Jämsän kaupunki
KUNTALAISKYSELY
Joulukuu 2017

MIKSI KUNTALAISKYSELY?

Kysely ottaa kuntalaiset mukaan tulevaisuuden suunnitteluun
Taustalla kaupungin uudenlainen rooli

Miten toteutimme kyselyn?

•

•

•
•

Tulevaisuuden Jämsässä korostuvat osallistaminen, verkostojen
hyödyntäminen ja uudenlaiset kumppanuudet
Tulevaisuuden suunnittelu ja kaupungin toiminnan johtaminen
edellyttää kaupunkilaisten näkemysten selvittämistä.
Kysely on kaupunkilaiselle vaivaton keino osallistua kaupungin
toimintaan

•
•
•

•
Kysely sai kaupunkilaisilta
hyvän vastaanoton ja moni
vastaaja toivoi kyselyjen
järjestämistä jatkossakin.
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Vastaajia houkuteltiin mm. kadulla, markkinoimalla lukuisissa
kanavissa, jakamalla lomakkeita useissa eri pisteissä jne.

Vastata voi joko netissä tai paperilomakkeella 20.11.–3.12.2017
Vastauksia saatiin yhteensä 1650, mikä on melkein kahdeksan
prosenttia Jämsän asukasmäärästä

Kyselyn avoimet vastaukset on analysoitu teemoittelemalla.
Lisäksi raporttiin on poimittu anonyymeja esimerkkivastauksia
suorina lainauksina.

Kysely toteutettiin yhteistyönä BDO Oy:n kanssa osana HYVE
2018: Johtaminen tulevaisuuden kunnassa -verkosto-ohjelmaa

Kysymys 1. Minkä ikäinen olet?

Vastaajien
määrä:
1638

alle 20 vuotta

24% N=394

21 - 30 vuotta

7% N=111

31 - 40 vuotta

12% N=205

41 - 50 vuotta

13% N=211

51 - 60 vuotta

16% N=256

61 - 70 vuotta

16% N=263

71 - 80 vuotta

9% N=152

yli 80 vuotta

3% N=46
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Kysymys 2. Kuinka kauan olet asunut Jämsässä (ml. Kuorevesi, Längelmäki, Jämsänkoski)?

Vastaajien
määrä:
1636

3% N=51

alle vuoden

6% N=92

1 - 5 vuotta
6 - 10 vuotta

7% N=121

10 - 20 vuotta

28% N=458

yli 20 vuotta

51% N=835

en asu Jämsässä, mutta minulla on vapaa-ajan
asunto täällä

1% N=23

en asu Jämsässä

4% N=56
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Kysymys 3. Kuinka vahvasti olet kiinnittynyt
Jämsään? Valitse sopivin vaihtoehto.
Vastaajien
määrä:
1608

Kysymys 4. Jos suunnittelet muuttoa pois
Jämsästä, voit halutessasi kertoa syyn alla
olevaan tekstikenttään.
Yhteenveto avoimista vastauksista

VETÄVIÄ TEKIJÖITÄ TOISELLA PAIKKAKUNNALLA

En voisi kuvitella elämää
muualla

• Suuremmissa kaupungeissa enemmän palveluita, erityisesti kaupallisia palveluita ja
kulttuuritarjontaa.

26% N=415

• Osa muuttaa pois työn tai opiskelupaikan perässä, erityisesti akateemisia
työpaikkoja on liian vähän
• Muutamalle vastaajalle syy lähteä pois Jämsästä on se, että suku, perhettä tai
ystävät asuvat toisaalla
• Muutama Jämsään muuttanut vastaaja kertoo kaipaavansa takaisin kotiseudulleen

Voisin vaihtaa asuinpaikkaa,
jos elämäntilanne vaatii

62% N=1001

TYÖNTÄVIÄ TEKIJÖITÄ JÄMSÄSSÄ

• Hiljenevän paikkakunnan ilmapiiri ja palvelutason heikentyminen riittävät monelle
syiksi muuttaa pois
• Päätöksenteon ja hallinnon ilmapiiri on riitaisa, ja sen koetaan vaikuttavan
kielteisesti kaupungin uudistumismahdollisuuksiin

Suunnittelen muuttoa toiselle
asuinpaikkakunnalle

• Osa vastaajista kokee lapsiperheiden palvelut huonoiksi

12% N=192

• Liikenneyhteydet autottomalle ovat heikot
• Verot ovat joidenkin vastaajien mielestä liian korkeita
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• Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuus huolettaa ja palveluiden nykyinen laatu
harmittaa etenkin paljon sairastavia
• Kylien palvelutason heikentyminen vaikuttaa kylissä asuvien suunnitelmiin

Kysymys 5. Suositteletko Jämsän kaupunkia asuinpaikkana muille?

Vastaajien
määrä:
1579

Kyllä, miksi?

76% N=1194

En, miksi et?

24% N=385

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Yhteenveto avoimista vastauksista
Kyllä. Miksi?

HYVÄ SIJAINTI
Jämsästä pääsee helposti ja
nopeasti suurempii keskuksiin, mm.
Tampereelle ja Jyväskylään.

HYVÄT PALVELUT JA HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Palveluita pidetään toimivina ja laadukkaina. Myös kaupallisia
palveluita on monen vastaajan mielestä riittävästi.
Harrastusmahdollisuudet ovat erinomaiset. Vastaajat kehuivat
erityisesti liikuntamahdollisuuksia. Yksittäisiä vahvuuksia ovat mm.
hyvät kirjastopalvelut, luisteluhalli, liikennepuisto, maauimala ja
pumptrack-rata. Himosta pidetään paikkakunnan valttina, ja se
mainitaan useassa vastauksessa.
HYVÄT ASUMISMAHDOLLISUUDET
Jämsässä on hyvät asumismahdollisuudet: asumiskulut ovat alhaiset ja
alueella on mahdollista asua väljästi. Muutamassa vastauksessa
korostetaan, että Jämsän kylätaajamat ovat vireitä ja viihtyisiä.
LUONTO JA RAUHA
Jämsän luonto on kaunis - maisemat ja vesistöt ovat
kokemisen arvoisia. Kaupunki on sopivankokoinen,
rauhallinen ja maalaismainen, ja tarjoaa turvallisen
elinympäristön kaikille.
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En. Miksi et?
TYÖPAIKKOJEN VÄHYYS
Moni vastaaja kokee, että Jämsää ei
voi suositella asuinpaikkana, koska
työpaikkoja ei ole riittävästi.

PALVELUJEN PUUTE
Vastaajien mukaan Jämsässä ei ole
riittävästi palveluja:
•
•
•
•

Kaupalliset palvelut
Lapsiperheiden palvelut
Nuorten palvelut
Harrastusmahdollisuudet

INFRASTRUKTUURI JA LIIKENNEYHTEYDET
Vastaajien mukaan infrastruktuuri on heikentynyt, eikä liikenneyhteydet vastaa
vaatimuksia. Etenkin keskustan viihtyisyyttä pitäisi lisätä. Julkista liikennettä ja
tietoverkkoyhteyksiä tulisi kehittää nykyaikaisemmaksi.
ILMAPIIRI JA KAUPUNGIN KEHITTÄMINEN
Osa vastaajista pitää kaupungin ilmapiiriä kielteisenä ja mainetta huonona. Hallintoa ja
päätöksentekoa luonnehditaan riitaisaksi.
Kaupungin kuvataan kärsivän kielteisestä kierteestä, ja usko tulevaisuuteen on
heikentynyt. Suuntautuminen Keski-Suomen maakuntaan huolestuttaa muutamia
vastaajia.
Pieni osa vastaajista kokee kaupungin turvattomaksi ja ajattelee, että sosiaaliset
ongelmat ja lieveilmiöt ovat lisääntyneet.
Taloudelliset haasteet haittaavat kehittämistyötä. Kunnallisvero on korkea, eikä
kehittämiseen ole riittävästi resursseja.

Poimintoja avoimista vastauksista
Kyllä. Miksi?

• ”Upea luonto, hyvät kulkuyhteydet isompiin kaupunkeihin, Himos.”

• ”Hyvä sijainti, luonto lähellä, palvelut lähellä, pikkukaupungin turvallinen
ilmapiiri.”

• ”Nuorekas, viriili kaupunki, jonka kolmesta taajamasta voi valita mieleisensä:
rauhaa rakastavalle Koskenpää, ihania järvimaisemia ja luonnonkauneutta
rakastavalle Jämsänkoski ja maalaismarkkinoita rakastavalle Jämsä.”
• ”Hyvät etäisyydet, kaunista, edullista asumista, Himos, Päijänne, isot
kaupungit lähellä.”

En. Miksi et?

•
•
•

•

• ”Elämän kokoinen kaupunki. Hyvät liikuntamahdollisuudet, luonto.”

• ”Sopivan pieni kaupunki, kaikki palvelut mitä tarvitsee. Keskeisellä paikalla,
tunnin ajomatka isompiin kaupunkeihin ja hyvät julkisen liikenteen yhteydet.
Lapsilla hyvät päiväkodit ja uudet koulut. Ammattiopisto ja lukiot löytyy.”
• ”Kaupungista löytyy kaikki tarvittava, mutta se ei ole liian suuri.”

• ”Sopivan kokoinen, vilkas, erittäin hyvät mahdollisuudet harrastaa, varsinkin
liikuntaa.”

• ”Suosittelen, koska Jämsässä on hyviä kauppoja ja urheilupaikkoja.”
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•

”Täällä ei ole erikoiskauppoja, eikä mikään paikka huoltoasemia lukuun
ottamatta arki-iltaisin auki. Voi vain käydä töissä ja ruokakaupassa.”

”Huonot linja-autoyhteydet syrjäkylille, vähän kauppoja ja viriketoimintaa
sekä harrastusmahdollisuuksia.”
”Kehittämisenergiaa hukataan jähmeään toimintaan ja valtataisteluun
yhdessä rakentamisen sijaan. Vanha paperikaupungin taakka on vielä
painava. Raha ei enää kasvakaan puussa.”

”Ei työpaikkoja tai jatko-opiskelupaikkoja. Tämä on myös pieni kaupunki,
jossa on vähän harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Juurikin ainoa
vapaa-ajan aktiviteetteja tarjoava järjestö on seurakunta, mikä ei sovellu
kirkkoon kuulumattomille.”
”Elinvoimaisuus katoamassa, vaikka viimeisen 1-2 v aikana saatu luotua
positiivista ilmapiiriä / vapaa-ajan mahdollisuuksia. Tarvitaan kylpylä jotta
elinvoimaisuus mahdollistuu / vapaa-ajanviettomahdollisuus paranee.”

Kysymys 6. Jos sinulla on vapaa-ajanasunto Jämsässä, niin haluaisitko muuttaa Jämsään?
Yhteenveto avoimista vastauksista
Vastaajien
määrä:
468

Kyllä. Miksi?
MAISEMAT JA LUONTO

Kyllä, miksi?

Vastaajat pitävät alueen luontoa
arvossaan.

40% N=185

MÖKKI VAKITUISEKSI ASUMISMUODOKSI
Moni vastaaja olisi valmis muuttamaan Jämsään,
jos vapaa-ajanasunnon saisi helposti muutettua
vakituiseksi.

ASUMINEN ON EDULLISTA

RAUHALLINEN JA SOPIVAN KOKOINEN
Moni vastaaja arvostaa Jämsän
pikkukaupunkielämää.

Muutto voisi olla mahdollista, sillä
asumisesta ei tarvitse maksaa niin PALUU JUURILLE
paljon kuin suuremmissa
Muutama vapaa-ajan asunnon omistaja on kotoisin
keskuksissa.
Jämsästä ja haluaisi palata takaisin.

En. Miksi et?

60% N=283

En, miksi et?

PULA TYÖPAIKOISTA
Muuttaminen ei ole mahdollista,
sillä sopivaa työtä ei ole
saatavilla.
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PALVELUJEN PUUTE
Palveluja tai joukkoliikennettä ei
ole riittävästi saatavilla.

KIINTEISTÖJEN ARVO LASKEE
PERHE TAI SUKULAISET
Perhe tai sukulaiset asuvat liian
kaukana.
LIIAN PIENI KAUPUNKI
Osa vastaajista asuu mieluummin
suuremmassa kaupungissa.

Kysymys 7. Millä palveluilla Jämsä mielestäsi voi vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin?
Valitse kolme tärkeintä.
Vaihtoehto valittu N kertaa

Vastaajien
määrä:
1617

Jotenkin muuten,
miten?

45% N=723

Liikuntapalveluilla
Kulttuuritarjonnalla

18% N=295

NUORTEN PALVELUT

Sosiaali- ja terveyspalveluilla

62% N=999
16% N=263

Varhaiskasvatuspalveluilla
Turvallisella ympäristöllä

KIRJASTOPALVELUT

38% N=607

Viihtyisällä ympäristöllä (esim. puistot)

Kirjastopalveluita tulisi
kehittää nykyaikaisemmiksi.

35% N=568

Tietoliikenneyhteyksillä

KAUPALLISET PALVELUT
Houkutellaan Jämsään lisää
vaatekauppoja, kahviloita ja
muita yksityisiä palveluja
keskusta-alueelle.

10% N=158
23% N=366

Teiden ja katujen kunnossapidolla
Koulutuspalveluilla

ELINKEINOELÄMÄ JA
TYÖLLISYYS

29% N=472

Jotenkin muuten, miten?

11% N=181
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Nuorille lisää vapaaajanviettomahdollisuuksia ja
tiloja.
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Työpaikkoja ja vireää
yritystoimintaa tarvitaan, jotta
asuminen Jämsässä on
mahdollista nykyistä
useammalle.

VIIHTYISYYS
Erityisesti keskustan
kaupunkikuva kaipaa
kohentamista ja
elävöittämistä.
LIIKENNEYHTEYDET
Mm. Tampere-Jyväskyläratayhteyden nopeuttaminen,
julkiset yhteydet kylistä
keskustaan.
KYLIEN KEHITTÄMINEN
Palvelujen turvaaminen
myös kylissä.
IKÄIHMISTEN PALVELUT
JA EDUT
Varmistetaan hyvä elämä
iäkkäille Jämsäläiselle ja
annetaan etuja mm.
julkiseen liikenteeseen.

Kysymys 8. Mainitse konkreettisia esimerkkejä asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista
palveluista tai ideoi niitä vapaasti.
Poimintoja avoimista vastauksista
JÄMSÄ ON
LIIKUNTAKAUPUNKI
Vastauksissa ehdotettiin
kaikkein eniten erilaisia
liikuntapalveluja ja mahdollisuuksia. Etenkin
lapsiperheet kaipaavat
vapaamuotoista ja
aikataulullisesti joustavaa
toimintaa. Pumptrack-rata saa
kiitosta useassa vastauksessa.
Muita hyvinvointia parantavia
usein mainittuja palveluita
ovat: sosiaali- ja
terveyspalvelut sekä koulut.
Myös kaupunkikeskustan
viihtyisyyden lisääminen ja
tiestön kunnon kohentaminen
vaikuttaisi vastaajien mukaan
asukkaiden hyvinvointiin.

• ”Valaistuksen lisääminen liikuntapaikoille. Esim. Paunun urheilukentällä ei ole valoja, joten siellä ei enää syksyn tullen näe liikkua
lasten kanssa. Talvellakin valoista olisi iloa pienille hiihtäjille, jotka Pappilan kentän tuntumassa hiihtelevät.”
• ”Työväenopistolle lisää seniorikursseja esim. sukututkimus, valokuva-arkisto digitaaliseksi ja tulostus albumiksi.”
• ”Vahva järjestöpohja järjestää kolmannen sektorin toimintaa liikunta-, luonto-, mielenterveyssektorilla. Tätä puolta tulisi tukea esim.
järjestämällä ilmaiset tilat järjestöjen toimintaa varten.”
• ”Yksi asia, mikä täältä ehdottomasti puuttuu, on lasten sisähuvipuisto. Esimerkkinä Hämeenlinnassa oleva Touhutalo, joka ei ole
niin suurella rahalla tehty kuin HopLopit, mutta ajaa saman asian. Sadepäivinä täällä ei ole tekemistä lapsille ja aikuisille.”
• ”Työssäkäyville lapsiperheille ei liiemmin ole säännöllistä toimintaa. Kerhoja ja teemapäiviä löytyy, mutta niiden sovittaminen
aikatauluun on hankalaa.”
• ”Kirjastossa voisi järjestää sunnuntaisin luentoja ja keskustelutilaisuuksia.”
• ”Kaupungin keskusta siistiksi ja eläväksi. Keskustaan olohuone/kirjasto/monipalvelu/infopiste, jossa kaiken ikäiset kaupungilla
asioivat ja muut kävijät voisivat käydä hengähtämässä päivän lehtien tai paikalla käytettävien medialaitteiden parissa ja saada
neuvontaa yhteiskuntapalveluiden ja viranomaisten kanssa asioimiseen.”
• ”Minusta olisi panostettava asenteiden muuttumiseen. Viestintä positiivista ja paikallislehti voisi tehdä muutakin kuin kertoa
negatiivista sanomaa Jämsästä. Kaupungin tulisi brändätä itsensä yrittäjämyönteiseksi ja luoda nahkansa uudelleen.”
• ”Olisi kiva saada tänne joku nuorisopaikka tai joku muu hengailupaikka nuorille.”
• ”Senioreille keskustaan omatoimisesti käytettävä kuntosali. Tähän tarkoitukseen sopisi jokin tyhjillään oleva liikehuoneisto.
Opastamassa voisi tiettyinä aikoina käydä joku tukityöllistetty tai alan opiskelija työharjoitteluna.”
• ”Perinteisiä liikuntapaikkoja alueen kokoon nähden edelleen niukasti. Esim. hiekkatekonurmikenttä mm. pesäpallo-, jalkapallo-,
lacrosse- sekä jenkkifutiskäyttöön puuttuu kokonaan.”
• ”Maauimalan ympäristö on hieno! Käyntikortti. Jämsä voisi profiloitua liikkuvana kaupunkina.”

Kysymys 9. Miten Jämsä voisi mielestäsi houkutella uusia asukkaita ja yrityksiä? Ideoi
vapaasti.

Kaupunkikuvan
Jämsän sijaintietujen ja
kohentaminen ysitieltä
Yhteenveto
luonnonläheisyyden
Yrityspalvelut, tuki ja
katsottuna
avoimista
markkinointi
kannusteet
Edustavien
vastauksista
ulkoinfotaulujen
Nopeat lupaprosessit
pystyttäminen
Infrastruktuurin
kehittäminen, julkisten
liikenneyhteyksien
kehittäminen

MARKKINOINTI JA
VIESTINTÄ

Kaupungin taloudellisten
voimavarojen vahvistaminen

Markkinoidaan etuja
uusille asukkaille, esim.
vauvaraha,
kotihoidontuen kuntalisä
Onnistumisten
jakaminen esim.
somessa

ELINKEINOELÄMÄN
EDELLYTYSTEN
VAHVISTAMINEN JA
TYÖPAIKKOJEN
Tietoliikenneyhteyksien
LUOMINEN

Kohtuuhintaiset liiketilat ja
yritystontit, nykyistä
vapaampi rakentaminen
Nykyisten
yrittäjien
palkitseminen
tai
huomioiminen

ELINVOIMAN
KÄRKIHANKKEET?

kehittäminen, mm.
etätyömahdollisuuksien
luominen

PALVELUIDEN JA
HARRASTUSPeruspalvelujen laadun
parantaminen
MAHDOLLISUUKSIEN
KEHITTÄMINEN,
Erityisesti lapsiperheiden
TAPAHTUMAT
palveluiden laadun ja
tarjonnan parantaminen

Pieniä ja suurempiakin
tapahtumia, joilla voidaan
myös lisätä tunnettuutta

Nuorisotilojen tai muiden
nuorisolle suunnattujen
tilojen lisääminen

Avoimuus ja oikeaaikainen viestintä

KAUPUNKIKESKUSTAN
JA ASUINALUEIDEN
ELINVOIMAISUUS JA
VIIHTYISYYS
JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN
ASENNEMUUTOS

Yhteishengen
vahvistaminen ja
usko
tulevaisuuteen

Himoksen
kehittäminen
Himoksen
kylpylähanke

Uusi kirjasto, jossa
monipuolisesti
muitakin palveluja

Raideliikenteen
kehittäminen
Tampere-Jyväskylä
radalla

Keskustan ulkonäön
kohentaminen,
huonokuntoisten
rakennusten kunnostaminen
tai purkaminen

Asumisen kulujen
Kaupallisten palveluiden
laskeminen
houkuttelu keskustaan,
Rohkeampi kehittämisote
ravintolat, kahvilat,
Erilaisten asumisalueiden
ja ennakkoluulottomampi
vaatekaupat tms.
ja -mahdollisuuksien
suhtautuminen uuteen
rakentaminen, hyvä
Asukkaiden osallistumisen hyödyntäminen
tonttitarjonta

Kysymys 10. Millaisia osallistumis- ja vaikuttamiskanavia käytät mieluiten? Valitse kolme
tärkeintä.
Vaihtoehto valittu N kertaa

Vastaajien
määrä:
1575

osallistun keskustelu- ja kuulemistilaisuuksiin

Muulla tavoin,
miten?

14% N=217

käytän sosiaalista mediaa (esim. Facebook,
Twitter, Instagram)
käytän sähköisiä osallistumiskanavia (www-sivut,
kyselyt)

79% N=1242

seuraan kuntatiedotteita ja tiedotuslehtiä

osallistun vapaaehtoistoimintaan (esim. järjestöt)
otan suoraan yhteyttä kuntapoliitikkoihin ja
kunnan työntekijöihin
osallistun päätöksentekoon päättäjänä
muilla tavoin, miten?

• Osallistumalla seurakunnan
toimintaan

42% N=666

seuraan paikallislehtiä ja mediaa

osallistun palvelujen suunnitteluun ja
kehittämiseen muiden asukkaiden kanssa

Yhteenveto avoimista
vastauksista

57% N=893

25% N=386
4% N=68
17% N=261
10% N=161
3% N=49
8% N=120
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

• Ottamalla yhteyttä toimittajiin,
jotta nämä ottaisivat kantaa
tärkeisiin ajankohtaisiin
asioihin
• Valtuuston kokouksia voisi
järjestää välillä kylissä
kaupunkikeskuksen sijaan
• Vaihtamalla mielipiteitä ja
vaikuttamalla toreilla ja muissa
tapahtumissa

Kysymys 11. Onko sinulla esittää joitakin muita osallistumis- tai vaikuttamiskanavia, joita
haluaisit otettavan käyttöön?
PÄÄTTÄJIEN JA VIRANHALTIJOIDEN JALKAUTUMINEN IHMISTEN ARKEEN
Moni vastaaja toivoo, että luottamushenkilöt ja viranhaltijat tutustuisivat asukkaiden toimintaan, kaupungin
työntekijöiden arkeen ja olisivat enemmän läsnä ja paremmin tavoitettavissa.

Yhteenveto
avoimista
vastauksista

KAUPUNKILAISTEN IDEAT KÄYTTÖÖN
Ideoita voisi syntyä esim. vuotuisen ideakilpailun tuloksena. Myös perinteisiä aloitelaatikoita ja ideabokseja
toivotaan, sekä fyysisessä muodossa esim. kauppojen yhteyteen tai torille että sähköisesti verkossa. Osa
vastaajista haluaisi osallistua myös ideointitilaisuuksiin. Muutamassa vastauksessa toivottiin erityisesti nuorten
ideoiden ottamista huomioon.
KAUPUNKILAISTEN SUORA VAIKUTTAMINEN
Suoraa vaikuttamista voi olla esimerkiksi kansanäänestyksen järjestäminen tai äänestäminen merkittävistä
päätöksistä tai rahankäyttökohteista.
PAREMPI TIEDOTTAMINEN
Moni vastaaja toivoo nykyistä enemmän tietoa päätöksenteosta, palveluista ja kaupungin
suunnitelmista. Menetelminä voivat olla esim. verkkofoorumit, kuntatiedotteet tai infopisteet
kauppojen yhteydessä. Päätöksenteosta toivotaan tietoa ennen lopullista päätöstä.
AKTIIVINEN OTE NETISSÄ JA SOSIAALISESSA MEDIASSA
Osa vastaajista haluaa keskustella asioista somessa. Myös Snapchat on toivottu kanava, jossa
kaupunki voisi olla läsnä. Kaupungin verkkosivuston uudistamista toivottiin muutamassa vastauksessa.
ERILAISET IDEOINTI- JA KUULEMISTILAISUUDET TAI TOIMIELIMET
Useassa vastauksessa toivottiin erityisesti vapaamuotoisia tilaisuuksia, joissa kaupungin henkilöstö tai päätöksentekijät
vastaisivat kaupunkilaisten esittämiin kysymyksiin. Myös alueellista vaikuttamista kaivataan: alueelliset kehittämisfoorumit ja
työryhmät voisivat toimia Jämsässä. Yksi tällainen osallistumismuoto voisi olla lautakuntien yleisötilaisuus kerran vuodessa.

Kysymys 12. Jämsän kaupungin seuraavien vuosien tärkein ja vaikein tehtävä on
kuntatalouden tasapainottaminen. Miten Jämsän kaupungin pitäisi mielestäsi toimia?
Valitse yksi vaihtoehto.
Vastaajien
määrä:
1373

Korottaa veroprosenttia ja/tai
kiinteistöveroprosenttia palvelujen rahoituksen
turvaamiseksi

32% N=442

Luopua joistakin palveluista, laskea palvelujen tasoa
tai muuttaa palveluja

29% N=401

Vähentää tai siirtää investointeja (tilojen ja teiden
rakentaminen ja perusparantaminen)

39% N=530
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Kysymys 13. Minkä palvelujen tasoa voisi mielestäsi laskea tai voitaisiinko joistakin
palveluista luopua kokonaan?
Yhteenveto
avoimista
vastauksista

PALVELUVERKKO
• kouluverkko, kyläkoulut
• muut sivutaajamien palvelut

VAPAAEHTOISET PALVELUT
• jäähallit
• kulttuuripalvelut
• musiikkiopisto
• pienten käyttäjäryhmien
harrastukset
• hiihtoladut
PALVELUJEN AUKIOLOAJAT

ULKOALUEIDEN HOITO JA
KUNNOSSAPITO
• katuvalaistus
• lumien auraus, teiden suolaus
• somistaminen, mm. istutukset,
jouluvalot
• tiestön kunnossapito
PÄÄLLEKKÄINEN HALLINTO JA
ORGANISAATIORAKENNE
• päällekkäiset tehtävät
erityisesti kuntaliitosten jäljiltä
• etenkin hallinnon tehtävät
• Jämsekin toiminta

• kirjasto
• uimahalli
MAAHANMUUTTAJIEN
PALVELUT
• kohderyhmälle suunnatut
palvelut laajasti

YRITYSTONTTIEN
RAKENTAMINEN
• silloin, kun yrityksen
sijoittumisesta tontille ei ole
varmuutta

KOULUTUSPALVELUT
• lasten päivähoito
harkinnanvaraiseksi, kun
vanhempi on kotona
• koulukuljetukset (parempi
suunnittelu)
• lukiokoulutus
INVESTOINNIT
• vähemmät investoinnit
Himokseen riittäviä
• Latukonehalli
PALVELUIHIN PÄÄSY
• palveluihin pääsy on
rajoitettava vain niille, jotka
aidosti tarvitsevat
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN
MÄÄRÄ
• esim. valtuuston kokoa on
mahdollista pienentää

PALVELUISTA KARSIMISTA
HARKITTAVA TARKKAAN
Useat vastaajat korostavat,
että mistään palveluista ei
voida enää luopua tai karsia.
Palveluiden karsiminen ei ole
viisasta etenkään, kun
tarkoitus on houkutella
Jämsään uusia asukkaita.
Vastaajat pitävät ratkaisuna
sen sijaan kaupungin
toiminnan ja organisaation
uudistamista,
nykyaikaistamista,
digitalisaatiota ja uusien
innovaatioiden
hyödyntämistä.
MAKSUJEN KOROTTAMINEN
• erityisesti harrastamisen
muuttaminen maksulliseksi
maksukykyisille aikuisille

Kysymys 14. Kumpi on mielestäsi parempi tapa vähentää menoja?

Vastaajien
määrä:
1355

Mihin palveluihin?

Yhteenveto avoimista vastauksista

Useimmin mainittuja palveluita

Leikata tasaisesti kaikkien
palvelujen rahoitusta?

65% N=886

Kohdistaa leikkaukset
tiettyihin palveluin. Mihin
palveluihin?

• Vapaa-ajan palvelut, erityisesti kulttuuripalvelut ja jäähalli
• Henkilöstömenot (mm. henkilöstömäärä, ylimpien viranhaltijoiden palkat,
luottamushenkilöiden palkkiot, ylimääräisten viransijaisuuksien
vähentäminen)
• sosiaali- ja terveyspalvelut
• ei-lakisääteiset palvelut
• palvelut, joiden käyttöaste on alhainen
• rakennusinvestoinnit (mm. uusi kirjasto)
• Himoksen kehittäminen
• maahanmuuttajien palvelut
Poimintoja avoimista vastauksista

35% N=469

• ”Maksukykyisten ihmisten käyttämät vapaa-ajan palvelut”
• ”Kunnossapito, huolto, ihmisten terveys ja hyvinvointi etusijalla,
nipistellään muusta.”
• ”Jäähallista, kirjastojen aukioloa supistetaan, uimahalli vaikka maanantait
kiinni.”
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• ”Yleisesti organisaatio kaipaa ravistelua.”
• ”Laatua rakentamiseen, jos on pakko rakentaa.”

Kysymys 15. Tässä voit kertoa vapaasti, miten Jämsän kaupunki voisi lisätä tulojaan,
vähentää menojaan tai tuottaa palvelujaan edullisemmin.
Yhteenveto avoimista
vastauksista
Yritystoiminnan
tukeminen
•

•

•

ketterämpi
kaavoitus ja
lupaprosessit
paikallisten
yritysten
suosiminen
hankinnoissa
pienyritysten
tukeminen

Organisaation uudistaminen
•

•
•

henkilöstön
uudelleenjärjestely,
päällekkäisyydet pois
erityisesti esimiestehtävien
määrää on tarkasteltava
myös poliittisen
organisaatio ja toimielinten
koko

Strateginen johtaminen ja
asennemuutos
•
•
•
•
•

avoimuuden lisääminen, kuntalaisten
osallistumisen hyödyntäminen
pitkäjänteisempi ja tavoitteellisempi
kehittäminen
omistajaohjauksen, konserni- ja
sopimusvalvonnan kehittäminen
päätöksentekoprosessin
virtaviivaistaminen ja selkiyttäminen
yhteistyön vahvistaminen

Lisävarojen hankinta
•
•

•
•
•

kunnan tilojen vuokraaminen
maksua vastaan
maksujen korotukset ja ilmaisten
palveluiden muuttaminen
maksulliseksi
ylimääräisen omaisuuden myynti
puun myynti kaupungin
omistamista metsistä
ulkopuolisen rahoituksen ja
hankerahoituksen hankkiminen

Ennaltaehkäisevän toiminnan
lisääminen
•
•

•
•

•

lapsiin ja nuoriin satsaaminen
kiinteistöjen huollon ja
kunnossapidon tehostaminen,
laadukas uudisrakentaminen
päihdetyön ja terveysvalistuksen
vahvistaminen
kuntalaisten aktivoiminen pitämään
itse huolta omasta terveydestään ja
hyvinvoinnistaan
pitkäaikaistyöttömien työllistäminen

Palveluiden tuottaminen uusilla
tavoilla
•
•
•
•

palvelumuotoilun menetelmien
hyödyntäminen
digitalisaation laajentaminen
kolmannen sektorin tuottamien
palveluiden tukeminen
hyvien käytäntöjen käyttöön
ottaminen menestyneiltä kunnilta

Yksittäisiä säästämiskeinoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palveluverkon
kehittäminen ja alueellinen
priorisointi
•

•
•

palveluiden tarjoaminen
harvemmissa
toimipisteissä
kehittämistoimenpiteiden
priorisointi keskustaan
työtilojen tiivistäminen

Uusien asukkaiden ja yritysten
houkutteleminen
•

hankintojen huolellisempi suunnittelu
tukipalvelujen tai muiden palvelujen
•
ulkoistaminen
•
konsulttipalveluiden käytön vähentäminen
•
joidenkin tukien lakkauttaminen
•
edustuskulujen ja kokouspalkkioiden
•
pienentäminen
hävikkiruoan määrän vähentäminen
•
ateriapalveluissa
vapaaehtoisten palveluiden lakkauttaminen •
yritystontteihin sijoitettava vasta, kun yrittäjän
tulo on varmaa
katuvalaistuksen vähentäminen

enemmän myönteistä julkisuutta,
mainoskampanjat, nettisivuston
uudistaminen
Jämsän markkinointi Himoksen avulla
tapahtumien järjestäminen
Tampereen kasvun hyödyntäminen
raideliikenteen kehittäminen
uusien matkailuvalttien kehittäminen
(esim. suomen suurin joulutori)
edullisten tonttien tarjonta
lapsiperheiden houkuttelu (esim.
vuoden ilmainen varhaiskasvatus)

Kysymys 16. Haluatko antaa yleistä palautetta Jämsän kaupungin tulevaisuuden
suunnittelutyöhön?
Yli 600 vastaajaa kirjoitti terveisensä. Kaikki terveiset toimitetaan
kaupungin johdolle. Tässä on muutamia poimintoja terveisistä:
•
•
•
•
•

•

•

”Enemmän positiivista julkisuutta, tehostetaan markkinointia.
Hyödynnetään menestyneitä asukkaita. Satsataan nuoriin.”

”Yleisiä keskustelutilaisuuksia lisää, tämän kyselyn kaltaisia
mahdollisuuksia ja ihmisten aktivointia mukaan suunnittelemaan.”

”Avarakatseisuutta, hulluja ideoita ja ennakkoluulottomuutta! Sitten järki
käteen ja toteuttamaan. :) Toivotan onnea vaativaan työhönne.”

•

•

•

”Hyvä idea tämänkaltainen kysely!”

”Kaupunkikuvaa, esim. keskustan ilmettä on kohennettava. Kehitystyötä
on tehtävä vaikeassakin taloustilanteessa. Uusi kirjasto tulee rakentaa
nopeasti ja määrätä sanktioita keskustan huonokuntoisten kiinteistöjen
ilmeen siistimiseksi.”
”Mitäs jos lähtisitte tutustumaan, miten Pohjanmaalla tehdään,
palvellaan ja pärjätään? En ole sieltä kotoisin, vaan Helsingistä, mutta
kateellisena seurannut vuosikymmeniä Pohjanmaan tekemisen
meininkiä. Esim. Seinäjoki on sopivan matkan päässä. Sillä on myös
tehokkaat kotisivut – kannattaa tutustua.”

”Rohkeita uudistuksia, yhdessä rintamassa yhteiseksi hyväksi.
Valtataisteluiden ja blokkien aika on ohi. Tulevaisuudessa menestyvät
rohkeat ja yrittäjämäiset kunnat. Jämsässä näkyy ikävä kyllä vanha
paperiteollisuuskaupungin leima. Ennen raha tuli kaikesta huolimatta.
Nyt vaaditaan selkeää visiota ja intohimoa sen toteuttamiseen.”

•
•
•

•

•
•

”Jalat maassa huomioiden nykyhetki ja jo olemassa olevien

mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen. Ei turhan hienoja visioita,
joita ei pystytä toteuttamaan.”

”Toivotan tsemppiä vaikeassa työssä, jossa kiitoksia tulee harvemmin
kuin kritiikkiä. Oli muuten kiva idea laittaa kaupungin infopiste
keskustaan. Matalan kynnyksen kautta saa ystävällistä palvelua.”

”Veikkaan, että on vaikeaa saada asukasmäärää kasvuun, kun työpaikat
vähenee. Ehkä kannattaisi harkita jotain raflaavaa toimenpidettä, jolla
pääsee otsikoihin, kuten joidenkin kuntien tarjoama vauvarahaa. Lisäksi
kannattaisi korostaa sitä, että vaikka Jämsä onkin tuppukylä, se on
kuitenkin lähellä Jyväskylää ja Tamperetta, ja junatkin vielä pysähtyvät
siellä. Töissä voi siis käydä muuallakin.”
”Koko henkilöstön sitouttaminen strategiaan.”

”Kiitos, että järjestitte tämän kyselyn, tulokset voisivat auttaa teitä
meidän kunnan kehittämisessä. Olkaa rohkeita tekemään päätöksiä.”

”Tehkää jotain kunnolla radikaalia, satsaamista johonkin uuteen tai
lopettamalla kokonaan jonkin kaikille tarpeettoman, eikä kaikkea vähän
höyläten.”

”Luokaa positiivista ilmapiiriä ja ”hypetystä” Jämsän nimissä. Pumptrack
on hyvä esimerkki sellaisesta, kaiken ei tarvitse olla aina suurta, jotta
saadaan huomiota ja näkyvyyttä. Pääasia on, että se on positiivista.”
”Hyvää suuntaan ollaan menossa.”

”Järkeviä toimia toivotaan. :) Tsemppiä!”

