EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan
asteikolla 0 – 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan
nousee tänä vuonna lähes kaksi indeksiyksikköä viime vuodesta, ja on nyt kohtalaista tyytyväisyyttä
kuvaavalla tasolla 67,4.

Viime vuonna toiselle sijalle jäänyt
Pirkkala saa tänäkin vuonna erinomaiset
arvostelut ja sijoittuu vertailussa
ensimmäiseksi. Viime vuoden voittaja,
Kauniainen, saa myös hyvän arvosanan
(82,3*) mutta jää tänä vuonna pienen
otoskoon vuoksi ratingin ulkopuolelle.
Toiseksi sijoittuu näin ollen Siilinjärvi ja
kolmanneksi Lieto. Viime vuoden tapaan
kuntien top 10:ssä esiintyy tänäkin
vuonna useita kehyskuntia.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on
seuraava:
alle 60
60 – 75
75 – 100

huono taso
välttävä / tyydyttävä
hyvä / erittäin hyvä.

Rating-listaus kokonaisuudessaan löytyy
sivulta 8.
*virhemarginaali +/- 6 indeksipistettä

Top 10:stä löytyy tänä vuonna jopa kolme Turun lähikuntaa.
Naantali, Lieto ja Kaarina saavat asukkailtaan hyvän arvosanan.
Seutukunnan keskus, Turku, taas saa kohtalaisen arvosanan
67,4 ja on tällä tuloksellaan sijalla 32.
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Viime vuonna Helsingin kanssa tasoissa ollut
Tampere saa tänä vuonna suurista kaupungeista
korkeimmat asukastyytyväisyysarvosanat noin
puolen indeksiyksikön erotuksella Helsinkiin. Viime
vuonna Oulun ohittanut Espoo sijoittuu tänä
vuonna kolmanneksi. Oulun arvoidaan olevan tänä
vuonna samalla tasolla kuin koko Suomen
keskiarvo. Vantaa taas on jälleen selvästi keskiarvoa
heikompi, joskin erotus kapenee reilusti suhteessa
viime vuoteen.

Kuten koko Suomi, kaikki viisi suurinta kaupunkia
parantavat asukastyytyväisyyslukemaansa viime
vuodesta. Siinä missä valtakunnallinen indeksiluku
nousee noin kaksi indeksiyksikköä, suurten
kaupunkien arvosana nousee keskimäärin 2,5
indeksiyksikköä. Vantaa korottaa tulostaan eniten
eli huomattavat 4 indeksiyksikköä, kun taas Oulun
nousu jää yhteen indeksiyksikköön.
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Helsinki
< 1500 €/kk

Oulu

Tampere

1500-2500 €/kk

Vantaa

Suomen
keskiarvo

> 2500 €/kk

Siinä missä viime vuonna Helsinki, Oulu ja Tampere olivat tasoissa yli 2500
€/kk tienaavien luokassa, tänä vuonna Tampere nousee selvään johtoon
hyvällä 75,0 arvosanallaan. Kyseessä ovat kunkin vastaajan nettotulot.
Pienituloisimmassa luokassa Espoo nousee tänä vuonna niukasti Helsingin
ja Tampereen ohi. Vantaa saa suurista kaupungeista heikoimmat arvosanat
sekä pieni- että suurituloisten osalta.

Ä

Nuorten suosikki on totuttuun tapaan Tampere – joskin 51–60 -vuotiaat
antavat Tampereelle vielä korkeamman arvosanan. Nuorten silmissä
Helsinki sijoittuu toiseksi. Vantaa sen sijaan saa erityisen heikon
arvosanan alle 30-vuotiailta, mutta tätäkin huonomman arvostelun
antavat 41–50 -vuotiaat.
Iäkkäimmän asukasryhmän suosiossa on tänä vuonna Helsinki. Espoo
taas sijoittuu ykköseksi 31–40 -vuotiaiden silmissä.
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Oulu

31-40

Tampere

41-50

51-60
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Suomen
keskiarvo

61-vuotiaat ja vanhemmat

KUNTARATING 2014
20 SUURINTA KAUPUNKIA
Tulos 0-100
50

60

70

Tampere

71,8

Helsinki

71,2

Kuopio

70,5

Espoo

70,1

Rovaniemi

69,6

Seinäjoki

68,3

Oulu

67,5

Turku

67,4

Pori

66,8

Mikkeli

66,4

Vaasa

65,8

Joensuu

65,5

Lahti

64,8

Hämeenlinna

64,6

Vantaa

64,6

Lappeenranta

64,5

Jyväskylä
Salo
Kotka
Kouvola

63,8
62,5
61,0
59,1

80

20 suurimman kaupungin joukossa kovimmat
nousijat ovat Kuopio sekä viime vuonna tämän
luokan heikoimmaksi jäänyt Salo. Näiden
kaupunkien tulos kohenee yli 5 indeksiyksikköä.
Vaasan ja Mikkelin tulokset laskevat hieman.
Heikoimmat arvosanat saavat Kotka sekä
Kouvola.

Alla oleva kuva havainnollistaa eri maakuntien tulokset
valtakunnalliseen tasoon nähden. Nollataso on yhtä kuin
Suomen keskiarvo. Näin ollen maakunnat, jotka ylittävät
nollaviivan, pärjäävät keskiarvoa paremmin ja toisin päin.
Pohjois-Savossa ja Pirkanmaalla asuvat ovat tänä vuonna
kaikkein
tyytyväisimpiä
asuinkuntiensa
palveluihin.
Kymenlaaksolaiset puolestaan ovat jälleen tyytymättömimpiä
kuntiensa palveluihin, joskin maakunnan tulos paranee
rohkaisevat
2,5
indeksiyksikköä
viime
vuodesta.
Maakuntatasolla asukastyytyväisyys nousee tänä vuonna eniten
Pohjois-Savon ja Etelä-Karjalan osalta. Etelä-Savon ja EteläPohjanmaan tulokset taas laskevat hieman viime vuodesta.
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Harva
suomalainen
kokee
asuinkuntansa
suosittelemisen arvoiseksi - valtakunnan tasolla
noin 30 % suomalaisista olisi valmis suosittelemaan
asuinkuntaansa. Kuntien välillä esiintyy kuitenkin
suuria eroja. Parhaimmat suositteluhalukkuusluvut
saavat top 10:stä löytyvät Pirkkala, Siilinjärvi ja
Lempäälä. Näiden kuntien asukkaista noin 6-7
kymmenestä ilmaisee halukkuutta suositella
kuntaansa. Heikoimmat suositteluluvut jäävät
varsin pieniksi – alle kymmenesosa Imatran ja
Raahen asukkaista olisi valmiita suosittelemaan
kuntaansa muille.

