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Kaupunkistrategia 2022-2025

Visio, Strategiset painopistealueet ja kriittiset menestystekijät
Asukaslähtöinen ja
palveleva kaupunki
o Ympärivuorokautinen yhteispäivystyssairaala
o Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden
kehittäminen
o Kaupunkikeskustan ja taajamien elinvoimaisuus
o Kuntalaisten osallistaminen
o Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä
johtaminen

Yritysystävällinen
toimintaympäristö

Koulutus- ja
kulttuurikaupunki

Savonlinna-visio
”Savonlinna Saimaan sydän”-

o Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen
o Houkutteleva lähiluonto: Kansallinen
kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen
Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot
ja muut luonnonsuojelualueet
o Ekologisuudesta elinvoimaa
Savonlinnan kaupunki

o
o
o
o

o Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja ”yhden” luukun
palveluperiaate
o Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukasmarkkinoinnin
ja monipaikkaisuuden edistämiseksi
o Osaavan työvoiman rekrytointi
o Matkailun ympärivuotistaminen

Puhdas luonto ja
ympäristö

o
o
o
o

Teknologiapuisto Nohevan vahvistaminen
Innovatiiviset korkeakouluratkaisut
Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen
Koulutuspolut kuntoon (yrittäjyys, taito- ja
taideaineet, Steam)
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun
turvaaminen
Jatkuva oppiminen
Toisen asteen koulutuksen kehittäminen
Kulttuurista hyvinvointia

Helposti saavutettava
Savonlinna

Tasapainoinen kuntatalous ja SOTEkustannustehokkuuden parantaminen
mahdollistaa kaupunkistrategian
toteuttamisen

o Tie- (VT14, alemmat tieverkot), vesi- ja
laajakaistayhteyksien edistäminen
edunvalvonnan kautta
o Parikkalan rajanylityspaikan
kansainvälistäminen
o Charter- ja lentoyhteydet
o Parikkala-Pieksämäki raideyhteyden
kehittäminen osana Pori-Vaasa-JyväskyläSavonlinna-Pietari ratayhteyttä
o Kevyen liikenteen väyläverkoston kehittäminen
o Kaupungin sisäisen liikenteen kehittäminen
asiakaslähtöisesti
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Kaupunkistrategia 2022-2025
Visio, SWOT

Heikkoudet

Vahvuudet
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Luonto
Sote- ja peruspalvelut
Matkailu ja matkailumaine
Monialainen maatalousyrittäjyys
Vahva perusteollisuus, metsät ja
metsäteollisuus
Kaupunkiorganisaation koko, tavoitettavuus
Vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet ja
kulttuuritarjonta
Kalastus elinkeinona, kalanjalostus ja
kalastuskulttuuri
Koulutus- ja tutkimusyhteistyö

Savonlinna-visio
”Savonlinna Saimaan sydän”-

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mahdollisuudet
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Monipaikkainen asuminen
Sijainti ja luonto
Kestävä kehitys (sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen näkökulma)
Matkailu ja matkailun ympärivuotisuus
Osallisuus, viestintä ja markkinointi
Bioturvallisuus (eläin- ja kasvitautiturvallisuus) ja bioenergia (aurinko,
biokaasu, puu)
Kaupallisen keskustan kehittyminen
Hyvinvointipalvelut ja nuorten palvelut
Alueen hyvä maine, edullinen kustannustaso ja sopiva kaupungin
koko
Kalatalouden mahdollisuudet

Uhat
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Savonlinnan kaupunki

Väestöennuste, ikärakenne, oppilasennusteet
Julkisella puolella suurimmat työnantajat
Korkeat verot, erityisesti suuret Sote-kustannukset
rasitteena
Viestintä ja markkinointi heikkoa
Pitkät etäisyydet ja joukkoliikenteen puute
Huonot tiet ja tietoliikenneyhteydet
Väestön koulutustaso, sairastavuus ja
pitkäaikaistyöttömyys
Nuorten ääntä ei kuunnella
Kaupallisen keskustan toimivuus ja houkuttelevuus
on heikentynyt
Tilakoko, peltolohkojen määrä ja koko, aktiivitiloilla
puute pelloista estää investoinnit

Korkea veroprosentti
Korkeasti koulutettujen työpaikkojen vähäisyys
Osaavan henkilöstön rekrytointi
Väestökehitys ja ikärakenne
E-Savo muuttuu pelkäksi luontoreservaatiksi ja
virkistysalueeksi
Palveluiden saavutettavuuden heikkeneminen
keskitettyjen palveluiden saatavuuden tukeminen,
eri tavat tuottaa palveluita
Syrjäytyminen, päihteet, nuorten palvelujen
supistuminen, jos nuoret lähtevät pois
Maaseutuhallinnon toimivuus, alueiden
yhdistyminen, palvelupisteiden sijainti
Sote-kustannukset korkeat ja sitä kautta korkea
veroprosentti
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