
 
 

 

Elinvoimakysely Sysmästä 

 

 
Arvoisa kuntalainen, vapaa-ajan asukas, matkailija, entinen sysmäläinen tai muu Sysmässä kävijä! 

 

Sysmän kunta haluaa kartoittaa mielipiteenne Sysmästä ja sen elinvoimasta.  Tuloksia käytetään 

apuna Sysmän elinvoimatyössä, jonka tarkoitus on parantaa Sysmän palvelutarjontaa, lisätä 

työpaikkoja ja vaikuttaa positiivisesti kunnan asukasluvun kehitykseen. 

 

Toivottavasti voit vastata kyselyyn ja auttaa omalta osaltasi Sysmää parantamaan toimintaansa. 

Kysely tehdään kahden vuoden välein täysin samoin kysymyksin. Vastaukset tullaan käsittelemään 

ehdottoman luottamuksellisesti. Kyselyn tulokset tullaan esittelemään kunnan kotisivulla 

www.sysma.fi. 

 

Haluamme olla aiempaa asiakaslähtöisempi ja palvelevampi kunta. 

 

Elinvoima on kaikkien yhteinen asia. Kunta, asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 

voivat kukin omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, miten elinvoimainen Sysmä on. Käyttämällä 

enemmän paikallisia palveluja synnytetään työpaikkoja sekä lisätään palveluvalikoimaa. 

Vastaavasti kunnan ja paikallisten yrittäjien tulee toimia niin, että paikallisten palvelujen käyttö on 

houkuttelevaa ja helppoa vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. Yhdessä Sysmästä saadaan entistä 

parempi paikka meille kaikille. 

 

Nyt tarjolla on poikkeuksellisen hyvät arvontapalkinnot vastaajille. Päävoittona on 500 € 

lahjakortti sysmäläisiin yrityksiin ja lisäksi arvotaan yksi 200 € ja kolme 100 € lahjakorttia. 

Mukavaa kesää Sysmässä! 

 

 

Marketta Kitkiöjoki 
Kunnanjohtaja 

 

  



Sysmä-kysely kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille 
Kyselyyn osallistuvat voivat osallistua arvontaan, jonka pääpalkinto on 500 € lahjakortti 

Sysmäläisiin yrityksiin. Lisäksi arvotaan yksi 200 € ja kolme 100 € lahjakorttia. Osallistuminen 

arvontaan edellyttää sähköpostiosoitteen antamista, mutta kyselyyn voi vastata myös ilman 

yhteystiedon ilmoittamista. Mikäli sähköpostia ei ole, voi ilmoittaa postiosoitteen. Vastauslomake 

palautetaan kunnanviraston asiointipisteeseen, kirjastoon, leirintäalueelle, Urheilu-Valoselle, 

Heleppiin, K-Rauta Simolaan, Sysmän toimintakeskuksen torimyymälään tai Hoivakoti Kaislaan 

viimeistään 30.7. mennessä. Kyselylomakkeen voi poimia myös kunnan www-sivulta ja sitä on 

saatavana myös edellä mainituissa paikoista. Vastauksen voi lähettää myös sähköpostilla 

osoitteeseen kirjaamo@sysma.fi 

 

Vastaajan sähköpostiosoite (älä anna sähköpostiosoitetta, mikäli et halua luovuttaa yhteystietoasi) 

      

 

Sähköpostia saa käyttää markkinointiin ☐ 

 

Taustatiedot 

1. Syntymävuosi       

2. Sukupuoli       

3. Mikä seuraavista pääasiallisesti olet? 

3.1 sysmäläinen vuodesta       lähtien edelleen 

3.2 kesäasukas vuodesta       lähtien edelleen 

3.3 matkailija, monesko kerta Sysmässä?       

3.4 entinen sysmäläinen, poismuuttovuosi       

3.5 muu, mikä?       

4. Jos olet Sysmän vapaa-ajan asukas, kuinka monta kuukautta olit viime vuonna Sysmässä? 

      

 

Sysmä asuinpaikkana 

5. Kuinka hyvin viihdyt Sysmässä asteikolla 1 (en ollenkaan) - 10 (erittäin hyvin)?       

 

Vastaa näistä kysymyksistä vain siihen yhteen, joka sopii parhaiten omaan tämänhetkiseen 

elämäntilanteeseesi. 

6. Jos olet muuttanut Sysmään, mikä vaikutti eniten muuttoosi (valitse korkeintaan kolme)? 

6.1 luonto ☐ 

6.2 juuret ☐ 

6.3 työ ☐ 

6.4 perhesuhteet ☐ 

6.5 elinkustannukset (mukaan lukien veroaste) ☐ 

6.6 asunnon/rakennuspaikan löytyminen ☐ 



6.7 palvelut, mitkä?       

6.8 ystävät, tutut☐ 

6.9 sijainti☐ 

6.10 kunnan maine ☐ 

6.11 turvallisuus lapsille ☐ 

6.12 harrastukset, mitkä?       

6.13 Päijänne ☐ 

6.14 muu, mikä?       

 

7. Jos olet muuttanut pois Sysmästä, mikä vaikutti eniten poismuuttoosi (valitse enintään 

kolme)? 

7.1 luonto ☐ 

7.2 juuret ☐ 

7.3 työ ☐ 

7.4 perhesuhteet ☐ 

7.5 elinkustannukset (mukaan lukien veroaste) ☐ 

7.6 asunnon/rakennuspaikan löytyminen ☐ 

7.7 palvelut, mitkä?       

7.8 ystävät, tutut ☐ 

7.9 sijainti ☐ 

7.10 kunnan maine ☐ 

7.11 turvallisuus lapsille ☐ 

7.12 harrastukset, mitkä?       

7.13 muu, mikä?       

 

8. Jos harkitset muuttoa Sysmään, mikä houkuttelee siihen (valitse enintään kolme)? 

8.1 luonto ☐ 

8.2 juuret ☐ 

8.3 työ ☐ 

8.4 perhesuhteet ☐ 

8.5 elinkustannukset (mukaan lukien veroaste) ☐ 

8.6 asunnon/rakennuspaikan löytyminen ☐ 

8.7 palvelut, mitkä?       

8.8 ystävät, tutut ☐ 

8.9 sijainti ☐ 

8.10 kunnan maine ☐ 

8.11 turvallisuus lapsille ☐ 

8.12 harrastukset, mitkä?       

8.13 Päijänne ☐ 

8.14 muu, mikä?       



 

9. Jos et missään tapauksessa muuttaisi Sysmään, mikä vaikuttaa siihen (valitse enintään 

kolme)? 

9.1 luonto ☐ 

9.2 juuret ☐ 

9.3 työ ☐ 

9.4 perhesuhteet ☐ 

9.5 elinkustannukset (mukaan lukien veroaste) ☐ 

9.6 asunnon/rakennuspaikan löytyminen ☐ 

9.7 palvelut, mitkä?       

9.8 ystävät, tutut ☐ 

9.9 sijainti ☐ 

9.10 kunnan maine ☐ 

9.11 turvallisuus lapsille ☐ 

9.12 harrastukset, mitkä?       

9.13 muu, mikä?       

 

Sysmän elinvoima 

10. Mitkä asiat mielestäsi vaikuttavat kunnan elinvoimaan? Valitse kolme tärkeintä.  

10.1 työpaikat kunnassa ☐ 

10.2 työpaikat alueella ☐ 

10.3 yritysten määrä ☐ 

10.4 opiskelumahdollisuudet ☐ 

10.5 tiet, vesihuolto, rakennukset ☐ 

10.6 liikenneyhteydet ☐ 

10.7 asukasluku ☐ 

10.8 väestön ikärakenne ☐ 

10.9 asukkaiden osaamispotentiaali ☐ 

10.10 asumisvaihtoehdot ☐ 

10.11 palvelut ☐ 

10.12 harrastusmahdollisuudet ☐ 

10.13 sosiaaliset verkostot ☐ 

10.14 matkailu ☐ 

10.15 muu, mikä?       

 

11. Miten elinvoimainen Sysmä mielestäsi on näissä asioissa asteikolla 1 (ei lainkaan 

elinvoimainen) – 10 (erittäin elinvoimainen)? 

11.1 työpaikat kunnassa       

11.2 työpaikat alueella       

11.3 yritysten määrä       



11.4 opiskelumahdollisuudet      

11.5 tiet, vesihuolto, rakennukset       

11.6 liikenneyhteydet       

11.7 asukasluku       

11.8 väestön ikärakenne       

11.9 asukkaiden osaamispotentiaali       

11.10 asumisvaihtoehdot       

11.11 palvelut       

11.12 harrastusmahdollisuudet       

11.13 sosiaaliset verkostot       

11.14 matkailu       

11.15 muu, mikä?       

 

12. Miten arvioisit yleisesti Sysmän elinvoimaa asteikolla 1 (ei lainkaan elinvoimainen) – 10 

(erittäin elinvoimainen)?       

 

13. Mikä tekisi mielestäsi Sysmästä elinvoimaisemman? 

      

 

 

 

Sysmän palvelut 

14. Arvioi asteikolla 1-10 (1 erittäin huono, 10 erittäin hyvä) seuraavia Sysmän palveluja. 

14.1 Yhtenäiskoulu       

14.2 Lukio       

14.3 Nuoramoisten koulu       

14.4 Päiväkoti       

14.5 Kansalaisopisto       

14.6 Neuvola       

14.7 Terveysasema/vastaanottopalvelut       

14.8 Terveysasema/ vuodeosasto       

14.9 Kotihoito       

14.10 Palveluasumisyksikkö Attendo Kaisla       

14.11 Sosiaalipalvelut       

14.12 Toimintakeskus (Otamo)       

14.13 Teiden ja yleisten alueiden hoito, puistot       

14.14 Rakennustarkastus       

14.15 Rakennusten hoito       

14.16 Ympäristöpalvelut       

14.17 Liikuntapalvelut       

14.18 Kulttuuripalvelut       



14.19 Nuorisopalvelut       

14.20 Kirjasto       

14.21 Maatalouslomitus       

14.22 Leirintäalue       

14.23 Tori       

14.24 Harrastusmahdollisuudet       

14.25 Ruokailumahdollisuudet       

14.26 Illanviettomahdollisuudet       

14.27 Majoitusmahdollisuudet       

14.28 Uimahalli       

14.29 Uimaranta       

14.30 Kuntosali       

14.31 Päijänne-areena       

14.32 Latuverkosto       

14.33 Tekojää       

14.34 Elintarvikeliikkeet       

14.35 Erikoisliikkeet       

14.36 Rakentamisen ja remontoinnin palvelut       

14.37 Kuljetuspalvelut       

14.38 Siivous- ja kodinhoitopalvelut       

14.39 Rahoitus- ja pankkipalvelut       

14.40 Satamat       

14.41 Kahvilat       

14.42 Aukioloajat (yleisesti)       

14.43 Opasteet       

14.44 Muu, mikä?       

  

15. Mitä haluat kommentoida yllä arvioimistasi Sysmän palveluista? 

      

 

16. Mitä sysmäläisiä palveluja haluat erityisesti säilyttää? 

      

 

17. Mitä sysmäläisiä palveluja et halua käyttää? Miksi? 

      

 

18. Mitä palveluja Sysmästä mielestäsi puuttuu? 

      

 

19. Mitä palveluja Sysmässä ei ole tarpeeksi? 

      



 

 

Sysmän markkinointi ja kehittäminen 

20. Miten Sysmän pitäisi mielestäsi markkinoida kuntaa? 

      

 

21. Olisitko itse valmis markkinoimaan Sysmää muille? Oletko markkinoinut Sysmää? Miten? 

      

 

22. Miten arvioisit kesän ja talven palvelujen ja toiminnan eroa Sysmässä? 

      

 

23. Miten Sysmän kesää tulisi mielestäsi kehittää? 

      

 

24. Miten Sysmän talvea tulisi mielestäsi kehittää? 

      

 

25. Mitä muuta haluaisit sanoa Sysmästä, elinvoimasta ja palveluista? 

      

 

 

Kiitos vastauksestasi! 

 

 

 

 

 

 

Oletko kiinnostunut yritystoiminnan käynnistämisestä Sysmässä. Kunta haluaa auttaa sinua. Ota 

yhteys: juri.nieminen@kuntavelho.fi puh. 044 978 4124 

 

Harkitsetko muuttoa Sysmään. Esittelemme sinulle mielellämme Sysmän mahdollisuuksia. Ota 

yhteys: raija.hanninen@sysma.fi  puh. 044 713 4511 

 

Tutustu Sysmän kunnan vuokra-asuntotarjontaan: Tilitoimisto Aureelia Ky, www.aureelia.fi, 

aureelia@aureelia.fi, puh. 03 7173 073 

mailto:raija.hanninen@sysma.fi
mailto:aureelia@aureelia.fi

