
ämsä 2025
Arvot  I Visio ja toiminta-ajatus I  Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet



Visio, toiminta-ajatus ja arvot

• Kunkin strategisen kärki-
tavoitteen suunnitelmien 
laatimisesta ja johtamisesta             
vastaa alueen viranhaltija

Talousarvio ja 
toimintasuunnitelma

• Aktiiviset jämsäläiset ja 
energiset yritykset luovat 
työtä, terveyttä ja turvaa.

Toiminta-ajatus Strategiset 
toimenpideohjelmat
• Elinvoimaohjelma
• Hyvinvointikertomus/ 

suunnitelma
• Asumisohjelma
• Ympäristöohjelma

Arvomme ovat

• Yhteistyökykyisyys
• Palveluhenkisyys
• Avoimuus

Visio Jämsä
2025 Jämsä - vetovoimainen ja luonnonläheinen 

asumisen, yrittämisen ja matkailun kaupunki.

MISSIO



Tätä se tarkoittaa:
• Päätöksenteossa yritysvaikutukset arvioidaan. Toiminta on nopeaa ja ketterää

• Yritysten toimintamahdollisuuksia parannetaan ja työpaikat lisääntyvät

• Matkailupalvelut ja matkailijoiden määrä lisääntyvät

• Mikro-, pien-ja keskisuurten yrittäjien määrä kasvaa

• Osaavaa työvoimaa on saatavilla ja sitä koulutetaan 

elinkeinoelämän tarpeisiin

• Tietotyö ja etätyö lisääntyvät 

• Yritysten asiakaspalvelukokemus paranee uusilla, yrittäjien 

kanssa yhteistyössä tehdyillä kaupunkikonsernin yhteistyömuodoilla 

Vahvistamme Jämsän kilpailukykyä ja vetovoimaa sekä lisäämme yrittäjyyttä yritysten 
toimintaympäristöä kehittämällä ja työllisyyteen panostamalla. Jämsän kivijalat: perusteollisuus, 
Himos, Jämsän liikenteellinen saavutettavuus ja osaava työvoima. 

tavoitteelle laaditaan 
strateginen elinvoima-

ohjelma, jota toteutetaan 
talousarviossa ja 

toimintasuunnitelmassa. 
Laatimista johtaa 

Jämsek Oy:n 
toimitusjohtaja

Näin se tehdään:

Kilpailukyky ja vetovoima



Asukkaiden peruspalvelut

• Palvelut järjestetään asukkaat osallistaen
• Palvelut, toimipisteverkko ja investoinnit suhteutetaan väkilukuun, 

väestörakenteeseen ja niukkenevaan talouteen
• Seuraamme muutosilmiöitä  ja ennakoimme tulevaa
• Yhdistysten rooleja ja mukanaoloa lisätään palvelujen 

tuottajana ja käyttäjänä
• Jämsän kaupunki työnantajana on kilpailukykyinen
• Päätöksenteko, johtaminen ja työn tekeminen perustuvat yhteisesti 

hyväksyttyihin arvoihin

Näin se tehdään:

tavoite toteutetaan 
talousarviossa ja 

toimintasuunnitelmassa.  
Sitä johtaa kaupungin 

linjaorganisaatio ja 
kaupunginjohtaja. 

Palvelumme vastaavat väkiluvun ja väestörakenteen 
muutoksia sekä talouden kantokykyä. Toiminta ja talous 
sovitetaan yhteen kunnan perustehtävän kanssa.

Tätä se tarkoittaa: 



Hyvä asuminen

Tätä se tarkoittaa:
• Viihtyisä elinympäristö
• Taajamaosayleiskaava ohjaa
• Elinvoimaa luova toimiala on kaupungissa
• Yhteisöllisyys luo uutta
• Ulkopuolista rahoitusta ja verkostoja hyödynnetään aktiivisesti
• Julkisen ja kevyen liikenteen käyttö houkuttelee 
• Tarpeisiin perustuva kaavoitus nopeutuu ja tulee ketteräksi 
• Keskustan yleisiä alueita kehitetään ja rakennetaan sekä 

asuinhuoneistojen käyttötarkoituksia muutetaan
• Matkakeskus, josta juna- ja linja-autoyhteydet lähikaupunkeihin
• 9/24 tieyhteyksiä sujuvoitetaan

tavoitteelle laaditaan 
strateginen asumisohjelma, 

jota toteutetaan talousarviossa 
ja toimintasuunnitelmassa.

Laatimista johtaa  
kiinteistöyhtiöiden 

toimitusjohtaja.

Monipuoliset asumismahdollisuudet ja hyvä palveluiden 
saavutettavuus tuottavat hyvinvointia ja elinvoimaa

Näin se tehdään:



Näin se tehdään:

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
hyvinvointi ja sujuva arki
Rakennamme yhdessä hyvinvoivaa ja aktiivista Jämsää. 
Oikea-aikaisella ja ennakoivalla tuella vahvistamme 
kuntalaisten hyvää elämää.

laaditaan strateginen 
hyvinvointikertomus/suunnitelma, 

joka perustuu yhteistyöhön eri 
toimijoiden kanssa. 

Toteutetaan talousarviossa 
ja suunnitelmassa. Laatimista 

johtaa työhyvinvointi-
koordinaattori.

• Ennaltaehkäisevällä toiminnalla turvaamme lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin. Lastensuojelupalvelujen tarve vähenee sekä kasvun 
ja oppimisen polku on yhtenäinen

• Työ, oppiminen ja vapaa-aika tukevat toisiaan
• Perheitä asettuu kuntaan
• Kaupunkilaisen kokemus asuin- ja luontoympäristöstään paranee 

Tätä se tarkoittaa: 



Näin se tehdään:

Ympäristö
Jämsän kaupungilla on ympäristöohjelma ja kaupunki on 
sitoutunut ohjelman mukaisiin ympäristötekoihin. 

• Kaupungilla on oma ilmasto-ohjelma

• Kaupungin omat päästöt vähenee

• Kaupungin oma ympäristöystävällinen hankintapolitiikka

• Kaavoitus mahdollistaa puurakentamisen

• Kannustetaan kestävään liikkumiseen

• Ilmastovaikutukset arvioidaan päätöksenteossa 

• Kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja -tekoja lisätään

Tätä se tarkoittaa: 

tavoitteelle laaditaan 
strateginen ympäristöohjelma,
jota toteutetaan talousarviossa 

ja toimintasuunnitelmassa. 
Laatimista johtaa 
yhdyskuntatoimen 

toimialajohtaja.


