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SAVONLINNAN KAUPPAKAMARIOSASTON 
KUNTAVAALITEESIT 2021: Tulevaisuuden elinvoiman 
kasvu rakennetaan tänään! 
 
Savonlinnan kauppakamariosasto edustaa merkittävää, laajaa joukkoa Savonlinnan seudun yrityksiä. Etelä-
Savon kauppakamarin Savonlinnan osasto haluaa omalta osaltaan olla vahvasti kehittämässä alueen 
yhteistyötä ja toimintaympäristön myönteistä kehittymistä. Kuntavaalien alla ja niiden jälkeen Etelä-Savon 
kauppakamari ja sen Savonlinnan osasto haluaa olla rakentamassa hyvää yhteistyötä ja tukemassa 
ehdokkaita ja valtuutettuja yhteisen ymmärryksen löytämisessä ja työskentelyssä kohti menestyvämpää 
Savonlinnan seutua. Näissä vaaliteeseissä olemme koonneet yhteen asioita, joihin valtuutetuilla on 
mahdollisuus vaikuttaa. Uskomme että kiinnittämällä huomiota näihin kysymyksiin voidaan parantaa oman 
asuin- ja yrittäjyysympäristömme vetovoimaa ja toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. 

 
 
KESTÄVÄ KUNTATALOUS 
 

• Kaupungin ja alueen kuntien on laadittava pitkäjänteinen strategia ja pidettävä huolta siitä, että sitä 
noudatetaan kaikilla osa-alueilla. 

• Veroprosenttia ja piiloverotusta pitää alentaa kaupungin ja alueen kuntien 
vetovoiman parantamiseksi. 

• Terveydenhoitopalvelut on pidettävä hyvällä tasolla: Toivomme KYS-Ervan alueella tehokasta 
potilaiden hoitoon ohjausta. 

• Savonlinnan keskussairaalan asema on turvattava. 
• Kaupungin ja alueen kuntien on lisättävä paikallisten hankintojen määrää ja laajuutta. 
• Päätösten yritysvaikutusten arviointi on toteutettava oikeasti valmistelusta alkaen. 
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OSAAVA TYÖVOIMA 
 

• Kaupunkiin ja alueen kuntiin pitää saada lisää asukkaita ja työntekijöitä. 
• Kaupungin ja alueen kuntien on aktiivisesti houkuteltava työvoimaa ulkomailta ja muualta Suomesta. 
• Kaupungin ja alueen kuntien on pidettävä huolta käytännön tasolla paikkakunnalle muuttavien 

palveluista mm. asunnoista, pitovoiman edistämiseksi. 
• Oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä kehitetään yhä enemmän yritysten tarpeiden pohjalta. 
• Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on panostettava vähintään saman verran kuin Suomessa 

keskimäärin. 

 
 

LIIKENNE KAAVOITUS JA LUPAPALVELUT 
 

• VT14 kuntoon: Levennykset ja ohituskaistat parantavat turvallisuutta ja saavutettavuutta. 
• Raideliikenteeseen panostettava ja Itä-rata-hanketta tuettava. 
• Savonlinnan kaupunki on mukana omalla osallaan lentoliikenteen ylläpitämisessä. 
• Ympäristöasioissa toimittava samalla tasolla kuin muualla Suomessa. 
• Lupaprosesseja on nopeutettava, tarpeetonta sääntelyä purettava ja avaintoimintoja resursoitava 

riittävästi. 

 
 
 
Toivotamme parhainta menestystä vaaleihin ja työhön menestyvämmän Savonlinnan seudun puolesta! 
 
Ari Hämäläinen   Teppo Leinonen 
Puheenjohtaja    Toimitusjohtaja 
Savonlinnan kauppakamariosasto  Etelä-Savon kauppakamari 
 


