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Hollola on edelleen hyvä paikka asua ja elää! 
 

Hollolan kunta osallistui yhdessä 39 muun kunnan kanssa ARTTU2-tutkimukseen. Se on Suomen 
Kuntaliiton ja eri yliopistojen yhteinen tutkimusohjelma, joka seuraa kunnissa toteutettujen 
uudistusten vaikutuksia eri osa-alueilla. Kuntalaiskysely lähetettiin 31 950 täysi-ikäiselle 
kuntalaiselle: Hollolassa 650:lle (vastanneet 303) ja Hämeenkoskella 100:lle (vastanneet 46).  
Kysely toteutettiin 27.3.-29.5.2015.  
 
Ensimmäisen tulosanalyysiosion osalta Hollolan ja Hämeenkosken vastaukset olivat myönteisiä: 
 

- Hollolassa ja Hämeenkoskella vastattiin kyselyyn varsin aktiivisesti (46,6 %  ja 46 
%, 6. ja 7. vertailukunnista) 

- Hollolassa ollaan erittäin kiinnostuneita seuraamaan oman kunnan 
kunnallispolitiikkaa (38 %, 2. korkein vertailukunnista), Hämeenkosken 
kiinnostusaste 33 % 

- Hollolalaisista vastanneista 81,1 % arvioi kuntansa menestyvän hyvin 
kilpailussa ”hyvä asua ja elää”; tämä nosti Hollolan 2. parhaaksi ARTTU-
kunnaksi (Lempäälän kunnan jälkeen), Hämeenkoskellakin näin arvioi 63 % 

- Hämeenkoskella 55 % (yli puolet) piti kunnan taloudenhoitoa hyvänä (sijoitus 5.), 
Hollolassakin 36 % (19 % eri mieltä) sijoitus 11. 

- Hämeenkoskelaisten luottamusindeksi kunnan päätöksentekoon on 
poikkeuksellisen korkea 3,49 (korkein vertailukunnista), Hollolan 3,15 (7. korkein 
vertailukunnista). Luottamusindeksi koostui seuraavista osavastauksista 

o Kunnallisista palveluista tiedotetaan riittävästi.  

o Kuntani päätöksistä tiedotetaan riittävästi.  

o Kuntani päätöksenteko on oikeudenmukaista ja kohtelee tasavertaisesti eri väestöryhmiä.  

o Luotan kuntani poliittisiin päättäjiin omaa kuntaani kehitettäessä.  

o Kunnassani kuunnellaan kuntalaisten mielipiteitä.  

o Uskon kuntani luottamushenkilöiden ajavan vilpittömästi kunnan parasta.  

o Kunnan päättäjät pitävät hyvin huolta elämisen edellytyksistä kunnassani.  
 

- Hämeenkoskelaisista vastaajista 68 % kannattaa kuntaliitosta (”kuntani pitäisi 
yhdistää”) 

 

Ensimmäisen kuntalaisvastausanalyysin pohjalta voidaan yhteenvetona todeta, että sekä 
Hollolassa että Hämeenkoskella on vastattu aktiivisesti, vastanneet ovat keskimääräistä 
kiinnostuneempia seuraamaan kunnallispolitiikkaa, luottamusindeksi päätöksentekijöitä kohtaan on 
korkealla, taloudenhoitoa pidettiin hyvin hoidettuna ja erityisesti Hollolaa, mutta myös 
Hämeenkoskea hyvänä paikkana asua ja elää. Molemmat kunnat saivat myönteistä palautetta ja 
menestyivät suhteessa muihin vertailukuntiin varsin hyvin. 
 
Avokommenteissa palautetta tuli mm. kuntaliitoksista (itsenäisyyden-, laajemman kuntaliitoksen- ja 
Hämeenkoski-liitoksen puolesta), kaupallisista palveluista (huoli kuntakeskuksen kaupallisten 
palvelujen hiipumisesta) ja teiden heikommasta kunnosta.  
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