla: Himanen Vesa, Helsinki 
 Karhunen Pekka, Tampere 
 Santasalo Tuomas, Helsinki 
 Ämmälä Martti, Helsinki 
 Penttinen Markku, Helsinki 
 Wikman Lasse, Helsinki 
 Luotonen Jouni, Helsinki 
 Juva Ilkka, Helsinki, puheenjohtaja 
 Kauranen Aki, Mikkeli, sihteeri 
 Rantanen Manu, Ruralia-instituutti 
 
Poissa: Auvinen Oskari 

Kauravaara Heini 
 Kaasalainen Kai 
 Saukko Ari 
 Jama Teemu 
 Latvanen Silja 
 Paavilainen Ulla-Maija 
 Halonen Timo 
 Ruhanen Seppo 
 Nylund Risto 
 Ollikainen Jukka 
 Matias Hilden 
 Simoska Mervi 
 Ruotsalainen Leena 
 Pasanen Unto 
 Vornanen Tuula 
 Häkkänen Markku 
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1 / 11 §  
 
Kokouksen avaus  

   
 
Ehdotus  

  Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
   

Päätös 
   Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
______________________________________________________________________________ 
2 / 12 §  
 
Kokouksen esityslista 
  
 
Ehdotus 
  Hyväksytään esityslista asioiden käsittelyjärjestykseksi. 
  
Päätös 
  Hyväksyttiin. 
 
________________________________________________________________________________ 
3 / 13 § 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja 
   

 Käydään läpi edellisessä kokouksen pöytäkirja sekä kokouksessa 
sovittujen asioiden eteneminen. 
 

 
Ehdotus 

Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 
  Merkittiin. 
 
 
_______________________________________________________________________ 
4 / 14 §  
 
Korona-poikkeusajan vaikutus vapaa-ajanasumiseen 
 

Valtuuskunnan keskuudesta on noussut esille ajatus, että valtuuskunta 
keskustelisi korona-poikkeusajan vaikutuksista mökkiläisyyteen ja vapaa-
ajanasumiseen yleensä.  Lähtöoletuksena on, että koettu poikkeusaika on osin 
muuttanut kuluttajien käyttäytymistä jopa pysyvästi. Lisäksi mökkikauppa on 
selvästi lisääntynyt ja uusia vapaa-ajanasukkaita on tullut mm. Mikkelin 
seudun kuntiin.  Myös etätyön mahdollisuus mökiltä on konkretisoitunut.  
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Ehdotus  

Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta keskustelee sekä tekee kevyen swot-
analyysin liittyen korona-poikkeusajan mukana tuomiin vapaa-
ajanasumiseen liittyviin ja vaikuttaviin ilmiöihin.  

 
Päätös 

Merkitään tiedoksi, että aihetta alusti Manu Rantanen Ruralia-
instituutista. Kokouksessa nähty esitys on pöytäkirjan liitteenä. 
 
Esityksen jälkeen käydyn keskustelun aikana kokoukseen osallistujat 
tekivät muistiinpanoja aiheeseen liittyen hyödyntäen heille jaettua swot-
analyysipohjaa. Yhteenveto kirjatuista asioista on pöytäkirjan liitteenä. 
 
Samassa yhteydessä pohdittiin yhteisen avoimen keskustelutilaisuuden 
järjestämisestä seudun vapaa-ajanasukkaille. 

 
_______________________________________________________________________________ 
5 / 15 §  
 
”Kakkosasumisen” rekisteröinti ja tilastoiminen 
 

Edellisessä kokouksessa esille nousi ns. ”kakkosasumisen” reksiteröinti 
ja tilastoimisen mahdollisuus. Kokouksen jälkeen on valmisteltu 
seuraava esitys:  
 
Ehdotus valtiovarainministeriölle sekä Digi- ja väestötietovirastolle 
ns. kakkosasumisen rekisteröinnin ja tilastoimisen käynnistämisestä 
  
Valtiovarainministeriön laatima kaksoiskuntalaisuusselvitys julkistettiin 
alkuvuodesta 2018. Selvityksessä korostettiin tulkintaa siitä, että ajateltu 
kaksoiskuntalaisuus on jo käsitteenä vanhentunut, ja olisi syytä puhua 
pikemminkin monipaikkaisuudesta. 
  
Monipaikkaisuuden tunnistamisen ja hyödyntämisen kannalta suurin 
ongelma liittyy riittämättömään tietopohjaan. Loma-asunnoista on 
saatavilla kiinteistörekisteritietoja, ja loma-asuntojen lukumäärä on noin 
500 000. Työasuntovähennystä on verotuksessa saanut noin 10 000 
suomalaista vuosittain. On arvioitu, että yli 100 000 alaikäisellä lapsella 
on vuoroasumisen vuoksi kaksi osoitetta. 
  
Valtiollisessa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa monipaikkaisuus 
tunnetaan ja tunnistetaan kuitenkin heikosti. Tietovaje näkyy myös 
paikallisella tasolla. Esimerkiksi loma-asukkaiden osalta kontaktointi 
perustuu kunnissa ainoastaan kiinteistörekisterin omistajatietoihin. 
Laajamittaisessa yhteiskunnan häiriötilanteessa, kuten vaikkapa 
pitkäaikaisessa sähkökatkossa, ei Pelastuslaitoksella ole tietoa siitä 
kenen käytössä yksittäinen loma-asunto tosiasiallisesti on, eikä 
esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevia (vaikkapa yksin asuvat 
ikäihmiset) voida tunnistaa. Vastaava ongelma koskettaa myös 
kaupunkien asunto-osakeyhtiöitä. 
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Iso-Britanniassa väestölaskennan yhteydessä selvitetään ns. second 
address -asukkaiden lukumäärä. Tässä tilastossa huomioidaan ne 
kansalaiset, jotka oleilevat kalenterivuoden aikana yli 30 vuorokautta 
virallisen kotipaikkansa ulkopuolella. Tilastoinnissa on selvitetty myös 
kakkosasunnossa asumisen syyt (mm. vapaa-aika, opiskelu, työ, lapsen 
asuminen toisen vanhemman luona). 
  
Monipaikkaisuuden paremmaksi tunnistamiseksi Mikkelin seudun 
vapaa-ajanvaltuuskunta ja seudun kunnat ehdottavat 
valtiovarainministeriölle sekä digi- ja väestötietovirastolle, että ne 
käynnistäisivät riittävät toimenpiteet ns. kakkosasukkaiden paremmaksi 
tunnistamiseksi ja tilastoimiseksi. 
 
Esitys on tarkoitus luovuttaa Kuntaministeri Sirpa Paaterolle hänen 
Mikkelin-vierailun yhteydessä 28.8.2020. 
 

 
Ehdotus 
  Merkitään tiedoksi. 
 

 
Päätös  
  Merkittiin. 
 
________________________________________________________________________________ 
6 / 16 §  
 
Muut asiat 
 

Saimaa-ilmiö 
Mikkelin, Kuopion, Joensuun, Lappeenrannan ja Savonlinnan 
kaupunkien sekä Etelä-Savon maakuntaliiton, Pohjois-Savon liiton, 
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sekä Etelä-Karjalan liiton yhteinen 
Saimaa-ilmiö-hanke valittiin jatkoon kansainvälisen asiantuntijaraadin 
esivalintakokouksessa 23.-24.6.. Savonlinnan lisäksi jatkoon pääsivät 
myös Tampere ja Oulu. 

 
Kulttuuripääkaupunkihaun toisessa vaiheessa valmistetaan 100-sivuinen 
lopullinen hakukirja, jossa esitellään tarkennettu ja yksityiskohtainen 
suunnitelma kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmasta ja toteutuksesta. 
Ennen lopullista valintaa asiantuntijaraadin delegaatio tutustuu 
hakijakaupunkeihin paikan päällä. 

 
Ehdotus 

Merkitään tiedoksi.. 
    
 
Päätös  
  Merkittiin. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
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7 / 17 § 
 
Tiedottaminen 
 
 
Ehdotus 
  Päätetään mahdollisista tiedotettavista asioista. 
 
 
Päätös 

Todettiin, että pykälän 15 § asiaan liittyen on tehty tiedote, joka on 
julkaisuvapaa 28.8. klo 16 alkaen. 
 
 

________________________________________________________________________________  
 
8 / 18 § 
 
Seuraava kokous 
 
 
 
Ehdotus 
  Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 
 
 
Päätös 

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään perjantaina 6.11.2020 klo 13 
alkaen. 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Mikkelissä 28.8.2020 
 
 
 
Ilkka Juva   Aki Kauranen 
puheenjohtaja  sihteeri 


