
HOLLOLA
Päättäjäkysely 2017

- Laaja kysely kuntajohtamisesta ja päätöksenteosta

Avoimien kysymysten analysointi
Vastausprosentti: 91,4 % (n = 64)

Kyselyn toteuttavat Åbo Akademi ja Kuntaliitto osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa



AVOIMIEN KYSYMYSTEN ANALYSOINTI

24. Mitä asioita tulisi mielestäsi erityisesti huomioida seuraavan valtuustokauden 
strategian valmistelussa kunnassasi?

STRATEGIAN SISÄLTÖÖN
LIITTYVÄT ASIAT

STRATEGIAN VALMISTELUPROSESSIN 
LIITTYVÄT ASIAT

”Kylien tasapuolinen kohtelu” ” Valmistelussa riittävästi tietoa ja aikaa.”

” Vakavien ongelmien ennaltaehkäisy” ”Eri vaihtoehtojen esittely”

” Selkeä ja toteuttamiskelpoinen” ”Eri viiteryhmien osallisuus”

”Kunnan uusi rooli” ”Enemmän leadershipiä”

”Työllisyys” ”Avoin menettely”



AVOIMIEN KYSYMYSTEN ANALYSOINTI

25. Missä tehtävissä tai millä osa-alueilla katsot kuntasi valtuuston onnistuneen 
hyvin kuluvalla valtuustokaudella? 

ONNISTUI (n = 79) 

Talous 17

Yhteistyö ja päätöksentekokulttuuri 11

Johtaminen, hallinto ja henkilöstöpolitiikka 8

Kuntaliitos 7

Rakentaminen 7

VASTAUKSET
”Talouden tasapainottaminen”

” Budjettikuri”

”Alueellisen yhteistyön uudelleen luomisessa 
vaikeiden kuntaliitosneuvottelujen jälkeen”

”Yhteistyö valtuustoryhmien välillä”

”Henkilöstöpolitiikka”

”Kuntaliitos Hämeenkosken kanssa on saatu 
toteutettua varsin onnistuneesti”

”Salpakankaan keskustan uudistaminen”



AVOIMIEN KYSYMYSTEN ANALYSOINTI

26. Missä tehtävissä tai millä osa-alueilla katsot kuntasi valtuuston epäonnistuneen 
kuluneella valtuustokaudella?

EPÄONNISTUI (n = 66)

Koulut ja varhaiskasvatus 17

Yhteistyö ja päätöksentekokulttuuri 8

Johtaminen, hallinto ja henkilöstöpolitiikka 7

Elinkeinopolitiikka, kehittäminen ja kunnan 
markkinointi

6

Kaavoitus ja suunnittelu 5

VASTAUKSET
”Lukion lakkautus valtuustokauden alussa oli suuri 

pettymys”

”Kouluihin liittyvät kysymykset: lukion ja koulujen 
lakkauttaminen, kuljetukset isoihin kouluihin”

” Ilmapiiri valtuustossa huonontunut”

”Virkamiesohjauksessa”

”Tiedottamisessa”

”Yritysten saaminen uusille rakennettaville 
teollisuusalueille”



AVOIMIEN KYSYMYSTEN ANALYSOINTI

27. Mitä tärkeinä pitämiäsi asioita jäi kesken kunnassasi kuluneella 
valtuustokaudella?

JÄI KESKEN (n = 54)

Elinkeinopolitiikka, kehittäminen ja kunnan 
markkinointi

15

Johtaminen, hallinto ja henkilöstöpolitiikka 6
SOTE- ja maakuntauudistus 5
Kaavoitus ja suunnittelu 5
Yhteistyö ja päätöksentekokulttuuri 5

VASTAUKSET
”Salpakankaan kehittäminen kauppapaikkana”

” Elinkeinoelämän seudullinen yhteistoiminta”

” Kunnan markkinointi”

”Yhteistyö kunnan sisällä ja ulkopuolella”

”Tiedottamisen parantaminen”

” Sote-uudistuksen täytäntöönpano Hollolan ja 
maakunnan osalta”



AVOIMIEN KYSYMYSTEN ANALYSOINTI

28. Mihin asioihin tulisi erityisesti paneutua kunnassasi tulevalla valtuustokaudella? 

TULISI PANEUTUA (n = 82)

Elinkeinopolitiikka, kehittäminen ja kunnan 
markkinointi

13

Koulut ja varhaiskasvatus 9

Talous 8

Ennaltaehkäisevä työ 6

Kunnan osa-alueiden tasapuolinen kohtelu 5

VASTAUKSET
”Hollolan vetovoimaa lisättävä”

”Elinkeinojen, erityisesti matkailun kehittäminen”

”Hollolan markkinonti yrityksille”

”Koulutusratkaisujen parantamiseen”

”Kunnan talouden kunnossapito”

”Asukkaiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy”


