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Etelä-Savon hallitusohjelmatavoitteet • kevät 2023

Yhdessä kohti 
puhtaasti parasta, 

elinvoimaista Etelä-Savoa



• Perusväylänpidon rahoitus nostettava 
pysyvästi riittävälle tasolle.

• Toimivilla tie- ja rautatieyhteyksillä varmistetaan 
kustannustehokkaat kuljetukset ja monipaikkaisen 
arjen sujuvuus. Liikenneinvestointeja tarvitaan raide- ja 
tieliikenteeseen koko itäiseen Suomeen.

• Harvaan asuttujen alueiden toimivat tietoliikenne- 
yhteydet on turvattava.

”Tavarat, tieto ja 
ihmiset liikkuvat ja 

luovat elämää alueille, 
kunhan yhteydet 

ovat kunnossa. Tämä 
on turvattava Etelä-

Savossa.”

Liike luo elämää! 
Saavutettavuus kuntoon teillä, 
raiteilla ja tietoverkoissa



• On turvattava Itä- ja Pohjois-Suomen alueelliset 
kehittämistarpeet sekä kansallisessa että EU-valmistelussa.

• Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema EU:n rahoitus- 
kriteereissä tulee huomioida.

• Itäisen Suomen elinvoiman ja investointien turvaaminen 
tulee ottaa huomioon huoltovarmuutta ylläpitävänä 
toimena.

”On varmistettava 
Itä- ja Pohjois-Suomen 

alueen asema ja 
sen mukainen 

erityisrahoitus, joka 
on kirjattu Suomen 

EU-liittymis- 
sopimukseen.”  

EU tukee alueiden 
elinvoimaa ja tasoittaa 
kehityseroja – jatkossakin



• EU:n ympäristötavoitteiden ja kannattavan metsätalouden 
on oltava tasapainossa. 

• Metsäpoliittisen päätösvallan ja ohjauksen tulee säilyä jäsenmailla.

• Metsien erilaisuus eri puolilla Eurooppaa on tunnistettava 
ja otettava huomioon. Siten säädösten toimeenpanossa 
tarvitaan joustavuutta ja alueellista liikkumavaraa. 

• Omistajan keskeisen roolin metsänhoidossa on säilyttävä.

”Metsillä on Etelä-Savossa 
poikkeuksellisen suuri 
merkitys verrattuna 
muihin maakuntiin.

Maakunnassa halutaan 
huolehtia siitä, että metsät 

ovat hyvin hoidetut ja 
kestävästi hyödynnetyt.”

Suomen metsäisin maakunta tietää, 
miten huolehtia metsistään



• Etelä-Savon kasvavaan osaajapulaan vastaamiseksi tulee 
koulutuksen alueellinen saavutettavuus varmistaa kaikilla asteilla.

• Yliopisto-opetuksen saatavuutta on edistettävä Etelä-Savossa.

• Toisen ja korkea-asteen yksiköiden säilyminen ja 
toimintaedellytykset tulee turvata.

• Koulutuksen rahoitusmalleissa on huomioitava alueiden erilaisuus.

• Yritysten elinvoima on varmistettava riittävällä tutkimus- ja 
kehittämistoiminnalla. TKI-rahoitusta on suunnattava Suomessa 
alueellisesti laaja-alaisemmin.

” Osaaminen ei synny 
itsestään! Alueiden 

erilaisuuden huomioon 
ottavalla koulutuksen 

rahoituksella 
varmistetaan osaajien 

riittävyys, yritysten 
uudistuminen, 

kansainvälistyminen 
ja kaikkien jatkuva 

oppiminen.”

Koulutus ja TKI pitävät 
valot palamassa



• Vihreä siirtymä energiapolitiikassa on toteutettava 
alueiden ominaispiirteet huomioon ottaen. Etelä-Savolle 
tärkeitä ovat tuulivoima, uusiutuvat energialähteet ja 
hajautettu energiantuotanto.

• Tuulivoiman rakentamisedellytyksiä maakunnassa 
tulee parantaa ja tukea muitakin uusiutuvan 
energian tuotantomahdollisuuksia.

• Tarvitaan kompensaatiota alueille, jotka eivät 
pääse hyötymään tuulivoimarakentamisesta.

• Kaivostoimintaa on säänneltävä 
luontoarvojen turvaamiseksi.

”Koko itäisessä 
Suomessa tulisi 

olla tasavertaiset 
mahdollisuudet rakentaa 

vihreän energian 
tuotantoa. Rajasta 

riippumatta.”

Puhtaasti paras Etelä-Savo 
tarvitsee vihreitä investointeja



• Matkailuala tarvitsee tukea kv-markkinointiin ja investointeihin 
sekä osaamisen kasvattamista yrityksissä.

• Pitkäjänteistä panostusta markkinointiin ja kehittämiseen 
kaikilla tasoilla: valtakunnallisesti, aluetasolla ja 
matkailukohteissa sekä -yrityksissä.

• Puhtaaseen luontoon perustuva kestävä matkailu edellyttää 
laadukkaiden, ei-massakohteiden kehittämistä. 

• On ylläpidettävä lentoyhteyksiä, kehitettävä matkaketjuja ja 
vähäliikenteistä tieverkkoa yritysten tarpeisiin.

”Matkailun kansalliset 
toimet tulee kohdistaa 
alueille, joille Venäjän 
hyökkäys Ukrainaan 

aiheuttaa erityistä 
haittaa.”

Matkailu vie maakunnan 
kansainvälisille vesille
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