Huomioita Hausjärven asukaskyselyn tuloksista

Perustiedot:
-

-

vastauksia 369kpl
o Alle 18v 8kpl
o 18-40v 144kpl
o 41-65v 178kpl
o yli 65v 38kpl
Vastaukset alueittain:
o Oitti 118kpl
o Hikiä 44kpl
o Monni 42kpl
o Ryttylä 101kpl
o Muualla Hausjärvellä 55kpl
o Muualla kuin Hausjärvellä 5kpl

Hieman yli puolet (53,1%) vastaajista piti kokonaismielikuvaa Hausjärvestä myönteisenä tai melko
myönteisenä. Kyseinen luku on varsin matala ja kuuluu hyvin pieneen joukkoon kuntia, joiden lukema on
alle 60%. Kouluarvosana Hausjärven vetovoimasta ja julkisuuskuvasta on 6,3.
Hausjärven asukkaat pitävät kuntaansa rauhallisena ja turvallisena asuinpaikkana. Turvallisuus koettiin
merkittävimmäksi tekijäksi kunnassa viihtymisen kannalta. Vastaajien mukaan Hausjärvellä on rikas historia,
mutta sillä koettiin olevan kaikkein vähiten merkitystä kunnassa viihtymisen kannalta. Iäkkäämmät
vastaajat korostivat historian merkittävyyttä. Yli 60% vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä
väittämien energinen, kehittyvä ja monipuolinen kanssa. Kaiken kaikkiaan 15 väittämästä 11 jäi asteikolla
alle arvon 3 (EOS). Väittämien ei siis koettu kuvaavan Hausjärveä kovin hyvin muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta. Avoimet kommentit myös tukevat tilastoa varsin hyvin. Maaseutumaisuus ja luonnon läheisyys
nousivat vetovoimatekijöinä esiin useissa kommenteissa, jotka viittaavat turvallisuuden ja rauhallisuuden
tunteeseen.
Kysyttäessä, mikä tekisi Hausjärvestä paremman, nousi selkeimmin esiin terveyspalveluiden kehittäminen.
Tämä koettiin myös palveluiden osalta merkittävimmäksi viihtyvyyttä parantavaksi tekijäksi. Myös yleinen
palveluiden lisääminen koettiin tarpeelliseksi. Avoimissa palautteissa nousi puutteet terveyspalveluissa
hyvin voimakkaasti esiin. Kulttuuritarjonnan lisäämistä toivottiin kaikkein vähinten ja sitä ei koettu kovin
merkittäväksi viihtyisyyden kannalta.
Mitattaessa tyytyväisyyttä kunnan palveluihin, nousee selkeimmin esiin sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämä
koettiin kaikkein merkittävimmäksi palveluksi kunnassa viihtymisen kannalta ja 56,7% vastaajista oli joko
tyytymätön tai erittäin tyytymätön sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaan. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden osalta on nähtävissä selkeitä alueellisia eroja. Monnin asukkaista noin puolet oli
tyytyväisiä, mutta Ryttylässä peräti 68,3% oli tyytymätön tai erittäin tyytymätön ja näistä yli puolet vastasi

olevan erittäin tyytymätön. Avoimien kommenttien perusteella vaikuttaisi siltä, että Ryttylässä on
lakkautettu terveyspalvelut jokin aika sitten ja lähimmät terveyspalvelut koettiin olevan vaikeasti
tavoitettavaksi. Kaikkein tyytyväisimpiä oltiin kirjastopalveluihin, joka kuului merkittävyydeltään
keskikastiin.
Hausjärven merkittävimmiksi menestystekijöiksi koettiin maaseutumainen asuminen ja luonnonläheisyys.
Nämä nähtiin myös tulevaisuuden vahvuuksina. Keskeinen sijainti nähtiin myös merkittäväksi
menestystekijäksi. Eniten erimielisiä vastauksia keräsivät muu joukkoliikenne ja työllistymismahdollisuudet.
Merkittävimmiksi ulkoisiksi mahdollisuuksiksi Hausjärven kasvulle ja kehitykselle koetaan luonnonläheisen
asumisen suosion kasvaminen, uusien yritysten sijoittuminen Hausjärvelle, raideliikenteen suosion
kasvaminen ja yleisen taloustilanteen kohentuminen. Hieman yli puolet vastaajista oli erimieltä tai täysin
erimieltä lisääntyvän maahanmuuton tuomista mahdollisuuksista kunnan kasvulle ja kehitykselle. Toiseksi
eniten erimielisiä vastauksia sai sote-uudistus.
Hausjärven tunnettuus- ja vetovoimatekijöiksi vuonna 2030 nousi useaan kertaan maaseutumaisuuteen ja
luonnonläheisyyteen liittyvät tekijät. Lisäksi keskeisen sijainnin tuomat edut raideliikenneyhteyksien
kehittyessä koettiin tulevaisuuden valttikorteiksi. Kauttaaltaan kommenteista nousee esiin ajatus
rauhallisesta, hyvien palveluiden kunnasta, josta on vaivatonta liikkua julkisilla työpaikoille
pääkaupunkiseudulle ja lähikaupunkeihin. Moni tuo myös esiin mahdollisuuden, että vuonna 2030 ei
itsenäistä Hausjärveä enää ole.
Kyselyn viimeinen kohta eli terveiset Hausjärven kunnalle keräsi monenkirjavaa palautetta. Jonkin verran
nousi esiin kielteisiä mielipiteitä SAKO:n suunnittelemasta ampuradasta, jonka pelätään vaikuttavan
negatiivisesti kunnan vetovoimatekijöihin ja aiheuttavan rauhattomuutta. Oman auton välttämättömyys
nousi varsin usein esille. Lisäksi toivottiin enemmän tapahtumien ja muiden aktiviteettien järjestämistä,
joka lisäisi yhteisöllisyyttä ja aktivoisi kuntaan. Joukkoon mahtui myös paljon kannustusta kunnanjohdolle
Hausjärven kehittämiseen ja asukkaiden osallistamista kiiteltiin.

