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Johdanto 

Kuhmoisten kuntastrategia on suunnitelma kunnan tulevaisuudesta. Kuntastrategia on kunnanvaltuuston ja 

kuntalaisten näkemys kunnan tärkeimmistä tavoitteista ja kehittämisen painopistealueista. 

Kuntastrategia on kunnan merkittävä kunnan johtamisen ja ohjaamisen väline. Valtuustokauden aikana tapahtuva 

maakuntauudistus ja Kuhmoisten kunnan maakunnan vaihdos Keski-Suomesta Pirkanmaalle muuttaa kunnan 

toimintaympäristöä.  

Kuhmoisten kunnan strategian valmistelu käynnistyi jo vuoden 2017 alkupuoliskolla, kun Kuhmoinen lähti mukaan 

BDO Oy:n toteuttamaan HYVE 2018- johtaminen tulevaisuuden kunnassa -ohjelmaan. Strategiatyön aikana on kerätty 

materiaalia ja palautetta strategian tueksi useassa valtuuston strategiaseminaarissa ja lokakuussa järjestetyssä 

kuntalaisten kuulemistilaisuudessa.  
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Kuhmoisten arvot ja toimintaperiaatteet 

Kuhmoinen on edelläkävijä ja toimii ennakkoluulottomasti, avoimesti ja luovasti. Arjen asiat sujuvat mutkattomasti. 

Parhaita voimavarojamme ovat vakituiset- ja kausiasukkaat, monialaiset yritykset ja yhteisöt. 

Strategiset painopisteemme ja valtuustokauden tavoitteemme 

1. Päämääränämme on, että Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia 

asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palveluiden avulla. 

 Valtuustokauden 2017–2021 tavoitteet 

 Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävistä palveluista ja toimintaympäristön 

viihtyvyydestä. 

 Edistämme vanhusten laadukasta ja turvallista elämää tukemalla muun muassa 

kohtuuhintaista senioriasumista ja sitä tukevaa yritystoimintaa. 

 Pidämme yllä monipuolisia harrastamispaikkoja ja autamme harrastusmahdollisuuksien 

koordinoinnissa ja markkinoinnissa. Keskitymme erityisesti liikuntaharrastusten 

kehittämiseen. 

 

2. Päämääränämme on vahvistaa kunnan yritystoimintaa ja elinvoimaa Päijänteen ja luonnon tarjoamia 

mahdollisuuksia hyödyntämällä. 

 Valtuustokauden 2017- 2021 tavoitteet 

 Kuhmoisten satama-alueen kehittäminen Suomen vetovoimaisimmaksi venesatama-

alueeksi, jossa toimintaa on ympäri vuoden. 

 Lisäämme luontomatkailun edellytyksiä ja luontoharrastamisen mahdollisuuksia 

panostamalla virkistysreitteihin. 

 Houkuttelemme uutta yritystoimintaa kuntaan markkinoimalla tonttejamme ja toimivia 

yhteyksiä. 

 

3. Päämääränämme on taata vahva taloudellinen toimintapohja sekä henkilöstön hyvinvointi. Kannustamme 

kuntalaisia osallistumaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä. 

 Valtuustokauden 2017- 2021 tavoitteet 

 Kannustamme kuntalaisia yhteisölliseen toimintaan kylätoiminnan ja hanketoiminnan 

kautta 

 Vahvistamme työnantajakuvaamme panostamalla työntekijöidemme osaamiseen 

kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen 

 Vahvistamme resurssipohjaamme etsimällä aktiivisesti uusia kumppaneita ja vahvistamalla 

yhteistyötä nykyisten kanssa, sekä toteuttamalla kunnan kiinteistöstrategian. 

 

4. Päämääränämme on, että kunnan omistajapolitiikka on kuntastrategian tavoitteiden mukainen.  

 Kunnan konserniohjaus tukee kuntakonsernin kokonaisetua  

 Kuntakonsernin yhtiöiden taloudellinen toiminta tukee omalta osaltaan kunnan talouden 

tasapainoa. 

 



 
Kuntainfo 

 

Kuhmoisten kunta sijaitsee Päijänteen länsirannalla, valtatien no: 24 varrella. Kuhmoisten naapurikuntia ovat 

Jämsä, Kangasala, Luhanka, Orivesi, Padasjoki ja Sysmä. Kuhmoinen sijaitsee kolmen maakunnan rajalla, 

etelässä kunta rajoittuu Päijät – Hämeeseen ja lännessä Pirkanmaahan. Kuhmoinen liittyy Pirkanmaan 

maakuntaan vuonna 2020 toteutumassa olevan maakuntauudistuksen myötä. Kuhmoinen sijaitsee vain noin 

tunnin ajomatkan päässä Lahdesta, Hämeenlinnasta, Tampereesta ja Jyväskylästä ja Helsinkiin ajaa noin 

kahdessa tunnissa. Lähin kaupunki Jämsä sijaitsee reilun puolentunnin ajomatkan päässä.  

 

Perustiedot: 

 

Itsenäinen vuodesta   1868 

Asukasluku (31.12.2016)   2 287 

Väestön taajama-aste   57,4 % 

Väestötiheys    3,64 as/km2 

Vapaa-ajanasuntoja   3 000 kpl 

Pinta-ala    937 km2 

Maapinta-ala    661 km2 

Sisävesiä    276 km2 

Veroprosentti 2017   20,75 

Metsäomaisuus noin   1 100 ha 

Henkilöstön määrä 2016   100, josta vakituisia 80 hlö  

Kunnanvaltuusto 21 jäsentä, kunnanhallitus 7 jäsentä 

Yhtenäiskoulu esiopetuksesta lukioon 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunta vuodesta 2013 alkaen 

Yrityksien lukumäärä noin 230  

Hinku- hiilineutraali kunta vuodesta 2008 

Maakuntauudistuksen myötä Kuhmoisista tulee osa Pirkanmaata vuonna 2020 
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