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Johdanto
Vieremän kuntastrategiassa esitetään Vieremän kunnan tavoitteet strategiakaudelle 2017-2021. Kunnan
toimintaa ohjaavat yhteiset arvot; yhteistyökykyisyys ja avoimuus, yritysystävällisyys, asukaslähtöisyys,
itsenäisyys, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus. Vieremän kunnan vahvuuksia ovat metalli- ja
teknologiateollisuus, vahva maatalous ja työpaikkaomavaraisuus. Elinkeino-ohjelmassa huomioidaan myös
Ylä-Savon kilpailukykystrategian tavoitteet.
Vieremä haluaa profiloitua metalli- ja teknologiateollisuuden vireänä keskittymänä. Uusia työpaikkoja
voidaan luoda vain tukemalla ja kehittämällä elinkeinoelämää, mikä mahdollistaa palveluiden ylläpidon ja
kehittämisen. Asukasmäärän kasvamisen kannalta keskeistä on työpaikkojen riittävyys, houkutteleva
kuntakuva, toimivat palvelut ja harrastusmahdollisuudet sekä riittävä asunto- ja tonttitarjonta.
Elinkeino-ohjelmassa kuvataan niitä toimenpiteitä, joilla toteutetaan kuntastrategian tavoitteita, lisäksi
esitetään tavoitteiden raportointi- ja seurantaprosessi. Elinkeino-ohjelmassa keskitytään kolmen
elinkeinoelämään liittyvään tavoitteeseen: vahva elinkeinoelämä, elinvoimainen kunta sekä hyvinvoiva
kuntalainen. Mittareiden osalta pyritään merkittävien kokonaisuuksien arviointiin ja vältetään
kokonaisuuden kannalta tarkoituksettomien numeeristen mittareiden käyttöä. Tuloksia arvioidaan
pääsääntöisesti laadullisesti ja arviointia tuetaan numeerisin vertailuin.

Vieremän kunnan tavoitteet ja toimenpiteet
Vahva elinkeinoelämä
1. Metalli- ja teknologiateollisuuden yritysten toiminnan laajentuminen on kunnan tärkein
elinkeinoelämän tavoite. Olemassa olevien sekä syntyvien yritysten toimintaedellytyksiä tuetaan
siten, että yrittäminen on kannattavaa Vieremällä.
Toimenpiteet:






Vieremän kumppanuusyrityskylän toimitiloja, logistiikkaa ja huoltoa kehitetään
kustannustehokkaasti.
Vieremän kumppanuusyrityskylän tutkimus- ja kehitystoiminnan ja koulutuksen edellytyksiä
vahvistetaan.
Vieremäläisille yrittäjille tarjotaan toimivat yritysneuvontapalvelut.
Kunnan asuntotarjontaa markkinoidaan ja vahvistetaan siten, että yritysten työntekijöille on
tarjolla houkuttelevia asuinvaihtoehtoja.
Päivähoidossa huomioidaan yritysten vuorotyöhön liittyvät tarpeet.

2. Maatalous- ja maaseutuelinkeinojen tunnettavuuden ylläpito, toimintaedellytysten tukeminen,
sujuvien sukupolvenvaihdosten toteutuminen ja alan koulutuksen turvaaminen Ylä-Savossa.
Toimenpiteet:
 Maatalouselinkeinot tuodaan esille peruskoulun opetuksessa.
 Luonnonvara-alan ammatillisen koulutuksen kehittymistä edistetään Ylä-Savossa.
 Laadukkaiden maaseutu- ja lomituspalveluiden saatavuus turvataan.
 Hevostalouden toimintaedellytykset turvataan Ylä-Savossa.
 Maaseutuelinkeinojen kehittämistoimenpiteisiin varataan vuosittain määräraha,
jonka käyttöperusteista päättää maaseutuhallinnon yhteislautakunta.
 Maaseudun hankkeiden aktiivinen hyödyntäminen.

3. Juna- ja maantieyhteyksien seudullinen kehittäminen ja oman tieverkon kunnon ja kattavuuden
turvaaminen on välttämätöntä kilpailukykyisen toimintaympäristön turvaamiseksi.
Toimenpiteet:
 Teollisuuden logistiikalle tärkeää tiestöä kehitetään ja ylläpidetään.
 Puukuljetusten tarpeen lisääntyminen huomioidaan tiestön kehittämisessä.
 Maito- ja eläinkuljetusten sujuvuuteen sekä turvallisuuteen kiinnitetään huomiota yhteistyössä
maakunnallisten toimijoiden kanssa.
 Harkinnanvaraisia tieavustuksia kohdennetaan elinkeinoperusteisesti.

Elinvoimainen kunta
1. Vieremän taajaman ja kylien yleisilme on siisti ja viihtyisä.
Toimenpiteet:
 Kiinteistöjen ja kunnan omistaminen määräalojen kuntoon
suunnitelmallisesti.
 Saatuun palautteeseen reagoidaan resurssien mukaan nopeasti.

kiinnitetään

huomiota

2. Kunnasta löytyy tontteja ja hyväkuntoisia asuntoja eri elämänvaiheissa oleville ihmisille.
Toimenpiteet:
 Kunta hankkii ja kaavoittaa asumiseen soveltuvia määräaloja ennakoivasti.
 Kunta markkinoi vapaana olevia asuntoja ja tontteja aktiivisesti.
3. Yritysten kanssa tehdään rekrytointiyhteistyötä, johon yhdistyy myös kunnan markkinointi.
Toimenpiteet:
 Kunta tiedottaa yrityksiä vapaana olevista asunnoista.
 Kunta osallistuu yritysten järjestämiin rekrytointitilaisuuksiin.
4. Varhaiskasvatus sekä perus- ja lukio-opetus pidetään korkeatasoisena ja nykyaikaisena.
Toimenpiteet:
 Opetus suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevan valtakunnallisen opetussuunnitelman
mukaisesti.
 Vieremän lukiota markkinoidaan ja kehitetään siten, että lukio koetaan kiinnostavaksi
opiskelupaikaksi.
5. Vieremä tukee paikallisia tapahtumia ja hyödyntää niitä markkinoinnissaan.
Toimenpiteet:
 Kunta osallistuu tapahtumien suunnitteluun, markkinointiin ja toteutukseen yhdessä yhdistysten
ja järjestöjen kanssa.
 Ravirataa ja hevosurheilutapahtumia kehitetään yhdessä Ylä-Savon Hippoksen kanssa.
 Kunta tuo asunto-, palvelu- ja työpaikkatarjontaansa esille paikallisissa tapahtumissa.

6. Vieremä edistää sähköisten palveluiden ja tiedottamisen käyttöönottoa.
Toimenpiteet:
 Kunta käyttää sähköistä kyselyjärjestelmää kuntalaismielipiteen kartoittamiseen.
 Kunnan sähköiset alustat pidetään ajantasaisina ja siisteinä.
 Sähköiseen palautteeseen ja kysymyksiin vastataan nopeasti.

Hyvinvoiva kuntalainen
1. Päivittäisen elämisen palvelut ovat korkeatasoisia ja kätevästi kaikkien saavutettavissa.
Toimenpiteet:
 Vieremän palvelutarjonta arvioidaan vuosittain elinkeino-ohjelman raportoinnin yhteydessä.
2. Liikuntapaikat ovat ajanmukaisia ja hyvässä kunnossa.
Toimenpiteet:
 Kunnan liikuntapaikat pidetään siistissä ja turvallisessa kunnossa.
 Liikuntapaikkojen kunto kartoitetaan ja kehittämissuunnitelmasuunnitelma laaditaan vuoden
2018 aikana.
 Liikuntapaikoissa huomioidaan esteettömyys sekä eri-ikäiset ihmiset.
3. Luontoon pääsemistä ja siellä tapahtuvaa turvallista liikkumista edistetään.
Toimenpiteet:
 Aarnikotkanpolku sekä Linnaharjun kota ja luontopolku pidetään turvallisessa käyttökunnossa ja
niitä markkinoidaan aktiivisesti.
4. Kulttuuripalvelut ovat asukaslähtöisiä, monipuolisia ja kaikkien saatavilla.
Toimenpiteet:
 Kansalaisopiston tarjonta pidetään monipuolisena.
 Kulttuuritapahtumia markkinoidaan ja kehitetään yhdessä järjestöjen ja yhdistysten kanssa.
5. Nuorilla on mielekästä tekemistä ja mahdollisuus kokoontua turvallisessa ympäristössä vapaaaikanaan.
Toimenpiteet:
 Taajaman ja kylien kehittämisessä huomioidaan nuorten tarpeet.
 Kunta myöntää yhdistyksille harkinnanvaraisia avustuksia nuorison hyvinvointia tukevaan
toimintaan.

Raportointi
Elinkeino-ohjelmassa asetettujen tavoitteiden ja suunniteltujen toimenpiteiden
raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Raportoinnista vastaa kunnanjohtaja.

toteutumisesta

