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Kommuninvånarnas inställning till kommunerna utreds:
31 000 medborgare tillfrågas om kommunernas service och beslutsfattande

Inom den närmaste veckan får 30 900 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om
sin uppfattning om hemkommunen och om det sätt på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt
utreds vad uppgiftslämnarna tycker om den kommunala servicen och på vilket sätt de deltar i
beslutsfattandet i kommunen.

Enkäten är en del av forskningsprogrammet ARTTU, vars syfte är att undersöka kommun- och
servicestrukturreformens effekter. Forskningsprogrammet följer kommunernas utveckling fram till år
2012.

Enkäten är en av de mest omfattande utredningarna om kommuninvånarnas synsätt. En enkät av
motsvarande omfattning genomfördes senast hösten 2008.

Enkäten erbjuder kommunerna forskningsdata till stöd för beslutsfattandet och för
verksamhetsutvecklingen. De första resultaten väntas under våren 2012.

Enligt Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom är det ytterst viktigt att de
kommuninvånare som får enkätformuläret engagerar sig och besvarar enkäten aktivt.

– För att man ska kunna säkerställa att utredningen blir heltäckande och tillförlitlig bör svarsprocenten
vara så hög som möjligt. Den föregående motsvarande enkäten hade en svarsprocent på 46,3.

40 finländska kommuner deltar

Enkäten skickas till sammanlagt 30 900 invånare mellan 18 och 79 år enligt ett urval ur
befolkningsregistret. Urvalet varierar mellan 150 och 1900 personer. På urvalets storlek inverkar dels
kommunstorleken, dels omfattningen av de genomförda kommunsammanslagningarna.

Deltagarna i forskningsprogrammet representerar olika slags kommuner exempelvis i fråga om storlek
och geografiskt läge. Till programmet har valts kommuner som slagits samman, kommuner med ett allt
djupare samarbete, kommuner i stadsregioner och kommuner där kommun- och servicestrukturreformen
åtminstone hittills har genomförts utan sammanslagningar eller intensifiering av samarbetet.

I forskningsprogrammet deltar 40 kommuner: Björneborg, Fredrikshamn, Halsua, Harjavalta,
Haukipudas, Hirvensalmi, Hollola, Högfors, Juuka, Jyväskylä, Kajana, Kimitoön, Kitee, Korsholm, Kotka,
Kuopio, Kuusamo, Kyrkslätt, Lappo, Lempäälä, Lundo, Mänttä-Vilppula, Pello, Pudasjärvi, Raseborg, Salo,
Seinäjoki, Sibbo, Siilinjärvi, Sodankylä, Tavastehus, Uleåborg, Uurainen, Varkaus, Vasa, Villmanstrand,
Vimpeli, Vörå, Åbo och Äänekoski.

Som en del av ett specialprojekt för utvärdering av reformens språkliga effekter skickas invånarenkäten
dessutom till följande tvåspråkiga kommuner: Karleby, Kronoby, Lappträsk och Lovisa samt som en del
av utvärderingen av det nya Uleåborg utöver Uleåborg och Haukipudas även Kiiminki, Oulunsalo och Yli-
Ii.

ARTTU tar fram information om kommun- och servicestruktutrreformen

Forskningsprogrammet ARTTU utreder hur strukturreformen inverkar på den kommunala servicen,
demokratin och ledningen, personalen, den kommunala och regionala ekonomin och samhällsstrukturens
funktion. Till projekthelheten hör även en utvärdering av effekterna av reformen på språk och
jämställdhet.



I forskningsprogrammet deltar Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet,
Tammerfors universitet, Aaltouniversitetet, Åbo Akademi och Kommunförbundet.

Forskningsprogrammet finansieras av de medverkande kommunerna, Kommunförbundet, Keva,
finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisningsministeriet, kommunikationsministeriet,
miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet.

Närmare upplysningar om forskningsprogrammet finns på www.kommunerna.net/arttu.
Närmare upplysningar om invånarundersökningen finns på www.kommunerna.net/arttu
>Forskningsmoduler >Kommuninvånarundersökning som en del av Demokrati och ledning
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