
Savonlinnan kaupunki

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen

Laiturilla -foorumi



Savonlinnan kaupunki

LYHYT KATSAUS LÄHIMENNEISYYTEEN 



Savonlinnan kaupunki 16.12.2021 3

11.4.2016



Savonlinnan kaupunki 16.12.2021 4



Savonlinnan kaupunki

Suomen 2. kaunein kunta

(Ilta-Sanomien lukijatutkimus 2019)

Suomen paras kesäkaupunki

(Iltalehden lukijaäänestys 2020)

10 parhaan joukossa 

seutukaupunkien 

vetovoimatutkimuksessa

(Kuntaliitto 2019)

4. suosituin kotimaan 

matkailukohde

(Matkailulehti Mondo 2019)
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Työttömien osuus Savonlinnan työvoimasta 
2015 – 30.9.2021
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Yritysten liikevaihto Savonlinnassa 2013-2019, 1000€
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Savonlinnan yrityskannan kehitys 2013 - 2020
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Savonlinnan yritysten määrän kehitys
2020 – 31.10.2021
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Ammattikorkeakoulukampuksen vahvistaminen

• Uusina koulutusohjelmina tullut:
• Biotuotekniikan insinööri, 2017

• Rakennustekniikka; teollisen puurakentamisen insinööri, 
2018

• Sähköinsinöörikoulutus, 2019

• Turvallisuusalan tradenomi, 2020

• Sosionomi, 2020

• Liikunnanohjaaja, 2020

• Sähköautomaatio insinöörikoulutus 2022

• Opiskelijamäärä nousee 700:sta n. 1400 opiskelijaan

• Jyväskylän yliopiston tietotekniikan kandidaatti- ja 
maisterikoulutusohjelman väyläopinnot 2021

• Diplomi-insinöörikoulutuksen jatko-opinnot Aalto-
yliopisto 2020
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Savonlinnan kaupungin strategia 2022-2025
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Savonlinna-visio

”Savonlinna – parasta 
elämänlaatua 

Saimaan 
sydämessä”

Asukaslähtöinen, palveleva  ja 
hyvinvoiva kaupunki

Yritysystävällinen kaupunki

Tasapainoinen kuntatalous ja   
SOTE-ostopalveluiden

kustannustehokkuuden 
parantaminen mahdollistaa 

kaupunkistrategian toteuttamisen

Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

Helposti saavutettava Savonlinna

Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

o Ympärivuorokautinen yhteispäivystyssairaala. 

o Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. 

Järjestötoimintaa tuetaan.

o Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun 

elinvoimaisuus.  

o Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen     ja 

vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten 

monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.

o Lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu.

o Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen.

o Liikenne- ja laajakaistayhteyksien edistäminen 

edunvalvonnan kautta.

o Parikkalan rajanylityspaikan kansain-välistäminen 

o Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja 

laajentaminen

o Parikkala-Pieksämäki raideyhteyden edistäminen 

edunvalvonnan kautta osana Pori-Vaasa-

Jyväskylä-Savonlinna-Pietari ratayhteyttä

o Kevyen liikenteen väyläverkoston kehittäminen

o Kaupungin sisäisen liikenteen uudelleen arviointi 

ja kehittäminen.

o Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja 

parempaa palvelua.

o Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja  otetaan käyttöön 

yhden luukun palveluperiaate. 

o Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja 

yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi. 

o Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen. 

o Matkailun ympärivuotistaminen. 

o Teknologiapuisto Nohevan vahvistaminen 

kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi. 

o Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja 

yliopistoratkaisut. 

o Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen. 

o Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen 

vahvistaminen. 

o Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen 

laadun turvaaminen. 

o Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja 

liikuntapalvelut. 

o Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen. 

o Houkutteleva lähiluonto ja saaristo: kansallinen kaupunkipuisto, 

Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, 

kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet 

saimaanorppineen.

o Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruuasta elinvoimaa.
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Etätyö, paikkariippumaton työ ja monipaikkaisuus 

• Etätyö, paikkariippumaton työ ja monipaikkaisuus luovat uusia mahdollisuuksia aluekehitykselle. Kuin yhdessä yössä, maaliskuussa
2020, Suomi otti massiivisen digiloikan siirtäessään koko yhteiskunnan virtuaaliseksi. Meillä Suomessa on välineet, valmius ja 
osaaminen, niin saamme ihmeitä aikaan hetkessä. Korona-aika jättää tulevaisuuden työelämään pysyvät jälkensä. Etätyöstä on 
tullut uusi normaali ja jatkossakin varmasti pysyvä osa suomalaista työnteon kulttuuria. 

• Valtioneuvoston selvityksen mukaan: ”monipaikkaisuudella tarkoitetaan laajasti ihmisten elinympäristön koostumista useasta er i 
paikasta ja heidän säännöllisestä liikkumisestaan näiden paikkojen välillä. Monipaikkaisuus ilmenee vapaa-ajan asuntoina, 
kakkosasuntoina, päivittäisen asiointiympäristön ja työssäkäyntialueen ulkopuolella harrastamisena, opiskeluna toisella 
paikkakunnalla tai uusperheiden useampana kotina. Monipaikkaisuus voi siis liittyä niin asumiseen, työhön, vapaa-aikaan kuin 
sosiaalisiin suhteisiinkin, ja se voi olla joko vapaaehtoista tai olosuhteiden tai elämäntilanteen pakottamaa. Monipaikkaisuus liittyy 
globalisaatioon, työmarkkinoiden joustavuuden lisääntymisen sekä kotitalouksien vaurastumiseen ja perherakenteiden murrokseen. 
Väestö- ja aluekehityksen kannalta merkittävää on säännöllinen monipaikkainen asuminen.”

• Monipaikkaisuutta vauhdittaa digitalisaatio ja sen mukanaan tuoma paikkariippumattomuus. Etelä-Savon maakunta on Suomen 
toiseksi suurin mökkimaakunta, jossa on lähes 50 000 vapaa-ajan asuntoa. Pelkästään Savonlinnassa on yli 8500 mökkiä ja 
lisää rakennetaan koko ajan. Monipaikkaisuuden muodoista juuri vapaa-ajan asuminen on erityisen keskeinen elinvoimaan, 
aluetalouteen ja palvelutarjonnan säilymiseen vaikuttava tekijä. Savonlinnan seudun kannalta tulevaisuuden kuvan ja strategian on 
huomioitava monipaikkaisuuden, etätyön, paikasta riippumattomuuden tuomat mahdollisuudet. Kaupunki on omalta osaltaan 
helpottanut rakennusjärjestyksen muutoksella ympärivuotisen vapaa-ajan asumisen muuttamista vakituiseksi asumiseksi. Meiltä 
täältä Savonlinnasta löytyy parhaimmilla maisemilla varustetut etätyöolosuhteet ja mahdollisuudet, joita toivotamme lämpimästi 
hyödyntämään. Savonlinnan kaupunki on yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa tehnyt näkyvää kampanjaa naapureiden 
hakemiseksi Savonlinnaan. Ollaan ylpeitä seudustamme ja kaikesta tarjonnasta sekä kerrotaan siitä myös muille. Löytyisikö juuri 
sinun tuttavapiiristäsi meille uusia naapureita Savonlinnaan?
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https://savonlinnaan.fi/naapuriksi/
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Tulevaisuudessa tarvitaan

• Monipuolista koulutusta

• Osaavaa työvoimaa

• Työpaikkoja

• Yrityksiä

• Liikenneyhteydet - tietoliikenne

• Elinvoimaa

• Yhteistyötä 

• Verkostoja

• Puhtaus, luonto, turvallisuus

• Asennetta!

16.12.2021 17



Savonlinnan kaupunki

Savonlinnaan.fi

• Naapuriksi Savonlinnaan 
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Kiitos!


