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Valtuustoaloite Tulo- ja lähtömuuttajakyselyn käynnistämisestä
Tammelan kunnan asukasmäärä on ollut tasaisessa laskussa niin syntyvien kuin muuttavien
määrässä . Tammelasta muuttaa entistä enemmän asukkaita pois, tulomuutossa lasku on
vähemmän huomattavaa . Väestömäärä laskee koko ajan.
Vetovoiman lisäksi Tammelan kunnan pitäisi miettiä myös pitovoimaa jolla asukkaat
saataisiin pysymään seudulla . Tähän tarvitaan säännöllinen systemaattinen tiedonkeruu ja
analysointi jolla väestön kehitystä pystytään seuraamaan
. Tämän seurannan tulisi olla
jatkuvaa eikä hetkellistä jolla tavoin Tammela pystyisi selventämään oman alueensa
vahvuuksia sekä myös uhkia ja haasteita asukkaiden näkökulmasta jolloin myös keskeiset
kehitystarpeet nousevat selkeämmin esiin.
Viimeisten päätösten tukena on ollut pitkälti tilastokeskuksen ennusteet
. Vaikka tilastokeskus
antaa kunnalle ennusteita asukasmäärästä, se ei tarjoa selviä syitä siihen
. Tilastokeskus
myös varoittaa käyttämästä ennusteita merkittävien tulevaisuuden päätöksien pohjana,
kuten palveluverkkoratkaisuissa . Tulo- ja lähtömuuttokyselyllä kunta saisi selvää
, ajantasalla
olevaa tietoa kehitystarpeista asukkaiden näkökulmasta
. Näitä tietoja voitaisiin käyttää
tiettyjen ryhmien tavoitteluun mm. brändikartoituksen toimenpide
-ehdotusten mukaisesti.
Myös Forssan seudun imago- ja vetovoimaseminaarissa mainitaan yhdyskuntarakenteen ja
asumusympäristön saaminen vetovoimaiseksi kohdennetuille joukoille ja elinvoiman
kehittämisessä kunnan pitäisi kyetä tunnistamaan kehitystarpeita ja kasvuun tarvittavia
taitoja. Parhaiten tätä tietoa kerätään suoraan asukkailta sekä tulo- ja poismuuttajilta.
Jatkuvana seurantana se antaa vahvan pohjan päättäjille tehdä päätöksiä jotka tukevat
kunnan väkimäärän nostoa ja strategiaa.
Tietoa tulisi kerätä lähestymällä suoraan muuttajia
. Kyselystä tulisi selvitä mm .tärkeimmät
syyt tulo- tai poismuuttoon , ikäryhmä , perhemuoto jne. Poismuuttavien osalta tieto,
voisivatko he joskus tulevaisuudessa harkita takaisin muuttamista Tammelaan
perusteluineen antaisi myös lisätietoa. Kyselyssä on hyvä olla rasti ruutuun vaihtoehtoja
jotka kiireinenkin vastaaja jaksaa täyttää , mutta myös avoimia kysymyksiä . Esimerkkejä
kyselyyn löytyy mm. Forssan seudun imago - ja vetovoimaseminaarin muuttokyselyistä.
Muuttajia voidaan lähestyä kirjeitse , tekstiviestein sekä sähköisesti . Vastaava kysely voidaan
myös linkittää kunnan sivuille jonka kautta jo viime vuosina kuntaan muuttaneet voisivat sen
täyttää . Suorat kyselyt tulisi suunnata vaikka puolivuosittain kerättävien muuttajatietojen
mukaisesti , jotta kunta saa tarkkaa tietoa muuton syistä ja pystyy reagoimaan niihin
nopeasti , etenkin poismuuttajien osalta.
Esitämme , että kunta ottaa pikaisesti käyttöön tulo- ja poismuuttokyselyn ja pitää sen
jatkuvana prosessina osana väestönkehityksen seurantaa sekä päätöksentekoa.
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