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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS
VALTUUSTOKAUDELLA 2017-2021
Terveydenhuoltolaki edellyttää, että kerran valtuustokaudessa kunnanvaltuustolle valmistellaan laaja
hyvinvointikertomus, joka toimii kunnan tärkeän tehtävän, kuntalaisen hyvinvoinnin edistämisen,
perustana.

Hyvinvointikertomus tuo esiin kuntalaisen hyvinvointitarpeet, arvioi toteutunutta toimintaa
sekä kunnan voimavarojen ja tarpeiden välistä suhdetta. Kertomus toimii valmistelijoiden työvälineenä
hyvinvointitiedon kokoamisessa, raportoinnissa, seurannassa ja resursoinnin suunnittelussa.
Luottamushenkilöille kertomus on työväline päätöksentekoon ja vaikuttavuuden arviointiin.

Hyvinvointikertomus sisältää painopistealueet ja kehittämisen kohteet, joiden avulla valtuusto voi
seurata kuntalaisen hyvinvoinnin tilaa ja vaikuttaa toimenpiteisiin. Hyvinvointikertomus esitetään
sähköisessä muodossa, sähköisenä hyvinvointikertomuksena (www.hyvinvointikertomus.fi).

Hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan kunnan rakenteita, eri-ikäisten kuntalaisten terveyttä ja
toimintakykyä, turvallisuutta, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, asumista ja ympäristöä,
toimeentuloa, kuntalaisten palveluita sekä lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia.

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
Seuraavissa luvuissa on esitelty väestön hyvinvointitietoja laajassa hyvinvointikertomuksessa
esitetyn jaottelun mukaisesti. Tiedot ovat pääosin vuosilta 2016 - 2017, kaikista mittareista on
käytetty tuoreimpia saatavilla olevia lukuja.
Vertailukunniksi hyvinvointikertomukseen on valittu Ylä-Savon Soten jäsenkunnat sekä Sote
kokonaisuutena. Näiden lisäksi vertailukunniksi on valittu muista maakunnista samankokoisia
kuntia. Näin saadaan vertailuarvoja myös muualta maasta ja kuntien arvot ovat suhteellisen
vertailukelpoisia Vieremän kanssa. Näitä ovat Etelä-Savossa sijaitseva Rantasalmi, EteläPohjanmaalla sijaitseva Kuortane sekä Sysmä Päijät-Hämeestä.

Kunnan rakenteet , talous ja elinvoima
Kunnan asukasluku 31.12.2017 oli 3 685 kun vuotta aiemmin se oli 3 721. Väestökehitys on ollut
laskevaa niin Vieremällä kuin koko Ylä-Savossakin. Vieremän osalta nettomuutto on ollut
negatiivinen vuodesta 2009 lähtien. Vuonna 2016 1000 asukkaan joukosta muutti pois 4,3
henkilöä enemmän kuin mitä Vieremälle oli muuttajia.
Syntyvyys on Vieremällä suhteessa lähikuntiin ja koko maan alueen huomioon ottaen hyvällä
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tasolla, vaikkakin edelleen negatiivisen puolella. Vuoden 2017 väestönmuutosten
ennakkotietojen mukaan Vieremällä on syntynyt 27 ja kuollut 48 henkilöä, jolloin syntyvyys on
negatiivisen puolella 21 henkilöä. Esimerkiksi Sysmän, joka on samankokoinen kunta PäijätHämeessä, syntyvyys on lähes kolme kertaa pienempi (-63). Koko Pohjois-Savon alueella
ikäihmisten osuus väestöstä on suurempi kuin muualla maassa. Vuonna 2016 Vieremän
väestöstä 25,1 % oli 65-vuotiaita tai vanhempia, mikä on toiseksi pienin osuus Ylä-Savossa. YläSavon seutukunnassa ikäihmisten keskimääräinen osuus oli 26,2 % ja koko maassa keskiarvo on
20,9 %. Demografinen huoltosuhde, eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 100
työikäistä kohden, oli Vieremällä vuonna 2017 67,9. Lukema on noussut hieman vuoteen 2016
verrattuna.

Kaavio: Demografinen huoltosuhde (2017)
Vieremän haasteena on pitkäaikaistyöttömien suhteellisen suuri osuus. Vieremällä työttömistä
vuonna 2016 pitkäaikaistyöttömiä oli 38,1%, mikä oli enemmän kuin muissa vertailukunnissa ja
koko maan mittapuulla. Pitkäaikaistyöttömien suuri määrä vaikuttaa siihen, että kunta maksoi
työmarkkinatuen kuntaosuuttaan vuonna 2016 noin 232 000 euroa ja vuonna 2017 252 000
euroa. Lukema on siis hienoisessa nousussa, vaikka vuodesta 2015 maksuosuus onkin tippunut
reilulla 30 000 eurolla. Työttömyysaste on Vieremällä Keiteleen ja Siilinjärven jälkeen PohjoisSavon pienintä, vuonna 2016 työttömiä oli 11,7% käytettävissä olevasta työvoimasta ja vuoden
2018 maaliskuussa lukema oli enää 9,2%.

Kaavio: Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki, 1000 euroa (2017)

Vieremä on Pohjois-Savon vuoden 2017 yrittäjäystävällisin kunta ja Vieremällä on tällä hetkellä
(2018) noin 1000 metallialan työpaikkaa ja runsaasti maa- ja metsätaloustoimintaa. Vuoden 2016
tilastojen mukaan teollisuus työllisti 18,9% ja maa- ja metsätalous vastaavasti 27,7% työllisistä.
Luvut ovat suuremmat kuin koko maan keskiarvo ja suurimpia myös Pohjois-Savon alueella, jossa
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on tunnetusti erityisen vahva maatalouden ja teollisuuden osaaminen.

Vuoden 2016 tilastojen mukaan verotulot ovat käyneet laskuun koko Pohjois-Savon alueella.
Asukkaiden verotettavat tulot ovat olleet 3267 euroa, mikä on Iisalmen jälkeen suurin vertailu- ja
lähikunnissa. Vieremän lainakanta asukasta kohden mitattuna on ollut vuonna 2016
vertailukuntiin ja koko maan keskiarvoon nähden pieni, toisaalta suhteellinen velkaantuneisuus
on ollut kasvussa vuodesta 2014 alkaen, ollen vuonna 2016 44,5 %. Tunnusluku kertoo, kuinka
paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun
osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä
saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja
käyttötalouden valtionosuuksista.

Kunnan vuosikate, eli tulorahoitus, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle
käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin, on ollut vuodesta 2014 alkaen
laskussa. Tuolloin saavutettiin tilastollinen piikki, jolloin vuosikate on ollut 451 euroa asukasta
kohden ja joka on ollut korkeampi kuin koko maan keskiarvo (406e/asukas) . Vuonna 2016
vuosikate oli enää 304 euroa per asukas.

Kaikki ikäryhmät

Kelan sairastavuusindeksi ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla, kuinka
tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Luku on
laskettu ikävakioituna, mikä tasoittaa kuntien välisiä eroja. Kelan sairastavuusindeksi perustuu
kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen
työikäisistä (16 - 64 - vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien
haltijoiden osuuteen väestöstä. Indeksi on ollut laskusuunnassa vuotta 2013 lukuunottamatta,
jolloin lukema nousi hiukan ollen 122,1. Vuonna 2014 indeksi on laskenut lukemaan 121,3, josta
se on pudonnut vuonna 2015 lukemaan 120,1, mikä on vuoden 2012 jälkeen alin mittaustulos.
Vuonna 2016 indeksi on taas noussut ollen 122,7. Pohjois-Savon sairastavuusindeksi oli vuonna
2015 130,5 mikä on korkein indeksilukema maakunnittain vertailtuna. Ylä-Savon SOTEn
sairastavuusindeksi oli 122.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset olivat Vieremällä v. 2016 3 796,6 euroa / asukas (v.
2014 3 771,4 euroa / asukas), kun koko maassa ne ovat keskimäärin 3 257,8 euroa / asukas.
Vuodesta 2015 kustannukset ovat kasvaneet hiukan. Kustannukset ovat korkeammat Iisalmeen
(3 515,7 €) verrattuna ja jonkin verran matalammat Kiuruveteen (4 192, €) ja Sonkajärveen (4
389,9 €) verrattuna.

Vieremän yleinen pienituloisuusaste oli vuonna 2016 15,7, mikä on koko maan
pienituloisuusastetta korkeampi, mutta alempi kuin muutamissa naapurikunnissa ja Ylä-Savon
SOTEssa. Kehitys on ollut vuodesta 2011 laskusuuntainen, ollen vuonna 2016 15,7. Tämä
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tarkoittaa sitä, että kunnan väestöstä näin suuri osa kuuluu kotitalouksiin, joiden tulot jäävät
suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle. Asuntokunnista 4,9% on saanut yleistä asumistukea,
mikä on yli puolet vähemmän koko maan keskiarvosta (10,0%), vaikkakin Vieremänkin lukema on
kasvussa. Ylä-Savon SOTE:n alueella lukema on 8,0%. Vieremällä maksettiin vuonna 2015
toimeentulotukea 37 euroa / asukas. Tämä on vain kolmasosa koko maahan verrattuna, sillä koko
maassa toimeentulotukea maksettiin keskimäärin 136 euroa / asukas. Vieremällä
toimeentulotukea maksettiin myös muihin Ylä-Savon kuntiin verrattuna huomattavasti vähemmän.

Kaavio: Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana yhteensä (2016)

Toimeentulotuen kulutus on yhteydessä alueen muihin hyvinvoinnin tekijöihin, kuten
vuokratasoon, sairastavuuteen sekä työttömyyteen (varsinkin pitkäaikaistyöttömyyteen). Suuri
merkitys on myös ns. ensisijaisten etuuksien riittämättömyydellä kattamaan henkilöiden ja
perheiden elämistä. Vieremällä
vuosien 2012 - 2014 aikana toimeentulotuen kulutus on vähentynyt. Toimeentulotukea sai
vuonna 2016 78 kotitaloutta, ja sitä maksettiin vuonna 2015 noin 138 000 euroa. Summa oli
pienin koko Ylä- Savossa.

Kaikkiaan Vieremällä tehtiin vuonna 2016 1174 lääkärikäyntiä tuhatta asukasta kohti
perusterveydenhuollon avohoidon puolella. Lukema on 16,20% pienempi kuin edellisenä vuonna
(2016), laskusuuntaus näyttäisi olleen vallitseva kehityssuunta jo vuodesta 2010. Ylä-Savossa
vain Iisalmessa tehtiin vähemmän lääkärikäyntejä, koko maan keskiarvo on ollut 1215 käyntiä
tuhatta asukasta kohden.

Poliisin tietoon tulleitten rikosten määrässä Vieremällä on laskusuuntaus ollut vallitseva,
rikollisuuden lajista huolimatta. Vuonna 2016 tehtiin poliisin tietoon tulleita henken ja terveyteen
kohdistuneita rikoksia tuhatta asukasta kohti 2,4. Vuoden 2015 tilanteeseen verrattuna muutos
on ollut -66,67%, eli rikosten määrässä on tapahtunut raju muutos vuoden sisään. Vertailukuntiin
nähden Vieremällä tehtiin vähiten rikoksia suhteessa väestön määrään.
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Kaavio: Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta
(2016)
Vieremällä suurin poliisin työllistäjä rikosten suhteen on ollut liikenne; liikenneturvallisuuden
vaarantaminen ja muut liikennerikkomukset ovat aiheuttaneet eniten poliisin toimia. Vuonna 2016
tuhatta asukasta kohden tehtiin 38,7 liikennerikosta, mikä on 13,0% vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Koko maan keskiarvo on 74,8 rikosta tuhatta asukasta kohden.
Poliisin tietoon tulleissa huumausainerikosten määrässä on tapahtunut pientä muutosta vuoden
sisään; vuonna 2015 poliisin tietoon ei tullut yhtään huumausainerikosta, vuonna 2016 hieman
enemmän eli 0,3 huumausainerikosta tuhatta asukasta kohden. Muun maan keskiarvo on ollut
1,5, vertailuryhmiin nähden Vieremän lukema on suhteellisen alkupäässä.

Kaavio: Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1 000 asukasta (2015)

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet

Osa asetetuista indikaattoreista perustuu opettajan ohjaamaan luokkakyselyyn, joka tehdään
kunnan kaikkien peruskoulujen 8. ja 9. luokilla. Vuodesta 2013 alkaen kysely on tehty samaan
aikaan koko maassa joka toinen vuosi. Vuonna 2015 tehdyssä kyselyssä oli sähköisen
tiedonkeruujärjestelmän kapasiteettiongelmia, mikä vaikutti aineiston kattavuuteen ja laatuun.
Vieremän kohdalta kuntakohtaista tietoa ei tästä syystä saatu ko. vuodelta ja seuraava kysely
toteutettiin keväällä 2017.

Vieremällä 2017 toteutetun kouluterveyskyselyn mukaan vieremäläisistä nuorista tupakoi
päivittäin 13,9 %. Koko maan keskiarvo on 6,9%, eli vieremäläiset nuoret tupakoivat edelleen
reilusti enemmän muuhun maahan nähden. Positiivista muutosta on kuitenkin tapahtunut vuoden
2013 tilanteeseen, sillä tuolloin nuorista 32,5 % poltti tupakkaa päivittäin. Ylä-Savon alueella
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Sonkajärvi ja Kiuruvesi ovat menneet ohitse tilastoissa.

Kaavio: Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017)

Myös vieremäläisten nuorten alkoholinkulutus on vähentynyt. Vuonna 2017 kuukausittain itsensä
tosi humalaan asti juovien määrä on vähentynyt vuoden 2013 arvosta 16,9 edelleen arvoon 15,8.
Koko maan osuus on kuitenkin vielä 10,2. Viikottain alkoholia käytti 10,5 % peruskoulujen 8. ja 9.
luokkien kouluterveyskyselyyn vastanneista oppilaista. Koko maassa viikoittain alkoholia
käyttäneiden oppilaiden osuus on 5 %.

Kaavio: Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017)

Vuoden 2017 aikana on Vieremä peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaista 13 % ilmoittanut
kokeilleensa laittomia huumeita ainakin kerran. Tulos on koko maan lukemaan (7,9 %) verrattuna
hieman suurempi. Poikien osuus Vieremällä on hieman suurempi kuin tyttöjen osuus.

Kaavio: Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017)
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Kaavio: Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017)
Koetun terveyden indikaattori antaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%), jotka ilmoittavat
kokevansa terveytensä keskinkertaiseksi tai sitä huonommaksi. Koetulla terveydellä tarkoitetaan
vastaajan itse ilmaisemaa kokemusta omasta yleisestä terveydentilastaan. Vastaajan ilmaisema
koettu terveydentila tiivistää
kokemuksia terveyden eri puolista; fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta. Vuonna 2017
Vieremän 8. ja 9. luokkien oppilaista 16,7 % koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi.
Lukema on pienempi kuin Pohjois-Savon keskiarvo, Kiuruvesi ja Pielavesi ovat vielä matalammissa
lukemissa.

Lapsuusiän ylipaino altistaa monenlaisille aineenvaihdunnan häiriöille jo nuoruusiässä. Vieremällä
vuonna 2017 ylipainoisia 8- ja 9- luokan oppilaista oli 20,8%, kun maan keskiarvo oli 18,9%. YläSavon SOTE:n alueella lukema oli 22 %. Koko maassa enintään tunnin viikossa liikkuneiden
oppilaiden määrä oli 23,7 %, Vieremällä luku oli huomattavasti suurempi, 30,4 %. Vähintään tunnin
päivässä liikkuneita 8. ja 9. luokkien oppilaita Vieremällä vuonna 2017 on 22,8 %, joka on samaa
tasoa koko maan lukeman 19,2 % kanssa.

Suurimmalla osalla lapsista ja nuorista yksinäisyyden tunne on ohimenevää ja usein paras kaveri
löytyy ja tunne porukkaan kuulumisesta palautuu. Ilman läheistä ystävää olevien nuorten, etenkin
poikien, osuus on hieman vähentynyt viimeisten vuosien aikana. Mutta silti osa lapsista ja
nuorista, etenkin pojista, on vailla läheistä ystävää. Vieremällä vuonna 2017 8,9 % 8. ja 9. luokkien
oppilaista oli vastannut, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. Koko maan osuus oli melkein
sama, 8,5 %. Pitkäaikainen yksinäisyys heikentää lasten ja nuoren elämänlaatua ja hyvinvointia, ja
se on riskitekijä psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle. Jos yksinäisyys jatkuu pitkään, voi lapsi tai
nuori ottaa itselleen negatiivisen roolin, eikä enää usko, että saa kavereita myöhemminkään
opiskelu- tai työelämässä. Joka kymmenes koululainen kokee olevansa yksinäinen vuodesta
toiseen. Yksinäisyyden kytkös masennukseen ja syrjäytymiseen on kiistaton.
Opetusministeriössä on arvioitu, että nuorena syrjäytynyt henkilö aiheuttaa yhteiskunnalle
elämänsä aikana 1,2 miljoonan euron kustannukset. Lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisy on
keskeinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen haaste.

Vieremäläisista 8- ja 9- luokkalaisista 7,5% ilmoittaa joutuneensa koulukiusatuksi vähintään kerran
viikossa. Tämä on enemmän kuin koko maan (5,8%) ja Pohjois-Savon (5,5%) keskiarvot. Nuorista
6,3% sanoo osallistuneensa koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa, koko maan keskiarvo
on 3,4%. Muihin vertailuryhmiin nähden Vieremä sijoittuu molemmissa indikaattoreissa suurin
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piirtein keskivälille.

Vieremälllä tehtiin vuonna 2016 35 lastensuojeluilmoitusta. Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna
0 - 17-vuotiaista viimeisimmän sijoitustiedon (2016) mukaan on ollut 0,9% suhteessa
samanikäiseen väestöön. Jos lapsi on ollut huostaan otettuna alkuvuodesta ja loppuvuodesta
sijoitettuna avohuollon tukitoimena (huostaanotto lopetettu) ei lapsi/nuori ole luvuissa mukana.
Huostaanottoluvut sisältävät myös kiireelliset sijoitukset ja tahdonvastaiset huostaanotot. Kodin
ulkopuolelle 0 - 17-vuotiaista on sijoitettu vuoden 2016 tilastojen mukaan 1,6% vastaavan
ikäisestä väestöstä. Lukema on hieman suurempi kuin koko maan keskiarvo (1,4%). Indikaattori
sisältää kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena sijoitetut, kiireellisesti sijoitetut, huostaan
otetut, tahdonvastaisesti huostaan
otetut ja jälkihuollossa olevat lapset. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevia 0-17vuotiaita oli vuonna 2016 4,9 % vastaavan ikäisestä väestöstä.
Avohuollon tukitoimena on käytetty lastensuojelulaissa mainittuja tukitoimia mm. perhetyötä,
tukihenkilötoimintaa, tukiperhetoimintaa, taloudellista tukea opintoihin ja harrastuksiin, ohjausta
päivähoitoon ja kotipalveluun sekä sosiaalityötä.

Kaavio: Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista (2016)
Ahtaasti asuvat asuntokunnat on indikaattori, joka kuvaa ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien
osuuden prosentteina kaikista lapsiasuntokunnista. Lapsiasuntokunta on asuntokunta, jossa on
vähintään yksi alle 18-vuotias henkilö. Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä asuu enemmän kuin
yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun (määritelmä vuodesta 1990
lähtien). Vieremällä on vuonna 2016 ollut nk. ahtaasti asuvia lapsiasuntokuntia kaikista
lapsiasuntokunnista 36,2. Lukema on korkeampi kuin muun maan ja vertailukuntien arvot.
Lasten päivähoidossa olleiden 3-5 -vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä vuonna 2016
oli 93,1 %, mikä on selvästi suurempi kuin Ylä-Savon SOTEssa keskimäärin (60 %). Kaikilla lapsilla
on subjektiivinen oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan. Ikäryhmänä 3-5 -vuotiaat on tärkeä
ikäryhmä, koska se koskettaa isoa joukkoa lapsia. Kyseessä olevissa ikäluokissa on selvästi
eniten lapsia kunnallisessa päivähoidossa. Lasten kotihoidon tuki loppuu lapsen täyttäessä 3
vuotta ja kun lapsi täyttää 6 vuotta, siirtyy hän esiopetukseen.

Nuoret ja nuoret aikuiset
Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17 - 24 -vuotiaita oli Vieremällä vastaavan ikäisestä väestöstä 6
% vuonna 2016. Lukema laski vuodesta 2015 (7,1%) ja on Ylä-Savon alhaisin. Koulutuksen
ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole
tutkintokoodia eli perusasteen jälkeistä koulutusta.
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Kaavio: Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2016)
Toimeentulotukea saaneiden 18-24 -vuotiaiden määrä on tippunut noin 35% vuodesta 2015
vuoden 2016 lukemaan 6,5% . Lukema oli Ylä-Savon alhaisin, vertailukunnista vain EteläPohjanmaalla sijaitsevalla Kuortaneella on vähemmän tukea saavia. Maan keskiarvo on 15,2%.

Kaavio: Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2016)
Nuorisotyöttömyys on Vieremällä noussut 3,81% vuosien 2016 ja 2016 välillä, vuonna 2016
nuorisotyöttömiä oli 10,9 % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta. Lukema on vertailuryhmien alhaisin.

Kaavio: Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta (2016)
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 16–24 vuotiaita oli vuonna 2016 Ylä-Savon SOTEssa
(9%) enemmän kuin koko Suomessa (6,6 %). Vieremällä erityiskorvattaviin lääkkeisiin
oikeutettujen määrä on vuonna 2016 9,4 %. Osuus on vertailuryhmän korkein.
Erityiskorvausoikeus (75 % tai 100%) voidaan myöntää henkilölle, jolla on vakava ja pitkäaikainen,
lääkehoitoa vaativa sairaus.

Lastenpsykiatrian avohoitokäyntien määrä tuhatta 0-12 vuotiasta kohti on laskenut Vieremällä
20,29% vuodesta 2015 vuoteen 2016, lukemaan 411,8, mikä on Iisalmen jälkeen vertailukuntien
suurinta. Lastenpsykiatrian avohoitokäynnit sisältävät erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian
erikoisalaan kuuluvat avohoitokäynnit kaikissa kunnallisissa sairaaloissa, sisältäen
Keskeneräinen
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erikoislääkärijohtoiset terveyskeskussairaalat. Luvut eivät sisällä päiväsairaalahoitoa.

Kaavio: Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / 1 000 0 - 12-vuotiasta (2016)
Nuorisopsykiatrian avohoitokäynneissä on havaittavissa sama laskeva suuntaus: Vuonna 2015
Vieremällä tehtiin 2040 käyntiä tuhatta 13-17 vuotiasta kohden ja vuonna 2016 enää 1902 käyntiä
tuhatta vastaavanikäistä kohden. Koko maassa käyntejä tehtiin vuonna 2016 1080 tuhatta
vastaavanikäistä kohden.

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1 000 13 - 17-vuotiasta (2016)
Tarkasteltaessa käyntimäärien muutoksia viiden vuoden jaksolla (2011-2016) voidaan kuitenkin
todeta, että lastenpsykiatrian avohoidon käyntimäärät ovat joko pysyneet ennallaan tai hieman
nousseet. Nuorten kohdalla käyntimäärät ovat lisääntyneet merkittävästi koko maassa, myös
Vieremällä.
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Työikäiset
Vieremällä työikäisistä vuonna 2016 toimeentulotukea sai 3,7% 25-64 vuotiaista. Vuodesta 2015
muutosta on tullut -17,38% , suunta on ollut laskusuuntainen jo vuodesta 2011. Pitkäaikaisesti
toimeentulotukea sai vuonna 2016 enää 0,8% 25-64 vuotiaista, kun vuonna 2015 lukema oli
tasan 1%. Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaissa ovat mukana ne asiakkaat, joiden tuen tarve
jatkuu vuodesta toiseen. Pitkäaikaisasiakkaiden osuus väestöstä mittaa paremmin todellista
köyhyyttä kuin kaikkien toimeentulotukiasiakkaiden osuus väestöstä.I
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Kaavio: Toimeentulotukea saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2016)

Vaikeasti työllistyvien määrä on jatkuvassa nousussa: vuonna 2011 vaikeasti työllistyviä oli 4,3%
15-64 vuotiaista ja viiden vuoden päästä vuonna 2016 jo 6,1%. Vaikeasti työllistyvien osuus
työikäisistä kuvaa rakenteellista työttömyyttä. Työttömyyttä voidaan pitää rakenteellisena, jos se ei
vähene, vaikka samanaikaisesti työllisyysaste on korkea ja joillakin aloilla vallitsee työvoimapula.
Vaikeasti työllistyvät ovat työikäisiä, jotka liikkuvat työttömyyden, työvoimapoliittisten palveluiden
ja lyhyiden työsuhteiden välillä ja heillä on vaikeuksia työllistyä avoimilla työmarkkinoilla.
Elinkeinorakenteen muutos ja työelämän vaativuus voivat olla syynä siihen, että työttömän
ammatillista osaamista vastaavia työpaikkoja ei ole tarjolla. Lisäksi ikä, vajaakuntoisuus,
terveydelliset ja psykososiaaliset ongelmat voivat vaikeuttaa työllistymistä. Kunta ja valtio yhdessä
kustantavat yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden perustoimentulon. Kunnalla on tämän
lisäksi vastuu näiden henkilöiden viimesijaisesta aktivoinnista, kuntoutuksesta ja
terveydenhoidosta.

Vieremällä keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli vuonna 2016 58 vuotta, mikä on ollut
vertailuryhmien alin tulos. Maan keskiarvo on 59,8 vuotta ja Ylä-Savon alueella 60 vuotta. Osaaikaeläkkeelle siirtyneet eivät ole mukana keskiarvossa.

Sairauspäivärahaa saaneiden 25 – 64 -vuotiaiden osuus tuhannesta vastaavan ikäisestä oli
vuonna 2016 vertailuryhmän korkein, 137,5. Koko maan lukema oli 94,1 ja Ylä-Savon SOTEn 111.
Indikaattori ilmaisee Sairausvakuutuslain mukaista päivärahakorvausta vuoden aikana vähintään
yhdeltä päivältä saaneiden 25 – 64 -vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavan ikäistä kohti.
Sairauspäivärahatilastot eivät kuvaa sellaisia sairaustapauksia, jotka päättyvät sairauspäivärahan
karenssin aikana (sairastumispäivä ja 9 sitä seuraavaa arkipäivää). Mittarista on huomattava, että
jakajaväestössä ovat mukana myös eläkkeensaajat, joilla yleensä ei ole mahdollisuutta saada
sairauspäivärahaa. Kelan rekisterimuuttujaa voi käyttää lähinnä ilmaisemaan pitkittynyttä työkyvyn
alenemista, ja muuttuja toimii kohtalaisen hyvin myös tulevan työkyvyttömyyden
ennakointimuuttujana.
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Kaavio: Sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä (2016)
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa on vuonna 2016 saanut 18,9 tuhannesta
vastaavanikäisestä 25-64 -vuotiaasta, mikä on lähellä koko maan keskiarvoa (18,5%) mutta
huomattavasti korkeammalla vertailukuntiin ja Ylä-Savon SOTE:n lukemiin nähden.

Kaavio: Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000
vastaavanikäistä (2016)
Työkyvyttömyyseläkettä Vieremällä työikäisistä (25-64 vuotiaat) sai vuonna 2016 11,3%
suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön. Vuoden tarkastelujaksolla (2015-2016)
muutosprosentti on ollut -1,74, eli muutos on ollut laskusuuntainen. Koko maan keskiarvo on
7,2% ja Pohjois-Savon 10,6%, eli Vieremällä osuus on keskimääräistä suurempi. Iisalmea
lukuunottamatta lukema on kuitenkin muissa Ylä-Savon kunnissa vieläkin korkeampi.

Lajeittan tarkasteltuna mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus tuhannesta vastaavanikäisestä oli vuonna 2016 4,7, mikä
on lähellä Ylä-Savon lukemaa (5,0) mutta selvästi yli maan keskiarvoa (3,5). Tuki- ja liikuntaelintensekä sidekudosten sairauksien takia työkyvyttömyyseläkettä sai vuonna 2016 3,1 sekä
verenkiertoelinten sairauksien vuoksi 0,6 suhteessa tuhanteen vastaavanikäiseen. Arvot ovat
lähellä Ylä-Savon SOTE:n lukemia mutta paljon koko maan keskiarvoa huonommissa lukemissa.

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja oli Vieremällä vuonna 2016 25,7% suhteessa
samanikäiseen väestöön. Koko maan lukema oli 20,8% ja Ylä-Savon 28%. Erityiskorvausoikeus
(75 % tai 100 %) voidaan myöntää henkilölle, jolla on vakava ja pitkäaikainen, lääkehoitoa vaativa
sairaus. Näitä sairauksia on viitisenkymmentä. Saadakseen oikeuden potilaan tulee hakea sitä
Kelalta ja liittää mukaan tavallisesti erikoislääkärin kirjoittama lausunto, joka arvioidaan Kelassa.
Kela rekisteröi kaikki oikeutetut taudin tarkkuudella. Heitä on vähän yli viidesosa koko väestöstä.
Erityiskorvausoikeus kuvaa melko hyvin pitkäaikaissairastavuutta väestössä. Sen ulkopuolelle jää
kuitenkin mm. allergioita ja joitakin tuki- ja liikuntaelinsairauksia, joista allergiat ovat erityisen yleisiä
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lapsilla, ja tukielinsairaudet puolestaan yleistyvät myöhäisellä työiällä ja vanhuksilla. Kyseessä on
rekisterikanta- eli prevalenssityyppinen muuttuja, joka vaihtelee vuodesta toiseen suhteellisen
vähän, ja tapauksia on pienessäkin kunnassa yleensä riittävästi, ellei tarkastelua rajata iän ja
sukupuolen mukaan kovin pieniin väestöryhmiin.

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit ovat laskussa kaikilla mittareilla: sekä 50-64 että 15-64 -vuotiaiden lääkärikäynnit ovat laskeneet vuoden aikana (2015-2016) pyöreästi 20%.
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit sisältävät lääkärikäynnit terveyskeskusten
äitiysneuvolassa, lastenneuvolassa, perhesuunnitteluneuvolassa, kouluterveydenhuollossa,
opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä kotisairaanhoito- ja mielenterveyskäynnit
ja muut avohoitokäynnit (erilaiset vastaanottokäynnit, terveystarkastus- ja seulontakäynnit sekä
käynnit, jotka liittyvät terveydentilan selvittämiseen, esim. lääkärintodistukset).
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynteinä tilastoidaan asiakkaiden/potilaiden terveydenja sairaanhoitokäynnit vastaanotoilla ja lääkärin suorittamat käynnit asiakkaan/potilaan luo.

Ikäihmiset

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien määrän
suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä
vuotena koko maassa 100. Vieremän arvo tähän suhteutettuna on 150,6, indeksi on ollut
Vieremän osalta kasvussa jo vuodesta 2009. Ylä-Savon SOTE:n alueella lukema on ollut vuonna
2014 162.

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä on ollut vuonna 2016 67,1%
vastaavanikäisestä väestöstä. Koko maan keskiarvo on 61,4% ja Pohjois-Savon alueella 68,5%, eli
Vieremä asettuu suurinpiirtein keskivälille, kuitenkin muita Ylä-Savon kuntia korkeammalle.
Psykoosin vuoksi oikeutettuja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oli Vieremällä vuonna 2016 2,8% 65
vuotta täyttäneistä suhteessa samanikäiseen väestöön. Depression vuoksi korvauksiin
oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä oli Vieremällä 12,3% samanikäisisiin suhteutettuna. Sekä
psykoosi- että depressiolääkityksellä korvauksiin oikeutettujen määrä on ollut laskussa Vieremällä.
Alzheimerin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määrä on vastaavasti pysynyt
samana vuosina 2015 ja 2016, eli 10,6%: ssa vastaavanikäisestä väestöstä. Väestön ikääntyessä
erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa lisääntyvää palveluntarvetta.

Kaavio: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin alzheimerin taudin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä,
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% vastaavanikäisestä väestöstä (2016)

65- vuotta täyttäneistä 1,1% sai Vieremällä toimeentulotukea vuonna 2016. Lukema on ollut
rajussa laskussa vuodesta 2014, vuosien 2015 ja 2016 välinen lasku on 21,43%. Maan keskiarvo
oli1,7%. ´Myös täyttä kansaneläkettä saaneiden 65- vuotta täyttäneiden määrä on laskenut,
vuosien 2015 ja 2016 aikana tapahtunutmuutos on ollut -14,81%. Vuonna 2016 täyttä
kansaneläkettä sai 2,3% 65- vuotta täyttäneistä. Vuonna 2016 Vieremällä keskimääräinen
kokonaiseläke on ollut 1246€/kk. Tämä on vertailuryhmien alin lukema.

Kaavio: Keskimääräiset kokonaiseläkkeet, omaa eläkettä saavat, eur/kk (2016)
Vieremällä 75 vuotta täyttäneistä vuoden 2016 tiedon mukaan kotona asuu 88,4%, eli 385
henkilöä. Lukema on pysynyt yhden prosentin sisällä koko mittaushistorian, eli viimeiset 10
vuotta. Osuus on Iisalmen jälkeen toisiksi pienin, vaikkakin kaikkien vertailuryhmien osuudet ovat
7%-yksikön sisällä, eli vertailuryhmien välillä ei ole suuria eroja. Vuonna 1992 sosiaali- ja
terveysministeriön palvelurakennetyöryhmän antaman toimenpideohjelman tavoitteiden mukaan
vuoteen 2000 mennessä kotona joko itsenäisesti tai lähiomaisten tai -ympäristön tukemana ja/tai
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämien koti- ja avohuollon palveluiden turvin selviävien 75
vuotta täyttäneiden osuus nousee 90 prosenttiin. Indikaattori on tarkoitettu ko. tavoitteen
seurantaan.
Yksinasuvien 75 vuotta täyttäneiden vieremäläisten osuudessa on tapahtunut vuosien 2015 ja
2016 välillä pienoista kasvua, vaikkakin lukemallaan 41,9% Vieremälla asuu suhteellisesti vähiten
yksinäisiä ikäihmisiä verrattuna muihin vertailuryhmiin.

Kaavio: Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä (2016)

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynneissä 65 vuotta täyttäneillä on Vieremälllä vuonna
2016 tapahtunut jyrkkä lasku vuoteen 2015 verrattaessa. Vuonna 2015 tehtiin 2110
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lääkärikäyntiä suhteessa tuhanteen vastaavanikäiseen, mutta vuonna 2016 enää 1729 käyntiä.
Vuoden 2016 tuloksellaan Vieremä on vertailuryhmien kärkipäässä.

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneiden vieremäläisten hoidettavien määrässä on ollut laskeva
suuntaus vuodesta 2013. Tuolloin on saavutettu paikallinen piikki, jossa Vieremä on ollut
vertailuryhmien kärjessä lukemallaan 9,8% (vastaavanikäisestä väestöstä). Siitä lähtien lukema on
ollut rajussa syöksyssä, vuoden sisällä (2015-2016) muutos on ollut -20,55%. Vuonna 2016
Vieremällä oli 5,8% omaishoidon tuen 75 vuotta täyttänyttä hoidettavaa suhteessa samanikäiseen
väestöön. Koko maan keskiarvo on ollut 4,6%.
Omaishoidon tuesta sopimuksen tehneitä 65 vuotta täyttäneitä hoitajia oli Vieremällä vuonna
2016 27 henkilöä, mikä on samalla tasolla muiden saman kokoisten kuntien kanssa. Lukema on
vähentynyt kolmella vuoteen 2015 verrattuna.

Vieremällä 75 vuotta täyttäneiden tehostetun palveluasumisen asiakkaita on 10,9%
vastaavanikäisestä väestöstä. Lukema on noussut 41,56% vuoden 2015 tasosta. Vuoden 2016
tasollaan Vieremä oli vertailuryhmän viimeisenä.
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia 75 vuotta täyttäneistä on vuoden lopussa
ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen piirissä (henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden).
Mukana ovat sekä kuntien, kuntayhtymien että yksityisten palveluntuottajien ylläpitämät yksiköt.
Palveluasuminen sisältää aina sekä asumisen että siihen kiinteästi liittyvät palvelut. Tällaisia
palveluja voivat olla esimerkiksi kodinhoitoapu, hygieniapalvelut jne. Palveluasumisen sisältö voi
siis käytännössä vaihdella. Myös asumisen muoto vaihtelee. Osa yksiköistä on ryhmäkoteja, osa
pienkoteja ja osa taas esimerkiksi palvelutaloja, joissa asiakkailla on omat huoneistot. Mukaan
eivät kuulu normaalit huoneenvuokralain mukaiset vanhusten vuokra-asunnot eivätkä sellaiset
palveluasunnot, joihin ei liity päivittäisiä tai säännöllisiä kotipalveluja. Palveluasuminen eroaa
laitoshoidosta siinä, että palveluasuminen perustuu aina vuokra-, omistus- tmv. hallintamuotoon.

Kaavio: Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., %
vastaavanikäisestä väestöstä (2016)
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE
2017 - 2020
2 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
Vieremän kuntastrategia 2017-2021
Johdanto
Kuntastrategiassa esitetään Vieremän kunnan tavoitteet strategiakaudelle 2017-2021. Kunnan
toimintaa ohjaavat yhteiset arvot; yhteistyökykyisyys ja avoimuus, yritysystävällisyys, asukaslähtöisyys,
itsenäisyys, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus. Kuntastrategian tavoitteet tarkennetaan vuosittain
arvioitaviksi toimenpiteiksi kunnan talousarviossa ja toimialakohtaisissa toimintasuunnitelmissa.
Vieremän kunnan vahvuuksia ovat metalli- ja teknologiateollisuus, vahva maatalous ja
työpaikkaomavaraisuus. Haasteena on erityisesti negatiivinen väestökehitys.
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.
SOTE- ja maakuntauudistuksen myötä kunnan tehtävä painottuu entistä enemmän kuntalaisten
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä edellyttää erityisesti sitä, että kuntalaiset kokevat
olonsa Vieremällä turvalliseksi ja viihtyisäksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun
siirtyessä maakunnalle, on kunnan panostettava erityisesti ennaltaehkäisevään työhön. Tämä
edellyttää muun muassa ihmisen elinkaaren kattavien liikunta- ja kulttuuripalveluiden turvaamista.
Varhaiskasvatuksen sekä perus- ja lukio-opetuksen on oltava edelleen laadukasta ja ajanmukaista.

Arvot
Yhteistyökykyisyys ja avoimuus
Vieremä on luotettava kumppani ja haluttu yhteistyötaho.
Päätöksenteko on perusteltua ja johdonmukaista ja siitä viestitään avoimesti. Kunnan toiminnassa
noudatetaan hyvää hallintotapaa sekä edistetään tasapuolisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä
tasaarvon toteutumista.
Asukaslähtöisyys
Kuntalaisia kuullaan ja heidän näkökantansa huomioidaan päätöksenteossa. Kuntalaisia kannustetaan
osallistumaan oman elinympäristönsä kehittämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.
Yritysystävällisyys
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Kunta luo edellytyksiä yritystoiminnan menestymiseen ja kehittymiseen Vieremällä. Vieremä haluaa
profiloitua erityisesti metalli- ja teknologiateollisuuden keskittymänä. Vieremällä on tilaa ja
mahdollisuuksia niin pienille kuin suurillekin yrityksille. Päätöksenteossa arvioidaan yritysvaikutukset ja
huomioidaan yrittäjien tarpeet. Kunnan konserniyhtiöiden toiminnalla ei aiheuteta tarpeetonta kilpailua
paikalliselle yritystoiminnalle.

Itsenäisyys
Vieremän kunta tunnistaa vahvuutensa ja hyödyntää niitä kuntakuvan sekä elinkeinoelämän
kehittämiseen. Omaa identiteettiä ja perinteitä arvostetaan ja niitä vaalitaan positiivisella tavalla.
Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus
Vieremän kunta on toiminnassaan tasapuolinen ja oikeudenmukainen.

Visio
Vieremä on Pohjois-Savon maakunnan metalli- ja teknologiateollisuuden keskus, jossa on erinomaiset
mahdollisuudet hyvinvointiin, asumiseen ja yrittämiseen.
Vieremä on maatalouden ja siihen liittyvän biotalouden sekä maatalousrobotiikan innovatiivinen
edelläkävijä.
Vieremä on aktiivinen toimija ja vaikuttaja Ylä-Savon seutukunnalla ja Pohjois-Savon maakunnassa.

Tavoitteet
Vieremän kunnan tavoitteet ovat:
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.
2. Maatalouselinkeinon tunnettavuuden ylläpito, toimintaedellytysten tukeminen, sujuvien
sukupolvenvaihdosten toteutuminen ja alan koulutuksen turvaaminen Ylä-Savossa on myös tärkeää.
3. Juna- ja maantieyhteyksien seudullinen kehittäminen ja oman tieverkon kunnon ja kattavuuden
turvaaminen on välttämätöntä kilpailukykyisen toimintaympäristön turvaamiseksi.
Elinvoimainen kunta
1. Vieremän taajaman ja kylien yleisilme on siisti ja viihtyisä.
Keskeneräinen
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2. Kunnasta löytyy tontteja ja hyväkuntoisia asuntoja eri elämänvaiheissa oleville ihmisille.
3. Yritysten kanssa tehdään rekrytointiyhteistyötä, johon yhdistyy myös kunnan markkinointi.
4. Varhaiskasvatus sekä perus- ja lukio-opetus pidetään korkeatasoisena ja nykyaikasena.
5. Vieremä tukee paikallisia tapahtumia ja hyödyntää niitä markkinoinnissaan.
6. Vieremä edistää sähköisten palveluiden ja tiedottamisen käyttöönottoa.
Hyvinvoiva kuntalainen
1. Päivittäisen elämisen palvelut ovat korkeatasoisia ja kätevästi kaikkien saavutettavissa.
2. Liikuntapaikat ovat ajanmukaisia ja hyvässä kunnossa.
3. Luontoon pääsemistä ja siellä tapahtuvaa turvallista liikkumista edistetään.
4. Kulttuuripalvelut ovat asukaslähtöisiä, monipuolisia ja kaikkien saatavilla.
5. Nuorilla on mielekästä tekemistä ja mahdollisuus kokoontua turvallisessa ympäristössä
vapaaaikanaan.
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö
1. Vieremän kuntakonsernin tärkein voimavara on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö.
Henkilöstöjohtamisen toiminta-ajatus on: Tyytyväinen työntekijä on tehokkain.
2. Henkilöstön kehittymistä ja viihtymistä tuetaan asettamalla yhdessä realistisia tavoitteita ja luomalla
edellytykset tavoitteisiin pääsemiseksi. Osaaminen varmistetaan henkilöstön täsmäkoulutuksella.
3. Vieremän kunnassa saa tuoda esille omat mielipiteensä ja yhteisiin sovittuihin tavoitteisiin pitää
sitoutua tinkimättömästi.
4. Rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota ihmissuhde- ja työyhteisötaitoihin muun osaamisen rinnalla.
Rekrytointeja tarkastellaan pitkäjänteisinä investointeina tulevaisuuteen. Vieremän kunnassa palkkaus
ja työskentelyolosuhteet ovat kilpailukykyisiä.
Tasapainoinen kuntatalous
1. Kunnan investoinnit ovat tarkoituksenmukaisia ja talous pidetään tasapainossa.

3 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat
Vieremä on sitoutunut useisiin hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmiin ja -suunnitelmiin.

Keskeneräinen

20/28

Vieremä - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2021

- Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2016–2019
Kotouttamisohjelmaa valmisteltiin 7 kunnan välisenä yhteistyönä, koska maahanmuuttajien määrät
yksittäisissä kunnissa ovat melko vähäiset. Kotouttamislain mukaan kunnan kotouttamisohjelma voi
sisältää:
1. selvityksen siitä, miten ohjelma kytkeytyy kunnan strategiseen suunnitteluun ja seurantaan;
2. suunnitelman siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina
sekä suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä;
3. tiedon kotouttamisen yhteensovittamisesta vastaavasta kunnan viranomaisesta sekä eri
toimenpiteistä vastaavista tahoista;
4. suunnitelman lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä;
5. suunnitelman työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumisen ja sosiaalisen vahvistamisen
edistämisestä;
7 (74)
6. monivuotisen suunnitelman 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan
osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä;
7. (2) jolle on hänen haettuaan kansainvälistä suojelua myönnetty oleskelulupa ulkomaalaislain 51,
52 tai 89 §:n perusteella;
8. 3) joka on otettu Suomeen erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten
velvoitteiden täyttämiseksi ulkomaalaislain 93 §:n perusteella;)
9. suunnitelman hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämisestä;
10. suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä.
Kunnan kotouttamisohjelmassa voidaan lisäksi määritellä kunnan ja kansalaisyhteiskunnan väliset
yhteistyömuodot. (luku 3, 32-33 §)
- Vieremän kunnan vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO) 2018–2021
Vieremän kunnan VAMPOn avulla tavoitellaan vahvempaa ja yhdenvertaisempaa vammaispolitiikkaa
muun muassa lisäämällä tietoisuutta vammaisuudesta sekä vammaisten oikeuksista ja asemasta
yhteiskunnassa. Tietoisuus vaikuttaa suoraan toimintaan (vammaispolitiikkaan ja vammaisten
asemaan yhteiskunnassa): riittävät, mutta ennen kaikkea oikeelliset tiedot vammaisuudesta
edistävät vammaisten henkilöiden kohtaamista yhdenvertaisina, ja siten parempi tietoisuus
parantaa vammaisten yhteiskunnallista asemaa.
- Vieremän kunnan elinkeino-ohjelma 2017-2021
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 ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma 2017-2019
Tavoitteina ovat ensisijaisesti iäkkäiden palvelurakenteessa kotona asumista tukevat ja varhaista
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tukea ja kuntoutusta tarjoavat palvelut, joita tuottamassa on laaja kirjo erilaisia toimijoita. Iäkkäiden
tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ml. päivystys- ja terveydenhoito ja sosiaalityö, ovat
joustavasti ja asiakkaan palvelutarpeen mukaan kohdennettuja ja koordinoituja, ja niiden
vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti. Kotona asumista tukeviin palveluihin luotetaan ja ne ovat
vetovoimaisia.
- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (SOTE) 2017-2021
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten
ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Kunnan luottamushenkilöt saavat kokonaisvaltaisen
käsityksen lasten, nuorten ja lapsiperheiden kasvuoloista sekä resursseista, joita tarvitaan heidän
hyvinvointinsa turvaamiseksi. Suunnitelman on tarkoitus ohjata konkreettisesti kunnan lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvointi- ja lastensuojelupolitiikkaa.
Hyvinvointisuunnitelmaan kuuluu osana lapsensuojelusuunnitelma, johon osana kuuluu 1. Lasten
ja perheiden tukeminen omassa lähiympäristössä 2. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelutyön
kehittäminen 3. Moniammatillisen verkostotyön työkäytäntöjen kehittäminen .

4 Hyvinvointisuunnitelma
Hyvinvointisuunnitelma ja Vieremän HYTE-tavoitteet on laadittu Vieremän kuntastrategian 2017-2021
pohjalta. Hyvinvoinnin ja terveyden keskeisimmiksi painopistealueiksi on nostettu strategiasta
asukaslähtöisyys sekä hyvinvoiva kuntalainen. Näiden painopisteiden alle on laadittu yhteensä
kymmenen tavoitetta, joihin pyritään pääsemään erilaisten toimenpiteiden avulla. Tavoitteissa on
otettu huomioon nykytilanne, joten hyvinvointisuunnitelmassa pyritään keskittymään niihin tavoitteisiin
ja toimenpiteisiin, joissa nykyindikaattorien valossa on erityisesti parantamisen varaa. Toimenpiteiden
toteutumista arvioidaan arviointimittareilla. Arviointimittareita on sekä laadullisia että määrällisiä.
Toimenpiteiden toteutumisesta ja arvioinnista kerrotaan vuosittain valtuustolle toimitettavassa
hyvinvointiraportissa.
Mahdollisen Sote/maakunta-uudistuksen toteutuessa kuntien valtionosuuteen on tulossa ns.
lisäelementti eli HYTE-kerroin. Tämän ylimääräisen valtionosuuden päämääränä on varmistaa kuntien
aktiivinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta myös sote-uudistuksen jälkeen. HYTEkerroin täyttää samat vaatimukset kuin valtionosuuden muutkin kriteerit eli tiedot ovat kaikista
kunnista ja kerroin päivittyy vuosittain. HYTE-kertoimelle ominaista on, että kunta voi omalla
toiminnallaan vaikuttaa kertoimeen ja sen perusteena oleviin yksittäisiin indikaattoreihin. HYTEkerrointa ei vielä ole vahvistettu, joten sen käyttöönotto on epävarmaa. Luonnoksissa HYTE-kerroin
sisältäisi 29 tulosindikaattoria. Oheiseen taulukkoon on merkitty Vieremän kunnan
tavoitteista/toimenpiteistä myös ne, mitkä ovat ennakkotietojen mukaan valtionosuuden lisäosaan
vaikuttavia HYTE-indikaattoreita.
Keskeneräinen

22/28

Vieremä - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2021

Vieremän kunnan HYTE-tavoitteet ja mittarit

Asukaslähtöisyys
Tavoite

Toimenpiteet

Arviointimittarit

HYTE-kerroin

1. Kuntalaisten
kuuleminen ja
osallistuminen

Järjestetään yhdistysja kyläparlamentti (sis.
liikuntafoorumi)

Seurojen, yhdistysten
ja kunnan
yhteiskokous
järjestetään
säännöllisesti (kerrat
ja osallistujamäärät)

X

Kuntalaismielipiteen
hyödyntäminen
päätöksenteon
valmistelussa

Päätökset, joissa
kuntalaismielipide
huomioitu (aloitteet,
kyselyt, kuntalaisilta,
lausunnot)

X

Kuntalaismielipiteen
hyödyntäminen
liikuntapaikkarakenta
misessa ja
liikuntapalveluiden
suunnittelemisessa

Liikuntapaikkojen tai palveluiden
asiakaskysely (eRaati)

Hyvät
kevyenliikenteen
väylät ja liukkauden
esto

Kaatumisiin ja
putoamisiin liittyvät
hoitojaksot 65v.
täyttäneillä / 10 000

2. Elinympäristön
kehittäminen

Keskeneräinen
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vast. ikäistä

3. Yhteisöllisyyden
edistäminen

Parannetaan
liikenneväylien
turvallisuutta ja
kehitetään kevyen
liikkumisen
olosuhteita

Liikenteessä
tapahtuvat
onnettomuudet
kunnan alueella

Turvataan hajaalueella asuminen /
yrittäminen

Avustettavien
yksityisteiden määrä
(km)

Kunnassa tehdään
ajantasainen
liikuntapaikkojen
kehittämissuunnitelm
a

Kehittämissuunnitelm
a kyllä/ei; huomioitu
TA:ssa kyllä/ei

Kunnassa
järjestetään erilaisia
tapahtumia ja
toimintaryhmiä

Kunnan järjestämät
tapahtumat

Yhdistysten
toiminnan tukeminen

Toimivat yhdistykset
ja kylien aktiviteettien
määrä (kunnan
tapahtumakalenteriss
a/vuosikellossa)

Yksinäisyys, nuoret
(kouluterveyskyselyst
ä)

Hyvinvoiva kuntalainen
Tavoite

Toimenpiteet

Arviointimittarit

1. Päivittäisen
elämisen palvelut
ovat korkeatasoisia ja
kätevästi kaikkien
saavutettavissa.

Sote-palveluihin
pääsee joutuisasti

Sote-palveluiden
jonot

Tilat ja tapahtumat
ovat esteettömiä

LIITU turvallisuus- ja
esteettömyyskävely
sekä saatu palaute

Palveluliikenne on

Vuorojen ja reittien

Keskeneräinen
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toimivaa ja kattavaa

määrä sekä palaute

Kunta järjestää
kohdennettuja
liikkumisryhmiä ja tapahtumia

Liikuntapaikkojen tai palveluiden
asiakaspalautekysely
(eRaati)

2. Liikuntapaikat ovat
ajanmukaisia ja
hyvässä kunnossa.

Kunnassa tehdään
ajantasainen
liikuntapaikkojen
kehittämissuunnitelm
a

Kehittämissuunnitelm
a kyllä/ei; huomioitu
TA:ssa kyllä/ei

3. Luontoon
pääsemistä ja siellä
tapahtuvaa turvallista
liikkumista
edistetään.

Kunnan ylläpitämien
reittien merkit ja
kartat ovat ajantasalla

Reitit on tarkastettu ja
kartat päivitetty
tarvittaessa vuosittain

4. Laadukkaat
kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut ovat
asukaslähtöisiä,
monipuolisia ja
kaikkien saatavilla.

Kulttuuritapahtumien
määrä (kunnan
tapahtumakalenteriss
a / vuosikellossa)

X

Omatoimikirjaston
käyttäjämäärät ja
aukioloajat
5. Nuorilla on
mielekästä tekemistä
ja mahdollisuus
kokoontua
turvallisessa
ympäristössä vapaaaikanaan.

6. Terveet
elämäntavat
-Päihteetön elämä

Järjestötoiminnan
kehittäminen

Järjestötoiminta
(kerhotoiminnan ja
osallistujien määrä

Kansalaisopiston
kurssitoiminnan
kohdentaminen

Nuorille suunnattujen
kurssien määrät ja
osallistujamäärät

Nuorisotalotoiminnan
säilyttäminen

Nuorisotalon
kävijöiden lukumäärä
ja aukiolopäivät

Ehkäisevä päihdetyö

Päihteiden käyttö
(alkoholi, tupakka,
nuuska ja huumeet
kouluterveyskyselystä

Keskeneräinen
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-Toimintakyvyn
ylläpitäminen ja
parantaminen

7. Sosiaalinen
hyvinvointi

)

Palkintomatka
päihteettömille
koululaisille / luokille

Palkintomatkojen
määrä

Hyvän toimintakyvyn
ylläpitäminen

Kokee
terveydentilansa
keskikertaiseksi tai
huonoksi, % 8. ja 9. lk
oppilaista

X

Liikunnan lisääminen
ja lihavuuden ehkäisy
(Liikkuva kouluhanke)

Ylipaino, % 8. ja 9.lk
oppilaista

X

Järjestöjen ja koulujen
kerhotoiminta

Harrastaa liikuntaa
korkeintaan 1h.
(kouluterveyskysely)

Voimaa vanhuuteen hanke ja kaatumisen
ehkäisyn kampanjat
ja toimenpiteet

Kaatumisiin ja
putoamisiin liittyvät
hoitojaksot 65v.
täyttäneillä / 10 000
vast. ikäistä

Yhteisöllisyyden
lisääminen

Ei yhtään läheistä
ystävää
(kouluterveyskyselyst
ä)

Elämänhallintaryhmät
nuorille

kyllä/ei

Opiskelupaikan tai
työpaikan löytäminen
kaikille nuorille /
valmistuneille

Koulutuksen
ulkopuolelle jääneet
17-24-v. %

X

Työikäisten työ- ja
toimintakyvyn
edistäminen

Nuorisotyöttömät, 1824v. työvoimasta %

X

X

X
Keskeneräinen
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Toimeentulotukea
pitkäaikaisesti
saaneet 25-64-v. %

X

Työkyvyttömyyseläket
tä saavat 25-64v. %

Keskeneräinen
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
5 Suunnitelman laatijat
Kunnanhallitus nimesi hyvinvointityöryhmän 19.6.2017 kokouksessaan (§ 217) ja siihen kuuluvat
kunnanjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja, sivistysjohtaja, liikuntasihteeri, vapaa-ajan ohjaaja sekä
luottamushenkilöedustajina Juha Eskelinen, Jorma Heusala, Sari Kaurala ja Aila Reis.
Hyvinvointityöryhmän tehtävänä on vastata terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä Vieremän
kunnassa. Työryhmä vastaa myös vuosittaisesta kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin ja niihin
liittyvien toimenpiteiden raportoinnista valtuustolle sekä hyvinvointikertomuksen laatimisesta ja
päivittämisestä.
Työryhmä on kuullut hyvinvointisuunnitelmaa laatiessaan myös Ylä-Savo Sote ky:n edustajaa ja
tutustunut sekä Pohjois-Savon alueelliseen hyvinvointikertomukseen että Ylä-Savo Sote ky:n
hyvinvointikertomukseen.

6 Suunnitelman hyväksyminen
Valtuusto on hyväksynyt hyvinvointikertomuksen xx.xx.2018.
Tämän jälkeen hyvinvointikertomus viedään myös sähköiseen ja julkiseen Kuntaliiton järjestelmään:
www.hyvinvointikertomus.fi
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