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Lausunto luonnoksesta Etelä-Savon maakuntaohjelmaksi 2022–

2025 

 

Etelä-Savon maakuntaliitto on pyytänyt Etelä-Savon maakunnalliselta nuorisovaltuustolta 

lausuntoa liittyen maakuntaohjelman 2022–2025 sisältöön. 

Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto käsitteli Etelä-Savon maakuntaohjelman 2022–

2025-luonnosta 18.11.2021 pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa. Kokouksessa käsiteltiin 

maakuntaohjelman luonnos ja työskenneltiin ohjelman eri osioiden parissa. Ohjelma herätti 

paljon keskustelua ja seuraavassa nostetaan esille nuorisovaltuuston edustajien kommentteja ja 

kehitysehdotuksia ohjelmaan keskeisten painopisteiden kautta. Lausunnon loppuun on kirjattu 

vielä joitakin muutosehdotuksia.   

 

Maakunnallisen nuorisovaltuuston huomioita luonnokseen  

 

Hyvinvoivat ihmiset ja hyvä ympäristö 

• Kulttuuri on kohdallaan ja on tärkeää, että historiallinen kulttuuri maakuntaohjelmassa 

mainitaan. Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto kuitenkin toivoo, että 

maakunnan kehittämisessä huomioitaisiin seuraavan neljän vuoden aikana myös 

populaarikulttuuri, uusi kulttuuri ja elävän kulttuurin luominen, joka muun muassa 

houkuttaa nuoria. Esimerkkinä elokuvat taiteen muotona ja konsertit.  

• Maakunnallinen nuorisovaltuusto näkee erittäin hyvänä, että maakuntaohjelmassa on 

nostettu vesistöjen ja norppien suojelu sekä digitaaliset palvelut ja esteettömyyden ja 

turvallisuuden huomioiminen.  

• Maakunnallinen nuorisovaltuusto pitää tärkeänä, että maakuntaohjelmassa huomioidaan 

Etelä-Savon syrjäseudut ja edistetään kuntien välistä tasa-arvoa.  
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Uudistuvat elinkeinot ja TKI-toiminta 

• Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto esittää että: "Kestävät vähähiiliset 

ruokajärjestelmät, jatkojalostus ja brändäys, luomu" kohdan alle lisätään kohta: "tuetaan 

kotimaisten, ilmastoystävällisten ruokainnovaatioiden kehittämistä" 

• Hyviä ja tärkeitä asioita, joita maakunnallinen nuorisovaltuusto tässä kohdassa 

maakuntaohjelmassa nostaa ovat ilmastonmuutoksen huomioiminen, biotalous, kehitys, 

uusiokäyttö ja se, että tuetaan tasa-arvoisesti esim. erityisruokavalion omaavia   

 

Tuloksellinen oma tekeminen ja yhteistyö 

• Tulokselliseen tekemiseen ja yhteistyöhön maakunnallinen nuorisovaltuusto toivoisi 

enemmän konkreettisia esimerkkejä ja toteutustapoja. Yhteistyön tavoitteita ja tapoja ei 

oteta kunnolla esille vaan "tehdään yhteistyötä" – ja tähän maakunnallinen 

nuorisovaltuusto kaipaa konkretiaa.  

• Lisäksi maakunnallinen nuorisovaltuusto haluaa korostaa, että heidän näkemyksensä 

mukaan eteläsavolaisilla on jo olemassa identiteetti - se täytyy vain yhdessä sanoittaa ja 

myydä, ei rakentaa alusta.  

• Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto myös korostaa sitä, että viestintä ulospäin 

ei riitä, sisäinen viestintä on aktiivisen maakunnan elinehto. 

• Esamanulaiset arvostavat ja näkevät tärkeäksi, että osallisuuden vahvistaminen on 

huomioitu ja sen myötä tulevat hyvät vaikutukset huomattu.    

Hyvä fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus 

• Esamanulaiset näkevät tärkeäksi joukkoliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen 

panostamisen.  On myös hyvä, että vaihtoehtoisen polttoaineiden jakeluverkostoon 

panostaminen on mainittu. Lisäksi esamanulaiset kiittävät sitä, että julkisen liikenteen 

vaikeuksista Etelä-Savossa puhutaan ja että näitä vaikeuksia halutaan selättää ja julkiseen 

liikenteeseen ja kehittämiseen on tahtoa panostaa.  

• Digitaalisia yhteyksiä suunniteltaessa on maakunnallisen nuorisovaltuuston mukaan 

otettava huomioon esim. Etelä-Savon ikärakenne ja eri digitaitoiset ihmiset (nuoretkin 

mukaan lukien), eli digituen tarvetta maakuntaohjelmassa tulee korostaa. Nuorten 

digituki on myös erittäin tärkeää, eikä sitä saa unohtaa.  
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Muutosehdotukset:  

• s. 7 Nyt: Maakunnallinen nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti.  Ehdotus: Maakunnallinen 

nuorisovaltuusto toimii aktiivisena osana maakunnan kehittämistä ja toimintaa, sekä toimii 

moniäänisenä tiedottajana kaikenikäisille nuorille maakunnan jokaisessa kunnassa.  Tai: 

…maakunnallinen nuorisovaltuusto toimii aktiivisena osana maakunnan kehittämistä ja toimintaa. 

• Jokaiseen kokonaisuuteen tulee lisätä yksi tavoite, joka sisällyttää nuoret. Esim. Hyvinvoivat ihmiset 

ja hyvä ympäristö: kehitetään maakunnan palveluita vastaamaan nuorten tarpeita ja vahvistamaan 

maakunnan veto- ja pitovoimaa. 

• Maakunnallinen nuorisovaltuusto esittää, että maakuntaohjelmaa selkeytetään kirjoittamalla auki 

sellaiset termit kuten TKI, klusteri, jakamistalous, biotalous …tai valitsemalla kotimaiset ilmaisut 

vierasperäisten tilalle esim. business…. Maakuntaohjelman tulisi maakunnallisen nuorisovaltuuston 

mukaan olla viestiltään niin selkeä, että sen voivat maakunnan kaikki asukkaat hyvin ymmärtävät.  

 

”Miksi Etelä-Savon maakuntaohjelma on kädenlämpöinen? Missä on itseluottamus ja kunnianhimo”  

Etelä-Savon maakunnallisen nuorisovaltuuston keskustelussa maakuntaohjelman luonnoksesta nousi 

selkeitä kiitoksen ja kehittämisen kohtia. Maakunnallinen nuorisovaltuusto toivoo terävämpiä kärkiä 

kehittämiseen ja sitä, että maakuntaohjelmassa näkyisi rohkeutta ja itsevarmuutta. Esamanulaiset toivovat 

myös, että kirjoitusasu on selkeä ja yleiskielinen, niin, että sisältöjä on mahdollista kaikkien ymmärtää. 

Lisäksi toivotaan, että nuoret näkyisivät maakuntaohjelmassa vahvemmin. Kiitosta maakuntaohjelman 

luonnos sai mm. ilmastonmuutoksen, joukkoliikenteen ja osallisuuden huomioimisesta.  

 

 

Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto  


