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JOUTSAN KUNNAN 
TOIMINTAPERIAATTEET

Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toiminta-
tapoja kunnan asukkaiden palvelujen kehittämiseen ja viihtyvyyden lisäämiseen. 
 Kunnalliset palvelut järjestetään tai tuotetaan asiakaslähtöisesti, talou-
dellisesti ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien, yhdistysten tai yksityisten 
palveluntuottajien kanssa.
 Kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt toimivat ja kehittävät kuntaa yhdessä 
määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. 
 Kunnan hallinto toimii avoimesti, luottamusta luovasti ja pyrkien hyvään 
vuorovaikutussuhteeseen kunnan asukkaiden ja kunnassa toimivien yritysten kanssa. 
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JOUTSAN KUNNAN 
TOIMINTA-AJATUS

Joutsan kunta toteuttaa tehtävänsä tehokkaasti, kokonaistaloudellisesti ja yhteis-
työhakuisesti. Kunnan palvelujen tuottamisessa panostetaan osaamiseen, uuteen 
teknologiaan ja kaiken toiminnan luovaan kehittämiseen.
 Joutsan kunta haluaa järjestää asukkailleen kilpailukykyiset ja laadukkaat 
peruspalvelut. Sen lisäksi kunta tuottaa asukkailleen harkinnanvaraisesti vapaa-
ehtoisia vapaa-ajan viettoon ja kulttuurin edistämiseen liittyviä palveluja. 
 Joutsan kunta haluaa aktiivisesti edistää myös yrittäjyyttä ja kunnassa toimi-
vien yritysten toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia. 
 Kunnan toiminnan perustana on vakaa talous sekä tehokas elinkeino- ja 
maankäyttöpolitiikka. Menestyksellinen toiminta edellyttää, että Joutsan kunta 
reagoi aina riittävän nopeasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. 
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JOUTSAN KUNNAN 
VISIO

Joutsan kunta on oman alueensa kehittyvä ja vireä palvelukeskus, monipuolisen, 
laadukkaan ja maaseutumaisen asumisen kunta, joka on asukkailleen viihtyisä, 
turvallinen ja haluttu asuinpaikka. 
 Juuri siksi Joutsassa vaalitaan, monipuolisten palvelujen lisäksi, ympäristön 
kauneutta, puhtautta ja viihtyisyyttä, sekä ymmärretään, että kaikki nämä tekijät 
yhdessä, ovat myös uusille asukkaille ratkaisevan tärkeitä asuinpaikan valintaan 
ja asumisviihtyvyyteen vaikuttavia syitä.
 Vahvistamalla Joutsan kunnan luontaisia ominaisuuksia, edistetään kuntaan 
muuttoa ja hyödynnetään Joutsan sijaintia maallemuuttokuntana. Näin toimien 
voidaan parantaa myös yritysten toimintaedellytyksiä, työvoiman saantia sekä 
kunnan monipuolisen yritys- ja palvelurakenteen kehittymistä.  
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JOUTSAN KUNNAN 
STRATEGIA

Voidakseen toteuttaa tehtävänsä määriteltyjen tavoitteiden ja visionsa mukaisesti, 
Joutsan kunta on tehnyt tälle valtuustokaudelle strategiset valinnat, joihin 
panostamalla kunta aikoo vahvistaa toimintaedellytyksiään ja kilpailukykyään. 
 Nämä neljä painopistealuetta ovat seuraavat:
 1. Nelostien perusparannukseen tukeutuvat mahdollisuudet Oravakivessä, 
Joutsan keskustaajamassa ja koko kunnan alueella eri palvelupisteissä.
 2. Joutsan tarjoamat mahdollisuudet asuinkuntana, jolla edistetään kuntaan 
muuttoa, vapaa-ajan asumista ja kaupungista maalle tapahtuvaa paluumuuttoa.
 3. Uusien käytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen perusturvapalveluissa 
varhaisen ennakoinnin periaatteiden mukaisesti.
 4. Joutsan bioenergiavarantojen hyödyntäminen sekä paikallisessa energia-
tuotannossa että metsätalouden toimintaedellytysten vahvistamisessa.  
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NELOSTIEN PERUSPARANNUKSEN
AVAAMAT MAHDOLLISUUDET

Nelostien perusparannuksen myötä pääkaupunkiseudun ja Joutsan välinen matka-
aika lyhenee noin kahteen tuntiin, siksi kunnan kiinnostavuus vapaa-ajanvietto-
ja asuinkuntana edelleen kasvaa. Tämä johtuu sekä pääkaupunkiseudun asuntojen 
hintatasosta että sopivan välimatkan päässä Joutsassa olevista mahdollisuuksista.
 Ennusteiden mukaan nelostien liikennevirta kasvaa edelleen, ja siksi Joutsan 
kunta aikoo aktiivisesti hyödyntää edullisen sijaintinsa nelostien varrella sekä yritys-
toiminnassa että palvelujen tarjonnassa.
 Joutsan kunta uudistaa kaavoitusta, kaavoitusajattelua ja käynnistää nelostien 
varren yritystoimintojen määrittämisen, liiketonttien kartoituksen ja varaamisen, 
sekä ryhtyy aktiivisesti markkinoimaan yrityksille avautuvia uusia mahdollisuuksia.   
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JOUTSAN MAHDOLLISUUDET  
ASUINKUNTANA

Joutsan kunta on oman alueensa kehittyvä ja vireä palvelukeskus, monipuolisen, 
laadukkaan ja maaseutumaisen asumisen kunta, joka on asukkailleen viihtyisä, 
turvallinen ja haluttu asuinpaikka.
 Sijainnistaan, puhtaista vesistöistään ja monipuolisesta palvelutarjonnastaan 
johtuen Joutsa tarjoaa erittäin kiinnostavan mahdollisuuden sekä vakituiseen että 
vapaa-ajan asumiseen ja maallemuuttoon.
 Joutsan kiinnostavuus ja vahvuus vapaa-ajan asumisessa ja maallemuutossa 
johtuu sekä pääkaupunkiseudun ja Jyväskylän asuntojen hintatasosta ja tontti-
pulasta että sopivan välimatkan päässä olevien mahdollisuuksien vahvistumisesta.  
 Joutsan vetovoimaa asuinkuntana vahvistetaan aktiivisella kaavoituksella, kunnan 
maanhankinnalla ja kunnan tarjoamien mahdollisuuksien pitkäjänteisellä markkinoin-
nilla, sekä konkreettisella asuntojen rakentamisella ja tarjonnan lisäämisellä. 
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PERUSTURVAN TOIMINTA-
MALLIEN KEHITTÄMINEN

Joutsan kunnan tarjoamien palvelujen kustannusten kasvaessa, pyritään toimintaa 
tehostamaan, kehittämällä uusia käytäntöjä ja toimintamalleja perusturvapalveluissa
varhaisen ennakoinnin periaatteiden mukaisesti.
 Uusia toimintamalleja on kehitettävä ikääntyvien osuuden väestöstä lisääntyessä. 
Varhaista ennakoivaa tukea tarvitaan vanhustyön lisäksi myös lastensuojelussa, kehitys-
vammatyössä ja päihdetyössä sekä kouluissa oppilaille järjestetyssä erityistuessa.
 Perusturvapalvelujen tuottamisessa kehitetään kunnan omaa palvelutuotantoa, 
edistetään yksityistä hoivayrittäjyyttä ja hyödynnetään uutta hyvinvointiteknologiaa.
 Tämän lisäksi halutaan tehostaa Joutsan perusturvapalvelusta vastaavien henki-
löiden sekä muiden toimijoiden välistä saumatonta yhteistyötä. 
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JOUTSAN BIOENERGIAVAROJEN 
HYÖDYNTÄMINEN

Joutsa on luonnonvaroiltaan, järvistä ja metsistä rikas maaseutukunta, ja siksi maa- 
ja metsätalouden merkitys ja työllistämisvaikutus on kunnassa huomattavan suuri. 
Tästä johtuen myös metsävarojen taitava hyödyntäminen tarjoaa kunnalle, metsän-
omistajille ja yrittäjille haastavan kehittämiskohteen. 
 Erityisen haastavaa on Keski-Suomen kärkiklusterihankkeeksi valitun bioenergian 
hyödyntäminen Joutsassa. Kehittämällä paikallista energiatuotantoa voidaan kuntaan 
luoda uusia työpaikkoja sekä vahvistaa metsätalouden yleisiä toimintaedellytyksiä. 
 Vaikka metsävaltainen Joutsa on luonnonvaroiltaan bioenergiatuotannolle varsin 
suotuisa alue, on muistettava että bioenergian menestyksellinen kaupallinen hyödyntä-
minen on myös rohkeaa yrittäjyyttä, riskinottoa ja innovatiivisuutta vaativa ala.

 

Sivu 9



LOPUKSI
Kiitämme mielenkiinnosta Joutsan kuntaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia 
kohtaan, ja olemme valmiit täydentämään kunnan toimintaperiaatteista 
ja strategisista valinnoista tässä esityksessä annettua kuvaa, yksityiskohtaisilla, 
kunnan operatiiviseen toimintaan liittyvillä faktatiedoilla.

Joutsan kunta on oman alueensa kehittyvä ja vireä palvelukeskus, monipuolisen, 
laadukkaan ja maaseutumaisen asumisen kunta, joka on asukkailleen viihtyisä, 
turvallinen ja haluttu asuinpaikka. 
 Joutsan kunta haluaa järjestää asukkailleen kilpailukykyiset ja laadukkaat 
peruspalvelut. Sen lisäksi kunta tuottaa asukkailleen harkinnanvaraisesti vapaa-
ehtoisia vapaa-ajan viettoon ja kulttuurin edistämiseen liittyviä palveluja. 
 Joutsan kunta haluaa aktiivisesti edistää myös yrittäjyyttä ja kunnassa toimi-
vien yritysten toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia.”
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