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Kaupunkiamme kehitetään turvallisena ja 
houkuttelevana asuinalueena. Elinvoimaa 
lisätään monialaisella yritys-, koulutus- ja 
tutkimusyhteistyöllä. Luomme edellytyksiä 
yritystoiminnan kehittämiselle ja uusille 
innovaatioille. 

Hyödynnämme ainutlaatuista luontoa ja 
ympäristöämme matkailun kehittämisessä. 
Lisäämme asukkaiden ja matkailijoiden 
viihtyvyyttä kannustamalla osallistumaan ja 
kehittämällä monipuolisia kulttuuri-, liikunta- 
ja hyvinvointipalveluja.

Yleinen strateginen päämäärä

Strategiset painopistealueet

Asukaslähtöinen 
ja palveleva 

hallinto 

Hyvinvoiva 
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VISIO
Kansainvälinen kulttuuri- 
ja sivistyskaupunki 
Saimaan Sydämessä



ELINVOIMAINEN KAUPUNKI     
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ELINVOIMAINEN KAUPUNKI     

Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö

Valtuustokauden aikana luomme ja varmistamme monipuoliselle elinkeinoelämälle suotuisat olosuhteet, joilla mahdollistamme 
uusien työpaikkojen syntymisen ja alueen tehokkaan markkinoinnin. 

Kaupunkikeskustan kehittämishankkeita jatketaan ja taajamien kehittämissuunnitelmat päivitetään. Maaseudun ja saariston 
elinvoima kehittyy yritystoiminnan, asukkaiden ja kaupungin aktiivisuuden kautta.

Varmistamme kaupungin kansainvälisen brändin säilymisen huolehtimalla oopperajuhlien jatkuvuudesta, kulttuurin 
monipuolisesta kehittämisestä ja saimaannorpan elinolosuhteista.   Kehitämme matkailua ympärivuotiseksi. Edistämme 
koulutus- ja tutkimustoimintaa ja yritysyhteistyötä sekä kokoamme alueen toimijat rakentamaan laadukasta koulutusta ja 
koulutusvientiä.Vahvistamme Savonlinnan Teknologiapuiston ja XAMK-kampuksen koulutus- ja tutkimustoimintaa sekä SAMIn 
asemaa. Teemme töitä elinvoimaisuudelle ja kansainvälisyydelle tärkeiden liikenneyhteyksien parantamiseksi. 



HYVINVOIVA KUNTALAINEN
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HYVINVOIVA KUNTALAINEN

Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva 
yhdyskuntarakenne

Asukkailleen Savonlinna on ainutlaatuinen ja turvallinen Saimaan saaristokaupunki, joka tarjoaa mahdollisuudet 
monipuoliseen luonnon, liikunnan ja kulttuurin kokemiseen. Hyvinvoinnin perusta on vahva yritystoiminta, työpaikat, 
kolmas sektori ja toimivat lähipalvelut sekä asukkaiden kiinnittyminen omaan yhteisöönsä. Savonlinnan viihtyisyys 
perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin. Pitkän aikavälin tulevaisuuden tavoitteena on hiilineutraali Savonlinna.

Sivistys vahvistaa hyvinvointia. Savonlinnassa vahvistetaan koulutuspolkujen kehittymistä varhaiskasvatuksesta, toisen 
asteen koulutukseen ja korkeakoulutukseen saakka, huomioiden vapaan sivistystyön sekä aikuisopiskelun tarjoamat 
mahdollisuudet. 

Pidämme yllä infrastruktuuria asukkaiden, turismin ja yritysten tarpeista lähtien. Kannustamme ja aktivoimme kuntalaisia 
ja vapaa-ajan asukkaita oman asuinympäristönsä kehittämiseen. Katukuvaa virkistetään erilaisin taiteellisin keinoin, 
esimerkiksi asetelmin, maalauksin ja valokuvin hyödyntämällä kansalaisaktiivisuutta. Otamme Savonlinnan vahvuudet 
kuten kulttuuriperinnön,  järvimaiseman ja mahdollisuuden rannalla asumiseen paremmin käyttöön. Sisällytämme 
osaksi hyvinvointisuunnitelmaa pitkän tähtäimen liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman.



Kuntalaispalautetta aktiivisesti kuunteleva ja hyödyntävä organisaatio

ASUKASLÄHTÖINEN 
JA PALVELEVA 

HALLINTO
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Kuntalaispalautetta aktiivisesti kuunteleva ja hyödyntävä organisaatio
Kasvatamme vahvaa vuorovaikutusta tiedottaen toimista aktiivisesti ja ennakoivasti sekä osallistaen asukkaita, yrityksiä ja vierailijoita viestimään 
kaupungista, ilmiöistä ja tapahtumista. Lisäämme päätöksenteon avoimuutta. 

Savonlinna edistää laadukasta koulutusta ja opetusta sekä varhaiskasvatusta. Lisäämme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Edesautamme 
asukasvetoisten tapahtumien sujuvaa järjestämistä. Käymme kaupungin omistukset yrityksissä kriittisesti ja käytännönläheisesti läpi, jonka 
pohjalta kehitämme konsernia. 

Maakuntauudistuksen yhteydessä tavoitteena on maakunnallisten toimintojen tasapuolinen sijoittuminen niin, että Savonlinnaan sijoitetaan joko 
maakuntahallinnon tai liikelaitoksen hallintokeskus. Laajalla yhteistyöllä ja kuntapalveluilla varmistamme kuntalaisille sujuvat palveluketjut

Palvelurakenteemme on asiakaslähtöinen ja taloudellisesti järkevä. Kaupungilla on hallittu ja vakaa talous. Talouden sopeuttamistoimet päätetään 
ennakoivasti siten, että taseeseen ei synny alijäämiä, kaupungin velka ei kasva yli valtakunnan keskiarvon ja verotusta voidaan keventää. 



HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ
Henkilöstösuunnittelulla varmistetaan strategian toteuttamiseen 
tarvittava osaava ja palvelutarpeen mukainen riittävä henkilöstö 
ja työn tuottavuuden kasvu. 

Hyvällä johtamisella mahdollistamme asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisen. Henkilöstön osaamista kehitetään ja hyvinvointia 
edistetään. Työhyvinvointia mitataan säännöllisesti.
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HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ


