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Yleistä tutkimuksesta
• Innolinkin muuttajavetovoimatutkimuksen tavoitteena oli selvittää Raaseporin
vetovoimaisuus kaupunkiin viime vuosina muuttaneiden näkökulmasta. Kohteeksi valittiin
mahdollisimman hiljattain muuttaneet, jolloin kyky vertailla asuinkuntia on vielä tuore.
Tulomuuttajilla on jo kokemusta Raaseporista asuinpaikkana, mutta kuitenkin myös kyky
verrata Raaseporia aiempaan asuinkuntaansa. Tutkimuksella selvitettiin tekijät, jotka
houkuttelevat asukkaita muuttamaan kuntaan. Näihin tekijöihin vaikuttamalla saadaan
vahvistettua kunnan vetovoimaisuutta. Selvitys keskittyy mittaroimaan erityisesti niitä
tekijöitä, joihin kunta voi itse vaikuttaa. Sisällöissä haetaan muuttopäätöksen syyt sekä uuden
asuinpaikan palvelutyytyväisyys ja arviot kaupunkiympäristön viihtyisyydestä.
• Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina marraskuussa 2017.
• Kohderyhmän muodostivat Raaseporiin viimeisen kolmen vuoden aikana muuttaneet
henkilöt.
• Tutkimus perustuu 300 vastaukseen.
• Tässä raportissa esitetään tutkimuksen päätulokset. Kaikki tutkimuksen tulokset esitetään
yksityiskohtaisesti InnolinkWeb® -järjestelmässä.

Kuiluanalyysin kuvaus
•
•

•

•

Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan tekijöitä.
Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan
vastaajien odotuksiin.
Kuiluanalyysissä sininen pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin arvioidun tekijän
merkitystä vastaajille. Jos sininen pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on vastaajalle tärkeä ja jos
pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä. Lyhyempi punainen pylväs kuvaa
puolestaan annetun onnistumisarvosanan ja merkitysarvosanan erotusta (kuilua).
Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on
arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla ylipanostustekijöitä. Negatiiviset
(vasemmalle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu
heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle tekijän punainen pylväs ulottuu,
sitä kriittisempi tekijä on kyseessä.
Tutkimusraportissa toiminnan tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen luokkaan
seuraavasti:
•
•
•

•

Onnistuneet tekijät = kuilu 0,0 tai parempi
Parantamisen varaa -tekijät = kuilu -0,1 - -0,8
Kriittiset tekijät = kuilu -0,9 tai heikompi

Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko negatiivinen
kuilu.

Tutkimuksen keskeisiä tuloksia
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Tutkimuksen keskeisiä tuloksia

71 %

vastaajista tunsi Raaseporin kaupungin ennen muuttoaan
erittäin tai melko hyvin.

55 %

vastaajista sai tietoa Raaseporista ennen muuttoaan
Raaseporin omilta kotisivuilta. Vastaajista 48 % sai tietoa
ystäviltään, sukulaisiltaan ja tuttaviltaan.

94 %

vastaajista on löytänyt hyvin tarvitsemaansa tietoa
kaupungista ja sen palveluista.

86 %

uskoo viiden vuoden kuluttua asuvansa Raaseporissa.

93 %

suosittelisi Raaseporin kaupunkia ystävilleen ja tuttavilleen
asuinalueeksi ehdottomasti tai luultavasti.

Tutkimuksen keskeisiä tuloksia
Toiminnan 5 tärkeintä palvelua:
Kaupalliset palvelut, 299 kpl

4,4

Terveyspalvelut, 289 kpl

4,4

Teiden kunto, 276 kpl

4,2

Liikennepalvelut ja -yhteydet, 296 kpl

4,2

Yksityiset vapaa-aikaan liittyvät palvelut, 280 kpl

4,1

Toiminnan 5 onnistuneinta palvelua:
Nuorisopalvelut, 187 kpl

0,7

Peruskoulutus, 221 kpl

0,7

Lukio, 211 kpl

0,7

Varhaiskasvatuspalvelut, 223 kpl

0,7

Tonttien tarjonta, 203 kpl

0,5

2,7
3,1
3,0
3,1
3,2

Toiminnan 5 heikoiten onnistunutta palvelua:
Liikennepalvelut ja -yhteydet, 296 kpl

-0,9

Teiden kunto, 277 kpl

-0,8

Kaupalliset palvelut, 299 kpl

-0,6

Terveyspalvelut, 289 kpl

-0,6

Yksityiset vapaa-aikaan liittyvät palvelut, 281 kpl

-0,5

Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä
heikommin tekijässä ollaan onnistuttu suhteessa odotuksiin.

4,2
4,2
4,4
4,4
4,1
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Vastaajien taustatiedot
Asuinpaikka tarkemmin:

Sukupuoli:

Koulutus:

2017

2017

2017

nainen

49,7% (149)

mies

49,7% (149)

Bromarv

1,3% (4)

k ansak oulu, k esk ik oulu, perusk oulu

23,3% (70)

0,7% (2)

Fisk ars

8,0% (24)

luk io, ylioppilas

11,7% (35)

Karjaa

29,3% (88)

ammatillinen k oulutus

36,3% (109)

Mustio

7,3% (22)

k ork eak oulututk into

28,7% (86)

Pohja

7,7% (23)

Snappertuna

2,0% (6)

Yhteensä

muu

Yhteensä 100,0% (300)

T ammisaari

Ikä:

T enhola
2017

alle 25 v uotta

8,7% (26)

25-45 v uotta

41,7% (125)

46-65 v uotta

26,7% (80)

yli 65 v uotta

23,0% (69)

Yhteensä

100,0% (300)

Yhteensä

100,0% (300)

36,0% (108)
8,3% (25)
100,0% (300)

Työskentely- tai
opiskelupaikka
Raaseporissa
2017
k yllä

51,9% (109)

ei

48,1% (101)

Yhteensä 100,0% (210)

Kotitalouden muoto:
2017
asun yk sin

36,3% (109)

yk sinhuoltajak otitalous

1,7% (5)

k ahden aik uisen talous

43,3% (130)

k ahden aik uisen ja lasten talous

18,7% (56)

Yhteensä

100,0% (300)

Vastaajien taustatiedot
Asema:

Kunta, josta muutettu Raaseporiin:

2017
työntek ijä
toimihenk ilö

38,7% (116)

2017
Espoo

13,1% (39)

( )
Salo

3,3% (10)

Sipoo

1,3% (4)

0,3% (1)

Siuntio

3,7% (11)

2,3% (7)

8,3% (25)

Hailuoto

johtav a asema

1,0% (3)

Hank o

yrittäjä

5,0% (15)

T allinna

0,3% (1)

Helsink i

24,5% (73)

opisk elija

6,0% (18)

T urk u

4,0% (12)

Ink oo

5,0% (15)

työtön

6,0% (18)

T yrnäv ä

0,3% (1)

Joensuu

0,3% (1)

eläk eläinen

31,3% (94)

Vantaa

4,3% (13)

Kajaani

0,3% (1)

maanv iljelijä, maatalousyrittäjä

0,3% (1)

Vihti

1,3% (4)

Kalifornia

0,3% (1)

k otiäiti/ -isä

1,3% (4)

Hyv ink ää

0,7% (2)

Kangasala

0,3% (1)

jok in muu

2,0% (6)

Hämeenlinna

0,7% (2)

Karjalohja

0,3% (1)

T ampere

0,3% (1)

Yhteensä

100,0% (300)

Kauhajok i

0,3% (1)

Lappohja

0,7% (2)

Kemiönsaari

0,7% (2)

Ylöjärv i

0,3% (1)

Kerav a

0,7% (2)

Liljendal

0,3% (1)

Kirk k onummi

6,0% (18)

Heinola

0,7% (2)

Kok k ola

0,7% (2)

ulk omailta

1,0% (3)

Korsnäs

0,3% (1)

Luoto

0,3% (1)

Lohja

9,4% (28)

Seinäjok i

0,3% (1)

Loimaa

1,0% (3)

T uusula

0,3% (1)

Mynämäk i

0,3% (1)

Bedersöre

0,3% (1)

Myrsk ylä

0,3% (1)

Kemiö

0,7% (2)

Mänttä

0,3% (1)

Pietarsaari

0,3% (1)

Oulu

0,7% (2)

Ahv enanmaa

0,3% (1)

Parainen

1,0% (3)

Kotk a

0,3% (1)

Perniö

0,3% (1)

Vaasa

0,3% (1)

Pori

0,3% (1)

Kaarina

0,3% (1)

Porv oo

1,7% (5)

Lov iisa

0,3% (1)

Rauma

0,3% (1)

Keuruu

0,3% (1)

Rov aniemi

0,3% (1)

Närpiö

0,3% (1)

Yhteensä

100,0% (299)
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Spontaanit mielikuvat
Mitä mielikuvia teillä oli Raaseporista ennen muuttoanne?

Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan
sekä visuaalinen että kvantitatiivinen esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen
sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin
kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. Sanapilvet on tuotettu käyttäen tarkoitukseen suunniteltua
ohjelmaa.

Spontaanit mielikuvat
Muuttuiko mielikuvanne Raaseporista muuttonne myötä?
kyllä, mielikuvani muuttui positiivisesti 24,3% (73)
ei mielikuvani on pysynyt samana 67,7% (203)
kyllä, mielikuvani muuttui negatiivisesti 8,0% (24)

0%

20%

40%

60%

80%

Suurimmalla osalla vastaajista
todellisuus vastasi heidän
odotuksiaan.

100%

Perustelut (otteita)
Mielikuvani muuttui positiivisesti:
• Alue oli kasvanut, ja palveluja on tullut lisää.
• Asuu myös nuorempia ja opiskelijoita.
• Ihmiset ystävällisiä ja palveluja on lähellä.
• Jag trivs bra, allt fungerar bra.
• Kaunis ja viihtyisä kaupunki.
• Luonto ihastutti.
• Lyhyet matkat, ei ole ruuhkaa maantiellä.
• Maalaisuus on säilynyt.
• Moni asia yllätti, kuten palvelut.
• Rauhallinen, mukava paikka.
• Yllätyin positiivisesti, koska kaikki palvelut on
lähellä.

Mielikuvani muuttui negatiivisesti:
• Asuntotilanne huono. Kunnallispolitiikka
kyseenalaista.
• En tykkää ihmisistä täällä. Huono yhteisöllisyys.
• En tykkää täällä ihmisten asenteista.
• Kulkuyhteydet Firskarsiin ovat niin huonot että
joudun muuttamaan pois.
• Pikkukaupngin ahdasmielisyys
• Roskia kaduilla, kaupungin julkisia rakennuksia ja
teitä olisi kunnostettava.
• Siellä ei pärjää ollenkaan ilman omaa autoa.
• Terveydenhuoltopalvelu ei ole paras mahdollinen.

Spontaanit mielikuvat
Muuttuiko mielikuvanne Raaseporista muuttonne myötä?
Iän mukaan
alle 25 v uotta 25-45 v uotta 46-65 v uotta yli 65 v uotta
k yllä, mielik uv ani muuttui positiiv isesti

26,9% (7)

28,8% (36)

15,0% (12)

26,1% (18)

ei mielik uv ani on pysynyt samana

73,1% (19)

62,4% (78)

75,0% (60)

66,7% (46)

0,0% (0)

8,8% (11)

10,0% (8)

7,2% (5)

k yllä, mielik uv ani muuttui negatiiv isesti
Yhteensä

100,0% (26)

100,0% (125) 100,0% (80) 100,0% (69)

Kotitalouden muodon mukaan
asun yk sin

yk sinhuoltajak otitalous k ahden aik uisen talous k ahden aik uisen ja lasten talous

k yllä, mielik uv ani muuttui positiiv isesti

23,9% (26)

40,0% (2)

25,4% (33)

21,4% (12)

ei mielik uv ani on pysynyt samana

70,6% (77)

40,0% (2)

65,4% (85)

69,6% (39)

5,5% (6)

20,0% (1)

9,2% (12)

8,9% (5)

100,0% (109)

100,0% (5)

100,0% (130)

100,0% (56)

k yllä, mielik uv ani muuttui negatiiv isesti
Yhteensä

Tunnettuus ja imago
Palveluiden merkitys
Kaupalliset palvelut, 299 kpl

4,4

Terveyspalvelut, 289 kpl

4,4

Teiden kunto, 276 kpl

4,2

Liikennepalvelut ja -yhteydet, 296 kpl

4,2

Yksityiset vapaa-aikaan liittyvät palvelut, 280 kpl

4,1

Harrastuspalvelut, 268 kpl

3,9

Liikuntapalvelut, 275 kpl

3,8

Kulttuuripalvelut, 275 kpl

3,8

Kirjastopalvelut, 273 kpl

3,8

Sosiaalipalvelut, 201 kpl

3,6

Asuntopalvelut, 243 kpl

3,5

Tonttien tarjonta, 203 kpl

3,2

Vanhuspalvelut, 198 kpl

3,2

Peruskoulutus, 220 kpl

3,1

Varhaiskasvatuspalvelut, 223 kpl

3,1

Lukio, 211 kpl

3,0

Nuorisopalvelut, 186 kpl

2,7

max 5

Asteikko: 1 = ei merkitystä … 5 = erittäin tärkeä

Tärkein tekijä

Tunnettuus ja imago
Palveluiden onnistuminen

Sosiaalipalvelut, 162 kpl

3,9

Kirjastopalvelut, 249 kpl

3,9

Peruskoulutus, 170 kpl

3,9

Terveyspalvelut, 272 kpl

3,8

Liikuntapalvelut, 253 kpl

3,8

Varhaiskasvatuspalvelut, 165 kpl

3,8

Kaupalliset palvelut, 297 kpl

3,8

Kulttuuripalvelut, 251 kpl

3,7

Asuntopalvelut, 208 kpl

3,7

Tonttien tarjonta, 174 kpl

3,7

Lukio, 148 kpl

3,7

Harrastuspalvelut, 252 kpl

3,6

Yksityiset vapaa-aikaan liittyvät palvelut, 272 kpl

3,6

Vanhuspalvelut, 149 kpl

3,6

Nuorisopalvelut, 143 kpl

3,4

Teiden kunto, 270 kpl

3,4

Liikennepalvelut ja -yhteydet, 290 kpl

3,3

max 5

Asteikko: 1 = onnistunut erittäin huonosti … 5 = onnistunut erittäin hyvin

Onnistunein
tekijä

Tunnettuus ja imago
Palveluiden kuiluanalyysi
Liikennepalvelut ja -yhteydet, 296 kpl

-0,9

Teiden kunto, 277 kpl

-0,8

Kaupalliset palvelut, 299 kpl

-0,6

Terveyspalvelut, 289 kpl

-0,6

Yksityiset vapaa-aikaan liittyvät palvelut, 281 kpl

-0,5

Harrastuspalvelut, 268 kpl

-0,3

Kulttuuripalvelut, 278 kpl

0,0

Liikuntapalvelut, 276 kpl

0,0

Kirjastopalvelut, 273 kpl

0,1

Asuntopalvelut, 243 kpl

0,2

Sosiaalipalvelut, 201 kpl

0,3

Vanhuspalvelut, 199 kpl

0,4

Tonttien tarjonta, 203 kpl

0,5

Varhaiskasvatuspalvelut, 223 kpl

0,7

Lukio, 211 kpl

0,7

Peruskoulutus, 221 kpl

0,7

Nuorisopalvelut, 187 kpl

0,7

4,2
4,2
4,4
4,4
4,1
3,9
3,8
3,8
3,8
3,5
3,6
3,2
3,2
3,1
3,0
3,1
2,7

max 5

Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu.
Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,0 yksikköä tai kuilu on positiivinen.
Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,1 - 0,8 yksikköä.
Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 0,9 yksikköä.

Tärkeimmäksi
arvioitu tekijä
sijoittuu
asukastyytyväisyydeltään
parantamisen
varaa –tasolle

Vertailu iän mukaan
TOIMINNAN TEKIJÄT

Keskiarvo alle 25 vuotta 25-45 vuotta 46-65 vuotta yli 65 vuotta
N=300
N=26
N=125
N=80
N=69

Varhaiskasvatuspalvelut

0,7

1,0

0,6

0,5

1,1

Peruskoulutus

0,7

1,3

0,5

0,5

1,1

Lukio

0,7

1,0

0,7

0,4

1,0

Kirjastopalvelut

0,1

0,2

0,2

0,0

0,2

Kulttuuripalvelut

0,0

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

Liikuntapalvelut

0,0

-0,5

0,0

0,0

0,2

Vanhuspalvelut

0,4

1,0

0,5

0,1

0,3

Nuorisopalvelut

0,7

0,5

0,5

0,8

1,1

Terveyspalvelut

-0,6

-0,6

-0,5

-0,6

-0,5

Sosiaalipalvelut

0,3

0,1

0,6

0,0

0,5

Asuntopalvelut

0,2

0,1

0,1

-0,1

0,7

Tonttien tarjonta

0,5

0,8

0,5

0,2

0,8

Teiden kunto

-0,8

-1,1

-0,8

-0,7

-0,9

Kaupalliset palvelut

-0,6

-0,7

-0,6

-0,6

-0,7

Yksityiset vapaa-aikaan liittyvät palvelut

-0,5

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

Harrastuspalvelut

-0,3

-0,5

-0,3

-0,3

-0,3

Liikennepalvelut ja -yhteydet

-0,9

-0,7

-1,0

-0,8

-0,9

0,04

0,07

0,02

-0,05

0,19

Kaikkien kriteerien keskiarvo

Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu.
Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,0 yksikköä tai kuilu on positiivinen.
Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,1 - 0,8 yksikköä.
Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 0,9 yksikköä.

Vertailu kotitalouden muodon mukaan
TOIMINNAN TEKIJÄT

Keskiarvo asun yksin yksinhuoltaja- kahden aikuisen kahden aikuisen ja
N=300
N=109
kotitalous
talous
lasten talous
N=5
N=130
N=56

Varhaiskasvatuspalvelut

0,7

0,6

1,7

1,1

0,1

Peruskoulutus

0,7

0,7

1,2

1,1

0,0

Lukio

0,7

0,6

2,3

1,1

0,0

Kirjastopalvelut

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

Kulttuuripalvelut

0,0

-0,2

0,0

0,1

-0,1

Liikuntapalvelut

0,0

-0,1

0,1

0,1

-0,1

Vanhuspalvelut

0,4

0,1

0,2

0,5

0,5

Nuorisopalvelut

0,7

0,6

0,0

1,3

0,0

Terveyspalvelut

-0,6

-0,5

-0,7

-0,5

-0,7

Sosiaalipalvelut

0,3

0,2

-0,3

0,3

0,7

Asuntopalvelut

0,2

0,0

1,2

0,4

0,1

Tonttien tarjonta

0,5

0,5

0,6

0,7

0,1

Teiden kunto

-0,8

-0,6

-0,8

-1,0

-0,8

Kaupalliset palvelut

-0,6

-0,5

-0,8

-0,7

-0,6

Yksityiset vapaa-aikaan liittyvät palvelut

-0,5

-0,4

-0,4

-0,5

-0,4

Harrastuspalvelut

-0,3

-0,3

0,7

-0,4

-0,2

Liikennepalvelut ja -yhteydet

-0,9

-0,7

-0,8

-1,0

-1,0

0,04

0,00

0,27

0,16

-0,14

Kaikkien kriteerien keskiarvo

Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu.
Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,0 yksikköä tai kuilu on positiivinen.
Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,1 - 0,8 yksikköä.
Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 0,9 yksikköä.

Vertailu koulutuksen mukaan
Keskiarvo kansakoulu, keskikoulu, lukio, ylioppilas ammatillinen koulutus korkeakoulututkinto
N=300
peruskoulu
N=35
N=109
N=86
N=70

TOIMINNAN TEKIJÄT

Varhaiskasvatuspalvelut

0,7

Peruskoulutus
Lukio

0,0

0,3

1,1

0,8

0,7

0,1

0,3

1,2

0,9

0,7

-0,2

0,8

0,9

1,2

Kirjastopalvelut

0,1

-0,5

0,3

0,5

0,2

Kulttuuripalvelut

0,0

-0,4

-0,1

0,3

-0,1

Liikuntapalvelut

0,0

-0,2

0,0

0,2

-0,1

Vanhuspalvelut

0,4

-0,1

0,1

0,6

0,6

Nuorisopalvelut

0,7

-0,1

0,1

1,3

1,1

Terveyspalvelut

-0,6

-0,7

-0,2

-0,5

-0,6

Sosiaalipalvelut

0,3

-0,1

0,3

0,3

0,9

Asuntopalvelut

0,2

-0,4

-0,2

0,3

0,7

Tonttien tarjonta

0,5

-0,3

0,3

0,8

0,8

Teiden kunto

-0,8

-0,8

-0,7

-0,8

-0,8

Kaupalliset palvelut

-0,6

-0,7

-0,7

-0,6

-0,5

Yksityiset vapaa-aikaan liittyvät palvelut

-0,5

-0,5

-0,4

-0,4

-0,4

Harrastuspalvelut

-0,3

-0,6

-0,4

-0,1

-0,3

Liikennepalvelut ja -yhteydet

-0,9

-0,9

-0,8

-0,8

-1,1

0,04

-0,38

-0,05

0,25

0,18

Kaikkien kriteerien keskiarvo

Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu.
Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,0 yksikköä tai kuilu on positiivinen.
Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,1 - 0,8 yksikköä.
Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 0,9 yksikköä.

Vertailu työskentely- tai opiskelupaikka Raaseporissa
mukaan
TOIMINNAN TEKIJÄT

Keskiarvo kyllä
ei
N=300 N=109 N=101

Varhaiskasvatuspalvelut

0,7

0,5

1,2

Peruskoulutus

0,7

0,6

1,2

Lukio

0,7

0,6

1,3

Kirjastopalvelut

0,1

0,1

0,4

Kulttuuripalvelut

0,0

-0,1

0,3

Liikuntapalvelut

0,0

-0,1

0,1

Vanhuspalvelut

0,4

0,2

0,8

Nuorisopalvelut

0,7

0,4

1,6

Terveyspalvelut

-0,6

-0,6

-0,4

Sosiaalipalvelut

0,3

0,1

0,4

Asuntopalvelut

0,2

0,0

0,7

Tonttien tarjonta

0,5

0,5

0,8

Teiden kunto

-0,8

-0,9

-0,7

Kaupalliset palvelut

-0,6

-0,6

-0,5

Yksityiset vapaa-aikaan liittyvät palvelut

-0,5

-0,5

-0,5

Harrastuspalvelut

-0,3

-0,3

-0,1

Liikennepalvelut ja -yhteydet

-0,9

-0,8

-0,9

0,04

-0,05

0,33

Kaikkien kriteerien keskiarvo

Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu.
Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,0 yksikköä tai kuilu on positiivinen.
Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,1 - 0,8 yksikköä.
Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 0,9 yksikköä.

Vertailu asuinpaikan mukaan
TOIMINNAN TEKIJÄT

Keskiarvo Bromarv Fiskars Karjaa Mustio Pohja Snappertuna Tammisaari Tenhola
N=300
N=4
N=24 N=88 N=22 N=23
N=6
N=108
N=25

Varhaiskasvatuspalvelut

0,7

0,2

0,3

0,9

1,2

1,1

1,0

0,6

0,4

Peruskoulutus

0,7

1,2

0,4

1,0

0,9

0,7

0,7

0,7

0,6

Lukio

0,7

0,0

0,6

1,2

1,6

1,5

0,6

-0,1

Kirjastopalvelut

0,1

0,0

0,6

0,0

1,1

0,8

0,0

-0,1

-0,2

Kulttuuripalvelut

0,0

-0,5

0,6

0,0

0,6

0,2

0,0

-0,3

-0,3

Liikuntapalvelut

0,0

0,7

0,3

0,0

0,4

0,4

-0,3

-0,2

0,0

Vanhuspalvelut

0,4

-0,5

0,1

0,8

-0,4

-0,3

0,0

0,4

-0,2

Nuorisopalvelut

0,7

0,0

0,4

1,9

0,3

0,3

0,6

0,2

Terveyspalvelut

-0,6

-0,8

-0,1

-0,9

0,0

-0,3

-0,5

-0,2

Sosiaalipalvelut

0,3

0,5

1,8

0,8

-0,7

-0,2

0,1

Asuntopalvelut

0,2

0,2

0,4

0,3

0,9

0,8

-0,2

-0,1

0,1

Tonttien tarjonta

0,5

0,0

0,6

1,3

0,9

1,2

0,5

0,2

0,4

Teiden kunto

-0,8

-0,5

-0,3

-1,1

-0,4

-0,4

-1,2

-0,9

-0,6

Kaupalliset palvelut

-0,6

0,5

-0,7

-0,6

-0,4

-0,9

-1,2

-0,6

-0,8

Yksityiset vapaa-aikaan liittyvät palvelut

-0,5

-0,5

-0,1

-0,5

-0,5

-0,2

-0,7

-0,5

-0,5

Harrastuspalvelut

-0,3

-0,5

0,0

-0,3

-0,3

-0,1

-1,0

-0,4

-0,5

Liikennepalvelut ja -yhteydet

-0,9

-0,8

-1,0

-0,9

-0,7

-1,1

-1,2

-0,8

-1,2

0,04

-0,03

0,22

0,23

0,33

0,09

-0,15

-0,07

-0,15

Kaikkien kriteerien keskiarvo

-1,0

Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu.
Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,0 yksikköä tai kuilu on positiivinen.
Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,1 - 0,8 yksikköä.
Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 0,9 yksikköä.

Kokonaisarvosana

3,7

Kokonaisarvosana, 287 kpl

max 5

Jakauma:
2 2,4% (7)
3 25,4% (73)
4 66,9% (192)
5 5,2% (15)

0%

20%

40%

60%

80%

Asteikko: 1 = erittäin huono … 5 = erittäin hyvä

100%

Asuminen ja muuttopäätös
Mikä on kotitaloutenne asumismuoto?

omakotitalo 46,7% (140)
kerrostalo 28,3% (85)
rivitalo tai paritalo 25,0% (75)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mikä on asunnon omistussuhde?

omistusasunto 64,0% (192)
vuokra-asunto 31,7% (95)
osa-omistusasunto 4,3% (13)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Asuminen ja muuttopäätös
Kuinka usein olette muuttanut viimeisen viiden (5) vuoden sisällä?

Reilu kolme 3/5 vastanneista
on muuttanut vain kerran
viimeisen viiden vuoden
sisällä.

kerran 61,1% (182)
kaksi kertaa 32,2% (96)
kolme kertaa tai useammin 6,7% (20)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ovatko muuttonne suuntautuneet lähelle vai kauas?

lähelle (alle 50km) 19,3% (58)
kauas (yli 50km) 58,3% (175)
lähelle ja kauas 22,3% (67)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Noin 3/5 vastanneista on
muuttanut muuttaessaan
kauas.

Asuminen ja muuttopäätös
Kuinka usein olette muuttanut viimeisen viiden (5) vuoden sisällä?

Kotitalouden muodon mukaan
asun yk sin

yk sinhuoltajak otitalous k ahden aik uisen talous k ahden aik uisen ja lasten talous

k erran

56,9% (62)

60,0% (3)

64,8% (83)

60,7% (34)

k ak si k ertaa

35,8% (39)

40,0% (2)

31,3% (40)

26,8% (15)

7,3% (8)

0,0% (0)

3,9% (5)

12,5% (7)

100,0% (109)

100,0% (5)

100,0% (128)

100,0% (56)

k olme k ertaa tai useammin
Yhteensä

Asunnon omistussuhteen mukaan
v uok ra-asunto osa-omistusasunto omistusasunto
k erran

50,5% (48)

53,8% (7)

66,8% (127)

k ak si k ertaa

35,8% (34)

38,5% (5)

30,0% (57)

k olme k ertaa tai useammin

13,7% (13)

7,7% (1)

3,2% (6)

100,0% (95)

100,0% (13)

100,0% (190)

Yhteensä

Asuminen ja muuttopäätös
Ovatko muuttonne suuntautuneet lähelle vai kauas?

Kotitalouden muodon mukaan
asun yk sin

yk sinhuoltajak otitalous k ahden aik uisen talous k ahden aik uisen ja lasten talous

lähelle (alle 50k m)

15,6% (17)

20,0% (1)

22,3% (29)

19,6% (11)

k auas (yli 50k m)

57,8% (63)

60,0% (3)

60,0% (78)

55,4% (31)

lähelle ja k auas

26,6% (29)

20,0% (1)

17,7% (23)

25,0% (14)

100,0% (109)

100,0% (5)

100,0% (130)

100,0% (56)

Yhteensä

Asunnon omistussuhteen mukaan
v uok ra-asunto osa-omistusasunto omistusasunto
lähelle (alle 50k m)

20,0% (19)

15,4% (2)

19,3% (37)

k auas (yli 50k m)

52,6% (50)

69,2% (9)

60,4% (116)

lähelle ja k auas

27,4% (26)

15,4% (2)

20,3% (39)

100,0% (95)

100,0% (13)

100,0% (192)

Yhteensä

Asuminen ja muuttopäätös
Kauanko olette asunut Raaseporissa?

alle puoli vuotta 16,1% (48)
yli puoli vuotta, alle puolitoista vuotta 46,5% (139)
1,5 vuotta - 3 vuotta 37,5% (112)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kotitalouden muodon mukaan
asun yk sin

yk sinhuoltajak otitalous k ahden aik uisen talous k ahden aik uisen ja lasten talous

alle puoli v uotta

11,9% (13)

0,0% (0)

18,5% (24)

20,0% (11)

yli puoli v uotta, alle puolitoista v uotta

56,0% (61)

0,0% (0)

46,9% (61)

30,9% (17)

1,5 v uotta - 3 v uotta

32,1% (35)

100,0% (5)

34,6% (45)

49,1% (27)

100,0% (109)

100,0% (5)

100,0% (130)

100,0% (55)

Yhteensä

Asuminen ja muuttopäätös
Kuinka hyvin tunsitte Raaseporin kaupungin ennen muuttoanne?
erittäin hyvin 32,0% (96)
melko hyvin 39,3% (118)
melko huonosti 21,0% (63)
erittäin huonosti 7,7% (23)

0%

20%

40%

Perustelut (otteita)
Erittäin/melko hyvin:
• Entinen kotikaupunki.
• Kesän vietto paikka on ollut Tammisaaressa.
• Meillä oli täällä kesämökki.
• Muutin naapurikunnasta.
• Olen asunut täällä ennenkin.
• Olen käynyt täällä monesti.
• Olen paluumuuttaja.
• Sukulaiset asuivat täällä, joten tunsin paikan.

60%

80%

71 %

100%

Melko/erittäin huonosti:
• Ei ole tullut reissattua täällä päin ennen.
• En ollut koskaan käynyt.
• En ollut tutustunut Raaseporiin.
• Mielikuvia oli lähinnä paikkakunnasta ja sen
tiesin, mitä olin netistä lukenut.
• Olin kyllä käynyt joskus aikaisemminkin.
• Olin käynyt kerran pari täällä ennen
muuttoamme, kun sukulaisilla oli täällä
kesäpaikka. En silti ollut oikeastaan asioinut
esimerkiksi koskaan missään täällä.

Asuminen ja muuttopäätös
Kuinka hyvin tunsitte Raaseporin kaupungin ennen muuttoanne?
Iän mukaan
alle 25 v uotta 25-45 v uotta 46-65 v uotta yli 65 v uotta
erittäin hyv in

26,9% (7)

21,6% (27)

42,5% (34)

40,6% (28)

melk o hyv in

42,3% (11)

33,6% (42)

41,3% (33)

46,4% (32)

melk o huonosti

19,2% (5)

31,2% (39)

13,8% (11)

11,6% (8)

erittäin huonosti

11,5% (3)

13,6% (17)

2,5% (2)

1,4% (1)

Yhteensä

100,0% (26)

100,0% (125) 100,0% (80) 100,0% (69)

Kotitalouden muodon mukaan
asun yk sin

yk sinhuoltajak otitalous k ahden aik uisen talous k ahden aik uisen ja lasten talous

erittäin hyv in

33,0% (36)

60,0% (3)

33,1% (43)

25,0% (14)

melk o hyv in

44,0% (48)

0,0% (0)

41,5% (54)

28,6% (16)

melk o huonosti

17,4% (19)

40,0% (2)

17,7% (23)

33,9% (19)

erittäin huonosti

5,5% (6)

0,0% (0)

7,7% (10)

12,5% (7)

100,0% (109)

100,0% (5)

100,0% (130)

100,0% (56)

Yhteensä

Asuminen ja muuttopäätös
Mistä saitte tietoa Raaseporista ennen muuttoanne?
Raaseporin kotisivuilta, w w w .raasepori.fi 55,4% (159)
ystäviltä, sukulaisilta, tuttavilta 48,1% (138)
muualta Internetistä 24,4% (70)
lehdistä 16,4% (47)
Raaseporin sosiaalisen median kanavista (esim. Facebook, Instagram) 13,6% (39)
muualta 6,6% (19)
tapahtumista, esim. messuilta 5,9% (17)
muualta sosiaalisesta mediasta 5,9% (17)
televisiosta 4,2% (12)
radiosta 3,8% (11)

0%

20%

40%

60%

80%

Muualta (otteita):
arbetsgivare
en tarvinnut
kotipaikka
tuttu ennestään
viettämällä aikaa täällä

100%

Iän mukaan

alle 25 v uotta 25-45 v uotta 46-65 v uotta yli 65 v uotta

Raaseporin k otisiv uilta, www.raasepori.fi

52,0% (13)

63,0% (75)

51,9% (40)

47,0% (31)

Raaseporin sosiaalisen median k anav ista (esim. Fac ebook , Instagram)

16,0% (4)

17,6% (21)

13,0% (10)

6,1% (4)

muualta sosiaalisesta mediasta

12,0% (3)

4,2% (5)

5,2% (4)

7,6% (5)

muualta Internetistä

28,0% (7)

33,6% (40)

18,2% (14)

13,6% (9)

lehdistä

20,0% (5)

19,3% (23)

15,6% (12)

10,6% (7)

telev isiosta

4,0% (1)

5,0% (6)

3,9% (3)

3,0% (2)

radiosta

4,0% (1)

3,4% (4)

5,2% (4)

3,0% (2)

tapahtumista, esim. messuilta

0,0% (0)

5,9% (7)

7,8% (6)

6,1% (4)

ystäv iltä, suk ulaisilta, tuttav ilta

44,0% (11)

47,1% (56)

48,1% (37)

51,5% (34)

muualta

12,0% (3)

5,9% (7)

3,9% (3)

9,1% (6)

Yhteensä

192,0% (48)

205,0% (244) 172,7% (133) 157,6% (104)

Asuminen ja muuttopäätös
Oletteko löytänyt hyvin tarvitsemaanne tietoa kaupungista ja sen palveluista?

kyllä 94,3% (283)
ei 5,7% (17)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Iän mukaan
alle 25 v uotta 25-45 v uotta 46-65 v uotta yli 65 v uotta
k yllä
ei
Yhteensä

92,3% (24)

92,8% (116)

95,0% (76)

97,1% (67)

7,7% (2)

7,2% (9)

5,0% (4)

2,9% (2)

100,0% (26)

100,0% (125) 100,0% (80) 100,0% (69)

Kuinka pitkään asunut Raaseporissa mukaan
alle puoli v uotta yli puoli v uotta, alle puolitoista v uotta 1,5 v uotta - 3 v uotta
k yllä
ei
Yhteensä

91,7% (44)

93,5% (130)

96,4% (108)

8,3% (4)

6,5% (9)

3,6% (4)

100,0% (48)

100,0% (139)

100,0% (112)

mistä tarvitsisitte lisää tietoa?
(esille nousseita teemoja):
- Yhtenäinen tietopaketti
-Harrastusmahdollisuudet
- Selkeämmät tiedot
terveyspalveluista (Esim.
hammaslääkäri)
- Tapahtumat
- Ulkoilumahdollisuudet

Asuminen ja muuttopäätös
Mitkä asiat ovat yllättäneet Raaseporin kaupungissa positiivisesti? (Otteita)
• Ei mitään erikoista. Kaikki Etelä-Suomessa on
• Ihmiset eivät ole niin sulkeutuneita, mitä luulin.
samannäköistä.
• Ihmiset ovat ystävällisiä ja auttavaisia. Ajattelin,
että ruotsinkielisellä paikkakunnalla on vaikea
• Erittäin hyvä kirjasto.
tutustua ihmisiin.
• Erityiskiitos henkilökunnalle ja toimivuudelle
Tammisaaren terveyskeskuksessa. Myös Mustion • Ihmisten ystävällisyys ja palvelut. Luonto on
eskarille erityiskiitos, ihana ja loistava paikka, sekä lähellä ja palvelut myös. Kaksikielinen alue.
koulu myös: Mustion kouluun on ollut tosi kiva
• Kaikki tarvittava löytyy täältä.
laittaa lapset, ovat viihtyneet todella hyvin,
• Koulutilanne. Ensin oli pieniä kouluja. Sitten niitä
viihtyisä ja kiva koulu. Ulkoilumahdollisuudet ovat laettiin lakkauttaa. Sitten lakkautukset peruttiin.
hyvät ja kirjasto löytyy Mustiostakin, mikä on kiva • Kulttuuripalvelut.
juttu.
• Liikuntapalvelut.
• Espooseen verratuna on aivan positiivisen
• Luonnonläheisyys ja turvallisuus.
rauhallinen ympäristö.
• Luonto ja ihmiset.
• Halpa hinta
• Maalaismaisemat ja ilmasto. Hyvät
• Hammaslääkäripalvelut toimivat erittäin hyvin. terveyskeskuspalvelut.
• Helppo kulkea, lähellä (sijainti)
• Palveluja hieman tullut lisää. Luonto säilynyt.
• Huolehtiminen asukkaista.
• Terveydenhuoltopalvelut.
• Hyvät kulkuyhteydet ja hyvät palvelut.
• Ulkoilumahdollisuudet on hyvät ja luonto lähellä.
• Hyvät ulkoilumahdollisuudet.
• Viihtyisyys.
• Hälsovården, tandläkare mm. fungerar jättebra. • Yllättävän eloisa kaupunki.

Asuminen ja muuttopäätös

Olivatko odotuksenne suuremmat jonkin asian suhteen? Minkä? (Otteita)
• Ainoa miinus on talvikunnossapito, kun ei meinaa • Kanske något slags infoblad om händelser vore
töihin päästä kun aura-auto tulee niin myöhään. bra. man hittar ju information om man söker själv
Asumme täällä perämetsässä niin julkisilla olisi
men det kunde komma spontant till alla som flyttar
ihan turha edes koittaa päästä mihinkään, ennen hit.
kuin Helsinki ulottuu tänne asti.
• Kauppoja voisi olla useampikin tässä lähempänä.
• Aktiivisuus kaupungin tapahtumiin.
• Korkea veroprosentti
• Ehkä julkinen liikenne, oma auto pitää olla kyllä • Kunnallispolitiikka on ollut pettymys.
että täällä pärjää.
• Liikenneyhteydet eivät ole kovin hyvät. Lähijuna
• Enemmän erikoisliikkeitä ja palveluita voisi tietysti kun lopetettiin, oli pakko hankkia oma auto ja nyt
kuljen sillä töissä Helsingissä.
olla.
• Erikoiskauppoja ei ole lähellä. Rajalliset ostos
• Luulin että täällä voisi tutustua helpommin
mahdollisuudet.
ihmisiin. Ihmiset ovat hieman kylmiä täällä.
• Ihmisten asenteita kohtaan oli suuremmat
• Luulisin että täällä tapahtuisi enemmän.
odotukset.
• Palvelut ovat suurimmaksi osaksi Tammisaaressa,
esimerkiksi terveyskeskus.
• Joukkoliikenne.
• Julkinen liikenne ei oikein toimi, oma auto pitää • Teiden kunto yllätti negatiivisesti.
olla.
• Terveydenhuoltopalveluiden suhteen oli
suuremmat odotukset.
• Junaliikenne on heikko.
• Junamatkustus on järjestetty vähän huonosti; yksi • Työtilanne Raaseporissa on heikko.
juna tulee illalla myöhempään. Tätä voisi jotenkin • Vaikea löytää omistusasuntoa.
kehittää tai parantaa, tai lisätä vuoroja.

Asuminen ja muuttopäätös
Harkitsitteko jotakin muuta kuntaa vaihtoehtona Raaseporiin muuttamiselle?

kyllä 11,3% (34)
ei 88,7% (266)
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20%
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Kaikki kaksi tai
useammin mainitut:
Espoo
Hanko
Helsinki
Inkoo
Kirkkonummi
Lohja
Salo

Iän mukaan
alle 25 v uotta 25-45 v uotta 46-65 v uotta yli 65 v uotta
k yllä
ei
Yhteensä

3,8% (1)

16,0% (20)

10,0% (8)

7,2% (5)

96,2% (25)

84,0% (105)

90,0% (72)

92,8% (64)

100,0% (26)

100,0% (125) 100,0% (80) 100,0% (69)

Koulutuksen mukaan
k ansak oulu, k esk ik oulu, perusk oulu luk io, ylioppilas ammatillinen k oulutus k ork eak oulututk into
k yllä
ei
Yhteensä

5,7% (4)

11,4% (4)

14,7% (16)

11,6% (10)

94,3% (66)

88,6% (31)

85,3% (93)

88,4% (76)

100,0% (70)

100,0% (35)

100,0% (109)

100,0% (86)

Asuminen ja muuttopäätös
Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat päätökseenne muuttaa Raaseporiin?
30,5% (25)

67,1% (55)

Muu syy

Kaupunki on edistyksellinen ja uudistuva

16,2% (48)

Kaupungissa on hyvät peruspalvelut elämän eri vaiheissa

16,1% (48)

Muut ihmiset suosittelivat kaupunkia

11,7% (35)

Kaupungissa on toimivat liikenneyhteydet

11,1% (33)
8,4%

Kaupungissa on hyvät liikuntamahdollisuudet

7,0%

Kaupungissa on monipuolinen kulttuuri- ja tapahtumatarjonta
Kaupungissa on kannustavat työllisyysnäkymät (nyt ja tulevaisuudessa)

5,1%

0%

47,0% (140)

36,9% (110)

49,7% (147)

36,1% (107)

49,3% (147)

38,9% (116)

40,6% (121)

48,3% (144)

60,4% (180)

31,2% (93)

62,9% (188)

30,1% (90)

58,2% (173)

36,7% (109)
20%

merkittävästi

54,4% (161)

29,4% (87)

14,2% (42)

Kaupungissa on riittävä yksityinen palvelutarjonta (kaupat ja palvelut)

45,1% (134)

33,7% (100)

21,2% (63)

Kaupungin imago ja maine on hyvä

49,0% (146)

25,5% (76)

25,5% (76)

Kaupunki on perheystävällinen

37,8% (112)

34,1% (101)

28,0% (83)

Kaupungissa on hyvä asunto- tai tonttitarjonta

30,8% (92)

38,8% (116)

30,4% (91)

Sukulaisia ja/tai ystäviä asuu kaupungissa tai sen lähistöllä

43,8% (131)

19,1% (57)

37,1% (111)

Oma tai puolison työ-/opiskelupaikka sijaitsee kaupungissa

30,1% (90)

30,4% (91)

39,5% (118)

Kaupungin asumisen ja elämisen hintataso

31,6% (94)

25,3% (75)

43,1% (128)

Kaupunki on turvallinen ja rauhallinen

jonkin verran

40%
ei lainkaan

Muu syy (otteita):
Asunnon halpa hinta.
Eläkepäivät on mukava viettää Raaseporissa.
Kotikaupunki.
Koulu. Luonto. Lähellä Helsinkiä.
Perhesyyt
Pojan koulunkäynti oi ratkaiseva syy.
Våra barn bor här och vi ville flytta närmare till dom.

60%

80%

100%

Asuminen ja muuttopäätös
Uskotteko viiden vuoden kuluttua asuvanne Raaseporissa?

kyllä 85,7% (257)
en 14,3% (43)

0%

20%

40%

60%

En, miksi? (Otteita)
• En osaa vielä ajatella niin pitkälle.
• En pysty työskentelemään jos kulkuyhteydet ovat
näin huonot.
• En tykkää paikasta niin paljon.
• En usko, koska täällä ei oikein tapahdu mitään.
• Jos asuntotilanne ei helpotu, niin edessä voi olla
muutto.
• Muutan Helsinkiin opiskelemaan.
• Muutto Helsinkiin, lapset asuvat siellä.
• Olen jo kyllästynyt Raaseporiin.
• Olen vain väliaikaisesti täällä.
• Rakennamme omakotitaloa Inkooseen ja lapsen

80%

100%

syntymän myötä muutamme sinne.
• Tulin tänne vain opiskelemaan.
• Työ on määräaikainen.
• Työpaikkani on Helsingissä.
• Työpaikkoja ei tunnu löytyvän alueelta, ehkä voi
tulla muutto työn perässä muualle.
• Täällä ei ole oikeastaan mitään. Mutta jos tarpeet
on pienet, tämä riittää.
• Vain väliaikainen ratkaisu.
• Vi kom hit på grund av mitt jobb och ska
antagligen bo här åtminstone i ett år.

Asuminen ja muuttopäätös
Uskotteko viiden vuoden kuluttua asuvanne Raaseporissa?
Iän mukaan
alle 25 v uotta 25-45 v uotta 46-65 v uotta yli 65 v uotta
k yllä

69,2% (18)

83,2% (104)

86,3% (69)

95,7% (66)

en

30,8% (8)

16,8% (21)

13,8% (11)

4,3% (3)

Yhteensä

100,0% (26)

100,0% (125) 100,0% (80) 100,0% (69)

Kotitalouden muodon mukaan
asun yk sin

yk sinhuoltajak otitalous k ahden aik uisen talous k ahden aik uisen ja lasten talous

k yllä

81,7% (89)

60,0% (3)

87,7% (114)

91,1% (51)

en

18,3% (20)

40,0% (2)

12,3% (16)

8,9% (5)

100,0% (5)

100,0% (130)

100,0% (56)

Yhteensä 100,0% (109)

Koulutuksen mukaan
k ansak oulu, k esk ik oulu, perusk oulu luk io, ylioppilas ammatillinen k oulutus k ork eak oulututk into
k yllä
en
Yhteensä

91,4% (64)

91,4% (32)

82,6% (90)

82,6% (71)

8,6% (6)

8,6% (3)

17,4% (19)

17,4% (15)

100,0% (70)

100,0% (35)

100,0% (109)

100,0% (86)

Asuminen ja muuttopäätös
Suosittelisitteko Raaseporin kaupunkia ystävillenne ja tuttavillenne asuinalueeksi?
ehdottomasti kyllä 47,0% (140)
luultavasti kyllä 45,6% (136)

93 %

luultavasti ei 6,7% (20)
ehdottomasti ei 0,7% (2)

0%

20%

40%

60%

Perustelut (otteita)
Ehdottomasti/luultavasti kyllä:
• Edullinen asuminen ja rauhallinen alue.
• Hieno, hyvä paikka asua. Peruspalvelut löytyy.
• Hyvät terveyspalvelut, kaksikielisyys ja kiva pikku
kaupunki.
• Kiva paikkakunta.
• Koska täällä on niin rauhallista.
• Luonnonläheinen merikaupunki.
• Lähellä Helsinkiä ja maalaisidyllinen kaupunki.
• Pitää kuitenkin olla oma auto. Lapsiperheelle
viihtyisä ja rauhallinen paikka.
• Täällä on niin ihanaa ja viihtyisää asua.
• Viihtyisä kesäkaupunki.

80%

100%

Luultavasti/ehdottomasti ei:
• Autottomalle en suosittelisi.
• Ei täällä ole mitään suositeltavaa.
• En tykkää ihmisistä täällä.
• Hiljainen tuppukylä.
• Kaikille ei sovi näin rauhallinen paikkakunta.
• Lapsiperheille en suosittelisi.
• Liian tylsä ja hiljainen paikka.
• Palvelut ovat huonoja; terveyspalvelut ja
liikenneyhteydet. Vanhusten tilanne huolestuttaa.
Kehitystä ei ole tapahtunut.

Asuminen ja muuttopäätös
Suosittelisitteko Raaseporin kaupunkia ystävillenne ja tuttavillenne asuinalueeksi?
Iän mukaan
alle 25 v uotta 25-45 v uotta 46-65 v uotta yli 65 v uotta
ehdottomasti k yllä

46,2% (12)

42,4% (53)

45,6% (36)

57,4% (39)

luultav asti k yllä

42,3% (11)

49,6% (62)

45,6% (36)

39,7% (27)

luultav asti ei

11,5% (3)

8,0% (10)

7,6% (6)

1,5% (1)

ehdottomasti ei

0,0% (0)

0,0% (0)

1,3% (1)

1,5% (1)

Yhteensä

100,0% (26)

100,0% (125) 100,0% (79) 100,0% (68)

Kotitalouden muodon mukaan
asun yk sin

yk sinhuoltajak otitalous k ahden aik uisen talous k ahden aik uisen ja lasten talous

ehdottomasti k yllä

38,5% (42)

40,0% (2)

53,9% (69)

48,2% (27)

luultav asti k yllä

52,3% (57)

20,0% (1)

39,1% (50)

50,0% (28)

luultav asti ei

9,2% (10)

40,0% (2)

5,5% (7)

1,8% (1)

ehdottomasti ei

0,0% (0)

0,0% (0)

1,6% (2)

0,0% (0)

100,0% (109)

100,0% (5)

100,0% (128)

100,0% (56)

Yhteensä

Koulutuksen mukaan
k ansak oulu, k esk ik oulu, perusk oulu luk io, ylioppilas ammatillinen k oulutus k ork eak oulututk into
ehdottomasti k yllä

40,0% (28)

54,3% (19)

43,9% (47)

53,5% (46)

luultav asti k yllä

54,3% (38)

42,9% (15)

45,8% (49)

39,5% (34)

luultav asti ei

5,7% (4)

2,9% (1)

9,3% (10)

5,8% (5)

ehdottomasti ei

0,0% (0)

0,0% (0)

0,9% (1)

1,2% (1)

100,0% (70)

100,0% (35)

100,0% (107)

100,0% (86)

Yhteensä

Asuminen ja muuttopäätös
Mistä asioista toivotte Raaseporin kaupungin erityisesti huolehtivan tulevaisuudessa? (Otteita)
• Asiakaspalvelu saisi olla parempaa. Erityisesti
• Katujen siisteys ja palvelut.
kaupoissa palvelu saisi olla parempaa ja
• Kaupat ja palvelut.
ystävällisempää.
• Kaupungin siisteys ja kunnossapito.
• Asukkaistaan yleisesti. Ettei kaikki muuta
• Kaupungin tulisi järjestää työpaikkoja.
pääkaupunkiseudulle täältä.
• Keskustan alue.
• Att sjuka pensinerade människor inte
• Koulut, päiväkodit, lapsiperheiden asiat.
bortglömmas. Men jag tror att det är samma i alla • Lapsiperheet, julkinen liikenne.
städer. Jag jobbar med åldringar här i Raseborg, • Lasten ja nuorten asioita ja palveluja kehitettävä.
och min man är på sjukpension.
• Liikenneyhteydet.
• Huomioida myös suomenkielinen väestö.
• Nuorisolle tarjolla kuultturia ja harrastuksia.
Uimarantojen siisteyteen panostettava mm. roska- • Nuorison työllisyydestä ja vanhuksille hyvät
astiat ja tuhkakupit rannalle. Koirien jätökset
palvelut.
saatava tieltä roskiin.
• Peruspalvelut, lapsiperheet, vanhukset.
• Infopaketti tänne muuttaville kaikesta yleisestä • Teiden kunto.
(palvelut ym.) olisi tosi hyvä juttu.
• Tiet ovat todella huonossa kunnossa.
• Joukkoliikenteen vuoroja voisi lisätä.
• Työpaikkoja lisää.
• Julkinen liikenne saisi toimia paremmin etenkin • Urheilupaikat ja kuntosalit.
syrjäkylillä.
• Vägarna och trafik. Lätt trafik vägarna.
Skydssvägar. Vi änvändar offentlig trafik och den
• Julkiset palvelut yleisesti ottaen.
• Junaliikenne pääkaupunkiseudulle tai oikeastaan skulle också förbättras.
mihin tahansa, saisi olla tiuhempaa.

Asuminen ja muuttopäätös
Onko teillä muuta palautetta Raaseporin kaupungille? (Otteita)
• Ei. Toivoisin vain että yleiseen siisteyteen
• Palvelualttiutta kaivataan tänne. Toivoisin upeaa
panostettaisiin.
rantabulevardia tänne ja uima-paikkoja.
• En kaipaa mitään kauppakeskuksia tänne. Haluan, • Teiden kunnossapitoa lisättävä.
että Raasepori pysyy tälläisenä niin kuin nyt.
• Toivoisin isoa supermarkettia tänne kuten
Prismaa.
• Erityiskiitos eläkeläisten kuntosalista Villa
Anemonessa!
• Valikoima palveluissa on suppea.
• Etsimme tonttia johon voisimme rakentaa.
• Vanhusten hoitoa olisi syytä parantaa.
• Hintataso on korkeampi kuin esim. Lohjalla. mm. Junavuoroja olisi hyvä saada lisää.
verot ja vesimaksut kalliimmat.
• Yleinen viihtyisyys kaupungissa oli positiivinen
• Iso kauppakeskus olisi hyvä asia esim. Citymarket asia. Autoton siellä ei kuitenkaan pärjää.
Liikenneyhteydet ovat olemattomat. Lisäksi kaikki
tai Prisma.
liikkeet ja muut menevät tosi aikaisin kiinni, jo klo
• Julkinen liikenne on aika surkeaa. Hinnat
17. Työssäkäyvä ei välttämättä arkisin niihin ehdi
houkuttelivat tänne asumaan.
• Julkisia kulkuyhteyksiä oli parannettava ja paljon. ollenkaan. Itse harrastin työväenopistossa siellä
• Kauppakeskuksesta haaveilen. Olisi ihan saada montaakin asiaa, harrastusmahdollisuudet olivat
ihan ok. Sen sijaan olen ehtinyt suorittaa jo
tänne Raaseporiin kunnon kauppakeskus.
montakin ammattitutkintoa ja oppilaitos
• Kotihoito vanhuksille heikko.
Raaseporissa oli kokemukseni mukaan huonoin,
• Kulkuyhteydet paremmiksi tai muutan pois.
• Lasten palvelut toimivat hyvin. Tiet ovat huonossa missä olen opiskellut. Siihen nyt tietysti liittyi
moniakin asioita, mutta kuitenkin.
kunnossa.

Johtopäätös

1.
2.
3.
4.
5.

Yleistä tutkimuksesta
Tutkimuksen keskeisiä tuloksia
Vastaajien taustatiedot
Tutkimuksen tulokset
Johtopäätös

Johtopäätös 1/2
1. Tulomuuttajilla mielikuva Raaseporin kaupungista muuttui positiivisesti 24 % :lla
vastaajista. Mielikuvat pysyivät samoina 68 %:lla ja muuttuivat negatiivisesti 8 %:lla. Syitä
mielikuvien negatiivisemmaksi muuttumiseen oli muun muassa kulkuyhteydet, ihmisten
asenteet ja kaupungin yleinen siisteys.
2. Heikoiten onnistuneiksi palveluiksi koettiin liikennepalvelut ja –yhteydet, teiden kunto ja
kaupalliset palvelut. Nämä palvelut saivat myös avoimissa vastauksissa kritiikkiä runsaasti.
Onnistuneimpina palveluina pidettiin nuorisopalveluita, peruskoulutusta ja lukiota.
3. Suurimmalle osalle (71 %) kaupunki oli etukäteen tuttu erittäin tai melko hyvin. Syiksi
tähän nousi esiin muun muassa vastanneiden aiempi asuminen Raaseporissa, Raasepori
entinen kesänviettopaikka sekä sukulaisten asuminen alueella. Muutto Raaseporiin on
kolmelle viidestä ”elämän suuria muuttoja” eli harvoin tapahtuva muutto. Paluumuutto
Raaseporiin on yleistä eli palataan entiseen kotikuntaan tai kesämökkikuntaan.
4. Tietoa Raaseporin kaupungista monet saivat Raaseporin omilta kotisivuilta sekä
tuttaviltaan. Vastaajista 94 % koki löytäneensä hyvin tarvitsemaansa tietoa kaupungista ja
sen palveluista. Lisää tietoa kaivattiin kuitenkin esimerkiksi harrastus- sekä
ulkoilumahdollisuuksista ja tapahtumista. Lisäksi toivottiin selkeämpiä tietoja
terveyspalveluista ja yhtenäistä tietopakettia Raaseporista.

Johtopäätös 2/2
5. Suurimpina Raaseporin vetovoimatekijöinä pidettiin kaupungin turvallisuutta,
rauhallisuutta, asumisen ja elämisen hintatasoa sekä oman tai puolison työ-/opiskelupaikan
sijaitsemista kaupungissa. Myös hyvä asunto- ja tonttitarjonta on tärkeää. Vastaajista 89 % ei
miettinyt muita vaihtoehtoja kuin Raaseporia muuttaessaan. Harkitut vaihtoehdot sijaitsivat
lähinnä Etelä-Suomessa. Raaseporiin muuttaneita on vetänyt puoleensa myös paikan
luonnonläheisyys sekä sen sijainti lähellä pääkaupunkiseutua.
6. Osa vastaajista kokee kuitenkin kaupungin olevan turhankin rauhallinen sekä heikon
joukkoliikenteen haittaavan muun muassa työmatkustusta Raaseporin ulkopuolelle.
Liikenneyhteyksiä ja -palveluita pitävät kriittisenä etenkin ne 48 % vastaajista, joiden työ- tai
opiskelupaikka on muualla kuin Raaseporissa. Yhteyksien kehittäminen on tärkeää, jotta
nämä kaupunkilaiset saadaan pidettyä.
7. Vastaajista 86 % uskoo viiden vuoden kuluttua asuvansa Raaseporissa. Nuoremmat,
yksin asuvat ja korkeammin koulutetut vastaajat uskovat usein muuttavansa pois
Raaseporista.
8. Suosittelun tulos on erinomainen. Vastaajat ovat yleisesti tyytyväisiä Raaseporiin ja heistä 93
% suosittelisi Raaseporia ystävilleen ja tuttavilleen asuinalueeksi ehdottomasti tai luultavasti.
Vain 1 % vastaajista ehdottomasti ei suosittelisi Raaseporin kaupunkia.

Kiitos mielenkiinnostanne!

