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VISIO 2035: Kuhmoinen – Päijänteen Paratiisi

Tarjoamme houkuttelevan 
asuinympäristön ja kunnan 
asukasmäärä sekä 
tunnettavuus kasvaa

Luomme kuntalaisille hyvät 
puitteet sujuvaan ja aktiiviseen 
arkeen sekä kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin

Edistämme vapaa-ajan ja 
viihtymisen mahdollisuuksia 
vakituisille ja kausiasukkaille sekä 
matkailijoille

Mahdollistamme vakaalla 
taloudella, hyvinvoivalla 
henkilöstöllä ja yhdessä 
tekemisellä

• Myönteisen kuntakuvan ylläpitäminen 
ja vahvistaminen kaikessa 
toiminnassa.

• Houkuttelevien asuin- ja 
elinympäristöjen kehittäminen koko 
kunnan alueelle.

• Työllistymisen ja työpaikkojen 
syntymisen mahdollistaminen 
paikkariippumattomasti.

• Kausiasukkaiden Kuhmoisissa 
viettämän ajan lisääminen ja 
vakituisen asumisen 
mahdollistaminen.

• Paluumuuton edistäminen 
Kuhmoisiin.

• Palveluiden ja sujuvan asioinnin 
kehittäminen digitalisaatiota 
hyödyntäen.

• Asukkaiden 
osallistumismahdollisuuksien ja 
yhteistyön lisääminen palveluiden 
kehittämisessä.

• Laadukkaan koulupolun ylläpitäminen 
ja kehittäminen sekä lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin tukeminen.

• Ikäihmisten toimintakyvyn ja 
aktiivisen arjen ylläpitäminen.

• Liikenneyhteyksien edistäminen.

• Ainutlaatuisten luonto- ja 
kulttuurikohteiden markkinointi ja 
kehittäminen matkailun, viihtymisen 
ja hyvinvoinnin lähteinä 
ympärivuotisesti.

• Liikuntapaikkojen ja retkeilyreitistöjen
näkyvyys ja markkinointi.

• Vapaa-ajan mahdollisuuksien 
kehittäminen yhteistyössä kylien ja 
yhdistysten kanssa.

• Satama-alueen kehittäminen entistä 
vetovoimaisemmaksi matkailualueeksi 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

• Kunnan työntekijöiden 
työhyvinvointiin ja ajantasaiseen 
osaamiseen panostaminen. 

• Suunnitelmallisuuden lisääminen 
kuntakonsernin taloudessa, 
hankinnoissa, hankkeissa, 
investoinneissa ja seurannassa.

• Aktiivinen maakunnallisen ja kuntien 
välisen yhteistyön ja edunvalvonnan 
edistäminen.

• Vastuullisen toiminnan edistäminen ja 
ympäristönäkökulmien huomioiminen 
päätöksenteossa.



Kuhmoinen on itsenäinen ja elinvoimainen kunta Suomen parhaalla paikalla Päijänteen rannalla, 
johon on hyvä asettua asumaan. Kunnan luontoympäristöä hyödynnetään hyvinvoinnin, vapaa-ajan 
ja matkailun lähteenä. 

Rakennamme virikkeellistä hyvinvoivien ja onnellisten asukkaiden yhteisöä, jossa kannustetaan 
yrittäjyyteen ja rohkeisiin innovaatioihin. Kuhmoisissa on asukaslukuun nähden kattavat ja sujuvat 
palvelut. Kunnassa on tarjolla elämisen ja asumisen mahdollisuuksia keskustasta kyliin.
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Toimintaa ohjaavat arvot

Yhteisöllisyys

Toimimme yhdessä asukkaiden, yrittäjien 
ja kausiasukkaiden kanssa ja 
hyödynnämme kaikkien osaamista kunnan 
kehittämisessä. Ketään ei jätetä yksin. 

Etsimme aktiivisesti ja avoimesti 
yhteistyömahdollisuuksia yli kunta- ja 
organisaatiorajojen. 

Edistämme kannustavaa, rakentavaa ja 
kunnioittavaa ilmapiiriä työntekijöiden 
sekä luottamushenkilöiden kesken.

Rohkeus

Kehitämme kuntaa 
ennakkoluulottomasti ja teemme 
rohkeita päätöksiä kuntalaisten ja 
kunnan elinvoimaisuuden eteen.

Uskallamme suunnitella 
innovatiivisia ratkaisuja ja olla 
myös ylpeitä omasta 
kunnastamme.

Palvelu-
henkisyys

Tuotamme tasokkaita palveluita 
ja toimimme asiakaslähtöisesti.

Olemme helposti lähestyttäviä 
ja palvelemme ystävällisesti, 
ripeästi ja joustavasti.



Kuhmoinen tarjoaa houkuttelevan asuinympäristön ja kunnan 
asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa

1. Myönteisen kuntakuvan ylläpitäminen ja vahvistaminen kaikessa toiminnassa.

2. Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueelle.

3. Työllistymisen ja työpaikkojen syntymisen mahdollistaminen paikkariippumattomasti.

4. Kausiasukkaiden Kuhmoisissa viettämän ajan lisääminen ja vakituisen asumisen 
mahdollistaminen.

5. Paluumuuton edistäminen Kuhmoisiin.



Kuhmoinen luo kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen 
arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

1. Palveluiden ja sujuvan asioinnin kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen.

2. Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien ja yhteistyön lisääminen palveluiden 
kehittämisessä.

3. Laadukkaan koulupolun ylläpitäminen ja kehittäminen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
tukeminen.

4. Ikäihmisten toimintakyvyn ja aktiivisen arjen ylläpitäminen.

5. Liikenneyhteyksien edistäminen.



Kuhmoinen edistää vapaa-ajan ja viihtymisen mahdollisuuksia 
vakituisille ja kausiasukkaille sekä matkailijoille

1. Ainutlaatuisten luonto- ja kulttuurikohteiden markkinointi ja kehittäminen matkailun, 
viihtymisen ja hyvinvoinnin lähteinä ympärivuotisesti.

2. Liikuntapaikkojen ja retkeilyreitistöjen näkyvyys ja markkinointi.

3. Vapaa-ajan mahdollisuuksien kehittäminen yhteistyössä kylien ja yhdistysten kanssa.

4. Satama-alueen kehittäminen entistä vetovoimaisemmaksi matkailualueeksi yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa.



Kuhmoinen mahdollistaa vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä 
ja yhdessä tekemisellä

1. Kunnan työntekijöiden työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen. 

2. Suunnitelmallisuuden lisääminen kuntakonsernin taloudessa, hankinnoissa, hankkeissa, 
investoinneissa ja seurannassa.

3. Aktiivinen maakunnallisen ja kuntien välisen yhteistyön ja edunvalvonnan edistäminen.

4. Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen 
päätöksenteossa.



Strategian toimeenpano, seuranta ja arviointi

Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Talousarvio ja -suunnitelma on 
laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa.

Kunnan eri toimialat laativat strategian toimeenpano-ohjelman. Strategian tavoitteita toteuttavat toimenpiteet 
viedään vuosittain talousarvioon ja niiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. 
Samassa yhteydessä arvioidaan strategian toteutumista laajennetussa johtoryhmässä. Tarkastuslautakunta arvioi, 
ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Strategiaa toteutetaan myös muilla ohjelmilla ja suunnitelmilla, kuten elinvoimaohjelmalla ja 
hyvinvointisuunnitelmalla.

Strategiaa uudistetaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran valtuustokaudessa. 

Valtuusto arvioi strategian toteutumista valtuustokauden puolivälissä ja tekee tarvittavat tarkennukset sisältöihin.


