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1

JOHDANTO
1.1 TOIMEENPANOSUUNNITELMA KONKRETISOI MAAKUNTAOHJELMAA
Vuoden 2014 alussa astui voimaan uusi laki alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan
hallinnoinnista
(7/2014).
Sen
mukaan
maakunnan
yhteistyöryhmän (MYR) tehtävänä on mm. alueen maakuntaohjelmassa määriteltyjen
kehittämistavoitteiden
toteuttamiseksi ja eri
ohjelmien ja rahoitusvälineiden
yhteensovittamiseksi
hyväksyä
ja
tarvittaessa
tarkistaa
maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelma, jolla suunnataan maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja
vastaavaa kansallista rahoitusta sekä muuta alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoitusta.
Huhtikuun 30. päivänä 2014 annetun, lakia täsmentävän, Valtioneuvoston asetuksen
(356/2014) 12 §:ssä määritellään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman sisällön
rakenne.
Maakunnan yhteistyöryhmä on aiempina vuosina käsitellyt maakuntaohjelman
toteuttamissuunnitelmaa (TOTSU), jota on laadittu vuodesta 2003 alkaen. Nyt laadittava
toimeenpanosuunnitelma korvaa toteuttamissuunnitelman. Lain muutoksen myötä
maakunnan
yhteistyöryhmä
hyväksyy
asiakirjan
maakuntahallituksen
sijaan.
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laaditaan ensimmäisen kerran heti
maakuntaohjelman hyväksymisen jälkeisenä syksynä. Etelä-Savon maakuntavaltuusto
hyväksyi Etelä-Savo –ohjelman 2014-2017 kokouksessaan 9.6.2014.
1.2 VALMISTELUPROSESSI
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laaditaan alueen toimijoiden kannalta
mahdollisimman käytännölliseksi suunnitelmaksi vuodelle 2015-2016. Etelä-Savon ELYkeskus ja maakuntaliitto kävivät kaupunkien ja seutujen kanssa ”kolmikantaneuvottelut”
laadittaviin asiakirjoihin tehtävistä kehittämisesityksistä. Tavoitteena oli saada
mahdollisimman konkreettisia esityksiä, joiden edistämiseen maakuntaliitto ja ELY-keskus
sitoutuvat. Toukokuun lopussa pidettiin neuvottelu Juvalla ja tähän neuvotteluun
osallistuivat Enonkoski, Heinävesi, Joroinen, Juva ja Sulkava. Vastaavasti kesäkuun 11.
päivänä 2014 kokoontuivat Mikkelin seudun kunnat ja seuraavana päivänä olivat
tapaamiset Pieksämäellä ja Savonlinnassa. MYRille esiteltiin seutukierrosten tuloksia
17.6.2014.
Elokuussa 2014 toimeenpanosuunnitelman valmistelua jatkettiin MYR sihteeristössä
14.8.2014,
jonka
jälkeen
suunnitelmaluonnosta
käsiteltiin
Etelä-Savon
maakuntahallituksessa 20.8.2014 ja maakunnan yhteistyöryhmässä 25.8.2014. Maakuntien
yhteisiä esityksiä valmisteltiin Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen yhteydessä
Kajaanissa
26.8.2014.
Maakunnan
yhteistyöryhmä
hyväksyi
toimenpanosuunnitelmaluonnoksen 29.9.2014, jonka jälkeen se toimitetaan työ- ja
elinkeinoministeriöön. Hyväksytty toimeenpanosuunnitelma tulee olla työ- ja
elinkeinoministeriössä viimeistään 30.9.2014.
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MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT
2.1 MAAKUNNAN NYKYTILA
Etelä-Savon maakunnan keskeiset tavoitteet ovat muuttotappion kääntäminen plussalle
sekä aluetalouden vahvistuminen. Etelä-Savossa asui kesäkuun 2014 lopussa 152 008
henkilöä, sillä alkuvuoden aikana vähennystä oli tullut 510 henkilöä. Viimeisten vuosien
aikana muuttoliikkeessä on tapahtunut hienoista kohentumista pahimpien vuosien jälkeen,
ja vuonna 2013 muuttotappiota syntyi enää vain 65 henkilön verran. Väestön ikärakenne
on vuosikymmenten aikana kuitenkin vinoutunut niin paljon, että luonnollinen
väestönmuutos vähentää väkilukua vuosittain tuntuvasti. Yksi keskeisimmistä haasteista
maakunnassa onkin vanheneva ikärakenne, joka heikentää alueen huoltosuhdetta.
Etelä-Savon vahvuudet kytkeytyvät erityisesti monipuoliseen luontoon. Suomen
runsaimmat metsävarat ja niiden tehokas hyödyntäminen ovat luoneet maakuntaan
vahvaa metalli- ja metsäteollisuutta. Uusia tulevaisuudenmahdollisuuksia nousee etenkin
metsäenergiasta. Metsäisyys, luonnonläheisyys ja maakunnan maine puhtaana ja
turvallisena alueena ovat keskeisiä edellytyksiä myös maakunnan monipuoliselle
matkailulle ja vapaa-ajanasumiselle sekä niiden kehittämiselle. Myös maakunnan sijainti
lähellä Venäjää tarjoaa runsaasti uusia ja vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia alueen
kehittämiselle, vaikkakin Ukrainan konflikti, EU:n talouspakotteet, Venäjän asettamat
vastapakotteet sekä Venäjän heikko taloustilanne aiheuttavat ongelmia, joiden
kokonaisvaikutus on vielä tuntematon.
Talouden pitkittynyt epävarmuus jatkuu eikä käännettä ole näköpiirissä. Keväällä virinneet
orastavat signaalit talouden elpymisestä eivät ole vahvistuneet. Tilannetta varjostaa
erityisesti työttömyyden kasvaminen. Suhdannetaantuman pitkittyminen on johtanut
lukuisiin irtisanomisiin pitkistäkin työsuhteista. Työvoiman kysynnän heikkeneminen
ilmenee erityisesti nuorten, maahanmuuttajien ja vajaakuntoisten työnhakijoiden
työttömyyden kasvuna ja pitkittymisenä. Työmarkkinoiden rakennemuutos näkyy
työpaikkojen lopullisena häviämisenä, mm. koulutus- ja viestintäalalta sekä julkisesta
hallinnosta. Työllisyyden kehitysnäkymät ovat kiinteässä yhteydessä yritystoiminnan ja
elinkeinoelämän kehitysnäkymiin, joita leimaa suuri epävarmuus mm. julkisen talouden
kestävyysvajeen sekä Venäjän ja Euroopan taloustilanteen vuoksi.
Metsien taloudellinen merkitys on Etelä-Savossa maakunnista suurin. Etelä-Savon
kaikkien metsien kantorahatulot nousivat viime vuonna peräti 237 miljoonaan euroon.
Kokonaisnäkymä metsäalalla on säilynyt melko valoisana. Metsäntutkimuslaitoksen
kesäkuisen ennusteen mukaan sahatavaratuotanto lisääntyy tänä vuonna 4 %. Euroopan
osuuden sahatavaran viennistä arvioidaan kasvavan ja myös Pohjois-Afrikan markkinoita
pidetään
lupaavina
Aasian
viennin
kasvun
taituttua. Lisäksi
talouden
ja
asuntorakentamisen elpyminen USA:ssa on tuonut suomalaiselle vanerille tilaa Euroopan
hitaasti elpyville markkinoille. Vanerin tuotanto lisääntyi viime vuonna valtakunnallisesti
noin 7 prosenttia ja tuotannon kasvu on ollut Etelä-Savossa investointien käyttöönoton
takia keskimääräistä vahvempaa. Mekaanisen metsäteollisuuden vetämänä tukkipuun
hakkuiden odotetaan lisääntyvän valtakunnallisesti viime vuodesta. Sen sijaan kuitupuun
hakkuut eivät kasva, koska lisääntyvä sahahake tyydyttää lisääntyvän kuidun tarpeen
sellun ja kartongin valmistuksessa.
Alueen keskeisistä toimialoista maa- ja puutarhataloudessa alkuvuosi 2014 on ollut
investointien osalta vilkasta johtuen osaltaan alueen suurten puutarhayritysten tekemistä
investoinneista. Viime vuosina alkanut luomun tuotantoalan voimakas kasvu tasaantui tänä
vuonna ja lisäys näyttäisi jäävän muutamaan sataan hehtaariin. Vallitsevasta
taloudellisesta suhdanteesta huolimatta luomutuotteiden kysynnässä on pientä kasvua ja
kiinnostusta. Uusia tuotteita etsitään ja kysytään. Venäjän julistamat tuontirajoitukset
erityisesti maitotaloustuotteiden osalta tulevat todennäköisesti heikentämään EteläSavossa maidontuotannon kannattavuutta tänä ja ensi vuonna. Tuontikieltojen tarkkoja
vaikutuksia on tässä vaiheessa kuitenkin vaikea arvioida.
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Teknologiateollisuuden liikevaihdon loppuvuoden reipas supistuminen Etelä-Savossa
vaikuttaisi kevään ja kesän aikana tasaantuneen. Keväällä markkinoilla havaittiin lievää
piristymistä tarjouspyyntöjen lisääntyessä ja tarjouspyyntöjen alkaessa kevään edetessä
konkretisoitua tilauksiksi. Toiveikkuutta olivat omiaan ruokkimaan toukokuussa julki tulleet
metsäteollisuuden investointiuutiset. Venäjän taantuma ja talouspakotteiden kiristyminen
vaikeuttavat venäläisten asiakkaiden projektien rahoitusta. Tästä kärsivät Venäjälle vientiä
tekevät yritykset.
Rakennusalan
suhdannenäkymä
Etelä-Savon
maakunnassa
on
tyydyttävä.
Asuntorakentamisessa on pientä piristymistä, mutta painopiste on siirtymässä
hankekooltaan pienempään ja erityisesti korjausrakentamiseen. Rakennusalan työllisyys
on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Rakentamisen kokonaismäärä näyttäisi vähän
kasvavan vuoden 2013 tasosta. Rakennusalalla työllisyyden aluetaloudellisten vaikutusten
seuraaminen on vaikeaa alan työvoiman liikkuvuuden takia. Aluetaloudellisten vaikutusten
seurantaan tulisikin kiinnittää jatkossa enemmän huomiota.
Kaupan alan näkymät loppuvuodelle ja tulevalle vuodelle ovat muun maan tavoin
synkentyneet, ja alan työttömyys on jatkanut kasvuaan. Heikkoja suhdannenäkymiä
selittää etenkin yksityisen kysynnän lasku: kotimaisten kuluttajien supistuva ostovoima ja
Venäjän talouskasvun pysähtyminen. Palvelualoista matkailualalla kehitys Etelä-Savossa
on alkuvuonna yöpymisvuorokausissa mitattuna sujunut ennätysvuoden 2013 tahtiin,
mutta Venäjän kiristyneen tilanteen myötä voidaan matkailijamäärissä ennakoida
käännettä huonompaan suuntaan.
Etelä-Savossa on monipuoliset ja laadukkaat koulutusmahdollisuudet. Maakunnan toiseen
asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulu sekä neljän yliopiston alueyksiköt ovat tärkeässä
roolissa niin alueen kilpailukyvyn säilyttämisessä kuin elinkeinoelämän osaavan työvoiman
saatavuuden turvaamisessa.
Alueen saavutettavuus kohenee hieman tulevaisuudessa, kun Viitostien Mikkelin kohdan
remontti käynnistyy syksyllä 2014. Yhteys pohjoiseen pysyy edelleen heikkona, sillä ItäSuomen maakuntien ykköskohteen, Mikkeli-Juva –välin, rakentaminen on tavoitteista
huolimatta siirtynyt. Tavoitteena on edelleen rakentamisen käynnistäminen vuonna 2017.
Sen sijaan Savonlinnan rinnakkaisväylä on jo otettu käyttöön ja valtion budjettiin on esitetty
vuodelle 2015 Syväväylän siirtoon aloitusrahaa.
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

160 306 158 679 157 433 156 377 155 472 154 522

1. MUUTTOLIIKE JA VÄESTÖ
Väestö

153 426

152 518

Nettomuutto, henkilöä

-373

-957

-500

-233

-99

-246

-175

-65

Nettomuutto, osuus väestöstä, %

-0,23

-0,61

-0,32

-0,16

-0,06

-0,16

-0,11

-0,04

Nuorten 20-34 -v nettomuutto, %

-2,93

-3,81

-2,72

-1,47

-1,20

-1,27

-2,08

-1,17

Luonnoll väestönkasvu, henkilöä

-652

-643

-749

-793

-813

-695

-920

-854

Luonnoll väestönkasvu, % väestöstä

-0,41

-0,40

-0,47

-0,51

-0,52

-0,45

-0,60

-0,56

34,2

34,5

35,3

36,1

37,3

39,0

41,0

42,9

22 381

25 001

24 817

23 434

24 470

25 815

Vanhushuoltosuhde (yli 65-v/15-64-v), %

2. KILPAILUKYKY
BKT/asukas (€)
BKT/asukas, indeksi Suomi=100

*)

Liikevaihto (yritysten), milj €
Liikevaihdon kasvu, %
Veronalaiset tulot/tulonsaja, €

71,1

73,5

71,0

72,6

73,4

73,7

4 795

5 089

5 324

4 497

4 670

5 120

5 200

7,7

6,1

4,6

-15,5

3,8

9,6

1,6

19 105

20 549

21 002

20 955

21 925

22 877

23 580

138

200

263

351

400

180

196

11,5

8,7

7,9

9,6

7,9

7,7

9,1

60 173

60 809

60 173

58 311

58 726

58 765

59,7

60,5

61,4

62,4

63,3

64,2

65,2

1 000

1 004

1 033

1 039

1 092

1 106

1 101

14,3

14,7

15,1

14,7

15,1

15,2

15,4

3. TALOUDEN TASAPAINO
Kuntien vuosikate €/asukas

4. TYÖLLISYYS
Työttömyysaste (Tilastokeskus,
työvoimatutkimus)
Työpaikkojen määrä

10,8

5. OSAAMINEN
Tutkinnon suorittaneet yli 15 v, %
Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla
olevat 25-29 v, lukumäärä
Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla
olevat 25-29 v, %

* Kaikkien vuosien luvuissa on mukana vuoden 2013 maakuntajaon mukaisesti Suomenniemen tiedot,
poikkeuksena BKT-luvut sekä työttömyysaste, joissa Suomenniemen tiedot eivät ole mukana

Taulukko 1: Etelä-Savon kehitys ja tavoitteet
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2.2 EDELLISESSÄ TOTEUTTAMISSUUNNITELMASSA ESITETTYJEN
TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN
Yritystoiminnan edistämiseksi maakunnassa on suhdanteista huolimatta rahoitettu vuoden
2014 alkupuolella 91 yrityshanketta, yhteensä 5,3 miljoonalla eurolla. Lisäksi
kehittämistyötä on tehty muun muassa eteläsavolaisten metallialan yritysten CEmerkintävaatimusten kanssa, sillä kantavia teräsrakenteita voivat jatkossa toimittaa
ainoastaan CE-merkintäoikeuden saavuttaneet yritykset ja muutos tulee vaikuttamaan alan
alihankintaketjuihin. Suomen metsäkeskuksen asiakkuusohjelman toteuttaminen on
merkinnyt lisäpanostuksia metsänomistajien aktivointiin sekä metsänomistajien ja
metsäammattilaisten koulutukseen. Mm. korkealaatuisen puun kasvatusta ja saatavuutta,
maakunnan
metsien
omistusrakennetta,
energiapuun
saatavuutta
sekä
metsäpalveluyrittäjyyttä on edistetty maaseutuohjelmasta rahoitettujen hankkeiden kautta.
Digitaalisuutta on viety yritystoimintaan ja etsitty uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Matkailun edistämiseksi on jatkettu sisällön kehittämistä ja verkostoitumista sekä kehitetty
mm. virkistys- ja kulttuurireitistöjen mobiilisovellutuksia, rakennettu Kaukaanrantaan
venesatamaa ja toria Ristiinaan ja kulttuuritoria Heinävedelle. Lisäksi on selvitetty mm.
kaupunkikalastuksen
mahdollisuuksia
ja
eteläsavolaisten
käsityöläisten
ja
elintarviketuottajien yhteistyö ja vientimahdollisuuksia. Etelä-Savon hyvinvointialan
yrittäjyyden mahdollisuuksista on valmistunut esiselvitys.
Osaavaa työvoimaa ja nuorison työllistymistä on edistetty aluekehityksen ennakoinnin,
koulutustarpeen mitoituksen ja nuorisotakuun sekä niihin liittyvien hankkeiden avulla.
Alueen innovaatiotoimintaa on edistetty keväällä 2014 valmistuneen maakunnan älykkään
erikoistumisen strategian pohjalta. Tällaisia ovat esimerkiksi vesienkäsittely- ja
turvateknologian innovaatiorakenteen kehittäminen, Vihreän kemian laboratorion
laiteinvestoinnit ja sekoitus- ja biotuotelaboratorion rakentaminen Savonlinnaan
kuitulaboratorion yhteyteen. Merkittävä onnistuminen on Miktech Oy:n saama puitesopimus
Euroopan komission Europe Aid –ohjelmaan CBRN-asiantuntijapalvelujen tarjoamisesta.
Lisäksi maakunnassa on pilotoitu Etelä-Savon Pelastuslaitoksen vetämänä useiden
toimijoiden käyttöön tarkoitettuun arkipäivän häiriötilanteiden reaali-aikaista tilannekuva ja –
tiedotuspalvelua, jossa on hyödynnetty maakunnan yritysten osaamista. Sähköisiä
palveluja on kehitetty myös ruokapalveluihin.
Pienten keskusten elinvoimaa on edistetty yhteistyössä valtakunnallisen Pienten keskusten
kehittämiskampanjan (Pike) kanssa. Etelä-Savossa on ollut kuluvan vuoden aikana vireillä
14 eri Pike-hanketta (kohdetta): Mäntyharju, Rantasalmi, Kangasniemi, Tuiketaajamat
Mikkeli (Haukivuori, Anttola, Ristiina, Suomenniemi, Otava), Tuiketaajamat Savonlinna
(Kerimäki, Punkaharju, Savonranta) ja Tuiketaajamat Pieksämäki (Jäppilä, Virtasalmi) ja
Enonkoski. Merkittävä panostus on tehty Pieksämäen veturitalleihin, joihin
alueviranomaiset osoittivat EU-rahoitusta yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Elinkeinoelämää
palvelevaa liikenneinfraa on rakennettu VT 13 Lapaskankaan liittymässä, VT 14
Punkaharjun Tehtaantien liittymässä ja VT 5 Halla-ahon liittymässä. Samoin maaseudun
laajakaistahankkeita on käynnistetty Mäntyharjussa ja Kangasniemellä.
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3

MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN

3.1 MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA
Maakuntaohjelman avaintoimenpiteet:
- kasvatetaan maakunnan yritysten tuottavuutta ja vientiä
- optimoidaan metsäraaka-aineen arvoketju

Toimintalinjan vuosina 2015 ja 2016 edistettävät keskeiset
toimenpiteet:
Painopiste 1: YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYVYN PARANTAMINEN
Tuottavuuden nostamiseksi
 edistetään kustannustehokkuutta pk-yrityksissä. Tavoitteena on parantaa pkyritysten kilpailukykyä mm. tuottavuutta kehittämällä, resurssien tehokkaammalla
hyväksikäytöllä sekä energiatehokkuuden avulla.
 edistetään tuotekehitystä pk-yrityksissä. Pk-yritysten kilpailukykyä kasvatetaan
tuotekehityksellä, tuotedifferoinnilla ja muotoilulla. Tavoitteena on uusien
markkinalähtöisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja pilotointi sekä
olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden jatkokehittäminen pk-yritysten
kilpailukyvyn parantamiseksi.
Uuden yritystoiminnan synnyttämiseksi
 panostetaan yrittäjiksi aikovien ja yrittäjien liiketoimintaosaamiseen,
 kohdistetaan uusien yritysten perustamisneuvontaa sellaisilla alueilla, joilla ei ole
olemassa valmiita uusyritysneuvonnan rakenteita. Uusyritysneuvonta tavoittaa
maakunnan yritystoimintaa suunnittelevat toistaiseksi hyvin epätasaisesti.
Puuttuvan uusyritysneuvonnan vuoksi uusia yrityksiä jää todennäköisesti
perustamatta useita vuosittain. Laajentamalla uusyritysneuvontaa uusille
seutukunnille, yrityksen perustamista suunnittelevat saavat tarvittavan
uusyritysneuvonnan mahdollisimman läheltä.
Uusien kaupallisten mahdollisuuksien etsimiseksi
 kasvatetaan pk-yritysten kansainvälistymis- ja vientiosaamista uusilla markkinaalueilla (kohteena esim. Afrikka, Etelä-Amerikka ja Kaakkois-Aasia). Pk-yritysten
vienti- ja kansainvälistyminen on perinteisesti lähtenyt kartoittamalla ensin
lähialueet (Pohjoismaat, muu Eurooppa, Venäjä jne.) Uusien markkinoiden ja
kauppatapojen omaksuminen uusilla ja vähemmän tunnetuilla markkina-alueilla
vaati usein enemmän valmistelua, panostusta ja työtä.

Painopiste 2: ETELÄ-SAVON AVAINALOJEN KEHITTÄMINEN
Teollisuuden ja energiatuotannon vahvistamiseksi
 tuetaan teollisuudesta tulleiden tarpeiden pohjalta teknologiateollisuuden
uudistumista, uutta liiketoimintaa ja kansainvälistystä.
 edistetään puutuoteteollisuutta ja puurakentamista
- parannetaan metsänomistajien, ostajien ja korjuuketjujen tietämystä
laadukkaiden kohteiden sijainnista ja käsittelytavoista,
- kehitetään puun modifiointimenetelmiä,
- haetaan yritysten tarpeista uudenlaisia puurakentamisen konsepteja, kuten
esimerkiksi
CLT-levytuotannon
hyödyntämistä
puurakentamisessa.
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Tavoitteena on synnyttää toimiva kustannustehokas puukerrostalojen
komponenttituotanto, joka on integroitunut uuden sukupolven puurakennusten
suunnittelujärjestelmiin, jotka toimivat lähellä asiakasrajapintaa.
edistetään ympäristö- ja ekotehokkuutta
- etsitään
uusia
kaupallisia
mahdollisuuksia
ja
kehitetään
mm.
bioenergiatoimijoiden vientiprojektiosaamista,
- kehitetään uudenlaisia ekotehokkaita teollisuusalueita, kuten EcoSairilakonsepti, johon houkutellaan ympäristöliiketoiminnan yrityksiä,
- kehitetään vähähiilisyyttä edistäviä ekoteollisuuspuistoja.
vahvistetaan uusiutuvaa energiatuotantoa
- edistetään energiapuun saatavuutta, metsänomistajien energiapuutietoutta ja
metsäenergiaketjun kannattavuutta; tunnistamalla ja arvioimalla uusia
potentiaalisia käyttökohteita ja arvioimalla niille teknologian käytettävyyttä,
- selvitetään kuntakohtaisesta Etelä-Savon puupolttoaineiden ”metsähaketase”:
saatavuus, nykyinen hankinta sekä suurimmat käyttökohteet,
- kehitetään metsähakkeen varastointia ja tutkitaan pitkäaikaisen varastoinnin
aiheuttamia
laatumuutoksia.
Pitemmät
varastointiajat
mahdollistavat
korjuuketjujen kapasiteetin tasaisemman hyödyntämisen ja paremman
kilpailukyvyn,
- kehitetään uutta metsäbiomassan jalostusta ja markkinapotentiaalia mm.
tutkimalla torrefioidun pelletin käsiteltävyyttä ja mallintamalla pelletin
logistiikkatoiminnot Ristiinan terminaalilta potentiaalisille loppuasiakkaille,
- selvitetään mahdollisuudet ja kiinnostus hyödyntää pienen kokoluokan
älykkäitä CHP-ratkaisuja hajautetussa energiantuotannossa maaseudulla
(maatilat, laitokset, muut kiinteistöt),
- myötävaikutetaan
Pieksämäen
raakapuuterminaalin
toteuttamiseen.
Suunnitelmissa
on
rakentaa
Pieksämäelle
Suomen
3.
suurin
raakapuuterminaali (n. 600 000 m3 puuta/v). Ratkaisulla tehostettaisiin ja
kehitettäisiin maakunnan puulogistiikkaa.

Metsävarojen hyödyntämiseksi ja maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi
 parannetaan puuraaka-aineen markkinoille tuloa
- edistetään metsien sukupolvenvaihdoksia ja yrittäjämäisen metsätalouden
mahdollistavan tilarakenteen syntymistä,
- kehitetään metsänomistajien taloudellista ajattelua metsävaratietoja, sähköisiä
palvelukanavia, laskentamalleja hyödyntämällä sekä neuvonnalla ja
tiedotuksella,
- turvataan alan työvoiman saanti ja koulutus Etelä-Savossa,
- kootaan yksityisteistä, niiden ominaisuuksista ja kunnosta tietokanta, joka
mahdollistaa kunnostustöiden priorisoinnin ja aktivointityön kohdentamisen
aktivoidaan tiekuntia teiden ylläpitoon ja perusparannuksiin.
 kehitetään monipuolisia ja kestäviä metsien käsittelymenetelmiä
- parantamalla toimijoiden ja metsäammattilaisten osaamista,
- kehittämällä metsänuudistamisen kokonaisuudenhallintaa ja siihen tähtääviä
palvelumalleja. Tavoitteena on uudistamistulosten ja metsien tuoton
parantaminen,
- kehittämällä kasvullisesti lisättävästä kuusesta tulevaisuuden taimituote.
Kasvullisella lisäyksellä voidaan tuottaa ominaisuuksiltaan tunnettua
tasalaatuista taimiainesta erilaisiin käyttötarkoituksiin,
- edistämällä rantametsien uusia käsittelytapoja maiseman ja vesistöjen
suojelemiseksi sekä kehittämällä ja aktivoimalla maa- ja metsätalouden
omaehtoista vesiensuojelua ja kunnostusta,
- selvittämällä keruutuotteiden luomusertifioinnin mahdollisuudet ja merkitys
Etelä-Savossa,
- kehitetään
metsästä
saatavien
raaka-aineiden
(sienet,
marjat,
erikoiskeruutuotteet kuten koriste- ja käsityömateriaalit, rohdokset,
metsäteollisuuden sivuvirrat) monipuolista hyödyntämistä.
 kehitetään elintarvikkeiden arvo- ja toimitusketjuja
- kehitetään koko elintarvikeketjun hallintaa,
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parannetaan maakunnan elintarvikeklusterin liiketoiminta- ja myyntiosaamista
(pakkaukset, design, yhteismarkkinointi ja brändäys),
edistetään maakunnassa kehitettyjen erikoistuotteiden, luomu- ja lähiruoan
sekä järvikalan pääsyä kansainvälisille markkinoille.

Matkailu- ja palvelutulon kasvattamiseksi
 nostetaan Saimaa kansainväliseksi matkailukohteeksi ja terävöitetään
matkailubrändiä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan Etelä-Savon
matkailustrategian mukaisia kehittämishankkeita ja -toimia, joissa painopisteinä on
- suunnitella, määrittää ja tuoda esiin Saimaa-brändin sisältöjä, merkityksiä ja
lupauksia,
- jatkaa ja laajentaa maakunnallista ja ylimaakunnallista yhteistyötä Saimaan
tuotetarjonnan ja markkinoinnin kehittämiseksi,
- edistää matkailuliiketoiminnan kansainvälistymistä sekä vahvistaa kasvun
edellytyksiä ja elinkeinon uudistumiskykyä mm. uusia markkina-alueita
hakemalla,
- vahvistaa Etelä-Savon matkailun tutkimus- ja innovaatioympäristöä, jotta se
tukee matkailuelinkeinon kasvua ulkomaanmarkkinoilla ja matkakohteen
kansainvälistä kilpailukykyä.

3.2 OSAAVA TYÖVOIMA JA HYVÄ INNOVAATIOYMPÄRISTÖ
Maakuntaohjelman avaintoimenpiteet:
- tuetaan nuorten kouluttautumista, työelämään siirtymistä ja maakuntaan kiinnittymistä
- turvataan osaavan työvoiman saatavuus, vahvistetaan koulutus- ja osaamistarpeiden
ennakoinnin työelämälähtöisyyttä
- kaupallistetaan ja kansainvälistetään soveltavaa TKI-toimintaa

Toimintalinjan vuosina 2015 ja 2016 edistettävät keskeiset
toimenpiteet:
Painopiste 1: OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUDEN TURVAAMINEN
Aluekehityksen ennakoinnin vahvistamiseksi
 viedään läpi maakunnallinen koulutustarjonnan mitoituksen ennakointiprosessi
osana valtakunnallista kehittämissuunnitelmatyötä. Tämän taustaksi kehitetään
toimialakohtaista ennakointia yhdessä alueen oppilaitosten, yritysten, ELYkeskuksen ja maakuntaliiton kanssa.
Ohjauspalveluiden uudistamiseksi
 edistetään nuorisotakuuta ja elinikäistä oppimista. Nuorisotakuun toteuttamiseksi
sekä elinikäisen oppimisen ja ohjauksen organisoimiseksi luodaan yhteiset
järjestelyt ja palvelut. Tavoitteen on erityisesti ohjaustoiminnan käynnistäminen
jokaisessa kunnassa. Toiminnassa tulee huomioida eri kohderyhmät.
Työmarkkinoiden vahvistamiseksi
 edistetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä
- luodaan edellytyksiä ja kehitetään uudenlaisia ratkaisuja heikossa
työmarkkina-asemassa oleville kohdennettaviin palveluihin työllistymisen
edistämiseksi.
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tuetaan maahanmuuttajien kotouttamista sekä työllistymistä
- tuetaan
maahanmuuttajien
asettautumista
Etelä-Savoon
sekä
maahanmuuttajien matalan kynnyksen reittejä työelämään ja työllistymistä,
- edistetään työvoiman liikkuvuuden lisäämistä tukemalla kansainväliseen
rekrytointiin liittyviä toimintamalleja erityisesti EURES-palveluja kehittämällä.
rakennemuutostilanteiden hoitamiseksi
- hyödynnetään valtakunnallisessa ESR-hankkeessa kehitettäviä uusia toimintaja palvelumalleja rekrytoivan ja irtisanovan yrityksen välillä.

Painopiste 2: OSAAMISEN JA ALUEELLISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
Aluelähtöisen tutkimus- ja koulutustarjonnan profiloimiseksi
 turvataan koulutusrakenteen toimivuus
- Toisen asteen koulutuskokonaisuutta uudistetaan voimakkaasti vuoteen 2017
mennessä, jonka alussa sekä rahoitusperusta että toimijaverkko uudistetaan.
Toisen asteen rakenteellisessa uudistuksessa on pysyttävä säilyttämään
maakunnan osaamistason kannalta kattava kouluverkko.
- Uusi ammattikorkeakoululaki tulee voimaan vuoden 2015 alussa. Laki muuttaa
mm.
ammattikorkeakoulujen
perusrahoituksen
määräytymisperusteita
voimakkaasti tulosperustaisesti. Etelä-Savon kilpailukyvyn kannalta on
tärkeää, että maakunnassa toimivat ammattikorkeakoulut pärjäävät tässä
kilpailussa. Maakunnan ammattikorkeakoulukentällä tapahtuu suuri muutos
vuonna 2017, jolloin Mamk ja Kyamk fuusioituvat. Vuosina 2015 ja 2016
valmistaudutaan tähän muutokseen, tavoitteena maakunnan elinkeinoelämän
tarpeita palveleva ammattikorkeakoulukokonaisuus.
 turvataan laadukkaat ja ajantasaiset opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt
- kehitetään kaikilla kouluasteilla uusia tapoja oppia ja opettaa ottaen huomioon
teknologian suomat mahdollisuudet. Oppimisympäristöjen luomisessa
panostetaan eri koulutusalojen yhteiskäyttöön soveltuvia ympäristöjä sekä
yhteistyötä alueen yritysten kanssa.
- konseptoidaan eri kouluasteiden konkreettisia yhteistyömalleja, kuten
Pieksämäen Hiekanpään Elinkaarikampus.
 edistetään Venäjä-yhteistyötä
- luodaan systemaattisia malleja, jolla maakunnan toimijoiden vahvaa
venäjäosaamista voidaan tuotteistaa ja viedä Venäjälle. Tavoitteena on luoda
osaamisen viennistä kaupallista liiketoimintaa eritysosaamisen alueena
ammatillinen koulutus. Erityisesti elintarvikealan koulutuksen osalta
mahdollisuudet on kartoitettava Venäjän viennin painopisteen muututtua
talouspakotteiden kohdistuessa elintarvikkeiden vientiin.

Painopiste 3: ÄLYKKÄÄSTI ERIKOISTUNUT TUTKIMUS- JA
INNOVAATIOTOIMINTA
Innovaatiotoiminnan aktivoimiseksi
 toteutetaan älykkään erikoistumisen strategiaa: jatkossa TKI-toimintojen
kehittämisen tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä
osaamiskeskittymiä sisältäen seuraavia osaamisalueita:
- Metsäbiomassa uudet tuotteet ja tuotantoprosessi
- Puhdas vesi ja ympäristöturvallisuus
- Älykkäät ja toiminnalliset materiaalit
- Digitaalinen tiedonhallinta
- Luomu ja elintarviketurvallisuuden innovaatiot
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Myös palvelualojen innovaatioympäristöä kehitettäessä tavoitteena on luoda
käyttäjälähtöisiä,
toimijoiden
yhteisiä
palveluprosesseja
yritysja
innovaatiopalveluiden tuottamiseen.
turvataan Luonnonvarakeskuksen toimintamahdollisuudet maakunnassa. Vuoden
2015 alussa aloittavan Luonnonvarakeskuksen toimipaikkaverkko päätetään
vuoden 2015 alussa. Etelä-Savon kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että
maakunnassa säilyy kaikkien kolmen toimialan toimipisteet.

3.3 UUDISTUVA HYVINVOINTI
Maakuntaohjelman avaintoimenpiteet:
- tuetaan voimavaroja kokoavaa paikallista hyvinvointipolitiikkaa, sekä uusia
palvelumalleja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyön pohjalta
- vahvistetaan ennaltaehkäiseviä palveluja sekä kansalaisten omaa toimintaa
hyvinvoinnin edistämiseksi
- tuetaan uusia toimintamalleja työhyvinvoinnin ja terveellisten elämäntapojen
vahvistamiseksi

Toimintalinjan vuosina 2015 ja 2016 edistettävät keskeiset
toimenpiteet:
Maakuntaohjelman toimeenpanossa hyödynnetään hyvinvointialan Kumppanuuspöytäverkoston foorumeja ja työryhmiä. Osaa esille nousseista kehittämisteemoista on viety
eteenpäin jo ohjelmavalmistelun yhteydessä. Teemojen ympärille on koottu pysyvämpiä
yhteistyöverkostoja ja esiselvityshankkeita käynnistettiin valmistelemaan tulevan
ohjelmakauden hankkeiden valmistelua.

Painopiste 1: PALVELUJEN LAATU JA VAIKUTTAVUUS
Työvoiman ja palvelujen saatavuuden turvaamiseksi
 tuetaan hyvinvointialan työpaikkojen vetovoimaa.
 kehitetään uusia palvelumalleja alueellisen saatavuuden turvaamiseksi.
 kehitetään kumppanuus- ja monituottajamalleja julkisen, yksityisen ja kolmannen
sektorin palveluyhteistyössä.
Palveluinnovaatioiden hyödyntämiseksi
 kehitetään hyvinvointiteknologiaa ja sähköisiä palveluja. Maakuntaohjelmavalmistelun yhteydessä arvioitiin hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita EteläSavon alueella. Toimijoiden näkemyksen mukaan tarvetta nähdään erityisesti
sellaisten tieto- ja viestintäteknologian (ICT) sovellusten kehittämiseen, joilla
kyetään turvaamaan hyvinvointipalvelujen alueellista saavutettavuutta sekä
palvelujen tuottavuuden kasvua. Toinen kehittämisalue liittyy terveysteknologian
kehittämiseen, jolla tuetaan terveellisiä elintapoja (liikunta, ravinto ym.) sekä
ehkäistään sairauksien syntyä.
Hyvinvointialan yrittäjyyden vahvistamiseksi
 toteutetaan maakunnallinen hyvinvointiyrittäjyyden kehittämishanke. Hankkeen
tavoitteena on vahvistaa alan yritysten innovaatio- ja kasvukykyä, luoda alalle
uusia yrityksiä, sekä kannustaa yrityksiä verkostoitumaan. Hanke perustuu
moduulirakenteeseen, joissa teemoina ovat mm. palvelujen tuotteistaminen ja
hinnoittelu, sähköinen kaupankäynti ja vuorovaikutteinen markkinointi.
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tuetaan palvelurakenteiden uudistamista niin, että painopiste siirtyy enemmän
varhaisessa vaiheessa tunnistettuihin ja kevyemmin hoidettavissa oleviin
ongelmiin. Toiminnalla tuetaan myös itsehoitoa ja sairauksien ja sosiaalisten
ongelmien ennaltaehkäistyä.

Painopiste 2: ENNAKOIVA TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN
EDISTÄMINEN
Hyvinvointialan kehittämisrakenteiden vahvistamiseksi
 turvataan riittävä hyvinvointialan osaaminen ja toimialan kehittäminen kytkettynä
tutkimukseen, koulutukseen ja tiedon tuottamiseen.
 luodaan maakunnallinen hyvinvointia ja terveyttä edistävä ohjausrakenne siten,
että Kumppanuuspöydän luomat kehittämisrakenteet kyetään turvaamaan.
Kehittämistoiminnan rooli tulee painottumaan maakuntaohjelman Uudistuvan
hyvinvoinnin toimeenpanon ohjaukseen ja hanketoiminnan aktivointiin.
Matalan kynnyksen palvelumallin synnyttämiseksi
 kehitetään terveyskioski-tyyppistä palvelumallia. Uudentyyppinen palvelu rakentuu
sosiaali- ja terveydenhuollon, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kumppanuuden
pohjalle. Helposti saavutettava ja monialainen palvelu painottuu ohjaukseen,
neuvontaan ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Palvelumalliin kuuluu myös liikkuva
palveluyksikkö, joka vie palvelua haja-asutusalueilla asuville kuntalaisille.
Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämiseksi
 kehitetään työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä toimintamalleja ja
palveluja kiinnittäen erityisesti huomiota ikääntyvien työssä jaksamiseen.
 kehitetään ja koordinoidaan Työelämä 2020 -alueverkoston toimintaa.
Kansalaistoiminnan ja osallisuuden vahvistamiseksi
 tuodaan järjestöjen hyvinvointivaikutukset näkyväksi. Järjestöissä tehtävä
vapaaehtoistyö, vertaistuki, sekä ohjaus- ja neuvontapalvelut edistävät terveyttä ja
hyvinvointia, sekä tukevat ja täydentävät julkisen palvelujärjestelmän toimintaa.
Kansalaisjärjestöillä on suuri kosketuspinta kansalaisiin, joiden ääni kanavoituu
järjestöjen kautta. Järjestöillä on myös rooli palvelujen kehittäjänä.

3.4 HYVÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Maakuntaohjelman avaintoimenpiteet:
- lisätään investointeja maakuntaan
- parannetaan entisestään maakunnan vesistöjen tilaa

Toimintalinjan vuosina 2015 ja 2016 edistettävät keskeiset
toimenpiteet:
Painopiste 1: NÄKYVYYDEN JA VETOVOIMAN VAHVISTAMINEN
Maakunnan imagon vahvistamiseksi
 rakennetaan toimijoiden kesken maakunnan ja seutujen markkinointiin
yhteistyömalli pohjautuen maakunnan vahvuuksiin.
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Toimintaympäristön vetovoiman vahvistamiseksi
 edistetään pienten keskusten elinvoimaa
- jatketaan maakuntaliittojen ja Elävät Kaupunkikeskustat ry (EKK) vuoden 2014
alussa
käynnistämää
kolmivuotista
kampanjaa
pienten
keskusten
kehittämiseksi. Pike-kampanja (2014-2016) edistää pikkukaupunkien ja
kirkonkylien
elinvoimaisuutta
ja
uusiutumista
sekä
yhteistyötä,
verkostoitumista, tiedonkulkua ja kokemusten vaihtoa. Etelä-Savossa on
vireillä 14 eri Pike-hanketta, mm. Tuiketaajamat –hankkeet Mikkelissä,
Savonlinnassa ja Pieksämäellä.
 jatketaan kaupunkikeskustojen ja palvelurakenteen kehittämistä.
 kehitetään haja-asutusalueen rakennemallia.
 suunnitellaan ja konseptoidaan vuoden 2017 asuntomessut Mikkelissä.
Asuntomessualue sijaitsee Annilanselän länsireunalla Kirkonvarkauden sillan
eteläpuolella Kaupungin keskustan ja messualueen välissä on Pursiala ja
Satamalahti. Näille alueilla haetaan uusia ratkaisuja digitaalisuudessa,
ekotehokkuudessa ja kuntalaisten osallistumisessa.

Painopiste 2: SAAVUTETTAVUUDEN JA LIIKENNEJÄRJELMÄN
KEHITTÄMINEN
Maakunnan pääväylien ja ulkoisten yhteyksien kehittämiseksi
 parannetaan Valtatien 5:ttä välillä Mikkeli-Juva. Mikkelin kohdan parannustyöt
alkavat syksyllä 2014. Varmistetaan edunvalvonnalla perusparannustöiden
jatkuminen Mikkeli-Juva välittömästi Mikkelin kohdan valmistuttua.
 edistetään Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämistä. Venäjän puolella uutta
tietä pitkin Pietariin on noin 200 km ja Venäjä on investoinut merkittävästi
tieyhteyden
Käkisalmi-Sortavalan
kunnostukseen.
Etelä-Savo
pyrkii
edunvalvonnalla edistämään Parikkalan rajanylityspaikan muodostamista
pysyväksi kansainväliseksi rajanylityspaikaksi viimeistään 2017 alkaen.
 toteutetaan Savon radan nopeuden noston edellyttämät toimenpiteet. Etelä-Savon
puolella on nykyisen EAKR-rahoituksen vipuvaikutuksella saatu poistettua
tasoristeykset välillä Mikkeli-Haukivuori sekä Pieksämäki-Haapakoski. PohjoisSavon puolella on nykyisen EAKR-rahoituksen vipuvaikutuksella saatu poistettua
tasoristeykset
välillä
Haapakoski-Suonenjoki.
Nopeudennostotavoitteiden
saavuttaminen
edellyttää
tasoristeyksien
poistamisen
lisäksi
muiden
nopeudennoston edellyttämien töiden toteuttamista mm. sähkörata- ja
turvalaitemuutostyöt.
Turvalaitteiden
perussuunnittelussa
on
kartoitettu
turvalaitteiden muutostarpeet välillä Mikkeli-Kuopio ja töiden kilpailutus olisi
mahdollista suunnitelmien pohjalta.
 toteutetaan
Savonlinnassa
Saimaan
syväväylän
siirto
Kyrönsalmesta
Laittaatsalmeen. Hanke on osa Savonlinnan keskustan liikennejärjestelyjen
hankekokonaisuutta, joka on ollut ns. keskeneräinen hanke nykyisen
hallituskauden alussa. Siirtämällä syväväylä Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen
parannetaan TEN-t ydinverkkoon kuuluvan Saimaan syväväylän toiminnallisuutta
ja turvallisuutta poistamalla väylästön yksi suurimmista pullonkauloista ja
onnettomuusalttiimmista kohdista. Laitaatsalmeen rakennetaan nykyisten
syväväylävaatimusten mukainen väylä. Valtatie 14 parannetaan ja rakennetaan
Laitaatsalmen syväväylän kohdalle 520 metriä pitkälle sillalle, jonka
alikulkukorkeus väylän kohdalla on 24,5 metriä. Huutokoski – Parikkala-rautatietä
parannetaan nykyisellä paikallaan ja syväväylän kohdalla rata rakennetaan 108
metriä pitkälle sillalle, jossa käännettävän siltaosan kokonaispituus on 88 metriä.
Liikennejärjestelmien kehittämiseksi ja yhteensovittamiseksi maankäytön
suunnittelun kanssa
 kehitetään vähähiilisiä liikennejärjestelmiä
 Kehitetään taajamien kevyen liikenteen yhteyksiä
 priorisoidaan alemman tieverkon kunnossapito
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Tietoliikenneyhteyksien ja –palvelujen kehittämiseksi
 panostetaan taajamien ja maaseutuyritysten laajakaistayhteyksien
nopeuttamiseen ja käyttövarmuuden turvaamiseen

Painopiste 3: TONTTIPALVELUN TEHOSTAMINEN
Monipuolisen ja kysyntää vastaavan tonttitarjonnan edistämiseksi
 toteutetaan asumisen uusia ekologisia konsepteja
 kehitetään kansallisten kasvukeskusten ulkopuolelle uusia toimintamalleja kuntien
toimintaedellytysten turvaamiseksi yhdessä Kuntaliiton kanssa.
Rakennetun ympäristön laadun parantamiseksi
 parannetaan rakennetun ympäristön laatua: homekorjaukset, viherympäristöjen
kehittäminen, arvokkaiden rakennusten hoitotoimet ja rakennetun ympäristön
uusiokäytön kehittäminen
 saneerataan infraverkostoa (korjausvelka)

Painopiste 4: VESISTÖJEN
HYÖDYNTÄMINEN

JA

LUONNONVAROJEN

KESTÄVÄ

Vetovoimaisten loma-asumisen ja matkailun ympäristöjen kehittämiseksi
 konseptoidaan ja pilotoidaan uudenlaisia, vähähiilisyyttä edistäviä asunto- ja lomaasuntorakentamisen muotoja, kuten ekotehokas loma- ja asuntorakentamisen
kehittämisprojekti Mäntyharjun keskustassa.
Taajamien vedenhankinnan ja pintavesien laadun turvaamiseksi
 toteutetaan Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2016-2021
suunniteltuja toimenpiteitä. Ohjelman luonnos tulee nähtäville syksyllä 2014.
Luonnonvarojen kestäväksi hyödyntämiseksi
 Panostetaan metsäenergian ja muun uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja
saatavuuteen tähtääviin maankäytön ja liikenteen kehittämistoimenpiteisiin
 kehitetään ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa ottotoimintaa kohti kestävää käyttöä
 käynnissä olevan vaihemaakuntakaava 2. yhteydessä käsitellään maa- ja
kiviaineksia sekä turvevaroja. Potentiaalisten turvesoiden vesistövaikutukset
arvioidaan.
 edistetään Saimaa Geopark –statuksen saamista: tuotetaan geologista perustietoa
käytettäväksi matkailutuotteiden kehittämiseen sekä laaditaan ’Saimaa Geoparkin
hakemus
European
Geoparks
Network
-verkostoon
pääsemiseksi.
Toteutusalueena Eteläisen Saimaan ympärillä olevat kunnat (Imatra,
Lappeenranta, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Mikkeli, Puumala, Juva ja
Sulkava).Mikkelin alueelta Saimaa Geopark –kohteiksi esitetään yhteensä
neljäätoista maantieteellistä paikkaa. Kohteita esitetään myös Puumalasta ja
Sulkavalta. Mikäli alue hyväksytään Geoparkiksi, on sille esitettävä hallintomalli ja
tavat sen rahoittamiseksi.

4

MAAKUNTIEN YHTEISET TOIMENPITEET JA KESKUSHALLINNOLLE
TEHTÄVÄT ALOITTEET
Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiset teemahaut
Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen teemahaku järjestetään seuraavista teemoista: Puun
uudet käyttömuodot ja kaivannaisalan kehittäminen. Lisäksi vuosina 2015 ja 2016 voidaan
käynnistää muita Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelman mukaisia yhteisiä teemahakuja.
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ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN
ALOITTEET

MAAKUNTIEN

Elinkeinoelämän kannalta tärkeiden
yksityisteiden parantaminen ja ylläpito

kanta-,

TEKEMÄT

seutu-

ja

YHTEISET

yhdysteiden

sekä

Vähäliikenteiset maantiet ja yksityistiet ovat välttämättömiä Itä- ja Pohjois-Suomen
elinkeinoelämälle ja koko Suomelle ennen kaikkea luonnonvaratalouden menestymisen
edellytyksenä.
Tieverkosto
palvelee
mm.
maatalouselinkeinon,
kasvavien
bioenergiakuljetusten, kaivostoiminnan ja matkailun tarpeita. Tienpidon ylläpitotoimenpiteet
tulee kohdistaa joustavasti kunkin maakunnan omat erityispiirteet huomioiden sekä
ennakoiden alueiden kasvu- ja kehitysnäkymät. Itä- ja Pohjois-Suomessa alemman
tieverkon vähäliikenteisiä teitä (KVL <200 ajoneuvoa/vrk) on 43-61 % maanteistä ja erittäin
vähäliikenteisiä (KVL <50) 7-25 %.
Itä- ja Pohjois-Suomessa alemmalla tieverkolla on poikkeuksellisen merkittävä rooli, jossa
kulkee myös merkittävä osa metsä- ja maatalouden raskaista kuljetuksista. Raskaat
kuljetukset ovat pääosin maidon-, karjan-, turpeen-, puun- ja maa-ainesten kuljetuksia ja
siten tärkeitä elinkeinoelämälle. Itä- ja Pohjois-Suomen kasvava kaivostoiminta vaatii myös
tiestön parantamista. Tieverkolla on entistä raskaampia kuljetuksia massojen noston myötä
ja 76 tn rekat kuormittavat tiestöä yhä enemmän. Lisäksi yksityistieverkon rahoitus on
menossa lähes nollaan, mutta tähän tarvittaisiin valtakunnallisesti 15 M€ vuodessa, jotta
tienpidon edellytykset täyttyvät.
Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle tehtyjä tai alueelle vaikuttavia investointeja ovat
esimerkiksi Metsä Groupin 1,1 mrd €:n investointi Äänekosken biotuotetehtaaseen ja
Varkauden Stora Enson 110 milj. €:n investointi tuotannon muutostöihin. Molempien
laitosten käyttämän kuitupuun hankinta-alue ulottuu koko Itä-Suomeen.
POS ELY laskelma 14.8.2014
KVL < 200
km
Maantiet yht.

osuus%

Etelä-Savo

2617

4941

52,96

Pohjois-Savo

3161

5946

53,16

Pohjois-Karjala

2742

5132

53,43

Pohjois-Pohjanmaa

3443

8063

42,70

Kainuu

2906

4733

61,40

Lappi

4587

9089

50,47

KVL < 50

km

Maantiet yht.

osuus%

Etelä-Savo

606

4941

12,26

Pohjois-Savo

830

5946

13,96

Pohjois-Karjala

579

5132

11,28

Pohjois-Pohjanmaa

575

8063

7,13

Kainuu

1174

4733

24,80

Lappi

1406

9089

15,47

Aloite:
Perusväylänpidon rahoitusta tulee lisätä hiljaisemman tieverkon huononemisen
pysäyttämiseksi. Perusteena on maatalouden ja metsätalouden edellytysten parantaminen
varsinkin välitieverkolla.
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Laajakaista-hankkeen toteutuksen varmistaminen harvaan asutuilla alueilla
Valtakunnallinen Laajakaista kaikille -hanke ja sen haasteet
Valtioneuvosto teki 4.12.2008 periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta.
Hankkeen tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä yli 99 prosenttia
vakinaisista asunnoista sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaisista
toimipaikoista on enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s nopeudella toimivasta
valokuitu- tai kaapeliverkosta.
Laajakaistayhteyksien kehittäminen parantaa alueiden kehittämismahdollisuuksia ja
välttämätöntä erityisesti yritystoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi harvan asutuksen
alueilla. Erityisen tärkeää tämä on harvaan astutussa Itä- ja Pohjois-Suomessa. Työ- ja
elinkeinoministeriön asettama Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmä on todennut, että nopeiden
ja tehokkaiden laajakaistayhteyksien rakentaminen on yksi Itä- ja Pohjois-Suomen
kehityksen ja kaiken olemassa olevan potentiaalin hyödyntämisen perusedellytys (TEM
raportteja 2/2013). Tietoliikenneyhteyksien rakentaminen on yhteiskunnan kannalta
tuottava investointi joka maksaa itsensä takaisin rakentamisaikaisina veroina ja maksuina
sekä sähköisten palveluiden kautta tulevina kustannussäästöinä.
Laajakaistahankkeen
tavoitteiden
saavuttaminen
on
osoittautunut
ennakoitua
vaikeammaksi ja hitaammaksi. Keskeisimmät haasteet ovat tukirahojen loppuminen
kesken, kireä aikataulu ja teleyritysten vähäinen kiinnostus investoida hankkeen
tavoitteiden mukaisiin laajakaistaverkkoihin. Koska hankkeet eivät kaikissa maakunnissa
ole edenneet kaupallisten operaattoreiden toimesta, kunnat ja muut pienet toimijat ovat
joutuneet ottamaan vastuuta rakentamisesta. Tämä on hidastanut rakentamisen
käynnistymistä. Kuntien aktiivinen toiminta mm. omia verkkoyhtiöitä perustamalla on
useilla alueilla ollut hyvä ja ainoa mahdollinen keino verkkojen rakentamiseen, mutta
kuntien vastuiden lisääminen ei voi olla yleisratkaisu laajakaistahankkeen etenemiselle.
Laajakaistahankkeet Itä- ja Pohjois-Suomessa
Itä- ja Pohjois-Suomen laajakaistaohjelmien kokonaiskustannukset ovat vuonna 2009
tehtyjen ohjelmien mukaan 315 milj. euroa. Elokuussa 2014 Itä- ja Pohjois-Suomen
alueella oli hyväksyttyjä laajakaistahankkeita 180,1 milj. euroon edestä eli vasta noin 50 %
aiemmin suunnitelluista hankkeista on toteutumassa. Kaikki kunnat eivät hankkeen alussa
lähteneet mukaan, mutta ovat nyt ilmaisseet halukkuuden lähteä hankkeeseen.

Maakunta

Kainuu
Lappi
PohjoisPohjanmaa
PohjoisKarjala
PohjoisSavo
Etelä-Savo
KeskiPohjanmaa
Yhteensä

Hankeohjelmien
mukaiset kustannukset
v.2009

Toteuttaja valittu
Hankkeiden
kustannusarvio

Toteuttaja valittu
Haettavan valtion tai EU
tuen enimmäismäärä
euroa

Vailla toteuttajaa
olevat hankkeet,
kustannusarvio euroa

41 613 500 €
82 605 262 €

19 353 500 €
49 631 561 €

11 225 030 €
27 793 758 €

22 260 000 €
32 973 701 €

22 192 768 €

32 119 735 €

16 450 719 €

8 000 000 €

54 834 350 €

27 881 975 €

13 558 509 €

26 952 375 €

53 496 870 €
57 169 780 €

43 634 522 €
7 480 635 €

18 300 907 €
3 069 127 €

9 862 348 €
49 689 145 €

2 934 040 €
314 846 570 €

-€
180 101 928 €

-€
90 398 050 €

2 934 040 €
152 671 609 €

Aloite:
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot esittävät seuraavia ratkaisuja hankkeen
edistämiseksi maakunnissaan:
a) Rahoituksen ja jatkuvuuden turvaaminen
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot edellyttävät, että jo valtion vuoden 2015
talousarviossa turvataan rahoitus kaikille toteutuville hankkeille. Näin kunnilla ja
rakentavalla operaattorilla on varmuus jatkaa hankkeiden suunnittelua. Hankkeelle
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asetetun tavoitteen saavuttamiseksi ja koko Suomeen kattavan tehokkaan
tietoliikenneverkon aikaansaamiseksi on päätettävä laajakaistahankkeen jatkamisesta
vähintään vuoden 2020 loppuun saakka Eurooppa 2020 -ohjelman ja digitaaliagendan
tavoitteiden saavuttamiseksi.
b) Erillisratkaisu erityisen haasteellisille alueille
Itä- ja Pohjois-Suomessa kokonaisia kuntia tai kuntien osia, joissa ei ole toteutunut
rakentamishankkeita lainkaan nykyisellä tukimallilla. Näillä erityisen haasteellisilla
alueilla pitkät välimatkat ja harva asutus eivät mahdollista kaupallisesti kannattavaa
rakentamista tuen nykyehdoilla. Näille erityisen haasteellisille alueille on valmisteltava
erillisratkaisu valtion ja kuntien yhteistyönä laajakaistahankkeiden toteuttamiseksi.
c) Taajama-alueiden laajakaistapalveluiden varmistaminen
Koska laajakaistaverkkojen markkinaehtoinen rakentaminen on ollut ennakoitua
hitaampaa, tulee käynnistää erityistoimenpiteitä kuntien kehityksen kannalta keskeisten
alueiden ja taajamien laajakaistaverkkojen edistämiseksi. Hankkeen jatkovaihetta ja
verkon rakentamisen vauhdittamista varten tulisi korkeimman omarahoitusosuuden
kuntien maksuosuudet tarkistaa muuttuneen taloustilanteen vuoksi. Asukastiheys
maksuosuuden määrittelyssä tulisi huomioida vain taajamien ulkopuolelle jäävän
väestön osalta.
d) Kaiken markkinapotentiaalin hyödyntäminen
Haja-asutusalueiden laajakaistapalveluiden suurin haaste on vähäinen asiakasmäärä ja
siksi kaiken asiakaspotentiaalin hyödyntäminen on keskeistä. Tukipolitiikassa tulee
poistaa tarpeeton jaottelu vakituisiin ja vapaa-ajan asukkaisiin. Itä- ja Pohjois-Suomen
maakuntien liitot esittävät vapaa-ajan asutuksen sisällyttämistä 100 Mbit/s
laajakaistahankkeeseen sekä asiakkaan omavastuumatkan tarkistamista koskemaan
vain talokaapelia.
Toteuttamisvalmius ja – suunnitelma sekä kustannusarvio
Kilpailutettuja hankkeita on odottamassa kuntien ja viestintäviraston rahoituspäätöksiä.
Kuntayhtiö- ja osuuskuntaselvityksiä valmistellaan eri maakunnissa ja niiden valmistuttua
avataan uusia laajakaistahakuja.
Laajakaistahankkeen uusien hankkeiden tukirahoituksen tarve on vuoteen 2020 mennessä
karkeasti arvioituna 109 milj. euroa Itä- ja Pohjois-Suomessa. Arviota voi nostaa erityisen
haasteellisten alueiden erillisratkaisut sekä mahdollisesti tehtävät tarkistukset asiakkaan
omavastuumatkaan (nyt 2 km) tai loma-asuntojen laajakaistayhteyksien tukikelpoisuuteen.

Maakunta

Arvio v. 2015-2020

Erillisratkaisuja vaativien

Arvioitu

tarvittavasta

alueiden nykyohjelman

tukirahoitustarve

tukirahoituksesta M€

tukitasolla laskettu

yhteensä

tuen tarve M€

M€

Kainuu

6,8

(2,3)

6,8

Lappi

27,0

(8)

27,0

Pohjois-Pohjanmaa

11,2

Pohjois-Karjala

12,0

Pohjois-Savo

19,7

Etelä-Savo

24,0

Keski-Pohjanmaa
Yhteensä

11,2
(8)

19,7
(12)

24,0

(30,3)

108,7

8,0
108,7

12,0

8,0

18

Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisohjelman ”Katse pohjoiseen” toimeenpano
luovutettu elinkeinoministeri Vapaavuorelle 12.1.2013
Suomen hallituksen asettama Itä- ja Pohjois-Suomen työryhmä valmisteli raportin ”Katse
pohjoiseen”, joka sisältää strategian ja toimenpide-ehdotukset Itä- ja Pohjois-Suomen
kehittämiseksi. Työryhmän esittämät avaukset on jaoteltu nopeisiin ja pitkiin avauksiin
toteuttamisen aikajänteen mukaisesti. Työryhmän toimenpide-esitykset edistävät
toteutuessaan paitsi Itä- ja Pohjois-Suomen, myös koko Suomen kilpailukykyä ja
taloudellista kehitystä.
Kehittämisohjelman seurantatyöstä vastaa työ- ja elinkeinoministeriön alueosasto, jossa
tehdään toimenpide-ehdotusten toteuttamismahdollisuuksien arviointia ja priorisointia
yhdessä muiden ministeriöiden ja maakuntien kanssa. Osana tätä arviointityötä ja
toimenpiteiden jatkotyöstöä alueen maakunnat ovat valinneet merkittävimmät
kehittämiskohteet, joiden osalta on valmisteltu tai valmistelussa ovat konkreettiset
toimenpidesuunnitelmat.
Ensimmäisessä
vaiheessa
jatkovalmisteluun
valitut
toimenpidekokonaisuudet ovat:
kaivannaisteollisuuden kehittäminen
puun uudet käyttömuodot
matkailu
Venäjä-kasvupaketti.
Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisohjelman toimeenpano nostettiin hallituskauden
puolivälitarkastelussa hallituspuolueiden prioriteettilistalle mikä osoittaa, että ohjelma on
koettu tärkeäksi ja siinä esitettyjä toimenpiteitä halutaan edistää ja käynnissä olevia
hankkeita saattaa loppuun.
Aloite:
Hallituskauden ollessa kohta lopuillaan on syytä tehdä perusteellinen arvio siitä, missä
määrin hallitusohjelman mukaisen Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisohjelman tavoitteita on
toteutettu ja minkä verran rahoitusta (EU- sekä kansallinen rahoitus) toimenpiteiden
toteuttamiseen on ohjattu. Myös toimenpiteiden vaikuttavuus sekä tarvittavat
jatkotoimenpiteet tulee arvioida ja suunnitella.
Ohjelman toimeenpanon jatkuminen hallituskausien vaihtumisesta huolimatta on
varmistettava
ja
ohjelman
toimenpide-ehdotukset
huomioonotettava
tulevan
hallitusohjelman laadinnassa. Ohjelman toimeenpanoon tulee osoittaa kansallista
erityismäärärahaa.

Maakunnan kehittämisrahan palauttaminen valtion talousarvioon
Ohjelmiin kohdentamatonta maakunnan kehittämisrahaa on leikattu rajusti viime vuosina ja
vuoden 2015 valtion talousarviossa määräraha ollaan lakkauttamassa kokonaan.
Maakunnan kehittämisraha on joustava ja ketterä aluekehittämisen määräraha, jota on
voitu kohdentaa maakuntaohjelmaa edistäviin pienen mittakaavan hankkeisiin.
Määrärahaa on voitu hyödyntää uusien avausten valmistelussa, esiselvityshankkeissa
ennen suurempiin hankekokonaisuuksiin ryhtymistä sekä vipuna käynnistettäessä
merkittäviä kehittämisprosesseja. Määräraha edesauttaa laajojen, elinkeinoelämää
hyödyttävien hankekokonaisuuksien syntymistä. Maakunnan kehittämisraha on tarkoitettu
alueiden kehittämistä ja alueen kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämistä
koskevien kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Instrumentti on ollut käytössä 1990alkupuolelta lähtien.
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