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LOPPURAPORTTI

1. Toteuttajan nimi: Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry

2. Hankkeen nimi: Vehmersalmen Palvelujen Selvityshanke, hankenumero 16115

3. Yhteenveto hankkeesta

Vehmersalmen Palvelujen Selvityshankkeessa kartoitettiin Vehmersalmen kaupunginosan kunta- ja yrityspal-
velut sekä kylä- ja muiden yhdistysten tiedot, tehtiin alueen Digitalisaatio- selvitys ja asukaskysely. Hankkees-
sa tiedotettiin Kuopion kaupungin Lähidemokratiahankkeessa työstettävästä Pitäjäraatimallista sekä tehtiin 
tunnetuksi Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry:n toimintaa.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet
4.1.1 Hankkeen ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Hanke on rahoitettu ohjelmasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020, ohjelman toi-
menpide on 7.1 selvitykset ja suunnitelmat.  Leader-ryhmä on Kehittämisyhdistys Kalakukko ry. Hanke on alu-
eellinen/paikallinen.

4.1.2 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli Vehmersalmen asuinalueen elinvoimaisuutta, palveluja ja lähidemokratiaan edistä-
vän selvitystyön tekeminen.  Hankkeen konkreettisena tavoitteena oli nykyisten kunta- ja muiden palvelujen 
kartoittamis- ja selvittämistyö, digitalisaatio-selvityksen tekeminen, asukkaiden kokemusten ja kehittämisnä-
kemysten kysely sekä jatkohankkeen pohjasuunnittelu. Hanketyön ohessa oli tavoitteena tehdä tutuksi lähi-
demokratiaa ja kaupunginosayhdistyksen toimintaa. 

4.2 Toteutus
4.2.1 Toimenpiteet

 Nykyisten kuntapalvelujen kokonaisuuden kartoittaminen
 Alueen yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden tietojen kerääminen ja koostaminen
 Asukkaiden tarpeiden ja kehittämisnäkemysten kartoittaminen
 Alueen digitalisaatio-valmiuksien selvittäminen
 Asukaslähtöisen tiedottamisen kehittäminen
 Jatkohankkeen työstäminen; kehitysorganisaatiomallin selvittäminen

4.2.2 Aikataulu

Hankkeen toteutusaika oli 30.9.2015 – 30.9.2016. Koy Vehmersalmi sai 17.12.2015 Ely:ltä kirjallisen tiedon sii-
tä, että hanke tulee saamaan myönteisen rahoituspäätöksen. Rahoituspäätös saatiin 11.2.2016. Varsinainen 
hanketyö aloitettiin 1.2.2016, jolloin hankekoordinaattori aloitti työnsä. Hankkeen aikataulu laadittiin Excel-
lomakkeelle (liite 1) projektikalenterin muotoon. 

4.2.3 Resurssit
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Hankkeessa työskenteli osa-aikainen koordinaattori (25 h/vko), hankkeelle oli vuokrattu toimistotilat paikalli-
sen tilitoimiston yhteydestä 1.2. – 30.9.2016. Hankkeelle hankittiin tarvittavat toimistokalusteet ja välineet 
(läppäri + puhelin). Koy Vehmersalmi ry:n hallituksen puheenjohtaja toimi hankekoordinaattorin esimiehenä.

4.2.4 Toteutuksen organisaatio

Hankkeen hallinnoijana toimi Kaupunginosayhdistys (Koy) Vehmersalmi ry, v. 2015 perustettu yleishyödyllinen 
yhdistys, jonka sääntöjen mukaisen toiminnan tarkoituksena on edistää Vehmersalmen alueen asukkaiden ja 
osavuosiasukkaiden hyvinvointia ja kansalaisjärjestöjen, yritysten ja alueella toimivien julkisten laitosten toi-
mintamahdollisuuksia ja elinkelpoisuutta sekä vaalia ja edistää Vehmersalmen kulttuuriperintöä ja liikuntakult-
tuuria. Yhdistyksen tavoitteena on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja pyrkiä toiminnallaan aktivoi-
maan jäsenistönsä ja alueen asukkaiden osallisuutta erityisesti heitä koskevassa päätöksenteossa.   

4.2.5 Kustannukset ja rahoitus

Hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaiset kokonaiskustannukset olivat 31.087,00 €, josta palkat 
19.182,80, ostopalvelut 4.500,00, Muut välittömät kulut 2.800,00 ja laskennalliset yleiskustannukset (Flat rate 
24 %) 4.603,87 €. 

Hankkeen hyväksytty rahoitus oli 31.087,00 €, josta EU-osuus 12.636,12, valtion osuus 11.432,55, kuntaraha 
toimintaryhmältä 6.017,33 ja hanketoimijan oma rahoitusosuus 1.001,00 €.     

4.2.6 Raportointi ja seuranta

Hankekoordinaattori raportoi hankkeen edistymisestä Koy Vehmersalmi ry:n hallitukselle kokouksissa 15.2., 
2.3., 20.4. (kevätkokous), 9.5., 27.5., 7.6., 27.6. ja 1.9.2016. Kirjalliset raportit toimitettiin etukäteen hallituk-
sen jäsenille ja liitettiin pöytäkirjoihin. Hankkeesta laadittiin myös väliraportit maksuhakemusten liitteiksi ajal-
ta 1.2. – 30.4.2016 ja ajalta 1.5. – 31.7.2016.  

4.2.7 Toteutusoletukset ja riskit

Oletuksena oli saada riittävät tiedot Vehmersalmen palveluista ja asukkaiden kokemuksista ja palveluiden ke-
hittämistarpeista pohjaksi varsinaisen lähidemokratiaa edistävän kehittämistyön pohjaksi.

Riskiksi tunnistettiin kaupunkiorganisaation tietojen koostamisen vaikeus; tiedot ovat hajallaan ja työn toteu-
tuksessa tarvittiin asiantuntemusta sekä yhteistyökykyä erilaisten toimijoiden kanssa.  Tiedottamisen haastee-
na pidettiin asukaskunnan ikärakennetta ja haja-asutusalueen asukkaiden saavuttamista.  

4.3 Yhteistyökumppanit
Kuopion kaupunki

- Hyvinvoinnin palvelualueen kansalaistoiminnan aktivointi, kehityspäällikkö Mirja Wihuri; lähidemokratia, 
kaupunginsihteeri Heikki Vienola; hallinto

- Kasvun ja Oppimisen palvelualueen nuorisopäällikkö Jari Väänänen kanssa; nuorisotalo Majakan toiminta
- Yrityspalvelujen yritysasiamies Anna-Liisa Martikainen; Vehmersalmen Palveluhakemisto ja Yrittäjäilta
- Työllistymispalvelujen yhteistyökoordinaattori Anssi Kuikka ja Topi-hankkeen projektipäällikkö Laura Itkonen; 

Vehmersalmen alueen työllistymistoiminnan aktivointi

Muut
- P-S Kylät ry:n Kehittyvät kylät -hanke, Merja Kaija, Tuula Palojärvi, Heli Haverinen; kylätoiminnan kehittämi-

nen
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- Savo Gorw:n eMaaseutuhanke Minna Jaakkola ja Petri Markkanen digitalisaatio-selvitys, neuvonta, Digi-
kahvila Vehmertuvalle

- paikalliset yhdistykset ja kyläyhdistykset, Vehmersalmen alueseurakunta, Vehmertupa, kirjasto, yritykset; 
tapahtumien suunnittelu, tiedottaminen

4.4 Tulokset ja vaikutukset

4.4.1 Kuntapalvelujen kartoitus

Hankkeessa selvitettiin kaupungin Vehmersalmelle tuottamat kuntapalvelut. Kehityspäällikkö Mirja Wihuri 
toimitti palvelualueiden vastuuhenkilöille kirjeen, jossa kerrottiin hankkeen tavoitteista ja yksilöitiin halutut 
tiedot. Wihuri myös välitti saadut palvelualueiden vastaukset hankkeelle. Kirje ei tavoittanut kaikkia avain-
henkilöitä, eivätkä saadut tiedot vastanneet tarpeitamme, joten tietojen keruuta täydennettiin sähköpostitse 
ja puhelinsoitoilla ja koottiin kaupungin nettisivuilta. Kaupunginsihteeri Heikki Vienolan kautta saimme hal-
linnon tiedostoista koottuja tietoja palveluista. Kuntapalvelujen kooste erillisellä liitteenä nro 2.

Selvitystyössä nousi vahvasti esille kaupunginosan kuntapalvelujen tietojen saavuttamisen vaikeus. Vehmer-
salmen palvelutiedot ovat kaupungin nettisivuilla, mutta niitä on vaikea löytää, koska ovat osana koko kau-
pungin alueen palvelutietojen suurta massaa. Ajankohtaisten asioiden tiedottaminen on keskitetty nettisi-
vuille, jolloin merkittävä osa palvelujen käyttäjistä jää tiedotuksen ulkopuolelle. 

Asukkaan ruohonjuurinäkökulmasta Vehmersalmen kaupunkiympäristön ja kaupungin kiinteistöjen hoito 
näyttäytyy aika sirpaleisena. Ympäristön hoidon ja kunnossapidon palveluiden tehtävien hoidosta vastaa lu-
kuisia toimijoita.  Osa tehtävistä hoidetaan kaupungin keskustasta käsin. Hankkeen kannalta olisi ollut merkit-
tävää tietää, miten suuri osuus tehtävistä hoidetaan paikallisten yritysten toimesta. Niitä tietoja meidän ei ol-
lut mahdollista saada. Koska tietomme tältä osin ovat puutteellisia, johtopäätöksiä ei voida tehdä. Voisi kui-
tenkin olettaa, että paikallisesti hoidettuna soveltuvat työt tulisivat edullisemmiksi ja palvelut olisivat jousta-
vampia. Lähipalvelujen lisääntyminen edistäisi myös alueemme yritystoimintaa ja elinvoimaisuutta.

Hankkeessa Vehmersalmen kuntapalvelujen tiedot kerättiin yhdeksi kokonaisuudeksi, joka antaa selkeämmän 
kuvan palveluiden vastuutahoista.  Palvelujen sisältö- ja yhteystiedot koottiin hankkeen nettisivulle ja Veh-
mersalmen Palveluhakemistoon.  Kuntapalveluiden asukaslähtöistä tiedottamista on tärkeää jatkaa ja kehit-
tää edelleen. 

4.4.2 Yrityspalvelujen selvittäminen; palveluhakemisto ja yrittäjien kehittämisnäkemykset

Toukokuussa 2016 koottiin uusi Vehmersalmen Palveluhakemisto Kuopion kaupungin yrityspalveluilta saadun 
yritysrekisterin ja vuonna 2014 laaditun Vehmersalmen Palveluoppaan tietojen pohjalta. Hakemisto sisältää 
kunta- ja muut julkiset palvelut, vehmersalmelaisten yritysten palvelut sekä vapaa-ajan palvelut ja nähtävyy-
det. 

Yritysten yhteys- ja toimialatiedot päivitettiin puhelimitse tai sähköpostilla, tietojen julkaiseminen hakemis-
tossa oli yrittäjille ilmaista. Vehmersalmella toimii n. 140 yritystä, jotka tarjoavat monipuolisia palveluja pai-
kallisille asukkaille ja laajemmallekin asiakaskunnalle. Palveluhakemistoja painettiin 1000 kpl ja niitä jaettiin 
taajaman liikkeisiin, kirjastoon, asukastuvalle, ravintoloihin ja kylätaloille.  Painatuskuluista huolehti Kuopion 
kaupungin yrityspalvelut.   Ajantasainen Vehmersalmen Palveluhakemisto 2016 löytyy koyvehmersalmi.fi- si-
vustolta ja Kuopion kaupungin yrityspalvelujen nettisivulta.  
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Yrittäjien kehittämisnäkemyksiä ja yhteistyötoiveita VePS-hankkeelle ja kaupunginosayhdistykselle suuntaan 
kuultiin 9.9.2016 Ritoharjun majalla järjestetyssä Yrittäjäillassa. Yrittäjäillan organisoi Anya Produtions ja sii-
hen osallistui kymmenkunta yrittäjää, kaupungin yritysasiamies Anna-Liisa Martikainen ja Koy Vehmersalmi 
ry:n hallituksen jäseniä. 

Vehmersalmelaiset yritykset haluavat tehdä enemmän paikallista yhteistyötä, suunnitella ja toteuttaa uusia, 
monialaisia yritysideoita (esim. vanhus- ja matkailupalvelut). Yrittäjät toivovat koulutusta ja ajantasaista tie-
toa mm. kaupungin hankinnoista, lainsäädännöstä ja paikallisesta toiminnasta. Yrittäjät ovat valmiita rohkei-
siin uusiin avauksiin. Yrittäjillä on hyvä ”me-asenne”, yhdessä toimiminen oman asuinalueen hyväksi on kaik-
kien etu. Yrittäjät kaipasivat myös Vehmersalmen yrityspalveluiden nettisivua.

Palveluhakemiston ylläpitoa ja kehittämistä tulisi jatkaa yhdessä kaupungin yrityspalvelujen, paikallisten yri-
tysten ja muiden toimijoiden kanssa. Seuraavaan painettuun versioon kannattaisi ottaa mukaan myös yhdis-
tysten yhteys- ja toimintatiedot. Kaupunginosayhdistyksen ja yrittäjien välistä yhteistyötä tulisi lisätä ja kehit-
tää. 

4.4.3 Yhdistykset ja kylätoiminta

Vehmersalmi on tunnettu aktiivisesta yhdistystoiminnastaan. Täällä toimii noin 30 järjestöä, jotka tarjoavat 
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mella ei ole käytäntöä eikä vastuutahoa yhdistystietojen ylläpitämiselle. Kyläyhdistysten toiminta on monella 
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Vehmersalmi-päivä heinäkuun alussa on aikoinaan ollut merkittävä, toimijoita yhdistävä, paikallisten ja kesä-
asukkaiden iloinen kohtaamistapahtuma. Tapahtuma on hiipunut ja eri toimijat toteuttavat omia tilaisuuksi-
aan varsin mallikkaasti muta erillään toisistaan. Vehmersalmi-päivän tapahtumalle ja yleisesti alueen yhdistys-
ten ja muiden toimijoiden väliselle yhteistyölle tarvitaan koordinoija.  
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4.4.4 Asukkaiden tarpeiden ja kehittämisnäkemysten selvittäminen – Asukaskysely 

Lähidemokratian näkökulmasta hankkeen tärkeimpänä tavoitteena oli alueen asukkaiden kokemusten ja kehit-
tämisnäkemysten kartoittaminen. Asukkaiden mielipiteitä kerättiin kunta- ja yrityspalveluista, yhdistystoimin-
nasta, digitalisaatiosta ja lähidemokratiasta. 

Asukaskysely toteutettiin Surveymonkey-ohjelmalla 18.6.–10.8.2016, linkki kyselyyn oli hankkeen nettisivulla, 
fb- sivulla sekä Vehmersalmen Seutu ja Vehmeriläiset fb -sivuilla. Kyselystä tiedotettiin myös ilmoitustauluilla 
ja liikkeissä. Kyselyä tehtiin henkilökohtaisesti torilla Vehmersalmi-päivänä 2.7.2016. Heinäkuun ajan asukkai-
den oli mahdollista vastata kyselyyn paperilomakkeella Kästyökahvila Hilimassa.  

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 98 henkilöä, vastauksista 78 tuli netin kautta ja 20 paperilomakkeilla.  65 % vastaa-
jista oli 30–65 -vuotiaita, 23 % yli 65-vuotiaita ja 10 % alle 30-vuotiaita. Vastaajista 80 % oli parisuhteessa tai 
perheellisiä ja 20 % yksineläviä asukkaita. Työssäkäyviä vastaajia oli 41 %, eläkeläisiä 37 %, työttömiä 8 %, yrit-
täjiä 7 % ja muussa elämäntilanteessa (esim. kotihoidontuella) 7 %.   Kyselyyn vastanneista 80 % oli vakituisesti 
Vehmersalmella asuvia ja 20 % osa-aikaisia asukkaita. 40 % vastaajista asuu taajaman alueella ja loput 60 % ai-
ka tasaisesti lukuisissa kylissämme. Asukaskyselyn vastausten kooste on erillisenä liitteenä n:o 3.

Asukaskyselyn mukaan asukkaat

 ovat melko tyytyväisiä tai tyytyväisiä kuntapalveluihin 
 tarvitsevat lääkärin ja hoitajien vastaanottopalveluja myös kesällä
 tarvitsevat kipeästi vanhusten asumispalveluja
 eivät ole tyytyväisiä taajama- ja laivarannan alueiden ympäristöjen ylläpitoon
 käyttävät ahkerasti oman kylän yrityspalveluja 
 toimivat ja osallistuvat aktiivisesti yhdistystoimintaan
 haluavat enemmän ohjattua toimintaa lapsille ja nuorille
 käyttävät tietotekniikka ehkä luultua enemmän
 uskovat lähidemokratian/pitäjäraadin tuovan enemmän vaikuttamismahdollisuuksia asukkaille

Asukaskysely antoi paikallisille asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa kaupunginosan palvelujen kehittämis-
suunnitelmiin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään jatkohankesuunnitelmissa mahdollisuuksien mukaan.  Asukkai-
den näkemysten mukaan suurin tarve alueella on vanhusten asumis- ja hoitopalveluista. Nuoriso- ja lasten 
kerho- ja harrastustoimintaa halutaan lisätä hyvinvointia edistävänä ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevänä työ-
nä. Asukkaiden toivomiin torialueen, taajaman ja viheralueiden viihtyisyyden parantamista koskeviin toimen-
piteisiin tulisi ryhtyä viipymättä. 

4.4.5 Alueen digitalisaatio-valmiuksien selvittäminen

Digitalisaatio-selvityksen laati ostopalveluna Digitalkkari JP Spets. Selvitys on saatavissa koyvehmersal-
mi.fi/digitalisaatio ja se on raportin liitteenä n:o 4. Selvityksessä kartoitettiin digitalisaation vaikutuksia Veh-
mersalmen alueeseen. Selvityksen mukaan digitalisaatio vaikuttaa palvelurakenteiden muuttumisen myötä 
jokaiseen suomalaiseen. Digitalisaatio on samalla yksi suurimpia mahdollisuuksia ja haasteita, sen avulla on 
mahdollista luoda uusia, joustavampia ja kustannustehokkaampia toimintamalleja olemassa oleviin verrattu-
na. 

Vehmersalmen alueen suurimpia haasteita ovat verkkoyhteydet, niiden saatavuus ja toimintavarmuus. Digita-
lisaation näkökulmasta Vehmersalmen alueella tarvitaan paljon erilaisia palveluja väestön heterogeenisestä 
rakenteesta sekä alueen syrjäisestä sijainnista johtuen. 
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Digitalisoituvassa yhteiskunnassa palveluita siirretään vähitellen internetiin ja henkilökohtaisen palvelun 
saanti hankaloituu.  Lisäksi digitalisoitumisen myötä asioiden hoitaminen vaatii yhä enemmän teknisiä taitoja 
ja uudenlaista osaamista. Ydinkysymys on luoda yrityksille ja julkisille organisaatioille paremmat menestymi-
sen edellytykset yhdistämällä kotitaloudet: ihmiset, tietotekniikka ja vaikuttavat toimintatavat kaikissa riip-
pumatta maantieteellisestä sijainnista. (JP Spets, 2016). 

Jatkokehittämisen haasteeksi jää asukaslähtöisen viestinnän ja digitalisaatio-valmiuksia edistävän koulutuk-
sen organisointi yhdessä paikallisten yritysten, yhdistysten ja kuntatoimijoiden kanssa. 

4.4.6 Asukaslähtöisen tiedottamisen kehittäminen

Yksi VePS-hankkeen ja Koy Vehmersalmi ry:n periaatteista on huolehtia tiedottamisesta siten, että se saavut-
taa mahdollisimman laajasti kaikki alueen asukkaat ja toimijat riippumatta asuinpaikan sijainnista, asukkaan 
iästä tai sosioekonomisesta asemasta. Tämän vuoksi olemme käyttäneet tiedottamiskanavina sähköisten 
viestimien lisäksi aina myös ns. perinteisiä välineitä, paperitiedotteita ja suullista viestintää. 

Hankkeen toiminnoista tiedotettiin koyvehmersalmi.fi-sivustolla, VePS-hankkeen, Vehmersalmen Seutu ja 
vehmeriläinen facebook-sivuilla, Savon Sanomissa, Soisalon Seudussa, Yle Radio Savossa, tiedotteilla taaja-
man ja kylien ilmoitustauluilla, liikkeissä, kaupungin toimipisteissä sekä suullisesti kokouksissa, kyläilloissa ja 
Vehmersalmi-päivillä. 

Erityisen tärkeänä koettiin hankkeen tuloksista tiedottaminen siten, että tiedot saavuttaisivat mahdollisim-
man laajalti Vehmersalmen asukkaat. Siksi tulokset koottiin Vehmeriläinen, VePS-hankkeen tiedotuslehdeksi, 
joka jaettiin alueen joka talouteen 24.9.2016. Lehti on luettavissa myös koyvehmersalmi.fi-sivulla. Hankkeen 
kaikki tuotokset on koottu tämän loppuraportin lisäksi koyvehmersalmi.fi -sivustolle.

4.4.7 Jatkohankkeen suunnittelu; kehittämisorganisaatiomallin selvittäminen 

VePS-hankkeessa kartoitettiin kehittämistyön sisältöjen linjauksia ja rahoitusmahdollisuuksia selvitystyön 
jälkeen haettavalle jatkohankkeelle. Toukokuussa Koy:n hallituksen nimeämä työryhmä ja hankekoordinaat-
tori kartoittivat sosiaalisen työllistämistoiminnan kehittämiseen liittyviä asioita. Haimme tietoa Kuopion 
kaupungin työllistymispalveluista ja Topi-hankkeesta sekä Te-toimistosta työvoimapoliittisesta avustuksesta. 
Koska saamiemme tietojen mukaan työvoimapoliittista avustusta ei olisi tulossa lainkaan hakuun tänä syk-
synä yhdistyksille, luovuimme Vehmersalmen työllistämistoiminnan kehittämishankeideasta. Mahdollisen
kehittämisorganisaation perustaminen työosuuskuntana tai sosiaalisena yrityksenä ei rahoituspohjan puut-
tuessa olisi mahdollista. Koy Vehmersalmi ry:n on mielekkäintä toteuttaa jatkokehittämistyötä yleishyödylli-
senä asukkaiden osallisuutta ja lähidemokratiaa edistävänä toimijana. 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

VePS-hankkeen selvitysten ja asukaskyselyn tulosten pohjalta kehittämistyön kohteeksi esitetään seuraavia 
toimia:

5.1 Lähipalveluiden kehittäminen 
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Yrittäjäiltaan osallistuneilla vehmersalmelaisilla yrittäjillä on innokkuutta ja uusia ideoita alueen palvelujen 
kehittämiseksi mm. vanhuspalveluiden ja matkailun aloilla. Heidän mielestään alueella tulisi tehdä enemmän 
monialaista yhteis- ja kehittämistyötä. Yrittäjät ilmaisivat tarvitsevansa lisää tietoa mm. kaupungin hankin-
tamenettelyistä ja koulutusta uusien viestintämenetelmien käyttöön. Yritys- ja toimijayhteistyölle tarvitaan 
koordinoija ja selkeä suunnitelma kehittämistoimista. 

Koy Vehmersalmi ry:n ja kaupungin edustajien välillä on käyty alustavia keskusteluja Majakan ja Vehmertu-
van toimintojen saamisesta lähipalveluina toteutettaviksi. Toimintojen mahdollinen siirtyminen Koy:n vas-
tuulle edellyttää sopimusneuvotteluja ja käytännön yhteistyön suunnittelua, jossa tarvitaan hallinnon henki-
löstöresursseja.

5.2 Asukaslähtöinen tiedottaminen, digi- osaaminen ja osallisuus

Toimintaympäristön digitalisoituminen ja Vehmersalmen väestön ikääntyminen muodostavat suuren haasteen 
asukkaiden osallisuuden ja tiedottamisen toteutumisessa.  Yritykset, yhdistykset ja asukkaat tarvitsevat digi-
koulutusta, palveluohjausta ja tukea saavuttaakseen tarvitsemaansa tietoa kaupunkiorganisaation ja muiden 
tahojen tarjoamista palveluista ja voidakseen käyttää palveluja. 

5.3 Vehmersalmen asuinalueen markkinointi

Vehmersalmen asuinalueen valtteja ovat kaunis ja puhdas luontoympäristö, toimivat palvelut ja kyläyhteisön 
mutkaton ja yhteisöllinen elämäntapa.  Jotta asuinalue säilyy elinvoimaisena, on huolehdittava siitä, että asu-
kasluku saadaan kasvuun. Vehmersalmen markkinointia kaupunginosana ei vielä ole tehty, joten nyt on aika 
ottaa käyttöön kaikki mahdolliset uudet viestintäkeinot ja luoda Vehmersalmelle uusi houkutteleva imago.   

5.4 Koy Vehmersalmi ry:n ja Pitäjäraadin välinen yhteistyö

Kuopion kaupunginhallitus on 26.9.2016 hyväksynyt Pitäjäraati-mallin, jonka tehtävänä on edistää kuntalain 
22 §:n mukaisesti kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Pitäjä-
raatimalli otetaan aluksi käyttöön kuntaliitosalueilla 1.6.2017. Kaupunginosayhdistyksen ja tulevan pitäjäraa-
din välisen yhteistyön valmistelu on jatkohankkeen tärkeä osio. Toivomme, että tulevaisuudessa Vehmersal-
men alueen palveluja ja elinvoimaisuutta kehittämässä on kaksi vahvaa toimijaa, joiden väliseen yhteistyöhön 
tulee valmistautua huolella. Asukaslähtöinen tiedottaminen on tässäkin tehtävässä erittäin tärkeää.

Näistä elementeistä koostettavalle maaseutualueen kehittämishankkeelle laaditaan Leader -hankehakemus 
vuoden 2016 loppuun mennessä. Päätös jatkohankkeen laatimisesta on tehty Koy Vehmersalmi ry:n hallituk-
sen kokouksessa 1.9.2016. 

Vehmersalmi 17.10.2016

Ate Savolainen Riitta Katajamäki
hallituksen puheenjohtaja sihteeri/hankekoordinaattori

LIITTEET: 1 hankkeen aikataulu, 2. kuntapalvelujen kooste, 3. asukaskyselyn vastausten kooste, 4. Digitalisaatio 
–selvitys
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VEHMERSALMEN PALVELUJEN  2016 PROJEKTIAIKATAULU LIITE n:o 1
SELVITYSHANKE

HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS
HANKKEEN ETENEMINEN 

Hankkeen aloittamistoimet

Tiedottaminen + markkinointi

Yritystoimijoiden palvelujen selvitys

Järjestö/yleishyöd.toimijoiden selvitys

Kaupungin palvelujen selvitys

Lähidemokratiahankeyhteistyö

Organisaatiomallin selvitys

Digitalisaatio

Asukaskyselyt, tilaisuudet

Alueen toimitilakartoitus

Jatkohanke; suunnittelu

Loppuraportti, seminaari
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Vehmersalmen Palvelujen Selvityshanke LIITE n:o 2

Vehmersalmen kuntapalvelut:

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue tuottaa Vehmersalmen kirjastopalvelut, kansalaisopiston ja Vehmertuvan 
toiminnot sekä vastaa kuntopolkujen, hiihtolatujen, urheilukenttien ja luistelu/ jääkiekkokaukaloiden toiminnoista. 
Kirjaston käyntikerrat (2015) 16600, henkilöstöä 1,3 ja kustannukset 92.000 € (2015). Kansalaisopistolla oli 2015
yhteensä 54 kurssia, opetuksessa käyntejä oli 6025 kpl. Vehmertuvalla oli elokuun loppuun mennessä 2187 
käyntikertaa.  Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle kuuluvien ulko- ja sisäliikuntapaikkojen kunnossapidosta
vastaa Kuntaliikelaitos Mestar, jolla on sopimus paikallisen yrittäjän kanssa tehtävien hoidosta. 

Kasvun ja Oppimisen palvelualue vastaa Poijun päiväkodin, perhepäivähoidon, esikoulun ja koulun sekä 
nuorisotalo Majakan toiminnoista. Päiväkodissa on 32 ja perhepäivähoidossa 9 lasta. Henkilöstöä on yhteensä 10 
ja 2016 budjetti päiväkodilla 362.000 ja perhepäivähoidossa 59.000 €. Koulun oppilasmäärä on 200, joista
alakoululaisia 140 ja yläkoululaisia 60. Henkilöstöä on keskimäärin 23 henkilöä ja 2016 budjetti on 1,8 milj. €.
Nuorisotalo Majakka on avoinna ma, ke ja pe klo 16-21, 1 osa-aikainen nuorisonohjaaja.

Perusturvan palvelualueen ainoana toimintona Vehmersalmella ovat vanhuspalvelut, jotka käsittävät kotipalvelun, 
kotisairaanhoidon sekä omaishoidon ohjauksen. Vanhusten asumispalveluja ei ole, sen sijaan Vehmersalmen Van-
hustenkotiyhdistys ry:llä ja Niiralan Kulma Oy:llä on tarjolla ikäihmisille soveltuvia esteettömiä vuokra-asuntoja. 
Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävissä on keskimäärin 12 työntekijää ja vuoden 2016 budjetti on 463.000 €. 

Terveydenhuollon palvelut ovat saatavissa Vehmersalmen terveysasemalla, jossa ovat lääkärin ja hoitajien vas-
taanotot, Islabin näytteenottoyksikkö, hammashoito, lasten ja äitiysneuvola sekä kouluterveydenhoito ja fysiote-
rapia.  Lääkärin, hoitajien ja näytteenottoyksikön palveluja on saatavilla arkipäivinä (kesällä 6 viikon sulku), ham-
maslääkärin vastaanotto on 4 päivänä viikossa ja tiistaisin on suuhygienistin vastaanotto. Lastenneuvola toimii 1-2 
päivänä viikossa, kouluterveydenhoito 1 päivänä viikossa. Neuvola- ja koululääkäri käy Kuopiosta 2 päivänä kuu-
kaudessa. Äitiysneuvolan terveydenhoitaja käy Riistavedeltä yhtenä päivänä viikossa. Fysioterapeutin palveluja 
terveysasemalla saa 1 päivänä ja mielenterveyshoitajan palveluja 1-2 päivänä viikossa. 

Henkilöstö terveydenhuollon palveluissa: 1 lääkäri, 1 sairaanhoitaja, 1 lähihoitaja, 1 näytteenottoyksikön hoitaja. 
Asiakaskäyntejä vuonna 2015 oli 4111, joista lääkärillä 2545 ja hoitajilla 1597, keskimäärin 320/kk, näytteenotto-
yksikössä käyntejä 4896, keskimäärin 400/kk. Kustannustietoja ei saatu.

Kaupunkiympäristön palvelualueen, KYP:n kunnossapidon osasto vastaa Vehmersalmen liikenneväylien ja viher-
alueiden kunnossapidosta. Niihin kuuluvat mm. katujen ja teiden huolto, kevyen liikenteen väylät sekä pientarei-
den hoito ja puistot, leikkipaikat, viheralueet, venesatamat ja uimarannat. KYP:llä on sopimuksia kunnossapitotöis-
tä vehmersalmelaisten yrittäjien kanssa. Puistojen ja leikkipaikkojen laitteiden huollosta KYP:llä on sopimus Kunta-
liikelaitos Mestarin kanssa. 

KYP on mukana Vehmersalmen Luontopolun kunnostuksen toteutuksessa, suunnitelmat on tehty tänä kesänä ja 
toteutus mahdollisesti 2017. Alueellisen Jätehuoltolautakunnan alainen, Jätekukon organisoima Jätehuolto kuuluu 
myös KYP:n vastuualueelle, Vehmersalmen jäteaseman hoidosta vastaa paikallinen yrittäjä. Vehmersalmen laiva-
rannan ja vierasvenesataman rakenteista huolehtii Satamatoimisto. 

Tilakeskus kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpidosta ja huollosta Vehmersalmella, ko. tehtäviä hoitavat os-
topalveluna mm. Are (kiinteistöhuolto) ja Servica (siivous, kunnossapito) sekä em. alihankkijoina paikallisia yrittä-
jiä. (Huom. Servicalla on Vehmersalmen koulukeskuksella ruokapalvelujen yksikkö, joka vastaa alueen koulun, päi-
väkodin ja vanhusten ruokapalveluista.) 
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Vehmersalmen Palvelujen Selvityshanke LIITE n:o 2

Vehmersalmen kuntapalvelut:

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue tuottaa Vehmersalmen kirjastopalvelut, kansalaisopiston ja Vehmertuvan 
toiminnot sekä vastaa kuntopolkujen, hiihtolatujen, urheilukenttien ja luistelu/ jääkiekkokaukaloiden toiminnoista. 
Kirjaston käyntikerrat (2015) 16600, henkilöstöä 1,3 ja kustannukset 92.000 € (2015). Kansalaisopistolla oli 2015
yhteensä 54 kurssia, opetuksessa käyntejä oli 6025 kpl. Vehmertuvalla oli elokuun loppuun mennessä 2187 
käyntikertaa.  Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle kuuluvien ulko- ja sisäliikuntapaikkojen kunnossapidosta
vastaa Kuntaliikelaitos Mestar, jolla on sopimus paikallisen yrittäjän kanssa tehtävien hoidosta. 

Kasvun ja Oppimisen palvelualue vastaa Poijun päiväkodin, perhepäivähoidon, esikoulun ja koulun sekä 
nuorisotalo Majakan toiminnoista. Päiväkodissa on 32 ja perhepäivähoidossa 9 lasta. Henkilöstöä on yhteensä 10 
ja 2016 budjetti päiväkodilla 362.000 ja perhepäivähoidossa 59.000 €. Koulun oppilasmäärä on 200, joista
alakoululaisia 140 ja yläkoululaisia 60. Henkilöstöä on keskimäärin 23 henkilöä ja 2016 budjetti on 1,8 milj. €.
Nuorisotalo Majakka on avoinna ma, ke ja pe klo 16-21, 1 osa-aikainen nuorisonohjaaja.

Perusturvan palvelualueen ainoana toimintona Vehmersalmella ovat vanhuspalvelut, jotka käsittävät kotipalvelun, 
kotisairaanhoidon sekä omaishoidon ohjauksen. Vanhusten asumispalveluja ei ole, sen sijaan Vehmersalmen Van-
hustenkotiyhdistys ry:llä ja Niiralan Kulma Oy:llä on tarjolla ikäihmisille soveltuvia esteettömiä vuokra-asuntoja. 
Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävissä on keskimäärin 12 työntekijää ja vuoden 2016 budjetti on 463.000 €. 

Terveydenhuollon palvelut ovat saatavissa Vehmersalmen terveysasemalla, jossa ovat lääkärin ja hoitajien vas-
taanotot, Islabin näytteenottoyksikkö, hammashoito, lasten ja äitiysneuvola sekä kouluterveydenhoito ja fysiote-
rapia.  Lääkärin, hoitajien ja näytteenottoyksikön palveluja on saatavilla arkipäivinä (kesällä 6 viikon sulku), ham-
maslääkärin vastaanotto on 4 päivänä viikossa ja tiistaisin on suuhygienistin vastaanotto. Lastenneuvola toimii 1-2 
päivänä viikossa, kouluterveydenhoito 1 päivänä viikossa. Neuvola- ja koululääkäri käy Kuopiosta 2 päivänä kuu-
kaudessa. Äitiysneuvolan terveydenhoitaja käy Riistavedeltä yhtenä päivänä viikossa. Fysioterapeutin palveluja 
terveysasemalla saa 1 päivänä ja mielenterveyshoitajan palveluja 1-2 päivänä viikossa. 

Henkilöstö terveydenhuollon palveluissa: 1 lääkäri, 1 sairaanhoitaja, 1 lähihoitaja, 1 näytteenottoyksikön hoitaja. 
Asiakaskäyntejä vuonna 2015 oli 4111, joista lääkärillä 2545 ja hoitajilla 1597, keskimäärin 320/kk, näytteenotto-
yksikössä käyntejä 4896, keskimäärin 400/kk. Kustannustietoja ei saatu.

Kaupunkiympäristön palvelualueen, KYP:n kunnossapidon osasto vastaa Vehmersalmen liikenneväylien ja viher-
alueiden kunnossapidosta. Niihin kuuluvat mm. katujen ja teiden huolto, kevyen liikenteen väylät sekä pientarei-
den hoito ja puistot, leikkipaikat, viheralueet, venesatamat ja uimarannat. KYP:llä on sopimuksia kunnossapitotöis-
tä vehmersalmelaisten yrittäjien kanssa. Puistojen ja leikkipaikkojen laitteiden huollosta KYP:llä on sopimus Kunta-
liikelaitos Mestarin kanssa. 

KYP on mukana Vehmersalmen Luontopolun kunnostuksen toteutuksessa, suunnitelmat on tehty tänä kesänä ja 
toteutus mahdollisesti 2017. Alueellisen Jätehuoltolautakunnan alainen, Jätekukon organisoima Jätehuolto kuuluu 
myös KYP:n vastuualueelle, Vehmersalmen jäteaseman hoidosta vastaa paikallinen yrittäjä. Vehmersalmen laiva-
rannan ja vierasvenesataman rakenteista huolehtii Satamatoimisto. 

Tilakeskus kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpidosta ja huollosta Vehmersalmella, ko. tehtäviä hoitavat os-
topalveluna mm. Are (kiinteistöhuolto) ja Servica (siivous, kunnossapito) sekä em. alihankkijoina paikallisia yrittä-
jiä. (Huom. Servicalla on Vehmersalmen koulukeskuksella ruokapalvelujen yksikkö, joka vastaa alueen koulun, päi-
väkodin ja vanhusten ruokapalveluista.) 
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Vehmersalmen Palvelujen Selvityshanke LIITE n:o 3

Asukkaiden näkemykset Vehmersalmen kuntapalveluista

 Asukkaat arvostavat ja käyttävät ahkerasti kirjaston, kansalaisopiston ja Vehmertuvan palveluja. Kuntopo-
lut, hiihtoladut, kuntosali, sisä- ja ulkoliikuntapaikat koettiin hyvin tärkeiksi. 

 Asukkaat ovat melko tyytyväisiä koulun, päiväkodin ja nuorten palveluihin. Nuorisotaloa koskevia kehittä-
mistoiveita oli runsaasti; talon tulisi olla auki joka arki-ilta ja myös kesällä. Lapsille ja nuorille tarvittaisiin il-
tapäivä- ja harrastuskerhoja varsinkin kesäaikaan.

 Asukkaat ovat tyytyväisiä terveyspalveluihin ja käyttöaste on korkea. Suureksi puutteeksi koetaan lääkärin 
ja hoitajien vastaanoton kesäajan kiinniolo (6 vkoa) ja korvaavan vastaanottopaikan etäisyys (50 km) 

 Asukkaat olivat aika tyytyväisiä Vehmersalmen vanhuspalveluihin (kotipalvelu, kotisairaanhoito ja omais-
hoidon ohjaus). Vanhusten asumispalvelujen puute koettiin suureksi ongelmaksi, samoin vanhusten sijoit-
taminen kaukana omaisista sijaitseviin palvelutaloihin. 

 Asukkaat arvostavat kaupungin ympäristöpalveluista eniten jätehuollon palveluja. Kritiikkiä annettiin tei-
den ja katujen ylläpidosta, leikkipuistojen ja viheralueiden huonosta hoidosta.  Taajaman, torialueen ja lai-
varannan viihtyisyyteen ja palveluihin halutaan pikaisia parannuksia.

Asukkaiden näkemykset yrityspalveluista, yhdistystoiminnasta, digitalisaatiosta ja lähidemokratiasta

Vehmersalmella toimii n. 140 yritystä, jotka tarjoavat monipuolisia palveluja alueen asukkaille ja laajemmal-
lekin alueelle. Vehmeriläiset ovat uskollisia oman kylän palvelujen käyttäjiä – 100 % vastaajista käyttää paikal-
listen elintarvikeliikkeiden palveluja, n. 90 % huoltoasemaa ja apteekkia, pankki- ja kahvila/ravintolapalveluja 
reilut 70 % ja kampaamoita ja muita hoitopalveluja yli 50 % sekä yli 30 % hyödyntää korjaamo-, traktoriura-
kointi ja pitopalvelujamme.  Nykyisiä palveluja täydentämään toivottiin mm: vanhusten palvelukoteja, pienko-
nekorjaamoa, lähiruokaa myyntiin torille, kirpparia, liikennöintipalveluja, kukkakauppaa, satamaan majoitus-
palvelua.  

Vehmersalmella on n. 30 yhdistystä, jotka tarjoavat asukkaille monipuolista harrastus- ja virkistystoimintaa ja 
edistävät näin ihmisten hyvinvointia vapaaehtoisvoimin.  Vehmeriläiset osallistuvat aktiivisesti yhdistysten 
toimintaan, tilaisuuksiin ja tapahtumiin.  Ahkerimmin asukkaat osallistuivat kyläyhdistysten, Lions Clubin, Su-
vaksen Taitavat ry:n, Kotiseutuyhdistyksen, ja MLL:n, tapahtumiin.  Jäseniä oli eniten vastaajista Koy Vehmer-
salmi ry:ssä, toiseksi eniten VehVe:ssä ja seuraavaksi eniten Eläkeliiton Vehmersalmen yhdistyksessä.  Yhdis-
tystoimintaan osallistumisen tärkeimpänä antina koettiin vapaa-ajanvietto, yhteisöllisyys ja yhdessä tekemi-
nen ja oman osaamisen hyödyntäminen itselle tärkeässä toiminnassa. 

Digitalisaatio-osiossa kyseltiin asukkailta tietokoneen tai älypuhelimen käytöstä ja netti- palveluista. Osavuo-
siasukkailta tiedusteltiin nettiyhteyksin toimivuuden merkitystä viihtymiselle Vehmersalmella. 95 % vastaajista 
omistaa tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja käyttää niitä viestintään, asiointiin tai työtehtäviin kotona.  
28 % vastaajista käyttäisi laitteita enemmän sähköiseen asiointiin, jos olisi tarjolla opastusta ja ohjausta.  74 % 
oli tyytyväisiä nettiyhteytensä toimivuuteen.  62 % vastaajista suhtautui myönteisesti siihen, että kunta- ja 
muita palveluja voisi hoitaa enemmän netissä.  67 % osavuosiasukkaista oli sitä mieltä, että nykyistä paremmin 
toimivat nettiyhteydet eivät vaikuttaisi heidän asumiseensa Vehmersalmella.

Valtaosa asukaskyselyyn vastanneista uskoo Pitäjäraadin mahdollisuuksiin vaikuttaa Vehmersalmea koskeviin 
asioihin. Raateihin toivottiin jäseniksi ihmisiä, jotka edustavat mahdollisimman laajasti eri ikäluokkia ja elä-
mäntilanteessa olevia asukkaita; lapsiperheitä, työssäkäyviä, eläkeläisiä, yrittäjiä jne. Epäiltiin, että jos raadilla 
ei ole käytettävissään rahoitusta, se jää pelkäksi kulissiksi.  Toivottiin, että toiminta ei menisi politikoinniksi ja 
raatiin saataisiin ”uusia kasvoja”. 


