
RAJUPUSU LEADER RY:N JA PIÄLLYSMIES RY:N YHTEINEN ALUEANALYYSI JA SWOT 

1. ALUEEN KUVAUS 

MAANTIEDE. Tulevan toimintaryhmän toiminta-alue sijaitsee Etelä-Savon alueella (Joroisten osalta Pohjois-Savon 
alueella) ja sen asutus on harvaa ja Saimaan vesistöjen pilkkomaa. Etelä-Savo on Suomen metsäisin ja järvisin 
maakunta. Alueen muodostavat Enonkosken, Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat sekä Savonlinnan 
kaupunki. Alueella kulkevat valtatie 5 ja valtatie 14. Savonlinnan rautatieyhteyden lisäksi Joroisten ja Rantasalmen 
kunnat läpäisee massatavarakuljetuksia palveleva rautatie. Alueen kuntien vesistöjen läpi kulkeva Saimaan syväväylä 
palvelee alueen kuljetustarpeita Savonlinnan ja Varkauden satamien kautta. Alueella on reittiliikennettä palveleva 
lentokenttä Savonlinnassa. Alueen vesialueista merkittävä osa on Saimaan norpan asuinaluetta ja se vaatii suojelun ja 
kalastuksen yhteensovitusta. Sijainnillisesti ja logistisesti alue on helposti saavutettavissa. 

VÄESTÖ. Tulevan toimintaryhmän alueella asuu 50490 asukasta, joista 8337 asukasta Savonlinnan kaupungin 
sisemmällä ja 12028 ulommalla kaupunkialueella. Lukuun ottamatta Savonlinnan keskustaa, alue on harvaanasuttua ja 
asutus on haja-asutusvoittoista. Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta: yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä on  
30,1 %.  Väestön ikääntyminen ja väheneminen aiheuttavat haasteita palveluiden järjestämiseen, työpaikkojen 
saatavuuteen ja koko alueen elinvoimaisuudelle. Vuonna 2019 Suomen maakunnista eniten kesäasukkaita suhteessa 
asuntoväestöön oli Etelä-Savossa (42 %). Toimintaryhmän alueella on 16950 kesämökkiä.  Kesäaikaan alueen 
asukasmäärä lähes kaksinkertaistuu. Monipaikkaisuus ja etätyömahdollisuuksien lisääntyminen luovat edellytyksiä 
monenlaisille kehittämistoimille, palveluiden kehittämiselle ja uusille toimintatavoille.   

KOULUTUS.  Alueella on kattava peruskoulu- ja lukioverkosto. Savonlinnassa on tarjolla toisen asteen koulutusta 
SamiEdulla. Ammattikorkeakoulutusta tarjoaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, jossa on 6 
koulutusohjelmaa ja tulevaisuudessa 1400 opiskeijaa.  Muita alueella toimivia koulutuslaitoksia ovat muun muassa 
Linnalan opisto, Soisalo-opisto, Järvi-Saimaan kansalaisopisto,  Itä-Karjalan kansanopisto, Savonlinnan kesäyliopisto, 
Savonlinnan kristillinen opisto ja Tanhuvaaran urheiluopisto.  Leader-toiminnan kannalta oppilaitosyhteistyötä tulee 
jatkossa kehittää systemaattisemmaksi, hyödyntämällä  mm. oppisopimuksia,  opinnäytetöiden tekijöitä ja 
harjoittelujaksoja. Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä on keskimäärin 67 % 
(vrt. koko maa 73,3 %). Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä on  keskimäärin 20,9 % 
(vrt. koko maa 31,8 %).   

ELINKEINOELÄMÄ. Alkutuotannolla on vahva asema, keskimäärin 21,74 % työskentelee alkutuotannossa (pl. 
Savonlinna) . Maatilojen lukumäärä on jatkuvassa laskussa ja keskimääräinen peltopinta-ala nousussa. Metsällä on 
suuri merkitys alueen toimeentulolle ja hyvinvoinnille. Maaseudun sivuelinkeinojen, varsinkin matkailun, merkitys on 
kasvanut monessa tapauksessa entisestään. Ulkomaalaisen työvoiman merkitys on myös suurta työvoimavaltaisessa 
tuotannossa (puutarhat, kasvinviljely jne). Toimivat internet-yhteydet ovat elinehto alueen elinkeinojen 
kehittymiselle. Matkailu ja monipaikkainen asuminen ovat tuoneet maaseudulle työmahdollisuuksia ja tämä on 
jatkossakin alueen voimavara. Resurssien hyödyntäminen ja kilpailukykyiset toimintaedellytykset vaativat 
verkostotumista ja uudenlaisia rakenteita. Alueen kuntien työttömyysaste oli lähellä Etelä-Savon maakunnallista 
keskiarvoa (13,0) ja työpaikkaomavaraisuus oli keskimäärin 85,55 %. Pienin omavaraisuus oli Rantasalmella (78,2 %) ja 
suurin Savonlinnassa (101,5 %). Alueenyrityksistä valtaosa on ns. mikroyrityksiä (alle 10 työntekijää työllistävä yritys), 
aivan kuten koko Etelä-Savon maakunnassa.   

Alueella toimii useita kehittämisorganisaatioita, joiden kanssa toteutettava verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö ovat 
erityisen tärkeää Leader-toiminnan kannalta. Etelä-Savon Ely-keskuksen kanssa toiminta on tiivistä. Keski-Savon 
Uusyrityskeskus ry ja Itä-Savon Uusyrityskeskus ry toimivat alkavien yritysten neuvonnan tukena. Navitas Kehitys ry 
tuottaa elinkeinopalveluja Joroisten alueella, Savonlinnan Hankekehitys Savonlinnassa. Rajupusun koordinoiman 
neuvojaverkoston toimintaa laajennetaan Enonkoskelle ja Savonlinnaan.   

KOLMAS SEKTORI.  Järvi-Suomen kylät ry eli Jäsky on Etelä-Savon kylien maakunnallinen yhteenliittymä, joka toimii 
maaseudun asukkaiden edunvalvojana ja alueen kylätoimikuntien ja kyläyhdistysten yhteistyöelimenä. Savonlinnan 
seudulla toimii Savonlinnan seudun Kolomonen ry ja Savonlinnan seudun kylät ry. Alueen toimijoiden kanssa tehtävä 
tavoitteellinen yhteistyö sekä yhteinen tahtotila varmistavat jatkossakin hyvät tulokset. 

  



2. ALUEEN SWOT-ANALYYSI 

VAHVUUDET HEIKKOUDET 
-Luonto. Monipuolinen, puhdas luonto, metsät, kalastus, 
marjastus, metsästys. Luonto vahvuutena elinkeinoelämälle 
ja asukkaille. Turvallisuus, rauha, hiljaisuus.  
-Asenne. Savolainen lupsakka luonne, sosiaalisuus, 
kyläilykulttuuri. Myös pieniä tekoja arvostetaan. 
Ympäristötietoisuus nousussa.  
-Infra. Monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet, 
edullisuus. Asumisen edullisuus. Hyvät, saavutettavat 
peruspalvelut. Tietoliikenneyhteydet pääsääntöisesti 
kunnossa, valtateitä kunnostetaan. 
-Elinkeinorakenne, koulutus. Elinkeinot toimivat ympäristön 
kannalta kestävästi. Monipuolinen elinkeinorakenne 
(maatalous, teollisuus, palvelut). Koulutusmahdollisuuksia 
(luontopuoli, taidepuoli, Xamk). Hyvät perus- ja lukio-
opiskelumahdollisuudet. 
-Yhteistyö. Aktiivisia toimijoita, kuntien välinen yhteistyö. 
Yrittäjien tukitoimet. Nuorilla vaikuttamismahdollisuuksia. 
Pienissä paikoissa verkostoituminen helppoa. Kuntayhteistyö. 
-Historia ja kulttuuri. Tunnettuja toimijoita, vahvat 
historialliset perinteet. Vahvuus matkailulle sekä vapaa-
aikaan. 

-Väestö. Negatiivinen väestönkehitys, nuoret muuttavat pois. 
Työvoiman kohtaamisongelma. Ympäristönsuojeluun, talkoisiin 
ja tapahtumiin ei riitä tekijöitä. 
-Saavutettavuus, infra. Joukkoliikenteen haasteet, pitkät 
välimatkat. Yhteisten tilojen puute, varsinkin nuorille. Infran 
heikko kunto, korjausvelka. Kv-lentoliikenteen heikkoudet 
vaikuttavat matkailuun. Ränsistyvä mökkikanta. 
Harrastusmahdollisuuksien puute pienissä kunnissa. 
-Asenne. Ympäristön hoidossa sanoista tekoihin pitkä matka. 
Kaavoihin kangistuminen, valittamiskulttuuri. Oman tekemisen 
vähättely, yhdessä tekemistenkynnykset. 
-Elinkeinot. Palvelujen (matkailu, ravintola, erikoisliikkeet) 
väheneminen. Julkisten palvelujen karsinta. Löytyykö 
yritystoiminnalle jatkajia. Veturiyritysten vähäisyys. 
Yritysyhteistyössä, palvelumuotoilussa ja palvelujen laadussa 
parannettavaa. 
-Koulutus. Koulutusmahdollisuudet eivät vastaa 
elinkeinoelämän tarpeisiin. Ympäristökasvatuksen ja 
valistuksen vähäinen määrä kouluissa. Ei 
korkeakoulutusmahdollisuutta. 
-Kehittämistoiminta. Kunnilla erilaiset panostukset 
kehittämistyöhön. Kylien/kuntien kissanhännänveto. 
Resurssien vähyys ympäristötoimiin. 
-Viestintä. Tiedonkulun ongelmat, tiedotus ei kohtaa. Alueen 
huono tunnettuvuus (esim. investoijille), tietoisuus palveluista 
heikkoa. Riitaisa päätöksentekokulttuuri vaikuttaa negatiivisesti 
imagoon. 

MAHDOLLISUUDET UHAT 
-Monipaikkaisuus. Idearikkaita ihmisiä alueelle, ottaminen 
mukaan päätöksentekoon. Osaamisen ja yhteyksien 
hyödyntäminen. Etätyöpisteitä kuntakeskuksiin, kylille. 
-Infra. Tilojen käyttäminen eri tarkoituksiin (esim. nuorille). 
Edullisia tontteja tarjolla. 
-Luontomatkailu. Erä-, metsästys ja kalastusmatkailu. 
Saimaan monipuolinen hyödyntäminen. Ihmisen 
luontosuhteen korostaminen. Matkailukeskittymien 
rakentaminen, tapahtumapaikkojen yhdistäminen 
verkostoksi.  
- Kulttuuri. Tapahtumien kehittäminen ja verkostoituminen, 
ohjelmalliset kyläkiertueet. Yhteinen markkinointi. Vetovoima 
luovien alojen yrittäjyyteen. 
-Yrittäjyyden tukitoimet. Verkostoituminen, lupaprosessien 
nopeuttaminen (kaavoitus, maankäyttö jne.), tonttien, 
liiketilojen ja vuokrien kohtuullisuus. 
-Elinkeinotoimi. Erikoistunut puhdas elintarviketuotanto, 
käsityötaidon kaupallistaminen. Lähi- ja luomuruoka, 
järvikalan hyödyntäminen. Metsäteollisuuden tuotteiden 
jalostusarvon nosto. Bio- ja kiertotalous, ympäristönhuolto. 
Innovaatioiden hyödyntäminen. Kehittämispanoksien 
hankinta ulkoa. 
-Yhteistyö. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen, 
yhteistyön hyödyntäminen. Yhteistyö eri toimijoiden kesken, 
yli kunta- ja sektorirajojen. Järjestökalenteri. Nuorten 
kuuleminen organisoidummin. 

-Ilmastonmuutos. Ympäristön pilaantuminen, kaivoshankkeet, 
vastuuton vesiliikenne. Luonnon huomioon ottaminen 
matkailun kehittämisessä. Monimuotoisuuden heikkeneminen, 
uudet pandemiat. 
-Elinkeinorakenteen haasteet. Kalastus ei kiinnosta 
ammattina. Palvelurakenne näivettyy, kärkiyritykset vähenevät. 
-Liikenne ja infra. Saavutettavuuden heikkeneminen, infran 
heikkenevä kunto. Verkkoyhteyksien epävarmuus. Yhteisten 
kokoontumispaikkojen häviäminen kyliltä. 
-Osaaminen.  Osaamattomuus ympäristönsuojelussa. 
Ammatillisen koulutuksen väheneminen, koulutuspaikat eivät 
täyty.  
-Asenne. Hällä väliä -asenneympäristönsuojelussa. Kateus, 
tappiomieliala, vanhoilliset asenteet. 
-Kuntatalouden ongelmat. Verotulojen väheneminen, 
työpaikkojen katoaminen. Kiinteistöjen arvonkehitys. 
Kuntapäätöksenteon kriisiytyminen.  
-Väestö. Osaavan työvoiman saatavuus. Houkuttelevuus 
markkina-alueella vähenee. Sosiaalinen kestävyys, jaksaminen 
yhteisöissä. 


