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ILMAPUNTARI 2005

K1  Maassamme  on  vireillä  kunta  ja  palvelurakenneuudistus  hanke,  jonka  tavoitteena  on  se,  että
nykyisin  kuntien  vastuulla  olevat  palvelut  saavat  riittävän  vahvan  rakenteellisen  ja  taloudellisen
perustan  niiden  järjestämisen  ja  tuottamisen  turvaamiseksi  tulevaisuudessa.  Minkälaisia  käsityksiä
Teillä on vireillä olevasta kunta  ja palvelurakenneuudistuksesta. Miten hyvin tai huonosti seuraavat
luonnehdinnat  sopivat  kuvaamaan  sitä,  millainen  hanke  on  ja  millaisia  ennakkokäsityksiä  Teillä  on
sen seurausvaikutuksista?

Vastaa käsitystäni kunta ja palvelurakenneuudistuksesta…

Erittäin
hyvin

Melko
hyvin

Melko
huonosti

Erittäin
huonosti

En osaa
sanoa

On liiaksi valtiovetoinen ................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

On tarpeellinen maamme kuntien kannalta ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

On tarpeeton maamme kuntien kannalta ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

On tarpeellinen oman kuntani kannalta................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

On tarpeeton oman kuntani kannalta..........................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Ei johda käytännössä kuitenkaan mihinkään................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Tähtää hyviin tarkoitusperiin ................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Johtaa oman kuntani kannalta huonoon lopputulokseen .............................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Johtaa oman kuntani kannalta hyvään lopputulokseen................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Johtaa siihen, että maamme kuntien asukkaiden elinolot
paranevat................................................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Johtaa siihen, että kunnallinen palvelutuotanto tehostuu.............................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Johtaa siihen, että kunnalliset palvelut heikkenevät ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Johtaa siihen, että kunnallinen päätöksenteko tehostuu..............................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Johtaa siihen, että kunnallinen päätöksenteko vaikeutuu
ja mutkistuu...............................................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kunnallistalouden perusta omassa kunnassani paranee .............................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kunnallistalouden perusta omassa kunnassani heikkenee ..........................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Valtio on vetäytynyt taloudellisesta vastuusta ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Hanke on kuntapäättäjille etäinen asia ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Hanke on malliesimerkki hallinnon keskittymisestä ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Toteutuessaan lisää ministeriöiden valtaa suhteessa
kunnallishallintoon ................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Toteutuessaan parantaa kuntien asemaa suhteessa
valtiovaltaan..............................................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Valmistellaan liian tiukalla aikataululla ................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Hanke kaipaa syvällistä kansalaiskeskustelua ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Hanke pohjautuu liian vähän tutkimukseen................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Hanke on pantu liian nopeasti liikkeelle ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kuntaliitto on toiminut hankkeessa kuntien edun
mukaisesti................................................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kuntaliitto on toiminut hankkeessa aloitteellisesti ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5
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K2  Mikä  seuraavista  olisi  Teidän  mielestänne  kuntien  kannalta  paras  ratkaisu  turvaamaan  palvelut
tulevaisuudessa?

Jukka Peltomäen hahmottelema aluekuntamalli......................£ 1
Kuntaliiton esittämä palvelupiirimalli .......................................£ 2
Kuntaliitosmalli, joka nojautuu vapaaehtoisuuteen ..................£ 3
Kuntaliitosmalli, joka nojautuu pakkoliitoksiin ..........................£ 4
Joku muu malli ......................................................................£ 5
En osaa sanoa ......................................................................£ 6

K3  Jos aluekuntamalli toteutuisi niin mitä vaikutuksia sillä olisi palveluihin seuraavilla sektoreilla?

Palvelut
paranisivat

Palvelut
heikkenisivät

Ei mitään
vaikutuksia

En osaa
sanoa

Erikoissairaanhoito................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Sosiaalipalvelut................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Toisen asteen koulutus...............................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

K4  Jos aluekuntamalli toteutuisi niin miten se vaikuttaisi taloudellisiin mahdollisuuksiin turvata palvelut
seuraavilla sektoreilla?

Taloudelliset mahdollisuudet...

Parantuisivat  Heikentyisivät  Ei mitään
vaikutuksia

En osaa
sanoa

Erikoissairaanhoito................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Sosiaalipalvelut................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Toisen asteen koulutus...............................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

K5  Mikä alueellinen kokonaisuus on mielestänne sopivin tarjoamaan kuntalaisille seuraavat palvelut?

Nykyinen kuntani
rajojensa sisällä

Suurempi kuntaliitok
silla yhdistetty kunta

Seutu tai
maakuntataso

En osaa
sanoa

Lasten päivähoito.......................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Koulutoimi (esim. peruskoulu, lukio)............£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Vanhusten huolto .......................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Terveyskeskuspalvelut ...............................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Kirjastopalvelut...........................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Kulttuuripalvelut esim. teatteri .....................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Erikoissairaanhoito.....................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

K6  Entä kenen tulisi käytännössä tehdä ja tuottaa seuraavat kunnan tarjoamat palvelut?

Kunta itse Osaksi kunta, osaksi
teetettynä yrityksillä

Teetettynä
yrityksillä

En osaa
sanoa

Lasten päivähoito.......................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Koulutoimi (esim. peruskoulu, lukio)............£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Vanhusten huolto .......................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Terveyskeskuspalvelut ...............................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Kirjastopalvelut...........................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Kulttuuripalvelut esim. teatteri .....................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Erikoissairaanhoito.....................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4
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 K7  Missä  kaikissa  palveluissa,  jos  yhtään  missään,  kansalaisten  pitäisi  kantaa  itse  enemmän
taloudellista tai toiminnallista vastuuta?

Liikunta, kuntoilu ja urheilupalvelut (esim. urheilukenttä,
uimahalli, liikuntatilat, erilaiset liikuntapalvelut) .................................£ 1
Lasten päivähoito............................................................................£ 2
Koulutoimi (esim. peruskoulu, lukio).................................................£ 3
Vanhusten huolto............................................................................£ 4
Terveyskeskuspalvelut....................................................................£ 5
Kirjastopalvelut ...............................................................................£ 6
Kulttuuripalvelut esim. teatteri..........................................................£ 7
Erikoissairaanhoito..........................................................................£ 8
Jossain muussa..............................................................................£ 9
Ei missään......................................................................................£ 10
En osaa sanoa................................................................................£ 11

K8  Entä  missä  kaikissa  palveluissa,  jos  missään,  pääasiallinen  toimenpidevastuu  tulisi  kuntien  sijasta
olla valtiolla?

Liikunta, kuntoilu ja urheilupalvelut (esim. urheilukenttä,
uimahalli, liikuntatilat, erilaiset liikuntapalvelut) .................................£ 1
Lasten päivähoito............................................................................£ 2
Koulutoimi (esim. peruskoulu, lukio).................................................£ 3
Vanhusten huolto............................................................................£ 4
Terveyskeskuspalvelut....................................................................£ 5
Kirjastopalvelut ...............................................................................£ 6
Kulttuuripalvelut esim. teatteri..........................................................£ 7
Erikoissairaanhoito..........................................................................£ 8
Palo ja pelastuspalvelut  ................................................................£ 9
Lastensuojelu .................................................................................£ 10
Elinkeinojen ja yritystoiminnan edistäminen .....................................£ 11
Ei missään näissä...........................................................................£ 12
En osaa sanoa................................................................................£ 13

K9  Seuraavassa on joukko kuntia koskevia väittämiä. Pyydämme teitä vastaamaan jokaiseen väittämään
sen mukaan oletteko samaa vai eri mieltä väittämän kanssa.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen
kin samaa
mieltä

Jokseen
kin eri
mieltä

Täysin
eri
mieltä

En
osaa
sanoa

Jokainen joka haluaa, pystyy kyllä vaikuttamaan kotikuntansa
asioihin ....................................................................................... £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kunnallinen itsehallinto ja demokratia ovat suomalaisille
perusarvoja, joita ei saa heikentää missään oloissa...................... £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Mikäli palvelutuotantoa on paikkakunnalla muutoin riittävästi
tarjolla, kunnallishallinto voitaisiin lakkauttaa ................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kunnallisten luottamustehtävien määrää pitäisi lisätä tuntuvasti
ja näin tarjota kuntalaisille enemmän mahdollisuuksia osallistua
yhteisten asioiden hoitamiseen .................................................... £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Oma asuinkuntani tulisi liittää yhteen naapurikunnan tai kuntien
kanssa........................................................................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kunnan tarjoamiin palveluihin ja niiden tasoon verrattuna
kunnallisverotus ei ole maassamme mitenkään kohtuuttoman
korkeata...................................................................................... £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5
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Kysymys 9 jatkuu

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen
kin samaa
mieltä

Jokseen
kin eri
mieltä

Täysin
eri
mieltä

En
osaa
sanoa

Jos on pakko, on parempi korottaa kunnallisveroa kuin karsia
kunnallisia palveluita .................................................................... £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kuntien tulisi vastaisuudessa mieluummin lisätä kuin karsia
kunnallisia palveluita .................................................................... £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kansalaisilla tulee olla oikeus ilmaisiin tai lähes ilmaisiin
kunnallisiin peruspalveluihin riippumatta siitä, mitä palveluiden
tuottaminen tulee maksamaan...................................................... £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kunnallisten palveluiden siirtäminen yksityisten yritysten tai
muiden yksityisten tahojen hoidettavaksi toisi palveluihin
tehokkuutta ja säästäisi kustannuksia ........................................... £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Mikäli kunnalliset palvelut ulkoistettaisiin yksityisten yritysten hoi
dettaviksi, kuntalaisten eriarvoisuus ja turvattomuus lisääntyisi ...... £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Markkinoiden eli yksityisten palvelutuottajien tulee voida
kotikunnassani osallistua sosiaali, koulutus ja terveys
palveluiden tuottamiseen .............................................................. £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kilpailua yksityisten ja julkisten palvelutuottajien välillä pitäisi
lisätä tuntuvasti ............................................................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kansalaisilla tulisi olla paremmat mahdollisuudet itse ratkaista
haluavatko he verovaroillaan yksityisesti vai julkisesti tuotettuja
sosiaali, koulutus ja terveyspalveluita ......................................... £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Terveyskeskukset tulee alueellisesti yhdistää suuremmiksi
yksiköiksi ..................................................................................... £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kuntien tulisi voida kerätä menoihinsa tarvittavat verotulot
itsenäisesti................................................................................... £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Mikäli kunnat voisivat kerätä verotulot itsenäisesti, tulisi kuntien
keskenään sopia tulojen tasauksesta............................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Mikäli kunnat voisivat kerätä verotulot itsenäisesti, tulisi valtion
tehdä päätökset  tulojen tasauksesta ............................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Olisi hyvä asia, että ulkomaalaisen vierastyövoiman määrä
kasvaisi, jos sillä tavoin saadaan helpotettua vuosikymmenen
lopulla uhkaavaa työvoimapulaa................................................... £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Puheet Suomea uhkaavasta työvoimapulasta eivät pidä
paikkaansa, kyllä työntekijöitä riittää myös tulevaisuudessa, jos
vain on työpaikkoja tarjolla............................................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

K10  Seuraavaksi  Teidän  tulisi  arvioida  yleensä  kunnallisten  palveluiden  kehitystä  omassa
kotikunnassanne  parin  viimeksi  kuluneen  vuoden  aikana.  Jos  arvioitte  asiaa  seuraavista
näkökulmista, niin ovatko kunnalliset palvelut mielestänne parantuneet, heikentyneet vai eikö Teidän
mielestänne mitään oleellisia muutoksia ole ollut havaittavissa?

Parantunut  Heikentynyt Ei muutoksia  En osaa sanoa

Palvelujen laatu................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Palvelujen saatavuus ..............................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Työteho palveluja tarjoavissa laitoksissa/yksiköissä..................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Palveluja tarjoavan henkilökunnan ystävällisyys .......................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Palveluiden hintalaatusuhde...................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4
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K11  Monet  keinoista  kuntien  taloudellisen  tilanteen  parantamiseksi  ovat  kuntalaisille  epämieluisia  ja
sellaisia, ettei niitä kukaan suoranaisesti halua käyttää.

Jos kuitenkin ajatellaan, että joitakin keinoja on vastaisuudessa pakko käyttää, kuinka hyväksyttävinä
pidätte eri keinojen käyttöä pyrittäessä parantamaan kotikuntanne taloutta? Arvioikaa kutakin keinoa
erikseen  sen  mukaan  hyväksyttekö  sen  käytön  kotikunnassanne  täysin,  jollakin  tavoin  vai  ettekö
lainkaan.

Hyväksyn
täysin

Hyväksyn
jollakin tavoin

En hyväksy
lainkaan

En osaa
sanoa

Kunnallisen veroäyrin korottaminen..........................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Kunnallisten palvelujen karsiminen/vähentäminen ....................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Kunnallisten palvelujen yksityistäminen ....................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Käyttö/palvelumaksujen/taksojen korottaminen yleensä...........£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Kuntaliitokset/kuntien yhdistäminen suuremmiksi yksiköiksi ......£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Koulujen lakkauttaminen ja yhdistäminen suuremmiksi
kokonaisuuksiksi .....................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Päiväkotien lakkauttaminen ja yhdistäminen suuremmiksi
kokonaisuuksiksi .....................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

Kunnallisten palveluiden ulkoistaminen kilpailuttamalla .............£ 1 £ 2 £ 3 £ 4

K12  Kuinka paljon kuntia pitäisi Teidän mielestänne maassamme olla?

Taustatiedot

T1  Minkä maakunnallisen liiton alueella
kuntanne sijaitsee?

EteläKarjalan liitto..........................................£ 1
EteläPohjanmaan liitto ...................................£ 2
EteläSavon liitto.............................................£ 3

Hämeen liitto ..................................................£ 4
ItäUudenmaan liitto........................................£ 5
Kainuun liitto...................................................£ 6
KeskiPohjanmaan liitto...................................£ 7
KeskiSuomen liitto .........................................£ 8
Kymenlaakson liitto.........................................£ 9

Lapin liitto.......................................................£ 10
Pirkanmaan liitto .............................................£ 11
Pohjanmaan liitto/Österbottens förbund ...........£ 12
PohjoisKarjalan liitto.......................................£ 13
PohjoisPohjanmaan liitto................................£ 14
PohjoisSavon liitto .........................................£ 15

PäijätHämeen liitto.........................................£ 16
Satakuntaliitto  ................................................£ 17
Uudenmaan liitto.............................................£ 18
VarsinaisSuomen liitto....................................£ 19

T2  Mikä on kuntanne asukasmäärä?

Alle 4.000 asukasta ........................................£ 1
4.0008.000 asukasta .....................................£ 2
8.00030.000 asukasta ...................................£ 3
30.00080.000 asukasta .................................£ 4
Yli 80.000 asukasta ........................................£ 5

T3.  Sukupuolenne?

Mies...............................................................£ 1
Nainen ...........................................................£ 2

T4.  Mikä on puoluekantanne?

Suomen Keskusta (KESK)..............................£ 1

Suomen Sosialidemokraattinen puolue (SDP) .£ 2
Kansallinen Kokoomus (KOK).........................£ 3
Vasemmistoliitto (VAS) ...................................£ 4
Vihreä Liitto (VIHR).........................................£ 5
Ruotsalainen kansanpuolue (RKP)..................£ 6
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) ...................£ 7

Perussuomalaiset (PS) ...................................£ 8
Joku muu .......................................................£ 9
En osaa sanoa ...............................................£ 10
En halua sanoa ..............................................£ 11

Suuret kiitokset arvokkaasta tutkimusavustanne!

kuntaa


