
               Kokoomuksen kunnallispoliittinen ohjelma Savonlinnaan 
 

1.  Kaupunkilaisten osallistuminen ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen 

- Kaupunkilaisilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Se edellyttää avointa valmistelua ja päätöksen-  

tekoa sekä tiedottamista. 
- Päätöksenteossa tulee huomioida kuntaliitosten tuomat haasteet tasapuolisesti. 
- Päätöksenteon avoimuus tulee toteutua ennakkoarviointina, joka tarkoittaa eri vaihtoehtojen vertailua. 
    1. Kaupunginvaltuuston kokoukset on videoitava. 
    2. Kaupungin on lisättävä tiedottamista sekä perinteisiä että moderneja viestintäkanavia käyttäen. 
    3. Valmistelussa olevista asioista on tiedotettava nykyistä enemmän. 
 

2.  Yritysystävällinen elinkeinotoiminta 

- Kokoomus haluaa turvata kaupungin kasvun, yritysten ja työpaikkojen määrän lisääntymisen sekä 
nykyisten että uusien yritysten menestymisen. Onnistunut elinkeinopolitiikka on terveen talouden perusta. 
- Taataan toiminnan edellytykset nykyisille, aloittaville, kehittyville ja kasvaville yrityksille. 

- Edistetään kaupungin ja elinkeinoelämän vuoropuhelua. 

- Luodaan säännöllinen yritysvaikutusten arviointijärjestelmä, jonka tehtävänä on arvioida ennakkoon 
kunnan päätöksiä, jotka vaikuttavat yrittäjien ja yrityksien toimintaedellytyksiin. 
- Kehitetään kaupungin hankintapolitiikkaa osana elinkeinotoimintaa, esim. palveluseteli,  lähiruoka. 
- Paikallisen yritystoiminnan tukeminen silloin kun se on lainsäädännöllisesti mahdollista. 
- Vahvistetaan kaupungin asemaa tapahtumien, messujen ja tilaisuuksien keskuksena. 

- Asukasyhdistysten aktivoiminen 

- Turvataan osaavan työvoiman saanti koulutuspoliittisilla ratkaisuilla, huomioiden tieto ja taitaminen. 
    1. Yrityselämän kuunteleminen elinkeinoelämää koskevissa asioissa: säännölliset tapaamiset. 
    2. Uusien elinkeinohankkeiden toteuttaminen. 
    3. Edunvalvonta Parikkalan rajanylityspaikan puolesta. 
 

3.  Hyvinvointipalveluiden järjestäminen 

- Savonlinnan Kokoomus haluaa, että kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jokaisen kaupunkilaisen 
saatavilla. Palvelut tuotetaan laadukkaasti lähipalveluperiaatteella, korostaen valinnanvapautta. 

- Palveluiden tuottamisen tulee vastata kunnan asukkaiden tarpeita ja lakien vaatimuksia kustannukset 
halliten ja laadusta tinkimättä. 
- Palveluiden kehittäminen edellyttää ennakkoluulotonta ja esteitä poistavaa lähestymistapaa. 

- Palveluiden yhteensovittaminen siten, että ne muodostavat sujuvia palveluketjuja. 
- Vahvistetaan ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa neuvola-, perhe- ja kouluterveydenhuollossa. 
- Edistetään ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakykyä asumismuodosta riippumatta. 

- Vahvistetaan sekä ikääntyneiden että lapsiperheiden kotihoitoa huomioiden henkilöstöresurssitarve. 
-Tuetaan omaishoitajien jaksamista kehittämällä vuorohoitoa ja sijaishoitajajärjestelmää. 

- Erikoissairaanhoidon palvelut turvataan, jotta alueen kehitysedellytykset säilyvät. 
- SOTE- palvelutuotannossa hyödynnetään yksityisiä palvelujen tuottajia esim. palvelusetelein. 
     1. Vaikutetaan SOTE-palveluihin edunvalvonnalla sairaanhoitopiiriin, maakuntaan sekä valtiovaltaan. 
     2. Tuetaan paikallista SOTE-tuotantoa niissä rajoissa kuin kulloinenkin lainsäädäntö mahdollistaa. 
 

4.  Sivistys ja kulttuuripalvelut 

- Kokoomus haluaa, että Savonlinna kehittyy kulttuurin, koulutuksen ja sivistyksen kaupunkina. Laadukkaat 
koulutuspalvelut ja tasokas kulttuuritarjonta kaikkien saataville lisäävät Savonlinnan vetovoimaa.  
- Huolehditaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä lukio-opetuksen riittävästä resursoinnista siten, 
että lapsille voidaan tarjota korkealaatuinen kasvatus ja opetus. 
- Kehitetään kaupungin päivähoitoa huolehtimalla riittävästä hoitopaikkojen tarjonnasta ja laadusta. 



- Tarkastellaan luokkien oppilasmäärää, opettajien koulutusta, erityisopetuksen riittävyyttä ja 
koulurakennusten kuntoa 
- Lukio-opetuksessa pyritään sekä hyvän yleissivistävän koulutuksen tarjoamiseen että lukio-opetuksen 
alueellisen vetovoiman lisäämiseen erikoislukioilla 

- Lisätään koulujen viihtyvyyttä ja turvallisuutta, osin myös koulujen ja kotien välistä vuorovaikutusta 
tiivistämällä sekä edistetään koululiikuntaa hyvinvoinnin lisäämiseksi 
- Estetään nuorten syrjäytymistä, esim. lisäämällä oppisopimuskoulutusta 

- Taataan edellytykset kiinnostavien kesätapahtumien jatkumiselle ja uusien syntymiselle. 
- Tuetaan lasten ja nuorten kulttuuriharrastuksia osana syrjäytymisen ehkäisemistä 

- Tuetaan kotiseututyötä perinteiden vaalijana ja kaupungin eri osa-alueiden identiteetin vahvistajana 
 

5.  Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus ja tekniset palvelut 

- Kokoomus haluaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön kaiken ikäisille asukkaille. 
- Yleiskaava tulisi työstää siten, että se vastaa tulevaisuutta, tulevaa kaupunkirakennetta ja rakentamis-
tarvetta => mitä halutaan? ja minkälainen on tuleva kaupunkimiljöö? 
- Asemakaavoitus pitää saada ennakoimaan tulevia yritys ja asumispalveluita. 

- Valmiita asemakaavoja tulisi laatia 5-10 vuoden tarpeita vastaavaksi. 

- Puistomaisen luonnon säilyttäminen keskustaajamien alueilla esim. Nälkälinnanmäki 

- Savonlinnaan puurakentamisen referenssikohteita 

- Keskustan kehittäminen houkuttelevaksi ostos- ja ajanviettopaikaksi yhdessä asukkaiden ja 
elinkeinoelämän kanssa 
- Edistetään kaupungin yleistä liikenneturvallisuutta ja –kulttuuria 

- Matkailu- ja yritystoiminnan investoinneille tulisi luoda lisää kaavavalmiuksia. 

- Esteettömyyden edistäminen vastaamaan portaatonta hoitomallia sisältää mm. ikääntyneiden ihmisten 
asuintalojen korjaukset,  esim. hissien asentamisen 

- Älykkäät liikenneasemat - kehittämishanke. Älykkäiden sovellutusten hyödyntäminen mm. matkailussa. 
- Sähköiset asiointipalvelut ja langattomat verkkoyhteydet. 

- Kaupunkiseudun muuttoliike hallintaan ja väestöllinen kilpailukykyselvitys 
 

6.  Liikunta ja vapaa-aika 

- Kokoomus haluaa kehittää liikunta- ja vapaa-ajan palveluita kaikille asukkaille ja lisätä kaupunkilaisten 
hyvinvointia ja viihtyvyyttä. 
- Huolehditaan liikunta- ja harrastusalueiden kunnosta. 

- Luodaan uusia harrastus- ja liikuntapaikkoja yhteistyössä yksityisten ja kaupungin kanssa. 
- Huomioidaan monipuoliset liikuntamahdollisuudet kaavoituksen yhteydessä. 

- Haetaan aktiivisesti merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä urheilutapahtumia. 

- Kiinnitetään huomiota ennaltaehkäisevään toimintaan ja hyvinvoinnin edistämiseen. 
- Huolehditaan nuorten kokoontumistilojen riittävyydestä koko kaupungin alueella. 

- Aktivoidaan ja tuetaan nuorten omia hankkeita niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. 
- Huolehditaan, että jokaisella lapsella on mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. 
 

7.   Savonlinnan kaupungin talous 

- Savonlinnan Kokoomus haluaa varmistaa, että taloutta tasapainotetaan rakenteita muuttamalla ja uusia 
toimintatapoja kehittämällä. Saatetaan kaupungin talous tasapainoon.  Alennetaan veroprosentteja. 
- Huolehditaan, että talouden hoito on pitkäjänteistä ja sitoutunutta. 

- Realisoidaan tuottamatonta kaupungin omaisuutta. 

- Kehitetään kaupunkikonsernin johtamista tehokkaampien synergiaetujen saavuttamiseksi. 


