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asukkaat löytyvät Kauniaisista ja
Naantalista
Onnellisimman maan onnellisimmat asukkaat löytyvät Kauniaisista ja
Naantalista
Naantali on noussut asukastyytyväisyydessä vuodesta 2017 ennätyksellisesti
jopa +5,1 indeksipistettä, nousten kuntien välisessä rankingissa suoraan
sijalle kaksi. Toinen asukastyytyväisyyttään nostanut kunta on Kauniainen,
joka on onnistunut nostamaan jo erittäin korkeaa asukastyytyväisyyttä jopa 2
indeksipistettä. Yli 70 indeksipisteen yltää Kauniaisten sekä Naantalin lisäksi
myös Pirkkala, Siilinjärvi, Helsinki, Seinäjoki, Lieto, Espoo sekä Turku.

”Kokonaisuutena asukastyytyväisyys on kuitenkin selkeästi laskussa, ja
kuntien kesken on merkittäviäkin eroja. Astetta kriittisempi suhtautuminen on
näkynyt eri toimialoilla vuoden 2019 aikana ja uskoisin tämän olevan
vaikuttava tekijä myös asukastyytyväisyyttä mitattaessa”, kertoo Heidi
Laitinen, EPSI Rating Finlandin maajohtaja.
Kauniaisten kaupunginjohtajan Christoffer Masarin mukaan
asukastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat hyvin linjassa kaupungin itse syksyllä
2019 toteuttamaan laajaan asukaskyselyyn, jossa oli lähes 800 vastaajaa.
Myös siinä näkyi, että asukkaiden tyytyväisyys mm. kaupungin palveluihin oli
parantunut lähes kautta linjan. Kyselystä ja vuodesta toiseen nousevat hyvien
palveluiden lisäksi mm. turvallisuus, yhteisöllisyys, rauhallisuus ja lyhyiden
etäisyyksien tuoma elämän helppous esiin asioina, joita kauniaislaiset
arvostavat ja joka tekee kaupungista viihtyisän paikan asua ja elää.

Rauhallisuus, luonto sekä turvallisuus yhä tärkeämpää kuntien asukkaille
Ymmärtääkseen eri kuntien asukkaiden syitä kunnissa asumiseen, tai
poismuuttoon, EPSI Rating tarkasteli tällä kertaa myös tarkempia
asukastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä eri kuntien asukkaiden
keskuudessa.Asukkailta kysyttiin esimerkiksi kolmea tärkeintä syytä kunnassa
asumiseen.
”Luonto, turvallisuus ja rauhallisuus painottuva asukasviihtyvyyttä
tarkastellessa. Yhteisöllisyys taas nostaa turvallisuuden tunnetta. Näiden
lisäksi peruspalveluiden läheisyys koetaan tarpeelliseksi, kunhan
kulkuyhteydet suurempiin kaupunkeihin on olemassa ja ne ovat toimivia”,
lisää Laitinen

Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen iloitsee tutkimustuloksista ja
hänen mukaansa asukkaat kokevat Naantalin rauhalliseksi
merenrantakaupungiksi, jossa on turvallista asua ja jossa palvelut toimivat
hyvin. Ainutlaatuisen kaunis vanhakaupunki ja kaunis luonto ovat hyvin
tärkeitä ja merkittäviä asumisviihtyvyyden lisääjiä. Uskomme, että
asuntomessut vahvistavat entisestään Naantalin vetovoimaa
asuinkaupunkina. Olemme iloisia tuloksista, jotka kertovat
asukastyytyväisyyden olevan hyvässä kasvussa Naantalissa. Se kannustaa
tekemään työmme entistä paremmin.
Nuoret tyytyväisempiä suurten kuntien asukkaina

Tuloksien mukaan tyytyväisemmät asukkaat löytyvät suurista kaupungeista,
Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere sekä Turku. Nuoret 18-29-vuotiaat ovat liki
9 indeksipistettä tyytymättömämpiä muualla, kuin suurempien kuntien
asukkaina. Kaikkein tyytyväisimpiä muualla kuin suurimmissa kaupungeissa
asuvat ovat yli 45-vuotiaita. Suurimpien kaupunkien tyytyväisimmät löytyvät
taas 18-29-vuotiaiden sekä 45-59 vuotiaiden keskuudesta, ja
tyytymättömimmät löytyvät taas yli 60-vuotiaista.

Tietoa Kuntarating 2019 -tutkimuksesta
EPSI Ratingin Kuntarating 2019 –tutkimuksen tulosten julkaisussa vertaillaan
poikkeuksellisesti vain top 20-sijoitukseen yltäneitä kuntia. Kunta voi
halutessaan ostaa tarkemman kuntakohtaisen analyysin tuloksistaan
ottamalla yhteyttä heidi.laitinen@epsi-finland.org.

Tutkimuksen aineistoon käytettiin yhteensä noin 14 000 haastattelua, jossa
haastateltiin Suomessa asuvia yli 18-vuotiaita asukkaita. Indeksi tuotetaan
asteikolla 0–100, jossa 75 on erittäin hyvä, 60–75 tyytyväinen ja 0-60
tyytymätön.
Asukastyytyväisyyden virhemarginaalit ovat yleisesti haarukassa n. +/- 4,5-6,5

indeksipistettä asteikolla 0-100.
Tilastollinen luottamustaso on 95%.
Lisätietoa tutkimuksesta:
EPSI Rating Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen
050 406 8796, heidi.laitinen@epsi-finland.org

EPSI Rating tutkii, miten asiakkaista tulee asiakkaita ja miten he pysyvät
uskollisina yritykselle. EPSI Ratingin tutkimukset selvittävät asiakkaiden
kokemusten ja yrityksen kanssa käydyn vuorovaikutuksen avulla, mitä mieltä
asiakkaat ovat yrityksestä. EPSI Ratingin tutkimusmenetelmä on Tukholman
kauppakorkeakoulun suunnittelema ja toimii perustana puolueettomille ja
luotettaville tutkimuksille.
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