
Sysmän kunnan strategiakysely 2020

Kuntapäättäjien strategiakyselyn ja kuntalaiskyselyn tulokset



Yleistä

• Kysely toteutettiin 20.2.-11.3.2020 Webropol-kyselynä ja siitä tehtiin kaksi 
eri versiota: 

Kuntapäättäjien laaja versio, jossa kysyttiin mielipiteitä sekä 
voimassaolevan strategian 2014-2020 toteutumisesta että katsottiin 
tulevaan. 

Kuntalaisten suppeampi versio, jossa keskityttiin keräämään 
mielipiteitä siitä, millainen paikka Sysmä on nyt ja mihin suuntaan 
kuntalaiset haluaisivat jatkossa Sysmää kehitettävän.

• Kysely lähetettiin henkilökohtaisen sähköpostilinkin kautta 26 
kuntapäättäjälle. 

• Kuntalaisten vastauksia kerättiin avoimella nettilinkillä, joka löytyi kunnan 
kotisivuilta sekä paperilomakkeilla, joita levitettiin kuntalaisten saataville 
useampaan paikkaan Sysmän keskustaajamassa. Vastausten määrää 
pyrittiin lisäämään yhteistyöllä yhdistysten kanssa ja vastaajien 
suorakontaktoinnilla yhden päivän aikana K-Supermarket Suvituulesssa.

• Kyselystä tiedotettiin kuntalaisille ilmoituksella Lähilehdessä, 
Facebookissa ja kunnan kotisivuilla.

• Kyselyyn vastasi

20 kuntapäättäjää ja 274 kuntalaista



Kuntalaiskyselyyn vastanneet

• Kuntalaiskyselyyn vastanneista oli

74 % kuntalaisia, 26 % vapaa-ajan asukkaita

61 % naisia, 39 % miehiä

49 % työssäkäyviä, 27 % eläkeläisiä, 16 % yrittäjiä,                        
4% työttömiä ja 4 % opiskelijoita

• Vastaajien ikäjakauma

suurin ikäryhmä olivat 50-59-vuotiaat, joita oli vastaajista 28 %
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Sysmän kunnan strategia 2014-2020
(kysymykset vain kuntapäättäjille)

• Kuntapäättäjät tuntevat voimassa olevan strategian ja heillä on hallussaan 

sen seuraamiseen liittyvät asiat keskimäärin tyydyttävästi, ka 3,1.

• Strategian sisältö oli vastaajilla hallussa hieman paremmin kuin sen 

seurantaan ja toteutumiseen liittyvät asiat.

• Tässä kohtaa kysyttiin myös strategian mukaisesta tavoitteesta tehdä 

päätöksiä hyvässä yhteishengessä tulevaisuuspainotteisesti. Tästä taulukko 

ja lisää tietoa jäljempänä.



ka. 3,3
Kuinka hyvin tunnet tällä hetkellä voimassa olevan Sysmän kunnan strategian?
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Kuinka hyvin tiedät, miten strategia on toteutunut?
ka.3,0
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Oletko saanut tarvitsemaasi tietoa siitä, kuinka strategiaa seurataan ja raportoidaan?
ka. 2,9
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Onko päätöksenteko Sysmässä sujunut yleisesti ottaen hyvässä yhteishengessä 

tulevaisuuspainotteisesti? ka. 2,1
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Jos annoit äsken huonon arvosanan, mitä asialle voisi 

mielestäsi tehdä?

• Strategian tavoitteena on hoitaa päätöksentekoa hyvässä 

yhteishengessä tulevaisuuspainotteisesti, mikä on päättäjien mielestä 

sujunut välttävästi, ka 2,1. 

• 70 % vastaajista antoi huonon tai välttävän arvosanan.

• Avoimuutta, keskustelua ja yhteistyötä lisättävä, liian pieni piiri päättää 

yhteisistä asioista 

• Asioiden valmistelu pidemmälle rohkeasti virkamiestyönä, virkamiesten 

työrauha, ei sotkeuduta operatiiviseen toimintaan

• Yhteishenki ei ole hyvä, liikaa politikointia ja vastakkainasettelua eri 

puolueiden välillä, vaihtuvuutta seuraavissa kuntavaaleissa odotellessa

• Suunnitelmallisuutta puuttuu



Sysmä vuonna 2020
(kysymykset vain kuntapäättäjille)

• Tavoite Sysmän tilasta vuonna 2020 on toteutunut kuntapäättäjien 
mielestä kokonaisuudessaan lähes tyydyttävästi.

• Kysymysten yhteinen keskiarvo oli 2,9.

• Tyytyväisimpiä oltiin 

kaupallisten palvelujen tasoon, ka. 4,0

vapaa-ajan palveluiden monipuolisuuteen, ka. 3,8

harrastus- ja liikuntamahdollisuuksiin, ka. 3,8

elinympäristön sopivuuteen lapsiperheille ja vanhuksille, ka. 3,7

• Vastaajien mielestä huonoimmin olivat toteutuneet

myönteinen asukasmäärän ja ikärakenteen kehitys, ka. 1,5

toimivat liikenneyhteydet, ka. 2,2

uudet yritykset ja nuoret yrittäjät kunnassa, ka. 2,2

työpaikkaomavaraisuus, ka. 2,3



Asukasmäärän ja ikärakenteen kehitys on myönteinen.
ka. 1,5
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Kesäasukkaiden määrä on noussut.
ka. 3,2

20%

45%

30%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

huonosti

välttävästi

tyydyttävästi

hyvin

kiitettävästi



Asuinympäristö on turvallinen, viihtyisä ja hyvin hoidettu.
ka. 3,6
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Kiinnostavia omakotitontteja on riittävästi.
ka. 3,5
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Vuokra-asuntoja on riittävästi.
ka.2,9
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Elinympäristö on hyvä lapsiperheille ja vanhuksille.
ka. 3,7
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Harrastus- ja liikuntamahdollisuudet ovat hyvät.
ka. 3,8
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Asuinrakentaminen on monimuotoista.
ka. 2,6
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Vapaa-ajan asuntojen ympärivuotinen käyttö on kasvanut.
ka. 3,5
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Työpaikkaomavaraisuus on hyvä.
ka. 2,3
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Sysmään on tullut uusia yrityksiä ja nuoria yrittäjiä.
ka. 2,2
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Paikallisia toimijoita hyödynnetään kuntapalveluissa.
ka. 2,7
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Etätyömahdollisuudet ovat toimivat.
ka. 3,6
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Yrittäjyyskasvatusta on jo varhaiskasvatuksessa. ka. 2,5
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Matkailutoimiala on kehittynyttä.
ka. 3,3
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Laadukkaat hyvinvointipalvelut toteutetaan taloudellisesti.
ka. 3,6
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Kaupalliset palvelut ovat hyvät.
ka. 4,0
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Vapaa-ajan palvelut ovat monipuoliset.
ka. 3,8
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Tietoliikenneyhteydet ovat hyvät.
ka. 3,6
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Liikenneyhteydet ovat toimivat.
ka. 2,2
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Strategiassa 2014-2020 määritellyt Sysmän vahvuudet

(kuntapäättäjät)

• Sysmän vahvuuksia on kuntapäättäjien mielestä hyödynnetty 

kokonaisuudessaan tyydyttävästi.

• Kaikkien vahvuuksien hyödyntämisen yhteinen keskiarvo on 3,2.

• Vastaajien mielestä parhaiten on hyödynnetty

vapaa-ajan kunta, ka 3,5

maa- ja metsätalouspitäjä, ka. 3,4

kulttuurikunta, ka. 3,4

• Huonoimmat arvosanat saivat

asuttu ja aktiivinen maaseutu, ka. 2,8

puhdas luonto, ka. 2,9

sijainti, ka. 2,9



Päijänne
ka. 3,0
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Puhdas luonto
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Suopelto-Ilola-Päijätsalo-alue
ka. 3,3
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Sijainti vain 2 h metropolialueelta
ka. 2,9
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Maa- ja metsätalouspitäjä
ka. 3,4
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Asuttu ja aktiivinen maaseutu
ka. 2,8
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Vapaa-ajan kunta
ka. 3,5
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Kulttuurikunta
ka. 3,4
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Aktiivinen järjestötoiminta
ka. 3,1
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Toimivat palvelut
ka. 3,3
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Mitkä ovat Sysmän kunnan tärkeimmät 

vahvuudet/menestystekijät, joiden avulla Sysmä erottuu 

tulevaisuudessa edukseen alueen muiden kuntien joukosta? 
(kuntapäättäjät)

• Palvelut (peruspalvelut, julkiset palvelut, kaupalliset palvelut, 

terveyspalvelut, palvelut lähellä) 69 %

• Luonto, vesistöt, maaseudun rauha 44 %

• Matkailu ja vapaa-ajan asukkaat 3 %

• Järjestötoiminta, harrastusmahdollisuudet, kulttuuri 3 %

• Vahva talous 3 %

• Näitä voidaan hyödyntää

yleisellä kuntamarkkinoinnilla, mainostamalla vahvuuksia

olemassa olevien tilojen hyödyntämisellä palvelujen käyttöön

kuntatalous pidettävä kunnossa

tehokkaasti tuotetuilla kuntapalveluilla

pitämällä veroäyri ennallaan mahdollistetaan yrityksille hyvä 

kasvualusta ja asukkaille hyvä ostovoima

järjestötyön tukemisella



Mitkä Sysmästä riippumattomat mahdollisuudet voisivat 

edesauttaa Sysmän kehittymistä tulevaisuudessa?
(kuntapäättäjät)

• Sijainti, Lahden vetovoima, etätyö, maallemuutto-trendi

• Puhdas luonto, vesistöt, ilmastonmuutos

• Matkailu, vapaa-ajan asukkaat

• Yhteistyö

• Ikääntyneiden valtionosuudet

• Tuulivoimaloiden rakentaminen

• Näitä voitaisiin hyödyntää

markkinoinnilla, positiivisella näkyvyydellä

yritystoiminnalla, yritysten tarpeiden kuuntelulla ja kasvuhalujen 
tukemisella

edullisella asumisella, yhteisöllisellä asumisella

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisellä

kaavoituksella

hyödyntämällä sijainti sopivien etäisyyksien päässä puhtaan veden 
äärellä matkailun keskittyessä tulevaisuudessa kotimaahan

prosenttiosuudella tuulivoimalan tuotosta



Mitkä uhkatekijät voisivat vaikeuttaa Sysmän kehittymistä 

tulevaisuudessa? (kuntapäättäjät)

• Väestönkehitys, ikääntyminen, väestön väheneminen

• Riitely, omaan napaan tuijottaminen, naapurikuntien mollaaminen

• Maaltapako

• Ilmastohysteria

• Työpaikkojen puute

• Valtion toimet, kuntaliitos

• Talous, eläminen yli varojen

• Näitä voitaisiin torjua

yhteistyöllä, maakunnallisella yhteistyöllä ja luottamuksella

ammattimaisella elinkeinojen kehittämisellä, yritystoiminnan 

hankkimisella

tukemalla lastentekoa, järkevällä kouluratkaisulla

lisäämällä kuntalaisten osallisuutta, yhteishengen kohottamisella

kustannustehokkailla ja oikein mitoitetuilla palveluilla

opettamalla kuntapäättäjille kuntataloutta ja talousnäkymiä

kuntapäättäjien toimittava arvokkaasti ja kunnan edun mukaisesti



Sysmän kunnan arvot

• Tästä eteenpäin kyselyn tuloksiin tulevat mukaan myös kuntalaisten 

mielipiteet.

• Arvojen toteutumisen keskiarvo on kuntapäättäjillä 3,0 ja kuntalaisilla 2,8.

• Parhaiten sekä kuntapäättäjien että kuntalaisten mielestä ovat toteutuneet

itsenäisyyden ja omavaraisuuden vaaliminen, ka 3,7 / 3,2

luonnon arvostaminen, ka. 3,5 / 3,4

yrittäjäystävällisyys, ka. 3,4 / 3,3

• Huonoiten on toteutunut

lähidemokratia, ka. 2,3 / 2,3

• Arvoista puuttuu (eniten mainintoja saaneet)

lapset, nuoret, perheet (jatkuvuus?), yhteistyö, avoimuus, 

läpinäkyvyys, kuntalaisten arvostaminen, tasa-arvo, 

suvaitsevaisuus, ympäristö, turvallisuus



Yhteisöllisyys

ka. 2,6 
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Taloudellisuus

ka. 2,9
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Ihmisläheisyys
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ka. 2,6 ka. 2,7



Luonnon arvostaminen
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ka. 3,5 ka. 3,4
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Oikeudenmukaisuus
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Lähidemokratia
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Yrittäjäystävällisyys
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Itsenäisyyden ja omavaraisuuden vaaliminen
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Mitä vahvuuksia Sysmällä mielestäsi on?
(kuntalaiset)

• Luonto, Päijänne 77 %

• Tapahtumat, kulttuuri, perinteet, historia, harrastusmahdollisuudet 22 %

• Palvelut 21 %

• Sijainti 17 %

• Ihmiset, kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat, yhteisöllisyys 15 %

• Rauhallisuus, turvallisuus, tila, edullinen asuminen, maalaisuus 11 %

”Urbaani kylä Päijänteen rannalla antaa sille mahdollisuuden olla matkailun helmi, 

Päijänteen Naantali.”

”Luonto, luonto, luonto ja luonto.”

”Sysmässä on mukavia ihmisiä.”

”Vahva tahtotila säilyä itsenäisenä kuntana. Sysmä on monessa mielessä oman tiensä 

kulkija. Sysmässä ei ole ollut tapana ottaa mallia "isommilta" / kulkea kaupunkien 

vanavedessä, vaan asioihin löytyy puhtaasti paikalliset, sysmäläiset ratkaisut ja 

toimintatavat. Tästä osataan olla myös ylpeitä.”



Kuinka mainitsemiasi vahvuuksia voitaisiin hyödyntää?
(kuntalaiset)

• Luonto, Päijänne 77 %

markkinointi, turismi, suurempi panostus matkailuun

luonnon tuotteistaminen

lisää virkistysalueita, ulkoilureitistöt, ohjatut luontoretket, laavut, 

nuotiopaikat, yöpymispaikat

vesistön suojelu, veneily, venepaikat, hyvät satamapaikat, tehokas ja 

edullinen risteilyliikenne

luontolukio, retriitit, hyvinvointipalvelut, luontokoulu

geokätköt, pyörämatkailu, avantouinti, lintutornit

luonnon ja ympäristön suojelu, kunnan säilyttäminen luonnonmukaisena

”Kammiovuori-Jalaanvuori-retkeilyalue pitäisi nostaa merkittäväksi retkeilyturismin 

keskittymäksi, vaikka hakemalla kansallispuisto statusta. Alueella on mahdollisuus olla uusi 

Repovesi (100 000-200 000 kävijää/v.).” 

”Säilyttämällä omaleimaisuus, mutta kehittämällä vetovoimaa. Hitaasti kiiruhtamalla. Ei 

Lapin vetovoimakaan hetkessä syntynyt.”

”Nyt pitäisi investoida Sysmän luontomatkailuun. Olen huolissani, että Sysmä jää tästä 

nousevasta matkailuvaltista sivuun. Hyvä niin, säilyy periferia koskemattomana?”



• Tapahtumat, kulttuuri, perinteet, historia, harrastusmahdollisuudet 22 %

laaja tapahtumista tiedottaminen

kulttuuritapahtumiin panostaminen

teemapäiviä lomasesongin aikana

luontoon liittyvät tapahtumat, leirit, pilkkikisat, uistelukisat

historia tutuksi

enemmän kesätoimintaa

liikunnanohjaajia ja liikuntapaikkojen hoitajia

”Yhdistämällä aktiivinen talkoohenki luonnonläheisiin ja maaseutua kunnioittaviin 

tapahtumiin.”

”Lapsille/nuorille luontoretkiä jonkun "karismaattisen" oppaan johdolla. Juttutuokioita 

esim. Lintassa "vanhat jäärät kertovat" -sarja.”

”Tapahtumien järjestäjien kannustaminen ja avustaminen.” 

”Avantouinti, hiljaisuusretriitit, pyörämatkailu, 2. camping Ilolaan, pilkkikisat, uistelukisat, 

leirit eri ryhmille, lisäpalveluna kuvattuna ja filmattuna elämykset. Ohrasaareen 

selvempi opastus saaren rantaan, missä on kuntoportaat ja lintutorni. Nyt niitä ei tiedä 

kuin paikalliset. Muille on viittana ympäri vuoden hiihdon kiertosuunta. Ja siirtäkää se 

onkiniemen liikkuva kivi rantaan, kun kylttikin on jo.”



• Palvelut 21 %

säilyttämällä palvelut sivukylillä

lisää palveluiden markkinointia, kunnan kokoon nähden 

harvinaisempien palvelujen mainostaminen

torin tarjonnan ja viihtyisyyden lisääminen

puhtaan ja mutkattoman tuotannon tukeminen ja arvostaminen

• Sijainti 17 %

teiden kunnossapito

nelostien hyödyntäminen, edulliset liiketontit nelostien varteen

tervetulokyltit pääsisääntuloteille

kevyenliikenteenväylä Sysmä-Hartola

hyödynnetään sijainti Päijänteen rannalla

”Näiden palveluiden mainostamista kuntamarkkinoinnissa. Juurikaan ei mainosteta 

palveluja, jotka ovat kunnan koko huomioiden harvinaisempia (mm. uimahalli, elokuvat, 

tekojää, kulttuurimahdollisuudet). Pelkkä luonnon ylistäminen ei riitä sillä kyllä Suomessa 

kaunista luontoa riittää muuallakin.”

”Fuusioidaan Hartola. Ostetaan raakamaata ja kaavoitetaan edullisia liiketontteja 4-tien 

varteen. Sysmän rannoilla sama homma asumiskäyttöön.”



• Ihmiset, kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat, yhteisöllisyys 15 %

tiivis yhteistyö vapaa-ajan asukkaiden kanssa, mökkiparlamentti, 

kesäsysmäläiset aktiivisesti toimintaan ja markkinointiin mukaan, lisää 

mökkiläisten palveluja ja aktiviteettimahdollisuuksia

vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituisiksi helpommaksi

talkoohenki

• Rauhallisuus, turvallisuus, tila, edullinen asuminen, maalaisuus 11 %

markkinointi, citymaalaisuus

kesätapahtuma maallemuutosta kiinnostuneille

maatilamatkailu

lähiruoka

”Termiä CITYMAALAISUUS kannattaisi lanseerata laajemminkin. Sysmä siis helposti 

saavutettavissa myös pääkaupunkilaisille kuin pohjoisestakin käsin. Konkreettisia 

hyötyjä maalla asumiseen, esim. kiinteistöverojen turha nostaminen (tai ainakin sen 

pitäminen samalla tasolla vakituisten asukkaiden kanssa). ”

”Vapaa-ajan palveluita vapaa-ajan asujien lähelle, kuten frisbee-golfratoja 

mökkikeskittymien lähelle. Erilaisia teemapäiviä lomasesongin aikana. Lauantai 

vuoroja rakennusvalvonnalle, jotta vapaa-ajan asukkaiden palvelu paranee. (Ja tässä 

vielä huomiona, että itse olen asukas)”



”omien vahvuuksien ymmärtäminen suhteessa ympäröivään maailmaan”

”rohkea panostus” ”kuntalaiset mukaan”

”yhteisöllisyyttä lisää” ”poliittisen vääntämisen loputtava”

”yrittäjiä tekemään vahvuuksista liiketoimintaa”

”ei anneta kuihtua” ”panostusta ulkomaalaisiin”

”kunnan verkkosivuille enemmän tietoa, suomeksi ja englanniksi”

”halua pysyä elinvoimaisena ja vetovoimaisena”

”positiivinen nettijulkisuus” ”rohkeasti oma kärki, johon panostetaan”

”positiivisella tavalla Sysmää tutuksi”

”pitkäjänteinen toiminta” ”ottamalla kaikki mukaan tasavertaisesti”



Millä kolmella sanalla kuvailisit tämän päivän Sysmää?
(kuntalaiset)

• Kaunis, viihtyisä, luonnonkaunis, luonto 24 %

• Väsynyt, uupunut, kuoleva, kuihtuva, pysähtynyt, ontuva, luovuttanut, 

hiipuva, autioituva, näivettyvä, lannistuva, nukahtava, taantuva 24 %

• Negatiivia kommentteja liittyen johtamiseen, politiikkaan ja päätöksentekoon 

(päätökset selän takana, epädemokratia, päätöksenteko kriisissä, 

korruptoitunut, kuppikuntaisuus, suhmurointi, mielipiteet jyrätään, huonoa ja 

epärehellistä politiikkaa, pelolla johtamista…) 17 %

• Rauhallinen, leppoisa, uinuva, hiljainen, unelias 16 %

• Riitaisa, eripurainen, kyräilevä, suhmuroiva, yhteistyökyvytön 14 %

• Iloton, harmaa, masentava, surkea, tylsä, torjuva, tunkkainen, nuhjuinen, 

synkkä, hapan, pimeä, tyly, poistyöntävä, epätoivoinen 10 %

• Kesä, mökkiläiset, kesäkunta 9 %

• Itsenäinen, vahva, sitkeä, sinnikäs, taisteleva, yritteliäs, Gallia 7 %

• Sisäänpäin lämpiävä, sulkeutunut, nurkkakuntainen, sisäänpäin kääntynyt, 

sisäsiittoinen 7%

• Ikääntyvä 7 %

• Historia, perinteet, kulttuuri, tapahtumat 3 %

• Huono maine, kohujulkisuus 2 %



”rauhallinen kotiseutu meille” ”kaunis, puhdas, turvallinen”

”raikas, kehittyvä, vahva” ”hyvä paikka asua”

”pakka sekaisin kunnassa” ”hiipuva, kesäpitäjä, vanhainkoti”

”yhteistyökyvytön, kohujulkinen, sisäänpäin lämpiävä,”

”kuihtuva vanhusten kunta” ”vanha, väsynyt, uupunut”

”taloudellinen, luonnonläheinen, riitaisa”

”hyvät palvelut, puhdas luonto, mukavat ihmiset” ”historia, luonto, maatalous”

”kesällä vireä kulttuuripitäjä” ””hiljaisempi, sisukas, innovatiivinen”

”monitotuuksinen, kiero, Gallia” 

”pieni, yhteisöllinen, taantuva” ”päätöksenteko kriisissä, huonot johtajat”



Millä kolmella sanalla haluaisit Sysmää 

kuvattavan 10 vuoden päästä?
(joitakin esimerkkejä, kuntalaiset)

”pirteä, huolehtiva, vauras” ”kasvava, kehittyvä, avoin”

”lapsiystävällinen, luontokeskeinen, yhteisöllinen”

”lämmin, kuntalaisista huolehtiva, puolueeton”

”elinvoimainen, monipuolinen, turvallinen” ”innovatiivinen, rohkea, näkyvä”

”eloisa ja vilkas kesän talven”

”luonnonläheinen, ihmisläheinen, toimiva” ”puhtaitten vesien kulttuurikunta”

”yritteliäs, itsenäinen, vauras”   ”vireä, positiivinen, vetovoimainen”

”elävä, dynaaminen, kasvava” ”yhtenäinen, yhteistyökykyinen, ilo asua”



• Itsenäinen, sisukas

• Virkeä, vetreä, elinvoimainen, kulttuurimyönteinen, liikuntaa edistävä

• Kaunis, vihreä, luonto, puhdas, rakas 

• Huono julkisuus

• Rappeutuva, alamäkilaskija, reunalla, taantuva, kuoleva, hiipuva, kuihtuva

• Raihnainen, ankea, iloton, synkkä

• Kieroutunut, epätasa-arvoinen, yksisilmäinen, sekaisin, kaoottinen, 

kummajainen, tora, diktatorismi

• Luontopitäjä, maaseutukunta, mökkikunta, vanhusvoittoinen kesäpitäjä, 

Päijät-Hämeen Pohjanmaa ja Kauniainen

• Kuvaavista sanoista noin puolet positiivisia tai neutraaleja ja noin puolet 

negatiivisia.

Millä kolmella sanalla kuvailisit tämän päivän Sysmää?
(kuntapäättäjät)



MIten arvioisit Sysmän kehittymistä yleisesti muutaman viime vuoden aikana?
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Kuntapäättäjät Kuntalaiset



• Sosiaali- ja terveyspalvelut 40 %

• Asuinympäristö ja infra (kunnossapito, siisteys, valaistus, opasteet, auraus, 

tiet, satama, talojen purkaminen) 17 %

• Kirjasto 15 %

• Talous, verot 14 %

• Vanhukset, ikäihmisten asiat, Kaisla 9 %

• Liikunta- ja harrastusmahdollisuudet, liikuntapaikat 8 %

• Kulttuuri, kesätapahtumat 5 %

• Lapset, nuoret, koulu 5 %

• Matkailu 4 %

• Palo- ja pelastustoimi 4%

• Yrittäjien asiat 3 %

Mitkä kunnan vastuulla olevat asiat on hoidettu erityisen hyvin?
(Kuntalaiset)



Mitkä kunnan vastuulla olevat asiat on hoidettu erityisen hyvin?
(Kuntapäättäjät)

• Sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhustenhoito 68%

• Tilat (hyödyntäminen, purkaminen) 

• Talous

• Palo- ja pelastustoimi

• Ensihoito

• Liikunta- ja harrastusmahdollisuudet

• Kulttuurin tukeminen, yhdistysten avustaminen

• Kesäasukkaiden asiat

• Koulu

• Elinvoima

• Hallinto

• Matkailun tukeminen



• Kouluasiat (koulun rakentaminen, johto, tehokkuus, yhteistyö, 

päätöksenteko koulun tulevaisuudesta, opetus, sivistystoimi) 39 %

• Hallinto ja päätöksenteko (yhteen hiileen puhaltaminen, poliittinen ilmapiiri, 

päätöksenteko, avoimuus, tiedottaminen, kunnan johto, demokratia, 

politiikka, negatiivinen julkisuus, viestintä, kuntalaisten kuuleminen) 29 %

• Infra (tiet, rakennusten kunto, puistot, siisteys, yleisilme) 15 %

• Lapsiperheiden hyvinvointi (lapset, nuoret, palvelut, arvostus, päivähoito, 

varhaiskasvatus) 13 %

• Vapaa-ajan aktiviteetit (liikuntapaikat, tapahtumat, kulttuuri) 12%

• Tekninen toimi (rakentaminen, kunnossapito, rakennusvalvonta,    

kaavoitus) 8 %

• Vanhusten asiat, terveydenhoito yleensä, kotihoito 7 %

• Ympäristöasiat (kierrätys, jätehuolto) 6%

• Markkinointi, mainonta, matkailu, vetovoima 5 %

• Vuokra-asunnot 4 %

• Julkinen liikenne 2 %

• Talous ja elinkeinopolitiikka 2 %

Mitkä kunnan vastuulla olevat asiat tarvitsisivat 

kehittämistä tai muutosta?
(kuntalaiset)



”Ulkoliikuntapaikat, esim. Ohrasaari ja urheilukenttä. Kummassakaan ei ole nykyaikaisia 
saniteetti-/huoltotiloja (Ohrasaaressa ei ole ollenkaan). Urheilukenttä on 70-luvun 
murskekenttä, joka on liian lyhyt, kuoppainen ja kasveja kasvava. Urheilukentän keskellä 
olevasta nurmesta ei ole pidetty huolta. Se on kuoppainen. Ohrasaaressa on 
vanhanaikainen pururata ja reitistö on suppea, eikä siellä voi järjestää hiihtokisoja. 
Sysmän kunta on pahasti jäljessä 2020-luvusta (vrt. Hartola ja Joutsa).”

”Kouluasian vitkuttelu ja vitkuttelun aikana kulutettu raha konsultteihin, miksei puukoulua 
rakennettu "heti"!!! Julkinen liikenne, varsinkin kesällä. Jos Hartolaan päin on enemmän 
yhteistyötä, niin autottomat eivät pääse, taksit tulevat kalliiksi. Rumat, vanhat 
rakennukset pois kylän keskustasta, jos niitä ei korjata (entinen Postintalo jne.)!!”

”Lasten asiat! Koulu ja päiväkoti pikaisesti terveyskeskuksen tontille ja sinne riittävät 
liikunta- ja ulkoilupaikat! Päätöksentekoon läpinäkyvyyttä ja riittävästi asukkaille tietoa 
asioista jo suunnitteluvaiheessa, mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.”

”Valtuutetut ja varavaltuutetut käyttäytymiskoulutukseen! Käsittämätöntä riitelyä ja 
Sysmän mustamaalaamista. Asiat SOVITAAN yhteisen pöydän ääressä, eikä nurkan 
takaa huudellen. On myös unohdettu, että virkamies valmistelee asian, luottamusmies 
päättää, virkamies täytäntöön panee. Kunkin pitää muistaa oma roolinsa. 
Luottamusmiehet pois operatiivisesta toiminnasta. Hävettää olla sysmäläinen.”

”Röyhkeän rohkeaa markkinointia muuttovirtojen kohentamiseksi. Väestö ikääntyy ja 
syitä muuttaa Sysmään ei olla tehty helpoksi löytää. Pitäisi olla rohkeutta luoda 
vetovoimatekijöitä perheille. Yrittäjät kyllä työnsä tuovat, jos kouluasiat ovat kunnossa.” 



• Päätöksenteko, hallinto, johtaminen, sometus ja vihapuhe 47 %

• Sivistystoimi, kouluasiat, lapsiperheet, nuoret

• Infra (tiestöt, kiinteistöt)

• Elinkeinoasiat

• Matkailu

• Kunta työnantajana

Mitkä kunnan vastuulla olevat asiat tarvitsisivat 

kehittämistä tai muutosta?
(kuntapäättäjät)



Valitse alla olevasta listasta 5 sinulle tärkeintä asiaa, joihin Sysmässä pitäisi seuraavan 10 

vuoden aikana kiinnittää eniten huomiota.
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Kuntalaiset



• Asukkaiden kuuleminen ja yhteisöllisyys 46 % (25 %)

asukaslähtöisyys, kuntalaisten kuuleminen, kunnan työryhmiin lisää 

maallikkoedustajia, välittäminen

avoimuus, tiedottaminen, tiedonkulku, viestintäkoulutusta virkamiehille 

ja kuntapäättäjille, tiedottamiseen vastuuhenkilö

yhteistyö (sekä viranhaltijat että päättäjät), puoluerajojen 

unohtaminen, riidattomuus, julkinen riitely pois, keskittyminen 

yhteiseen hyvään, yhteen hiileen puhaltaminen

avoimuus uusille ideoille, ”out of the box”, eteenpäin katsominen

Miten valitsemiasi asioita voitaisiin edistää?
(Viisi eniten ääniä saanutta vaihtoehtoa, kuntalaiset,            

sulkeissa kuntapäättäjien prosentti)

”Avoimuudella, ettei asioita päätetä salamyhkäisesti, että kuntalaisetkin voisivat esittää 

mielipiteensä, ennen suurten päätösten tekoa.”

”Kunnan päättäjien riitaisa ja asiaton toiminta tulisi ratkaista ja yhteisöllisyys löytää 

kaikkeen tekemiseen. Sysmä-henki on oltava yhteistä ja voimavarat tulisi suunnata 

hyvään kuntaa edistävään keskusteluun ja toimeenpanoon.” 

”Lopetetaan negatiivisen ilmapiirin lietsominen valtuutettujen taholta. Meillä on 

enemmän hyvää kuin huonoa. Positiivisuus tiedottamisessa on jo hyvä mainos 

ulkopuolisille. Maaseudulle muutetaan, kun siellä on kiva ilmapiiri ja hyvät palvelut.”



”Muuttaa kunnan strategiaa eläkeläisten paratiisista lapsiperheiden mekaksi. Eläkeläisiin 

panostamalla ei nosteta kunnan imagoa tulevaisuuden veronmaksajien silmissä. Ja kuka 

hoitaa vanhukset, kun työssäkäyvät ja lapsiperheet jättävät kunnan?”

”Tukemalla lapsiperheitä, osoittamalla konkreettisilla teoilla (lapsiraha, kuntalisä, tms), että 

ovat haluttuja ja tervetulleita kuntaan, eivätkä vaan kuluta varoja.”

”Koulusta päätös ja toimeksi reippaasti. Aktiivisesti markkinointia myös lapsiperheiden 

saamiseksi kuntaan. Resursseja riittävästi koululle, jotta pystytään auttamaan erityislapsia 

ajoissa. (Huomattavasti halvempaa kuin myöhemmin)”

• Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen 39% / tasokkaan 

varhaiskasvatuksen ja koulutuksen edistäminen 30 % (25 % / 25 %)

kunnollinen koulurakennus, vauhtia ja kuntalaisten osallistaminen 

kouluhankkeeseen (kysely tms.), yhteisöllisesti rakennettu hirsikoulu

kotihoidontuen nostaminen, vauvaraha, lapsiraha, kuntalisä

markkinointia lapsiperheiden saamiseksi kuntaan

panostus kouluihin ja varhaiskasvatukseen, riittävästi henkilökuntaa

enemmän tekemistä/ohjelmaa lapsille ja nuorille, leikkipuisto, 

seikkailupolku 

uusien Sysmään muuttavien lapsiperheiden rahallinen tukeminen 

alkuvaiheessa, päivähoitomahdollisuus ongelmitta

tukea erityislapsille ja heidän perheilleen



• Työllisyyden edistäminen 28 % (15 %)

työpaikkojen luomista yrittäjyyttä edistämällä

taloudellinen apu ensimmäisinä vuosina yrittäjille sen mukaan, kuinka 

monta työllistävät 

työpaikkojen mainostaminen

lisää kunnan omaa työllistämistä palkkatuella

työllisyyskoordinaattorin palkkaaminen

”Kansiopalvelun tehtaaseen olisi hienoa saada työpaikkoja luova yritys.” 

”Yhteistyötä, avoimuutta, innovatiivista asennetta, koko kylä kasvattaa-meininki, 

kunnan omaa työllistämistä lisää palkkatuella, se olisi hyvää esimerkkiä yrityksille. 

Kunnan oma palkattu työllisyyskoordinaattori, ei hankkeita hankkeiden perään. Mallia 

muista Päijät-Hämeen kunnista. Tietoliikenneyhteyksien osalta huomio myös 

syrjäkylille.”

”Työttömät muuttavat Lahteen, mutta kunta menettää kuluttajia. Työpaikkoja luotava.”

” Työllistettyjä puistoalueiden hoitamiseen myös kunnan rahalla, jotta olisi mielekästä 

tekemistä.” 



• Kunnan imagon ja vetovoiman parantaminen 28 % (40 %)

nykyaikainen mainonta ja markkinointi

Sysmän mainetta parannettava, maltti sosiaalisessa mediassa, oman 

kunnan positiivisten puolien ja vahvuuksien esille tuominen

panostus kulkuväylien ja taajama-alueen kuntoon ja siisteyteen

ei profiloiduta vain ikäihmisten kunnaksi 

Ilmasto ja ympäristö edellä kestäviä ratkaisuja, joista Sysmä 

tunnetaan

"Viisas muuttaa maalle! Suur-Sysmä.”

”Muuttoa harkitsevat kaipaavat tietoa, mitä ihan arkinen elämä maalla voi olla ja pitää 

sisällään. .... Joitakin someaktiiveja löytyy, joilla kuvissa edustava otos, mitä Sysmässä 

tapahtuu ja voi tehdä ja elää ympäri vuoden, heidän omaan elämäänsä peilaten. Hyvä 

olisi olla sekä aktiivinen eläkeläinen ja työikäinen lapsiperhe. … Kaupunkilaiset tuttavani 

oikeasti luulevat, ettei täällä ole mitään. ... Monipuolista elämää viettävät Instagram-

tukihenkilöt käyttöön!”

”Kunnan imagoa voisi helposti edistää esim. sillä, ettei luottamusmiehet kirjoittelisi 

negatiivisia asioita someen, heidän juuri pitäisi muistaa kohtelias, asiallinen tapa 

esiintyä kuntansa parhaaksi. Taajaman siistiminen ja kaunistaminen on äärettömän 

tärkeää, jos halutaan, että tänne joku muuttaisi ja viihtyisi.”



”ei etsitä syyllisiä, vaan ratkaisuja” ”sovussa”

”kaikki vaikuttaa kaikkeen -ajattelu” ”rohkeat ratkaisut”

”Kunnan johdon uudistaminen” ”byrokratia pois”

”tehokas ja pitkäjänteinen panostus”

”kuntien yhteistyön tehostaminen” ”järjellinen yhteisöpolitiikka”

”muuttotappion ja asukasluvun vähenemisen katkaisu”

”hyvin laadittu budjetti” ”virkamiesten ja päättäjien yhteistyö”



Valitse 5 sinulle tärkeintä asiaa, joihin Sysmässä pitäisi seuraavan 10 vuoden aikana kiinnittää

eniten huomiota.
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Aktiivinen kunnan markkinointi mahdollisille uusille asukkaille

Asukkaiden kuuleminen ja yhteisöllisyys

Elinkeinojen kehittäminen

Houkutteleva tonttitarjonta

Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

Ilmastonmuutoksen torjuminen

Kunnan imagon ja vetovoiman parantaminen

Kunnan talouden tasapainoisuus

Kulttuuripalveluiden, matkailun ja tapahtumien kehittäminen

Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen

Liikenneväylien parantaminen

Liikenneyhteyksien parantaminen

Liikuntapalveluiden kehittäminen

Maaseudun elinvoimaisuuden edistäminen

Nuorison hyvinvoinnin edistäminen

Syrjäytymisen ehkäiseminen

Taajaman ja puistoalueiden kehittäminen

Tasokkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen edistäminen

Terveyspalveluiden hyvän ja nopean saatavuuden…

Tiedottaminen kunnan toiminnasta ja ajankohtaisista asioista

Toimivat tietoliikenneyhteydet

Työllisyyden edistäminen

Vapaa-ajan asumisen edistäminen

Vapaa-ajan asuntojen muuttamisen vakituiseksi…

Ympäristöstä ja vesistöstä huolehtiminen

Yhteistyön edistäminen lähikuntien kanssa

Yhteistyön edistäminen yritysten ja järjestöjen kanssa

Yrittäjyyden edistäminen ja yrityspalvelut

Muu, mikä?
Kuntapäättäjät



Miten valitsemiasi asioita voitaisiin edistää?
(Viisi eniten ääniä saanutta vaihtoehtoa, kuntapäättäjät,

sulkeissa kuntalaisten prosentti)

• Eniten ääniä saivat

kunnan talouden tasapainoisuus 55 % (25 %)

kunnan imagon ja vetovoiman parantaminen 40 % (28 %)

elinkeinojen kehittäminen 40 % (25 %)

aktiivinen kunnan markkinointi mahdollisille uusille                 
asukkaille 35 % (26 %)

yhteistyön edistäminen lähikuntien kanssa 35 % (20 %)

• Asioita voitaisiin edistää mm.

yhteistyö (kunnan sisällä, asukkaiden ja naapurikuntien kanssa)

avoimuus, tiedottaminen

ammattimainen elinkeinojen kehittäminen, uusia yrityksiä, 
työpaikkojen lisääminen yrittäjävetoisesti

markkinointi

avustukset, tuet

taloussuunnitelma

panostus varhaiskasvatukseen ja kouluun



• Tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus yrittäjiä kohtaan

ei suosita muutamia muiden kustannuksella

toimiva johto

korruption kitkeminen

• Käyttämällä paikallisten yritysten tuotteita ja palveluita

tätä lisättävä

tiedotettava hyvin tarjouskilpailuista

Mitä kunta voisi tehdä yrittäjien toimintaedellytysten tukemiseksi 

ja edistämiseksi, uusien yritysten houkuttelemiseksi ja jatkajien 

löytämiseksi? (kuntalaiset)

”Muistutan että kunnan tukeminen ei saa olla epäreilua, niin että sen omissa kiinteistöissä 

vuokralla olevat hyötyvät muihin kilpailijoihin nähden.”

”Aika paljon on mielestäni tehty silloin, kun yrittäjä on mieluisa. Sen sijaan tuntematonta 

yrittäjää ei paljon noteerata.” 

”Kunta käyttäisi enemmän oman kunnan palvelua. Kunnanjohto näyttäisi esimerkkiä 

suosimalla paikallisia palveluja.” 

”Ehdottomasti käyttää oman kylän palveluita kaikessa toiminnassaan, kuten uuden 

koulun rakennus, pesula, urheilukauppa, rakennusliikkeitä, ym.”



• Apua, tukea, neuvontaa

byrokratiaan neuvoja, helpotusta, ymmärrettävyyttä

asiantuntemus, ei vaihtuvia hankkeita, elinkeinoasiamies, yrityskummit

neuvontaa ja tukea käytännön asioihin, yhden luukun -periaate

kurssit

tietoa yrittämisestä kiinnostuneille (yritystoiminnan aloittaminen, 

rahoitus…)

nuorille yrittäjyyskasvatusta ja tietoa yrittäjyydestä kotikunnassa

kasvuun kannustaminen

”Panostamalla laadukkaaseen neuvontapalveluun, joka on yhtenäisessä linjassa muiden 

kuntien kanssa. Kunta voisi tarjota yrityksille esim. verkkokaupan rakentamiseen liittyviä 

kursseja?” 

”Antamalla tukea ja mahdollisuuksia uusille tulijoille eri tavoin, ei pelkästään taloudellista 

apua. Kouluttamalla, kurssittamalla, antamalla perustietoa kiinnostuneille, miten 

yritystoiminnan voi aloittaa ja rahoittaa. Monilla olisi ideoita, muttei tietoa, kuinka 

käytännössä toteutetaan. Vähän potkua ja tietoa niin innostus voisi johtaa toimintaan.”

”Asiantuntija-apua säännösten viidakossa uudelle yrittäjälle.”



• Infra

edulliset, houkuttelevat ja toimivat toimitilat ja tontit

tyhjillään olevat tilat käyttöön, pop up -yrityksiä kesäisin

toimistohotellit

aluesuunnittelu, nelostien varteen tontteja

tiestö, hyvät liikenneyhteydet, teiden kunnossapito

tietoliikenneyhteydet, valokuitu

liikerakennuskeskittymiä

edulliset asunnot (työvoiman hankkiminen)

• Pitkäjänteistä ja avointa politiikkaa

yrittäjien tarpeiden kuunteleminen ja yhteistyö

aidosti osallistava päätöksenteko

avoimuus, ennakointi

tulevaisuuden uskoa kuntaan

”Ilmaiset tonttimaat (tai nimellinen maksu) uusille yrityksille, hyvät 

tietoliikenneyhteydet.”

”Tyhjien tilojen tarjontaa yrittäjien kokeilukäyttöön.”

”Hyvät liikenneyhteydet, tonttitarjonta.”



• Taloudellinen tuki

apurahat, starttilainat, starttirahat, yms. rahoitus

verohelpotukset

edulliset tilat

investointituki

• Jatkuvuus

listaus jatkajaa kaipaavista yrityksistä (esim. kunnan sivuilla)

asiantuntija etsimään jatkajaa

suunnittelu varhaisessa vaiheessa

kisälli ja oppipoika, työharjoittelijat, oppilaitosyhteistyö

asiantuntijatukea siirron ajaksi

head hunting

näkyvyyttä, markkinointia

”Tukea ehkä taloudellisestikin lupaavia, kunnan koko kehityksen ja imagon kannalta 

hyviä yrityksiä ja projekteja. Ehkä stipendi-tyylillä. Innostaisi yrittäjyyteen myös.”

”TET-jaksot, oppisopimuksen hyödyntäminen, neuvonta ja tuki yritysten jatkajille, 

vertaistuki ja yhteistyö. Nuorten sitouttaminen paikkakuntaan. Ostovoiman 

säilyttäminen, jotta asiakkaita. Apua yrityksen toiminnan kehittämiseen alkuvaiheessa.”



• Ilmapiiri ja yhteisöllisyys kuntoon

kunnan imagon kohentaminen

positiivisuus

yhteistyö kunnan ja yrittäjien välillä, kuntien välinen yhteistyö

yritysten välisen yhteistyön tukeminen

tapahtumat

projektit

verkostojen luominen, vertaistukiryhmät

parempi maine, yhteistyökykyinen Sysmä auttaa myös yrittäjiä

yrittäjäystävällisyys

”Kunnan on hyvä jatkaa tiivistä yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa ja kuunnella 

heidän mielipiteitä.” 

”Positiivisella kuntamarkkinoinnilla, joustamalla lupa-asioissa, riitelyn 

lopettaminen päättäjien kesken, ei kukaan halua tulla tällaiseen riitapukareitten 

kuntaan. Itsekin olen miettinyt vakavissani...”



• vetovoima, pitovoima, ostovoiman edistäminen

asukasluku nousuun, muuttoliike Sysmään päin

vapaa-ajan asumisen edistäminen

matkailun ja turismin kasvattaminen ympäri vuoden

maahanmuuttajat, maallemuuttajat, paluumuuttajat

perusasiat kuntoon, hyvät elinolosuhteet asukkaille

hyvät peruspalvelut, palveluiden pitäminen Sysmässä

lapsiperheiden palvelut, työikäisiä perheitä paikkakunnalle

”Luomalla ihmisille mahdollisimman hyvät olosuhteet. Sitten asukkaaksi tulee yrittäjiä, 

kuten minä ja viihdyn ja yritän. En tarvitse Sysmän kuntaa yhtään mihinkään 

yrityksessäni. Eli te olette täysin tarpeeton minun kannalta.” 

”Panostamalla lapsiperheiden hankkimiseen kuntaan laittamalla kouluasia kuntoon. 

Jos kunta on lapsiystävällinen, niin yrittäjäikäiset ihmiset pysyvät kunnassa ja 

mahdollisesti uusiakin tulee yrittämään. Pitäisi myös arvostaa vakinaisia asukkaita, 

eikä vain eläkeläismuuttajia.”

”Yrittäjyys tarvitsee asiakkaita eli asukkaita, tämä on vaikea kysymys. Toisaalta itse 

ajattelen, että luonnonrauha on se, joka tänne maalle tuo. Ehkä parasta olisi pitää 

tämä pienenä kuntana, jossa lähinnä peruspalvelut on turvattu.”



• Uudet ideat

kunnan tarvitsemien uusien palveluiden ja tuotteiden kartoittaminen    

-> mille kysyntää, mutta ei tarjontaa

-> uusia yrityksiä ja työpaikkoja

ei-paikkakuntasidonnaisten yritysten kartoittaminen

ennakkoluuloton suhtautuminen uusia ideoita kohtaan

pienteollisuus (esim. käsityö ja lähiruokatuotanto)

alihankintayritykset, mikroyritykset

vesistön hyödyntäminen, kalastus ja kalanjalostus

maatalouden alueelta jokin tuotannollinen erikoistuminen

”Kunnan pitäisi näyttää avoimesti, millaisia urakoita, töitä tai tuotteita joudutaan 

haalimaan kuntarajojen ulkopuolelta, että paikalliset yritykset voisivat niitä tuottaa. Tai 

tämän kautta voisi syntyä uusia yrityksiäkin ja parhaimmillaan sitä kautta työpaikkojakin.”

”Ideariihiä, säännöllisesti!”

”Ideoi, kehitä liikeideoita, houkuttele, hanki yrittäjiä, tue toimintaa. Pinxin mäki, leirintäalue 

ja Sysmä Marina ovat hyviä, onnistuneita esimerkkejä.” 

”Vai onko tärkeämpää tukea ja kehittää olemassa olevia? Jotta nämä voisivat laajentaa, 

kehittyä ja palkata uutta työvoimaa.”



• Markkinointi

yrityshakemisto kunnan sivuille

positiivista näkyvyyttä kunnalle ja yrityksille

maa- ja metsätalousyrittäjyyttä näkyväksi

markkinointikampanjat (kohdennetut, brändäämällä kunnan 

vahvuuksia)

yrittäjämyönteisyyden esille tuominen, erottuminen muista kunnista

tiedottaminen yrittämisen mahdollisuuksista kunnassa ulkopuolisille

• Yrittäjien tukeminen ei ole kunnan vastuulla, ei kunnan murhe

”Jatkuva some kampanjointi eri alustoilla ja esimerkkien avulla. Sopivat eri alojen yrittäjät 

mukaan yrittäjyys kampanjaan luomaan positiivista viestiä.” 

”Jatkajaa kaipaavista yrityksistä voi olla jossain yhteinen selkeä kooste, jonka muuttoa 

harkitsevat löytäisivät helposti (pelkän puskaradion kautta tieto ei kulje kaikille 

mahdollisille tahoille ja kunnan ulkopuolisille). Olisi varmaan helppo toteuttaa?! Ja 

kannattaa myös mainostaa, että tällaista löytyy, ettei huku sinne netin tietotulvaan!”

”Avainkysymys on miksi joku työikäinen haluaisi muuttaa Sysmään, jos tätä mainostetaan 

eläkeläisten "paratiisina". Lapsiperheet mainontaan vahvasti mukaan.”

”Kunnan tehtävä ei ole kannatella yrittäjiä.” 



• Infra, tilat, tontit, tiet, kaavoitus, maa-alueiden vuokraaminen

• Neuvonta, henkinen tuki, kurssit, verkostoapu

• Starttiraha, tukea rahoituksen hakemiseen

• Oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus yrittäjiä kohtaan

• Oman kunnan yrittäjien käyttäminen kunnan hankinnoissa

• Yrittäjämyönteisyys, tiedottaminen

• Yhteistyö kunnan ja yrittäjien välillä, yritysten välillä (toimitilat, 
synergiaedut…), naapurikuntien kanssa

• Elinkeinoasiamiehen tms. palkkaaminen

• Ostovoiman ylläpitäminen

• Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut, lapsiperheiden hyvinvointi

• Yhteismarkkinointi

• Palveluseteli avuksi

• Kunnan imagon puhdistaminen

Mitä kunta voisi tehdä yrittäjien toimintaedellytysten tukemiseksi 

ja edistämiseksi, uusien yritysten houkuttelemiseksi ja jatkajien 

löytämiseksi? (kuntapäättäjät)



Tulevaan hyvinvointisuunnitelmaan liittyvät kysymykset

• Seuraavat kysymykset liittyivät tulevaan hyvinvointisuunnitelmaan.

• Kysymyksiin liittyvä aineisto on toimitettu tarkemmin tutkittavaksi Minna 

Veistilälle ja Tuija Pessalle.



Liikenne ja Liikkuminen
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Positiivinen me-henki
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Terveys- ja sosiaalipalvelut
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Liikunta- ja kuntoilupalvelut
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Kunnan yleisilme
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Työllisyyden edistäminen
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Asennoituminen vanhuksiin ja vammaisiin
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Mikä Sysmässä edistää sinun hyvinvointiasi?
(kuntapäättäjät)

• Liikunta, kulttuuri, harrastukset 57 %

• Asuinympäristön turvallisuus ja terveellisyys 36 %

• Luonto, maaseutu 29 %

• Palvelut, terveyspalvelut 29 %

• Työ

• Henkilökohtaiset asiat: perhe, ystävät, koti, juuret…

• Luonto, puhtaus, ympäristö, vesistöt  45 %

• Palvelut, terveydenhoito, kaupat, palvelut lähellä 41 %

• Harrastus- ja liikuntamahdollisuudet, tapahtumat, kulttuuri, kirjasto ja 

järjestötoiminta 34 %

• Turvallisuus, rauha, yhteisöllisyys 17 %

• Työ 8 %

• Sijainti, liikenneyhteydet 6 %

• Henkilökohtaiset asiat: perhe, ystävät, koti, juuret…

Mikä Sysmässä edistää sinun hyvinvointiasi?
(kuntalaiset)



• Lapsiperheet, lapset, nuoret, koulu 38 %

• Yhteisöllisyys, ilmapiiri, positiivisuus, imago, avoimuus, tiedottaminen, 

kuntalaisten kuuleminen, yhteistyö, hallinto, kunnan päätöksenteon henki, 

oman seudun arvostaminen 30 %

• Harrastusmahdollisuudet, liikuntapaikat, aktiviteetit, kulttuuri,         

tapahtumat 23 %

• Sosiaali- ja terveyspalvelut 19 %

• Infra, tiet, ympäristön ja taajaman viihtyisyys (siisteys,                 

rakennusten kunto…) 15 %

• Vanhusten asiat 10 %

• Palvelut yleensä (saattaa sisältää myös sote-palvelut, kaupat…) 9 %

• Luonto, ympäristö, vesistöt 6 %

• Julkinen liikenne 6 %

• Työllisyys, työhyvinvointi 4 %

• Jätehuolto 4 %

Mihin kuntalaisten hyvinvointia edistäviin asioihin pitäisi 

mielestäsi jatkossa Sysmässä panostaa?
(kuntalaiset)



Mihin kuntalaisten hyvinvointia edistäviin asioihin pitäisi 

mielestäsi jatkossa Sysmässä panostaa?
(kuntapäättäjät)

• Vapaa-ajan palvelut, harrastusmahdollisuudet, liikuntapaikat 62 %

• Ikäihmisten asiat, omaishoito 31 %

• Lapsiperheet, sivistystoimi, koulu 23 %

• Sosiaali- ja terveyspalvelut 23 %

• Imago ja yleinen ilmapiiri 

• Hyvät vuokra-asunnot

• Elinkeinojen kehittäminen

• Palveluiden parantaminen edelleen

• Osallistava ja avoin päätöksentekokulttuuri

• Ympäristön suojelu

• Tiedottaminen

• Työllisyys

• Matkailu


