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1. Miten kunnan tulisi tasapainottaa talouttaan? 
(N=48)

veroja korottamalla

palveluita karsimalla

maksuja ja hintoja korottamalla
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2. Mitkä ovat tärkeimmät investointi- tai 
kehittämiskohteet, joihin mielestäsi kunnassa
tulee panostaa? (N=50)

koulurakennukset

liikuntapaikat

yritysalueen kehittäminen

sähköisen asioinnin lisääminen

maanhankinta.
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3. Kumpia veroja tulisi korottaa ensisijaisesti
kunnan talouden tasapainottamiseksi: 
kiinteistövero/kunnall isvero? (N=48)

kiinteistövero

kunnallisvero
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4. Mistä olet taloudell isen tasapainon
edistämiseksi valmis maksamaan, jotta
palvelutaso säilytetään (N=48)

liikuntapalveluista

joukkoliikenteestä

kirjastopalveluista

nuorisopalveluista

perusopetuksesta (tuntikehys samalla tasolla)

venepaikoista

jostain muusta -mistä?
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• Avoimet vastaukset: jostain muusta -mistä?
• Kulttuuri/ taide

• 41 valtuutettua ovat turhia

• päivähoito

• älytön johdatteleva lomake, johon ei voi todellisia mielipiteitä laittaa

• toimivasta terveydenhuollosta

• Verotuksella 21.25

• kulttuuripalveluista

• Teiden kunnostus, varsinkin nostavantie.

• hiihtoladut, virkistysaluereitistöt, viihtyisä hoidettu ympäristö, leikkipuistojen kunto, lukio, (maksu siis korotetuissa 
veroissa, koska näistä ei voi oikein periä maksua), liikuntatoimen palvelut (näistä voi maksaakin, esim. yleisöluistelusta 
ja vesijumpasta ja kunnon punttisalista myös kesällä), joukkoliikenneverkko

• Mielestäni taloudellisen tasapainon edistämiseksi ei kuntalaisen pitäisi joutua maksumieheksi, vaan kunnan olisi 
tehostettava omaa toimintaa sekä palveluita niin että säästöjä syntyisi. Sama kuin yritysmaailmassa, omia toimintoja 
parantamalla voidaan säästää kustannuksia, sama koskee myös kunnan toimintoja. Siinä löytyy varmasti tehostettavaa, 
se on ihan varma!

• terveyskeskuspalvelut

• koulukyydeistä

• koiravero,

4. Mistä olet taloudell isen tasapainon
edistämiseksi valmis maksamaan, jotta
palvelutaso säilytetään (N=48)



5. Mistä palveluista voisi mielestäsi palvelutasoa
laskea? (N=48)

liikuntapalvelut

kirjastopalvelut

nuorisopalvelut

joukkoliikenne

teiden kunnossapito

valaistus

joku muu/mikä?
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5. Mistä palveluista voisi mielestäsi palvelutasoa
laskea? (N=48)

• Avoimet vastaukset: joku muu/mikä?

- kulttuuri / taide
- byrokratia ja hallinnon järkeistäminen
- kaikesta kuntakeskuksen vapaa-ajan vietto "hömpötyksistä", perusteluna tasa-arvo ,ei niitä sivukylilläkään ole-ei edes 
kirjasto-autoa
- Kuntahallinnon tulisi tehostaa omaa toimintaansa myös henkilöstön työnkuvauksia/työmääriä tarkistamalla.
- organisaatio
- Kouluverkosto.Tiilikankaan ,Hälvälän koulujen yhdistäminen.
- kulttuuripalvelut
- Konsultit
-Ramboll konsulttimaksuista, kunnan henkilökunnan pienentäminen, byrokratian vähentäminen
- nostavan rakennusalue-varaus
- Sama juttu kuin edellisessä...Taloudellisen tasapainon edistämiseksi ei pitäisi joutua alentamaan palvelutasoa, vaan 
kunnan olisi tehostettava omaa sen toimintaa niin että säästöjä syntyisi. Sama kuin yritysmaailmassa, omia toimintoja 
parantamalla voidaan säästää kustannuksia, sama koskee myös kunnan toimintoja. Siinä löytyy varmasti tehostettavaa, se 
on ihan varma! Jos kerran palvelutasoa lasketaan, esim kunnan virastossa, niin siinä tapauksessa myös väkimäärää pitää 
vastaavasti vähentää. Jos samalla väkimäärällä tuotetaan alempaa palvelutasoa, niin se on meidän verovarojen 
haaskausta!!! Olen kunnan viraston palveuita käyttäneenä sanoa, että siellä on tehostamisen varaa todellakin tai sitten siellä 
on väärät ihmiset hoitamassa virkaa, jotka eivät tunne asioita tarpeeksi hyvin.
- ei mikään
- valtuusyon/hallituksen palkkioista , ikäraja valtuutetuille max 60v,aika siirtyä digiaikaan myös valtuutetuissa , vain niin 
muutos saadaan aikaiseksi
- virkamiesten tolkuttomat lomat
- huonokuntoisten koulujen toiminnan lopettaminen
- kalliiden tonttipaikkojen tarjonnasta (perhoslehdon kallis kunnallistekniikka). lisäksi hallintoa ja johtajia vähentämällä.


