
SYSMÄ ITSENÄISENÄ TULEVAISUUTEEN 
STRATEGIA 2014–2020 



SYSMÄN TARINA 
Päijänteen ranta-alueilla on asuttu jo muinaisista ajoista lähtien. Siitä 
kertovat kivikaudelta ja etenkin rautakaudelta olevat asuinpaikka- ja 
esinelöydöt. Keskiajalla Sysmästä tuli kirkollinen keskus, joka ulottui 
Hollolasta Rautalammille. Vielä 1900- luvulle tultaessa Lahti ja Heinola 
olivat Sysmään verrattuna pieniä kyliä. 
 
Laivaliikenne Sysmään alkoi 1800-luvun puolivälissä, jolloin Suopeltoon 
tehtiin laivasilta. Tietoliikenteen piiriin Sysmä tuli 1890-luvun alussa, 
jolloin puhelinlinja yhdisti sen muuhun maailmaan. Postitoimisto oli 
perustettu jo yli kymmenen vuotta aikaisemmin. Maatalouden ohella 
Sysmästä kehittyi huomattava karjatalouspitäjä ja meijereiden ansiosta 
voita vietiin aina Pietariin asti. Jo ennen torpparivapautusta olivat 
useat kartanoiden omistajat myyneet vapaaehtoisin kaupoin 
torppareille näiden vuokraamat torpat ja tarvittavat lainat rahoitettiin 
Sysmän Säästöpankista, joka paikkakunnan ensimmäisenä pankkina oli 
käynnistynyt vuonna 1880. Myllyt ja sahat aloittivat teollisen 
toiminnan ja muuta pienimuotoista teollisuutta olivat viinatehdas, 
lasitehdas ja lankarullatehdas. Kansanopetus oli aluksi kirkon vastuulla, 
myöhemmin tulivat kiertokoulut ja niiden rinnalle poika- ja tyttökoulut. 
Ensimmäiset alakansakoulut syntyivät 1920-luvulla ja saman 
vuosikymmenen alussa, toisena Mikkelin läänissä, Sysmä sai oman 
oppikoulun. 
 

Yhdistystoiminta on Sysmässä ollut vilkasta 1880-luvulta lähtien ja 
vapaaehtoisvoimin on edistetty monia koko pitäjää hyödyttäviä asioita.  



SYSMÄN STRATEGINEN PERUSTA 

• Sysmän kunnan talous pidetään vakaalla pohjalla. Vältetään turhia investointeja. 
Veroprosentit ovat maakunnan alhaisimmat ja kilpailukykyiset naapurikuntiin verrattuna. 

• Velkaantumista vältetään. Omat kiinteistöt ja rakennukset otetaan huomioon tuottavuutta 
lisättäessä. 

• Sysmä turvaa laadukkaat ydin- ja lähipalvelut kaiken ikäisille myös tulevaisuudessa 
palvelukysyntämuutokset huomioon ottaen. 

• Sysmä tukee yrittäjyyttä järjestämällä neuvontaa aloitteleville ja toimiville yrittäjille, 
hyödyntämällä paikkakunnan vahvuuksia uuden yritystoiminnan luomisessa sekä ottamalla 
yrittäjyyden näkökulman huomioon kaikessa päätöksenteossa. Tavoitteena on maaseudun 
elinvoimaisuus. 

• Sysmä haluaa olla houkutteleva vapaa-ajan kunta. Kaavoituksella edistetään vakituista ja 
vapaa-ajan asumista. Kärkenä ovat Ilola – Suopelto - Päijätsalo -kaavoitushankkeet. 

• Sysmä haluaa hyödyntää kuntien välistä yhteistyötä ja toteuttaa itsenäisyyttä vahvistavaa 
toimintaa. 

• Sysmän kuntayhteisössä toimitaan yhteisöllisyydestä ja yhtenäisyydestä viestivällä Yksi 
Sysmä –teemalla: kuntayhteisön eri toimijat ovat valmiita työskentelemään yhteisesti koko 
Sysmän hyväksi ja auttamaan paikkakuntaa menestymään myös tulevaisuudessa. 

 



SYSMÄN ARVOT 

• yhteisöllisyys 

• taloudellisuus 

• ihmisläheisyys 

• luonnon arvostaminen 

 

• oikeudenmukaisuus 

• lähidemokratia 

• yrittäjäystävällisyys 

• itsenäisyyden ja 

omavaraisuuden vaaliminen 

 



VISIO 

Maaseudun mallia maailmalle – Yksi Sysmä 



SYSMÄN STRATEGISET VAHVUUDET 

• Päijänne 

• puhdas luonto 

• Suopelto – Ilola – Päijätsalo -alue 

• vain 2 h metropolialueelta 

• maa- ja metsätalouspitäjä 

• asuttu ja aktiivinen maaseutu 

• vapaa-ajan kunta 

• kulttuurikunta 

• aktiivinen järjestötoiminta 

• toimivat palvelut 

 



ELINVOIMAINEN SYSMÄ  

TAVOITTEET  

• työpaikkaomavaraisuus yli 80 % 

• vahva yksityinen palvelurakenne 

• uusia yrityksiä/uutta työtä  

• etätyötä  

• toimivat tietoliikenneyhteydet 

• toimivat liikenneyhteydet 

• matkailuelinkeinon kehittyminen 

 



ELINVOIMAINEN SYSMÄ  

TOIMENPITEET  
• aktiivinen maapolitiikka ja kaavoitus 
• aktiivinen markkinointi: mm. sosiaalinen media ja www-

sivut  
• yrityspalvelut, elinkeinoneuvonta 
• haja-asutusalueen nopeat tietoliikenneyhteydet 
• paikallisten yrittäjien huomiointi kilpailutuskriteereillä 
• elinkeinollisen toimintaympäristön kehittäminen 
• luonnon ja maiseman tuotteistaminen 
• yhteistyö yritysten, järjestöjen ja lähikuntien kanssa 
• keskusvaraamo – palvelujen osto yhdestä paikasta 
• kansainvälisyysstrategia  



ELINVOIMAINEN SYSMÄ  

VASTUUT khall, toimialat, yritykset, ns. kolmas sektori 

  

SEURANTA asukasluvun kehitys, ikärakenne, yritysten 
lukumäärän muutokset, työpaikkaomavaraisuus, myytyjen 
tonttien ja asuntojen lukumäärä 



VAHVA TALOUS  

TAVOITTEET  

• vuosikate 3 M€ 

• kunnallisveron korotuspaineet  
hallintaan (ostovoiman ylläpito) 

• maksuvalmiuden säilyminen  

• investointitaso keskimäärin 1,5 M€/vuosi 

• kantokyvyn mukaiset pitkän aikavälin 
investoinnit 

• ei lainanottoa 

• keskitytään perustehtäviin 

• yrittäjämyönteisyys 

 



VAHVA TALOUS  

TOIMENPITEET  
• palvelurakenteen tehostaminen  
• tarpeettoman kiinteistömassan myynti / tyhjien tilojen purku  
• tarkkaan harkitut strategian mukaiset investoinnit 
• investointien priorisointi 
• varautuminen erikoissairaanhoidon menojen kasvuun  
• kuntien välinen yhteistyö 
• yritykset ja järjestöt hoitamaan palvelut ja toiminnot, joita ei ole 

taloudellista ja tarkoituksenmukaista tuottaa itse 
• maksujen ja taksojen jatkuva tarkastelu kustannusten nousun 

mukaan 
• tulojen kasvattaminen kaavoituksella, omaisuuden myynnillä ja 

innovatiivisilla hankkeilla 
• uuden teknologian hyödyntäminen ja rationalisointi 



VAHVA TALOUS  

VASTUUT valtuusto, khall, ltk:t, kunnanjohtaja, viranhaltijat 

  

SEURANTA vuosikatteen kehitys, tuloveroprosentti, investointien 
tulorahoitusprosentti, lainamäärä/asukas, investointien 
jaksottaminen, henkilöstökulut, perustehtävistä päättäminen, 
kassan kehitys, verotulojen ja valtionosuuksien, pidemmän 
aikavälin paineet veroprosenttiin, ostopalvelujen hintakehityksen 
seuraaminen 



HYVÄT PERUSPALVELUT 

TAVOITTEET  

• kuntalaiset tyytyväisiä palvelujen 
saatavuuteen 

• vahva osaaminen palveluissa 

• peruspalvelut säilyvät lähipalveluina 
vähintään nykytasolla 

• lukio-opetuksen säilyminen 

• teknologian hyödyntäminen 

• kuntalaisten tasa-arvoisuus  



HYVÄT PERUSPALVELUT 

TOIMENPITEET  

• kuntalaisten kuuleminen ja palautteen huomiointi 

• esimiestyön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen 

• selkeät, kirjatut toimenkuvat 

• uusien toimintatapojen ja teknologian käyttöönotto 

• palveluseteleiden käyttöönotto  

• tarvittaessa ostetaan palveluja yrityksiltä 

• kannustetaan asukkaita huolehtimaan omasta 
hyvinvoinnistaan 

• tiedottamisen tehostaminen 

• yhteispalvelupiste toimivammaksi 



HYVÄT PERUSPALVELUT 

VASTUUT khall, ltk:t, kj, henkilöstö, asukkaat 

  

SEURANTA asiakastyytyväisyys, hyvinvointikertomus 



LAADUKAS MAASEUTUELÄMÄ 

TAVOITTEET  

• puhdas luonto 

• toimivat ja terveelliset toimitilat 

• tietotekniikan hyödyntäminen 
palveluprosesseissa 

• väestömuutokseen 
varautuminen 

• koko Sysmän asuttuna 
pysyminen 

• laadukkaat tie-, sähkö- ja 
tietoliikenneverkostot 

 



LAADUKAS MAASEUTUELÄMÄ 

TOIMENPITEET  

• ympäristön hoito 

• sisäilmakartoitukset ja korjaus- ym. toimenpiteet 

• sosiaalisen median hyödyntäminen, mm. laadunvalvonta 

• tietotekniikka lisäämään tuottavuutta 

• suositaan lähiruokaa 

• yksityisteiden tukeminen, tieverkoston kunnossapito 

 



LAADUKAS MAASEUTUELÄMÄ 

VASTUUT  khall, ympäristötoimi, kaikki toimialat, asukkaat, 
kesäasukkaat, yritykset 

  

SEURANTA asiakaspalaute, veden ja ilman laatukriteerit, 
käsittelyajat 



YHTEEN HIILEEN 

TAVOITTEET  

• kolmannen sektorin panos 
palvelutuotannon osaksi  

• Yksi Sysmä-hengen ylläpito 
identiteetin vaalimisessa ja 
voimistamisessa 

• päätösten teko hyvässä 
yhteishengessä 
tulevaisuuspainotteisesti 

• seurojen ja kyläyhteisöjen aktivointi 

• uusia toimijoita järjestötyöhön 

 



YHTEEN HIILEEN 

TOIMENPITEET  

• selkeät tehtäväalueet  

• varoja tavoitteelliseen toimintaan 

• lisäpanostusta järjestöjen tukemiseen 

• järjestöjen yhteistyön edistäminen 



YHTEEN HIILEEN 

VASTUUT  kunta, yhdistykset, toimijat 

  

SEURANTA asukaspalautteet, onnistumisen mielikuvat, 
yleisömäärät, yhteisöllisyyden kasvu, hankkeiden toteutus 



SYSMÄ VUONNA 2020  

IHMISET 

• asukasmäärän ja ikärakenteen 
kehitys myönteinen 

• kesäasukkaiden määrä noussut 



SYSMÄ VUONNA 2020  

ASUMINEN 

• turvallinen, viihtyisä ja hyvin hoidettu asuinympäristö  

• edulliset ja kiinnostavat omakotitontit 

• riittävästi vuokra-asuntoja 

• lapsiperheille ja vanhuksille hyvä elinympäristö  

• hyvät harrastus- ja liikuntamahdollisuudet 

• monimuotoista asuinrakentamista Sysmässä  

• vapaa-ajan asuntojen ympärivuotinen käyttö kasvanut 

 



SYSMÄ VUONNA 2020 

TYÖ 

• työpaikkaomavaraisuus hyvä 

• uusia yrityksiä, nuoria/nuorempia yrittäjiä 

• paikallisia toimijoita hyödynnetään kuntapalveluissa 

• toimivat etätyömahdollisuudet 

• yrittäjyyskasvatusta jo varhaiskasvatuksessa  

• kehittynyt matkailutoimiala: keskusvaraamo - paljon 
tarjottavaa, kelluva kylä matkailun majoitustilana ja 
matkailunähtävyytenä, kansainvälistä matkailua 
ympärivuotisesti, luonto ja maisema tuotteistettu, kehittyneet 
satama-alueet ja -palvelut, Pinxin alueesta kehittynyt toimiva 
kokonaisuus 



SYSMÄ VUONNA 2020 

PALVELUT 

• laadukkaat hyvinvointipalvelut taloudellisesti 
toteutettuina 

• hyvät kaupalliset palvelut  

• monipuoliset vapaa-ajan palvelut 

• hyvät tietoliikenneyhteydet 

• toimivat liikenneyhteydet 

 



SYSMÄ VUONNA 2014/2013, 2008 ja 2004 

Alue 

• pinta-ala 936,50 (666,20) km2 

• vesistön määrä 270,30 km2  

• metsät yli 50 000 ha  

  

Asukkaita:  

• 2013   - 4133 

• 2008   - 4509 

• 2004   - 4697 

 

Ikäluokat prosenteissa 

 

 

 

 

 

 

Vapaa-ajan asukkaat 10 000 – 12 000  

Vapaa-ajanasuntojen määrä 2012 oli 3736 

 

 

  2013 2008 2004   

0-14 10,7 12,5 14,8 % 

15-24 8,2 8,5 7,8 % 

25-44 13,2 15,4 18,1 % 

45-64 33,4 33,9 31,7 % 

65-74 17,3 15,1 14,9 % 

75> 17,2 14,6 12,7 % 



SYSMÄ VUONNA 2014/2013, 2008 ja 2004 

Työ  

 

 

 

 

 

  2011 2008 2004 

työpaikkaomavaraisuus 85,9 84,5 89,6 

pendelöiviä sysmäläisiä 366 405 324 

  2012 2008 2004 

avoimia työpaikkoja  28 18 30 

toimipaikkoja 421 441 253 



SYSMÄ VUONNA 2014/2013, 2008 ja 2004 

Huolenpito 
Päivähoito 

 
Koulut 

 

 

 

  2014 2008 

Lapsia päivähoidossa 93 103 

Oppilaita 2014 2008 2004 

Väihkylä 154 147 178 

Nuoramoinen 57 60 55 

Yhteiskoulu  110 138 138 

Lukio 52 78 79 

Opettajia 2014 2008 2004 

Väihkylä 10 10 12 

Nuoramoinen 4 5 6 

Yhteiskoulu  17 20 21 

Lukio 4 5 5 



SYSMÄ VUONNA 2014/2013, 2008 ja 2004 

Terveysasema 
- Vuodeosaston paikkoja 30 vuosina 2004 ja 2008 ja 27 vuonna 2013 
• Sysmäläisten vuodeosastopalvelut vuonna 2013; lyhytaikaishoitopäiviä 5 598, 

pitkäaikaishoitopäiviä 3 359 ja erittäin vaativanhoidonpäiviä 84 
• Lääkärikäyntejä 2008 virka-aikana 8 611 ja 4 954 vuonna 2013 

 
• Hammaslääkärikäyntejä vuonna 2008 oli 5 134 kpl ja 3 658 vuonna 2013 

 
Vanhainkoti 
• asiakkaita ollut hoidossa 49 vuosina 2004, 2008 ja 2013,  

hoitopäiviä 2013 yhteensä 17160 
 

• kotipalveluasiakkaita, vuonna 2013 
 - säännöllinen kotihoito 131 asiakasta, tilapäisiä 128 
 = 259 (käyntejä yhteensä 58391) vuonna 2008 käyntejä 65708. 
  
 - vanhustaloudet 245 kpl (käyntejä 48240) 
 - vammaiset 9 (käyntejä 6949) ja muut 45 ( käyntejä 10666) 



SYSMÄ VUONNA 2014/2013, 2008 ja 2004 

Talous 

   Tp 2013 Tp 2008 Tp 2004 

Kokonaistulot/1000€ 36 126  27 856 25 995 

*Kokonaismenot/1000€ 36 016  28 392 25 734 

Toimintakate/1000€ -22 090 -20 333 -16 253 

Vuosikate/1000€ 3 456  735 587 

Tuloveroprosentti 19 19 18 

Kiinteistövero%       

- yleinen 0,90 0,80 0,75 

- vakituinen asunto 0,50 0,40 0,40 

- muut kuin 
vakituinen 

1,00 0,90 0,85 

Kaikki verotulot €/as 2 825 2 611 1 890 

Lainat €/as 281 561 553 



SYSMÄ VUONNA 2014/2013, 2008 ja 2004 
Alueella työssä käyvät Tilastokeskus 

 

 

2004 2008 2011 

Kaikki toimialat yhteensä 1500 1317 1275 

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 397 333 315 

B Kaivostoiminta ja louhinta 0 0 0 

C Teollisuus 179 121 80 

D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta  4 2 2 

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 0 5 7 

F Rakentaminen 141 114 117 

G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 185 149 137 

H Kuljetus ja varastointi 64 74 57 

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 0 35 41 

J Informaatio ja viestintä 0 17 15 

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 115 27 23 

L Kiinteistöalan toiminta 0 12 7 

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 0 33 43 

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 0 51 50 

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 0 38 37 

P Koulutus 0 61 54 

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 0 169 203 

R Taiteet, viihde ja virkistys 0 12 14 

S Muu palvelutoiminta 0 45 43 

T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 0 0 0 

U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 353 0 0 

X Toimiala tuntematon 110 19 30 


