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by means of an appropriate bibliographic citation.
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ILMAPUNTARI 2006

K1 Seuraavassa  on  joukko  kunnallisia  palveluita.  Jos  ajattelette  omaa  kuntaanne,  niin  kuinka  riittäviä  tai
riittämättömiä palvelut nähdäksenne ovat niiden tarpeeseen nähden?

Täysin
riittäviä

Jokseenkin
riittäviä

Jokseenkin
riittämättö

miä

Täysin
riittämättö

miä

En osaa
sanoa

Liikunta, urheilu ja kuntoilumahdollisuudet ja palvelut ..............................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Koulut (esim. peruskoulu ja lukio)...............................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Lasten päivähoito ................................................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Vanhusten huolto ................................................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Toimeentulotuki (ent. sosiaalihuolto) ................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Katujen kunnostus ja katuvalaistus.............................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Terveyskeskuspalvelut................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kirjastopalvelut................................................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kulttuuripalvelut esim. teatterit ................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kotikuntanne palvelut kokonaisuudessaan ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

K2 Seuraavassa on asioita,  joita monet  ihmiset
pitävät  todellisina  yhteiskunnallisina
ongelmina.  Mitkä  KOLME  niistä  ovat
mielestänne  vakavimmat  yhteiskunnalliset
ongelmat maassamme?

Alkoholismi.......................................................£ 1
Asunnottomuus ................................................£ 2
Globalisaatio ja sen vaikutukset ........................£ 3
Hintojen nousu .................................................£ 4
Huumeet ..........................................................£ 5
Hyvinvointipalvelujen riittämättömyys ................£ 6
Julkisten menojen suuruus................................£ 7
Köyhyys ...........................................................£ 8
Prostituutio.......................................................£ 9
Rikollisuus........................................................£ 10
Sukupuolten eriarvoisuus..................................£ 11
Tuloerot............................................................£ 12
Työttömyys.......................................................£ 13
Työuupumus ja loppuun palaminen ...................£ 14
Rasismi............................................................£ 15
Verotuksen korkeus..........................................£ 16
Väestön ikääntyminen.......................................£ 17
Ympäristön saastuminen...................................£ 18
Ei mikään näistä ...............................................£ 19
En osaa sanoa .................................................£ 20

K3  Ihmisillä  on  erilaisia  huolenaiheita  ja  he
kokevat  eri  asioita  ongelmiksi  omassa
kunnassaan.  Mitkä  KOLME  seuraavista  ovat
suurimmat ongelmat omassa kunnassanne?

Alkoholijuomien julkinen käyttö .....................................£ 1
Asukkaiden poismuutto ja väestön väheneminen ..........£ 2
Huumeongelmat ..........................................................£ 3
Kunnan päättäjien välinpitämätön suhtautuminen
kuntalaistentarpeisiin ja ongelmiin.................................£ 4
Kunnan taloudellisen tilan kehitys ja taloudelliset
vaikeudet .....................................................................£ 5
Kohtuuhintaisten vuokraasuntojen heikko saatavuus....£ 6
Koulut, koulutuspalvelujen riittämättömyys ja heikko
taso .............................................................................£ 7
Kulttuuripalvelujen (esim. kirjastot) niukkuus ja
riittämättömyys.............................................................£ 8
Luonnon ja kasvillisuuden huono kunto.........................£ 9
Rikollisuuden määrä, varkaudet ja ryöstöt .....................£ 10
Sosiaalipalvelujen heikko saatavuus .............................£ 11
Sosiaaliset ongelmat ja häiriökäyttäytyminen.................£ 12
Teiden ja katujen huono kunto......................................£ 13
Terveyspalveluiden heikko saatavuus ja/tai huono
laatu ............................................................................£ 14
Tulo ja hyvinvointierot väestöryhmien kesken,
sosiaalinen eriarvoisuus ...............................................£ 15
Vanhusten huolto .........................................................£ 16
Viranhaltijoiden aikaansaamattomuus tärkeissä
kuntaa ja kuntalaisia koskevissa asioissa......................£ 17
Yhteishengen puute ja välinpitämättömyys toisista,
yhteisvastuun puute .....................................................£ 18
Ei mikään näistä...........................................................£ 19
En osaa sanoa.............................................................£ 20
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K4  Seuraavassa  on  lueteltu  luettelen  joukon  kuntia  koskevia  väittämiä.  Pyydämme  Teitä  vastaamaan  jokaiseen
väittämään sen mukaan oletteko samaa vai eri mieltä väittämän kanssa.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Jokseenkin
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

Kuntien lukumäärä on maassamme aivan liian suuri................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

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

Maamme kuntien lukumäärää tulisi pakkoliitoksilla
vähentää, jotta kuntien taloutta voitaisiin parantaa ja
palveluja tehostaa ................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kuntamäärää ei pitäisi vähentää, koska silloin
asukkaat joutuisivat hakemaan palveluja liian kaukaa................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Puolueet ovat tae siitä, että hallinto toimii
kansanvaltaisesti................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kunnallisia päättäjiä syyllistetään suotta päätöksistä,
joita he tiukoissa tilanteissa ja ristiriitaisten odotusten
vallitessa joutuvat tekemään................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Valtakunnallisia päättäjiä syyllistetään suotta
päätöksistä, joita he tiukoissa tilanteissa ja
ristiriitaisten odotusten vallitessa joutuvat tekemään ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

On poliittisten päättäjien syytä, jos hyvinvointipalvelut
ovat riittämättömiä tarpeeseen nähden ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

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

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

Sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoistuminen on
omassa kotikunnassani mennyt liian pitkälle................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

Kunnallisiin palveluihin ja hallintoon kohdistettavat
säästöt ovat jälleen tarpeellisia, jotta kuntien
taloudellinen tilanne paranisi................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5
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Kysymys 4 jatkuu Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Kaikille pysyvästi maassa asuville tulisi taata tietty
perustulo eli kansalaispalkka riippumatta siitä käykö
työssä vai ei..............................................................................................£ 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

Valtion kuntiin kohdistamaa valvontaa pitäisi lisätä
sosiaali ja terveydenhuollossa................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5

K5  Entä  miten Te  suhtaudutte  seuraavaksi  lueteltaviin  kuntien  palveluja,  taloutta  ja  hallintoa  koskeviin
tavoitteisiin  ja  keinoihin.  Mitkä  KAIKKI  ovat  sellaisia,  jotka  Te  hyväksyisitte  omassa  kunnassanne
kuluvan vuosikymmenen aikana?

Kunnallisveroa korotetaan palvelujen turvaamiseksi........................................................................................£ 1
Kunnan lainanottoa lisätään palvelujen turvaamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi .......................................£ 2
Kunnallisia palveluja karsitaan/vähennetään nykyisestä kunnan taloudellisen tilan parantamiseksi ...................£ 3
Kunnallisia palveluja ulkoistetaan/yksityistetään nykyistä enemmän kustannustehokkuuden
lisäämiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi ....................................................................................................£ 4
Käyttö/palvelumaksuja/taksoja korotetaan yleensä palvelujen saatavuuden turvaamiseksi ..............................£ 5
Kunnan omaisuutta myydään aiempaa suuremmassa määrin kunnan taloudellisen tilan parantamiseksi ..........£ 6
Kunnan palvelupisteitä ja verkostoa harvennetaan kustannustehokkuuden lisäämiseksi
ja säästöjen aikaansaamiseksi  ......................................................................................................................£ 7
Rakennus yms. investointien karsitaan/lykätään säästöjen aikaansaamiseksi .................................................£ 8
Asuinkuntanne liitetään yhteen yhden tai useamman naapurikunnan kanssa talouden tilan parantamiseksi ......£ 9
Kunnan palveluksessa olevaa henkilöstöä vähennetään irtisanomalla säästöjen aikaansaamiseksi ..................£ 10
Henkilöstön palkkoja alennetaan/työaikoja pidennetään säästöjen aikaansaamiseksi.......................................£ 11
Luottamushenkilöorganisaatiota/ elimiä karsitaan säästöjen aikaansaamiseksi ...............................................£ 12
Kunta palkkaa aiempaa enemmän ulkomaalaisia työntekijöitä palvelutehtäviin työvoimapulan ehkäisemiseksi..£ 13
En mitään......................................................................................................................................................£ 14
En osaa sanoa...............................................................................................................................................£ 15
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K6  Seuraavassa on lueteltu kaikki eduskuntapuolueet ja joukko ominaisuuksia ja luonnehdintoja. Merkitkää jokaisen
ominaisuuden kohdalla KAIKKI ne puolueet, joihin ominaisuudet sopivat.

KESK
Suomen

Keskusta

SDP
Suomen

Sosialide

mokraattinen

Puolue

KOK
Kansallinen

Kokoomus

VAS
Vasemmis

toliitto

VIHR
Vihreä Liitto

RKP
Ruotsalainen

Kansan

puolue

KD
Kristillisde

mokraatit

PS
Perussuoma

laiset

Ei sovi
mihin
kään

En
osaa
sanoa

Tehokas aikaansaava

kunnallisia palveluita
koskevissa asioissa ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 9 £ 10

On takertunut liiaksi kiinni
maamme nykyiseen
kuntarakenteeseen ja kuntien
lukumäärään ................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 9 £ 10

Pyrkii estämään järkevätkin
kunnallishallinnon uudistukset ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 9 £ 10

Ajaa liian voimakkaasti kuntien

pakkoliitoksia ja kuntien
määrän vähentämistä ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 9 £ 10

Esittää järkeviä ja
toteuttamiskelpoisia
ehdotuksia maamme kuntien
kehittämiseksi................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 9 £ 10

Ymmärtää kuntien asukkaiden
tarpeita ja pitää heidän

puoltaan................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 9 £ 10

On takertunut liian
voimakkaasti julkisten
palveluiden tukemiseen ja
niiden puolustamiseen ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 9 £ 10

Yritysten ja elinkeinoelämän
toiveiden tahdoton toteuttaja ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 9 £ 10

Hyvä puolue kunnallishallintoa
ja palveluita koskevissa

asioissa ................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 9 £ 10

Ajaa liian innokkaasti julkisten
palveluiden ulkoistamista ja
yksityistämistä................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 9 £ 10

Toimii aktiivisesti oman
maakuntani elinolojen
kehittämiseksi................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 9 £ 10
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K7  Miten tyytyväinen tai tyytymätön olette omaan työhönne seuraavissa asioissa?

Erittäin
tyytyväinen

Melko
tyytyväinen

Ei
tyytyväinen

eikä
tyytymätön

Melko
tyytymätön

Erittäin
tyytymätön

En osaa
sanoa

Mahdollisuudet suunnata kunnan tulevaisuuden
kehitystä ................................................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Suhteet ylimpiin luottamushenkilöpäättäjiin................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Suhteet tärkeimpiin poliittisiin ryhmiin ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Mahdollisuudet vaikuttaa asioiden kulkuun ja
etenemiseen, riittävästi valtaa ja vastuuta................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Mahdollisuudet vaikuttaa ja valita alaisia ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Keskeisten luottamushenkilöiden ja
kunnanjohtajan roolien selkeys päätöksenteossa..........................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Suhteet henkilöstöjärjestöjen edustajiin ................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Luottamushenkilöiden keskinäiset suhteet................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Palkkataso ................................................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Mahdollisuudet ammattitaidon ja itsensä
kehittämiseen................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Työtehtävien kuormittavuus .........................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Työtehtävien mielenkiintoisuus ................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Mahdollisuus tuloksen aikaansaamiseen ja
kykyjen käyttöön................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Työolosuhteet yleensä................................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Mahdollisuus vaikuttaa laajemmin
yhteiskunnalliseen kehitykseen ................................ £ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Alaistenne ammattitaito ...............................................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Työtehtävien henkinen palkitsevuus................................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

Yleisarvio omasta työstänne kunnanjohtajana ..............................£ 1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6

K8  Jos  nyt  olisitte  valitsemassa  uudelleen  ammattia,  niin  kuinka  varmasti  valitsisitte  kunnanjohtajan
työtehtävät?

Varmasti .................................................................................£ 1
Luultavasti...............................................................................£ 2
Luultavasti en................................................................£ 3
Varmasti en.............................................................................£ 4
En osaa sanoa ................................................................£ 5
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T1  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

T2  Minkä maakunnallisen liiton alueella kunta
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

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................................................£ 12
En halua sanoa...............................................£ 13


