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SYSMÄN ARVOT

Sysmä on oikeudenmukainen, 
yrittäjäystävällinen, yhteisöllinen ja 

luontoa arvostava. 



Oikeudenmukaisuudella 
tarkoitamme monipuolista 

tiedottamista ja päätösten perustelua, 
tasapuolista kohtelua ja asiakeskeistä 

käsittelyä.

Yrittäjäystävällisyydellä 
tarkoitamme yrittäjyyskasvatusta, 
elinvoimapoliittista ohjelmatyötä, 

hankintojen hyvää toteutusta ja 
monipaikkaisuuden tukemista.



Yhteisöllisyydellä

tarkoitamme avointa keskustelua, 
osallisuutta ja yhteenkuuluvuuden 

tunnetta, toisista välittämistä ja 
erilaisten arvojen vastavuoroista 
huomioimista. Hyvähenkiseen 

yhteisöön on helppo tulla.

Luonnon arvostamisella  
tarkoitamme vastuullista ilmaston, 
vesistöjen, rakennetun ympäristön, 

maiden ja metsien huomioimista 
kaikissa kunnan toiminnoissa. 



SYSMÄN VISIO

Yhdessä Sysmässä



SYSMÄN STRATEGINEN PERUSTA

Yhdessä 
Sysmässä

Puhdas ja toimiva 
luontoympäristö

Riittävät ja 
laadukkaat 

palvelut 
kuntalaisille, 
yrittäjille ja 
vapaa-ajan 
asukkaille Lähidemokratia

ja osallisuuden 
kokemukset



SYSMÄN STRATEGISET 

TAVOITTEET

• Luonto edistää sysmäläisten hyvinvointia.

• Elinkeinotoiminta ja sen  kehittäminen perustuu 

luonnon monimuotoiseen ja kestävään 

hyödyntämiseen. 

• Laadukkaat peruspalvelut, lukio ja 

kulttuuripalvelut säilyvät paikkakunnalla.

• Sysmän houkuttelevuutta kehitetään yhteistyöllä.

• Sysmä säilyy itsenäisenä ja vakavaraisena kuntana, 

joka pystyy järjestämään tarvittavat palvelut.

• Sysmässä on helppoa osallistua keskusteluun 

yhteisistä asioista.

• Talouden suunnitteluprosessi on avoin ja toimiva.



LUONTOTAVOITTEET
Tavoite Toimenpiteet Raportointivastuu

Luonto edistää 

sysmäläisten 

hyvinvointia

Elinkeino-

toiminta ja sen  

kehittäminen 

perustuu luonnon 

monimuotoiseen 

ja kestävään 

hyödyntämiseen

• Kestävän kehityksen ja ympäristövastuun 

edistäminen

• Toimivan joukkoliikenteen edistäminen

• Hiilineutraalisuuteen pyrkiminen

• Uusiutuvien polttoaineiden käyttö

• Metsien virkistyskäytön edistäminen

• Jätehuollon kehittäminen

• Maisemanhoito

• Luonto- ja terveysliikunnan edistäminen

• Vesistöistä ja pohjavedestä huolehtiminen

• Maa- ja metsätalouden
toimintaedellytysten turvaaminen

• Etätyöyhteisöjen kehittäminen
• Loma-Ilolan rakentaminen
• Päijätsalo 2:n ja 3:n toteuttaminen
• Luontopalvelujen rakentaminen ja 

tuotteistaminen
• Toimivat käytännöt vapaa-ajan asuntojen 

muuttamiseen vakituisiksi

Ympäristönsuojelutarkastaja

Kunnanhallitus

Toimintaympäristövaliokunta

Toimintaympäristövaliokunta

Kunnanhallitus

Toimintaympäristövaliokunta

Maankäytön suunnittelija

Nuoriso- ja liikuntapäällikkö

Toimintaympäristövaliokunta

Maaseutuasiamies ja MHY 
(sopimukset), 
Lomituspalvelujohtaja, 
Kunnanhallitus
Elinvoimatyöryhmä
Kunnanhallitus
Maankäytön suunnittelija
Elinvoimatyöryhmä

Rakennusvalvonta



PALVELUTAVOITTEET
Tavoite Toimenpiteet Raportointivastuu

Laadukkaat peruspalvelut, 

lukio ja kulttuuripalvelut

säilyvät paikkakunnalla 

• Varhaiskasvatuksen ja 

koulun rakenteiden 

kehittäminen

• Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-

ajan palvelujen edistäminen

• Sote-palvelujen kehittäminen 

maakunnallisena 

monitoimijaisena yhteistyönä

• Yritystoiminnan ja 

paikallistalouden 

edellytysten edistäminen

• Tiestön hoitoon 

vaikuttaminen

• Tietoliikenneyhteyksien 

kehittämiseen vaikuttaminen

• Toimiva henkilöstö- ja 

omistajapolitiikka

Hyvinvointivaliokunta, 

Toimintaympäristövaliokunta,

Kunnanhallitus

Hyvinvointivaliokunta

Sosiaalijohtaja

Kunnanjohtaja

Toimintaympäristövaliokunta

Toimintaympäristövaliokunta

Henkilöstötoimikunta, 

Kunnanhallitus



PALVELUTAVOITTEET 
Tavoite Toimenpiteet Raportointivastuu

Sysmän houkuttelevuutta 

kehitetään yhteistyöllä

Sysmä säilyy 

vakavaraisena kuntana, 

joka pystyy järjestämään 

tarvittavat palvelut

• Palvelutarpeiden 

tunnistaminen ja uusien 

palvelutuotteiden etsiminen

• Yrittäjyyden ja 

yrittäjäyhteistyön 

edistäminen

• Myönteisen Sysmä-kuvan 

vahvistaminen 

sisällöntuottajia 

hyödyntämällä

• Pitkäjänteinen ja avoin 

talouden seuranta ja 

ennakointi

• Käyttötalouden 

sopeuttaminen talouden 

realiteetteihin

• Investointien tehokas 

suunnittelu ja toteutus

Elinvoimatyöryhmä

Matkailu- ja 

markkinointineuvoja, 

Elinvoimatyöryhmä

Matkailu- ja 

markkinointineuvoja, Johtoryhmä

Talousjohtaja

Kunnanjohtaja

Tekninen johtaja, 

Talousjohtaja



LÄHIDEMOKRATIATAVOITTEET
Tavoite Toimenpiteet Raportointivastuu

Sysmässä on helppoa 

osallistua 

keskusteluun 

yhteisistä asioista

• Yksi Sysmä -hengen 

vahvistaminen

• Some-kanavien ja nettisivujen 

hyödyntäminen osallisuuden 

edistämiseen

• Sysmä-areena ja muut 

vuorovaikutteiset 

osallistumisfoorumit

• Avoimet tilaisuudet 

ajankohtaisista asioista

• Kolmannen sektorin 

yhteisöllisyyden edistäminen

Johtoryhmä

Johtoryhmä

Johtoryhmä

Johtoryhmä 

Nuoriso- ja 

liikuntapäällikkö

Talouden suunnittelu-

prosessi on avoin ja 

toimiva

• Kuntapäättäjien taloustiedon ja 

osallisuuden edistäminen 

• Kuntalaisten tiedottaminen ja 

kuuleminen talousasioissa

Kunnanjohtaja

Johtoryhmä



PRIORISOIDUT
STRATEGISET HANKKEET

Ilolan alue
Päijätsalo 2 ja 3

Meijän päiväkotikoulu
Liikuntakampus

Pito- ja vetovoimainen Sysmä



TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Raportointivastuullisten neljännesvuosiraportit 
kunnanhallitukselle talousarvioseurannan yhteydessä.

Raporttien neljännesvuosiesittely valtuustolle 
ja vuosiarviointi valtuustossa.


