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Visio 
”Kuhmoisissa on luontaista elinvoimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja 

yhteisöille. Kuhmoisten tunnetusti luonnonkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika 
sujuvat sekä yhteydet muualle toimivat.”  
 

 

Tavoitteet
 

o Myönteinen asenne yrittäjyyteen 

o Aktiivinen yhdessä toimiminen 
o Tehokkaat kuntapalvelut 

o Houkuttelevat yritystontit ja -
kiinteistöt 

o Toimiva infrastruktuuri 

 
o Yrittäjyyden edistäminen 

o Matkailun ja elämyspalveluiden 
lisääminen 

o Asuntotuotannon lisääminen 
o Elävät kylät 
o Viihtyvät vapaa-ajan asukkaat 

 
 

 
 
Myönteinen asenne yrittäjyyteen 

 
Meillä on suuri halu muutoksiin, 

innovaatioihin ja joustavuuteen. 

Luomme viihtyisän ja houkuttelevan 

kunnan, jossa arvostetaan yrittäjiä ja 

elinkeinoelämää. Meillä on myönteinen 

asenne yrittäjiin ja yrittäjyyden 

merkitykseen kunnan kehittymiselle.  

 

Keinot: 

o Kunnalla on kokopäivätoiminen 

kehittämisasiamies 

o Kunnalla on kunnanhallituksen 

asettama elinkeinotyöryhmä, jonka 

yhtenä tehtävänä on vahvistaa 

yritysten asemaa kunnassa. 

Työryhmään kuuluu sekä kunnan ja 

elinkeinoelämän edustajia 

o Kunnan elinkeinostrategiaa 

päivitetään vuosittain 

o Kunta auttaa vahvistamaan 

kuhmoislaisten yritysten imagoa ja 

medianäkyvyyttä 

o Kunta- ja elinkeinoelämä luovat 

yhdessä yrittäjämyönteistä ilmapiiriä  

 

Aktiivinen yhdessä toimiminen 

 

Käymme avointa, aktiivista ja 

rakentavaa vuoropuhelua kunnan ja 

paikallisten yrittäjien kanssa 

 

Keinot: 

o Kunnan kehittämisasiamies 

kuuntelee yritysten ja markkinoiden 

tarpeita ja pyrkii vastaamaan 

tarpeisiin toimimalla aktiivisesti 

yhdessä yrittäjien kanssa 

o Kunta tuottaa asiakaslähtöistä ja 

asiantuntevaa palvelua elinkeinojen 

kehittämiseen 

o Kunta auttaa asiakkaana olevia 

yrityksiä ja yrittäjiä ratkaisemaan 

eteen tulevia ongelmia 

o Kunta osallistuu aktiivisesti 

työllisyyden hoitoon 

o Kunnalla on selkeät ja laadukkaat 

nettisivut 
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Tehokkaat kuntapalvelut 

 

Toimimme siten, että yritykset saavat 

kaikki kuntapalvelut käyttöönsä 

nopeasti ja tehokkaasti 

 

Keinot: 

o Kunnan kehittämisasiamies on 

helposti tavoitettavissa 

o Toimintatapamme perustuu 

mahdollisimman nopeaan ja helposti 

lähestyttävään palveluun 

 

 

Houkuttelevat yritystontit ja -

kiinteistöt 

 

Tuemme aktiivisella tontti- ja 

toimitilamarkkinoinnilla yrityksien 

sijoittumista kuntaamme.  

 

Keinot: 

o Kunnan strateginen maanhankinta 

ja pitkäjänteinen kaavoittaminen 

mahdollistavat yrittäjien joustavan 

sijoittautumisen kuntaan. Pyrimme 

ennakoimaan vähintään viiden 

vuoden tarpeen 

o Kunta markkinoi aktiivisesti 

vapautuvia ja vapaana olevia 

toimitiloja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimiva infrastruktuuri 

 

Teemme työtä kehittääksemme alueen 

liikenneyhteyksiä, energiatuotantoa, 

tietoliikenneyhteyksiä sekä edistämme 

toimillamme keskustan ja kyläalueiden 

viihtyisyyden kehittymistä.  

 

Keinot: 

- Meillä on toimiva yhteistyö Ely- 

keskuksen, ympäristökuntien ja 

asianosaisten viranomaisten kanssa 

- Lobbaamme seudun infrastruktuurin 

puolesta eri viranomais- ja 

päättäjätasolla 

- Kunnan teiden ja muun 

infrastruktuurin suunnittelu on 

pitkäjänteistä ja toteutetaan 

tärkeysjärjestyksessä 

 

 

Yrittäjyyden edistäminen 

 

Haluamme luoda hyvät 

toimintaedellytykset ja kiinnostuksen 

yrittämiseen ja yrittäjyyteen. 

Haluamme kannusta oman osaamisen 

kehittämiseen. 

 

Keinot: 

o Suhtaudumme myönteisesti 

yrittäjyyskasvatukseen ja kunnan 

kouluissa kannustetaan yrittäjyyteen 

o Kunta panostaa kehittämistyöhön 

myös lisäämällä yhteistyötä mm. 

oppisopimuskoulutuksen toteuttajien 

kanssa  
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Matkailun ja elämyspalveluiden 

lisääminen 

Päijänne on tärkeä osa kuntaamme. 

Päijänteen alue on ainutlaatuista 

suomalaista maisemaa jonka 

mahdollisuuksia hyödyntämällä voimme 

lisätä alueen matkailua ja 

elämyspalveluita. Kuntamme on 

arvostettu kulttuuripitäjä ja sijaintimme 

Lahden, Tampereen ja Jyväskylän 

keskipisteessä lähellä 

pääkaupunkiseutua antaa 

mahdollisuuden kehittää uutta ja 

vetovoimaista matkailuelinkeinoa 

kuntaamme.  

 

Keinot: 

o Kunta osallistuu aktiivisesti neljän 

vuodenajan Päijänteen matkailun ja 

elämyspalveluiden kehittämiseen 

o Kunta osallistuu aktiivisesti 

kulttuurimatkailun kehittämiseen 

o Kunta luo yhteistyöhankkeita 

lähialueen kuntien kanssa 

o Kuhmoisissa on hyvät ja toimivat 

satamapalvelut veneilijöille 

o Kunnan matkailunähtävyyksistä on 

helppo saada tietoa kunnan 

verkkosivuilta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asuntotuotannon lisääminen 

 

Kuhmoisten kunta tarjoaa houkuttelevia 

omakotitalo-, rivitalo- ja 

kerrostalotontteja 

 

Keinot: 

o Tuemme aktiivisella 

tonttimarkkinoinnilla uusien 

asukkaiden muuttamista kuntaan  

o Kaavoitamme houkuttelevia tontteja 

kunnan alueelle 

o Kannustamme kunnasta 

poismuuttaneita löytämään 

kuntamme uudelleen  

 

Elävät kylät 

 

Kuhmoisten kylät ovat turvallisia asua 

ja yrittää. 

 

Keinot: 

o Laajakaista Kaikille 2015- hankkeen 

toteutuminen 

o Hyvät liikenneyhteydet 

o Maan ja metsän erikoistuotannon 

hyödynnämme uudeksi 

yritystoiminnaksi  

o Kylien yhdistystoiminnan tukeminen  

o Vapaa-ajan asukkaiden viipymän 

lisääminen ja osaamisen 

hyödyntäminen myös kylien 

kehittämisen voimavarana  
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Viihtyvät vapaa-ajanasukkaat 

 

Kunta on viihtyisä ja houkutteleva 

ympäristö viettää vapaa-aikaa. Kunnan 

palvelut ovat laadukkaita ja ne ovat 

myös vapaa-ajanasukkaiden helposti 

saavutettavissa. Kunnasta löytyy 

houkuttelevia vapaa-ajanasuntojen 

tontteja.  

 

Keinot: 

o Kunnan ja yritysten palvelut ovat 

laadukkaita ja helposti saavutettavia 

o Markkinoimme kuntaamme 

turvallisena ja viihtyisänä paikkana 

viettää vapaa-aikaa 

o Aktivoimme vapaa-ajanasukkaita 

mukaan kunnan toimintaan 

o Tuemme vapaa-ajan asukkaan 

mahdollisuuksia muuttaa 

vakituiseksi asukkaaksi kuntaamme 

o Tapaamme vapaa-ajanasukkaita 

säännöllisesti ja kuuntelemme 

heidän tarpeitaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuhmoinen – Luonteva valinta 

yrityksille ja perheille 

 

Toimimme hyvän elämänlaadun 

takaamiseksi kuhmoislaisille. 

Tarjoamme laadukkaita ja helposti 

saatavilla olevia palveluja sekä 

asumista viihtyisässä 

asuinympäristössä.  

 

Keinot: 

o Kunnan peruspalvelut ovat helposti 

saatavilla. Kuhmoislaiset voivat 

helposti ottaa yhteyttä 

työntekijöihimme ja kunnan 

johtoon, asioida kanssamme ja 

saada tietoa siitä mitä Kuhmoisissa 

tapahtuu 

o Kunnan laadukkaille palveluille on 

tunnusomaista osaavat ja 

motivoituneet työntekijät. 

Asiakaslähtöisillä työtavoilla ja 

ystävällisellä ja myönteisellä 

kohtelulla vastaamme 

kuhmoislaisten odotuksiin. 

o Vapaa-ajan toiminnan, liikunnan ja 

vapaan sivistyksen tarjonnalla on 

tärkeä tehtävä kunnan toiminnassa 

o Kuhmoisten perinteistä 

kulttuurielämää arvostetaan ja 

tuodaan esille. Yhteistyössä 

yritysten, yhdistysten ja muiden 

toimijoiden kanssa kunta huolehtii, 

että kuhmoislaisilla on käytettävissä 

toimiva julkisten, yksityisten ja 

vapaaehtoisten palvelujen 

kokonaisuus.  

 

 

Kuhmoisten kunnan elinkeino- ja työllisyysstrategia on kunnan tahdonilmaus kunnan 

elinkeinojen ja työllisyyden kehittämiseksi. Työn tekemiseen on osallistunut Ramboll 

Oy, kunnan asukkaat, virkamiehet ja kunnanhallituksen valitsema strategiatyöryhmä 

joka koostuu alueen yrittäjistä, poliittisista päättäjistä ja kunnan virkamiehistä.  


