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Tutkielmassa käsitellään kansalaisille kohdistettujen tyytyväisyyskyselyjen tulosten tulkintaan 
liittyviä kysymyksiä. Toteuttamalla tärkeys-suoritustasoanalyysi kahdella eri tapaa, todettuun ja 
pääteltyyn tärkeyteen perustuen, tutkielma havainnollistaa kansalaisten tyytyväisyyden 
mittaamisen moniselitteisyyttä. Tutkimuskysymys on, kuinka todettuun ja pääteltyyn 
tärkeyteen perustuvien tärkeys-suoritustasoanalyysien tulokset eroavat toisistaan. 

Tutkielman aineistona ovat Espoon kaupungin asukkaiden tyytyväisyyttä kuntapalveluihin 
selvittävä Kuntapalvelujen laatu -kyselyt vuosina 2011, 2015 ja 2019. Aineistolle suoritetaan 
tärkeys-suoritustasoanalyyseja, joissa tarkastellaan samanaikaisesti kansalaisen tyytyväisyyttä 
palveluosa-alueen suoritustasoon sekä sitä, kuinka tärkeänä kansalainen osa-aluetta pitää. 
Aineistossa yksittäisinä esiintyvät palvelut on tutkielmassa koottu summamuuttujiksi 
edustamaan palveluosa-alueita.  

Palveluosa-alueiden suoritustaso on johdettu suoraan aineistosta. Päätelty tärkeys on 
muodostettu usean muuttujan regressioanalyysilla, jossa on selvitetty, mikä vaikutus eri 
palveluosa-alueilla on kokonaistyytyväisyyteen. Palveluosa-alueet on asetettu keskenään 
tärkeysjärjestykseen vertaamalla niiden standardoituja regressiokertoimia. Todettu tärkeys on 
muodostettu liittämällä kaksi erillistä kysymystä palveluiden tehostamis- ja parannustarpeista 
yhteen. 

Todettuun ja pääteltyyn tärkeyteen perustuvien tärkeys-suoritustasoanalyysien tulokset 
eroavat toisistaan. Tämä on linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. Eri tavoin tehdyt tärkeys-
suoritustasoanalyysit antavat saman suuntaisia tuloksia, mutta myös ristiriitaisuuksia ilmenee. 
Tulokset muuttuvat ajassa eri lailla riippuen analyysitavasta.  

Espoon kuntapalveluita on kategorisoitu aiemman tutkimuksen avulla ja lopuksi on esitetty 
toimintaehdotuksia. Tutkielman johtopäätös on, että todettuun ja pääteltyyn tärkeyteen 
perustuvat tärkeys-suoritustasoanalyysit mittaavat kansalaisten tyytyväisyyden eri osa-alueita 
ja täydentävät toisiaan.
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1 Johdanto 
 

Tämä tutkielma käsittelee kansalaisten tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin tärkeyden ja 

suoritustason analyysin keinoin. Tärkeys-suoritustasoanalyysissä (jatkossa TST-analyysi, 

englanniksi importance-performance analysis, IPA) tarkastellaan samanaikaisesti 

palvelun suoritustasoa ja tärkeyttä (Esimerkiksi Van Ryzin ja Immerwahr 2007, 2004). 

Analyysin pohjalta voidaan yksittäiset palvelut asettaa tärkeyden ja suoritustason 

mukaiseen järjestykseen. Saatua tietoa voi käyttää palveluiden resursointia koskevan 

päätöksenteon tukena (Ortigueira-Sánchez 2017, 485). Tutkielma kuuluu julkishallinnon 

tutkimuksen piiriin ja siinä keskitytään kansalaisten subjektiivisiin käsityksiin julkisesti 

tuotetuista palveluista. Tutkielmassa analysoidaan kansalaisille suunnattujen 

palvelutyytyväisyyskyselyjen tuloksia ja tarkastellaan niiden tulkintaan liittyviä 

kysymyksiä. 

 

Kansalaisten tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin ja tyytyväisyyden mittaamisen haasteita 

lähestytään Espoon kaupungin tapausesimerkillä. Tutkielman aineisto on Espoon 

kaupungin palveluista tehty Kuntapalveluiden laatu -kyselytutkimus. Kyselytutkimusta 

on tehty yli 30 vuoden ajan ja viimeisin versio on vuodelta 2019. Kyselyssä on tarkasteltu 

laajasti kuntalaisten tyytyväisyyttä ja mielipiteitä suhteessa kunnan palveluihin.  

 

Tutkielmassa kyselyn tuloksien pohjalta tehdään tärkeys-suoritustasoanalyysi kahdella 

eri tapaa, todettuun ja pääteltyyn tärkeyteen perustuen. Uuden tiedon tuottamisen 

lisäksi tutkielmassa tehtävän analyysin tarkoitus on havainnollistaa kansalaisten 

tyytyväisyyden mittaamisen haasteita, tulosten menetelmäriippuvuutta sekä 

tyytyväisyyteen pohjautuvien analyysien tulosten monitulkintaisuutta. 

 

1.1 Tutkielman lähtökohdat ja tavoitteet 
 

Yhteiskunnallinen virike tutkielman tekoon pohjautuu pitkälti siihen tosiasiaan, että 

kyselytutkimukset ovat varsin yleinen tapa kerätä tietoa kansalaisten tyytyväisyydestä 

mielipiteistä julkisia palveluita kohtaan (Osborne ja Gaebler 1993). Säännöllinen 

kansalaisten tyytyväisyyden raportointi on osa julkishallinnon tarvetta olla tilivelvollinen 
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ja responsiivinen kansalaisia kohtaan, mikä liittyy vahvasti 1980-luvulla alkaneeseen 

New Public Management ’tiin (NPM) eli uuteen julkisjohtamiseen (Pollitt 1995, 316). 

 

Tutkielma käsittelee kansalaisille suunnattuja tyytyväisyyskyselyitä palveluiden 

kehittämisen näkökulmasta. Tutkielman tavoite ei ole selvittää, mikä on kansalaisille 

suunnattujen tyytyväisyyskyselyjen rooli julkishallinnon päätöksenteossa ja 

toiminnassa. Sen sijaan tavoitteena on tarkastella tyytyväisyyskyselyiden tulosten 

tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Tulosten tulkinta vaikuttaa tehtyihin johtopäätöksiin ja 

sitä kautta päätöksentekoon ja toimeenpanoon. Pitkälti tässä tutkimuksessa kyse on 

siitä, kuinka kerättyä tietoa tulkitaan ja minkälaisen tiedon pohjalta julkishallinnossa 

mahdollisesti toimitaan.  

 

NPM:n myötä julkisissa palveluissa on omaksuttu toimintatapoja yksityiseltä sektorilta, 

millä on ollut laajoja vaikutuksia julkisten palvelujen tuotantoon (Hood 1991). 

Kansalaisia ei enää nähdä pelkästään kansalaisina, vaan myös asiakkaina, käyttäjinä ja 

kuluttajina (Brown 2007, 559). Kun julkisten palveluiden tuottamisessa omaksutaan 

yksityisen sektorin menetelmiä, on myös niiden suoritustason mittaamisessa omaksuttu 

keinoja yksityiseltä puolelta (Andrews ja Van de Walle 2013, 763). Etenkin 

markkinatutkimuksen (market research) puolelta on ammennettu monia menetelmiä. 

Yksityinen ja julkinen sektori eivät kuitenkaan toimi täysin samojen toimintalogiikoiden 

mukaisesti, joten menetelmiä ei voi siirtää puolelta toiselle sellaisenaan. Myös tässä 

tutkimuksessa sovellettava tärkeys-suoritustasoanalyysi on alun perin 

markkinatutkimuksessa kehitetty analyysimenetelmä (Allen ja Rao 2000; Martilla ja 

James 1977; Myers 1999; Oliver 1997; Vavra 1997). 

 

Tutkielmassa Espoon kaupungin palveluita käsittelevälle kyselyaineistolle tehdään 

tärkeys-suoritustasoanalyysi, jossa tarkastellaan samanaikaisesti sitä, kuinka tyytyväisiä 

kansalaiset ovat julkisiin palveluihin ja kuinka tärkeinä he niitä pitävät (Van Ryzin ja 

Immerwahr 2007, 215). Tutkielmassa suoritustaso, englanniksi performance, perustuu 

espoolaisten arvioon siitä, kuinka hyvin ”asiat on hoidettu” (ks. liite 1.) Espoossa. 

Suoritustaso perustuu kansalaisten subjektiiviseen käsitykseen palveluista, mikä on 

yleistä TST-analyyseissä (Ortigueira-Sánchez 2017; Van Ryzin ja Immerwahr 2007). 
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Keskeistä tutkielmassa on TST-analyysin toteuttaminen kahdella eri tapaa. Palvelujen 

suoritustaso selvitetään yleensä kysymällä vastaajalta asiaa suoraan (Ortigueira-Sánchez 

2017, 485; Van Ryzin ja Immerwahr 2007, 216) ja niin tehdään myös tässä tutkielmassa. 

Sen sijaan tärkeyden voi selvittää kahdella tavalla: suoraan tai epäsuorasti.  

 

Tässä tutkielmassa TST-analyysi muodostetaan sekä suoralla että epäsuoralla 

tärkeydellä. Perinteinen suora tapa selvittää palvelun tärkeys on kysyä vastaajalta, 

kuinka tärkeänä hän palvelua pitää. Tätä kutsutaan todetuksi tärkeys-

suoritustasoanalyysiksi. Toinen ja hieman monimutkaisempi tapa selvittää palvelun 

tärkeys perustuu tilastolliseen päättelyyn. Tässä tutkielmassa palveluosa-alueiden 

välinen tärkeysjärjestys selvitetään regressioanalyysilla tarkastelemalla, mikä vaikutus 

yksittäisen palveluosa-alueen tyytyväisyydellä on kuntapalvelujen 

kokonaistyytyväisyyteen. Tätä tärkeys-suoritustasoanalyysin tapaa kutsutaan 

päätellyksi tärkeys-suoritustasoanalyysiksi. 

 

Aiempi tutkimus osoittaa, että todettu tärkeysjärjestys voi erota päätellystä 

järjestyksestä (Matzler, Sauerwein, ja Heischmidt 2003, 122). Eri tavoin saatujen 

tärkeysjärjestyksen erot ovat mielenkiintoisia monesta syystä. Käytännön sovellusten 

näkökulmasta tällä tavalla saadaan enemmän tietoa siitä, mihin yksittäisiin palveluihin 

julkishallinnon kannattaa panostaa, jotta kokonaistyytyväisyys saataisiin 

mahdollisimman korkeaksi. Julkisten palvelujen tyytyväisyyden tutkimuksen kannalta 

mahdollisista eroavaisuuksien tarkastelusta mielenkiintoisen tekee sen kyky 

havainnollistaa kansalaisten tyytyväisyyden moniselitteisyyttä julkisten palveluiden 

mittarina. Se myös kertoo siitä, kuinka samasta kyselyaineistosta voi vetää osittain 

ristiriitaisia johtopäätöksiä riippuen analyysitavasta. Sen lisäksi on sekä yhteiskunnan 

että tutkimuksen näkökulmasta tärkeää pohtia sitä, kummalle annetaan enemmän 

painoarvoa; kansalaisten itse toteamalle tärkeydelle vai päätellylle tärkeydelle ja ovatko 

päätelty ja todettu tärkeys ylipäätänsä verrattavissa keskenään. 
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Tämä tutkimus täydentää aiemmin tehtyä tutkimusta liittyen julkisten palvelujen 

tärkeys-suoritustasoanalyysiin. Päätellyn ja todetun TST-analyysin soveltaminen 

Kuntapalvelujen laatu -kyselyyn lisää tietoa eri analyysitapojen vaikutuksista saatuihin 

tuloksiin. Lisäksi tässä tutkielmassa tärkeys-suoritustasoanalyysin soveltamistapa eroaa 

useimmista aikaisemmin tehdyistä vastaavan kaltaisista tutkimuksista. Tavallisesta 

poikkeava TST-analyysin soveltaminen voi olla myös kiinnostavaa tietoa käytännön 

viranhaltijoille, jotka hyödyntävät kansalaisten tyytyväisyyttä mittaavia kyselyitä 

työssään.  

 

1.2 Tutkimuskysymys 
 

Tutkielmassa tehtävällä analyysilla pyritään vastaamaan tutkimuskysymykseen: Millä 

tavoin todetun ja päätellyn tärkeys-suoritustasoanalyysin tulokset eroavat toisistaan? 

Lähtöoletus tutkielmalle, joka pohjautuu aiempiin tutkimuksiin (esimerkiksi Van Ryzin ja 

Immerwahr 2004, 2007) on, että todettu ja päätelty TST-analyysit antavat toisistaan 

eroavia tuloksia.  Analyysiin pohjautuvaan tutkimuskysymykseen vastaamalla tutkielma 

pyrkii myös havainnollistamaan julkisten palvelujen tyytyväisyyskyselyihin liittyviä 

epävarmuuksia. Lisäksi tutkimusaineisto mahdollistaa todetun ja päätellyn tärkeys-

suoritustasoanalyysien teon useassa eri aikapisteessä. Tämä mahdollistaa todetun ja 

päätellyn tärkeys-suoritustasoanalyysin tulosten tarkastelun ajassa sekä niissä 

tapahtuneiden muutosten vertailun.  

 

Tutkielman aineiston johdosta sekä todettu että päätelty tärkeys-suoritustasoanalyysi 

tehdään tässä tutkielmassa hieman tavallisesta poikkeavalla tavalla. Näin ollen 

tutkielma täydentää olemassa olevaa TST-analyysiin perustuvaa julkisten palveluiden 

tutkimusta sekä esittää osittain uuden TST-analyysin soveltamistavan. 

 

Tutkimuskysymykseen vastaamista varten tehtävän analyysin lisäksi olennainen osa tätä 

tutkielmaa on asettaa tehty analyysi julkisten palveluiden tyytyväisyyden tutkimuksen 

teoreettiseen viitekehykseen. Tällöin on mahdollista tarkastella sitä, mitä asioita on 

huomioitava kansalaisten tyytyväisyyttä mittaavien kyselyjen tuloksia tulkittaessa. 
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Tutkielman analyysi havainnollistaa omalta osaltaan tyytyväisyyden mittaamiseen 

liittyviä epävarmuuksia ja huomioon otettavia seikkoja.  

 

 

1.3 Tutkielman tausta ja eteneminen 
 

Tutkielma tehtiin Espoon kaupungin toimeksiantona ja osana Kaupunkiakatemia -

yhteistyötä. Tutkielman teko aloitettiin kesällä 2020, kun Espoon kaupungin kanssa 

sovittiin tutkimuksen teon käytännön asioista sekä pääasiallisesta aineistosta. Aineiston 

kokoamisen ja luovuttamisen lisäksi Espoon kaupunki ei ole vaikuttanut tutkielman 

suuntaan millään tavalla, vaan on antanut tutkielman tekijälle vapaat kädet sekä 

tarjonnut tukea tehtyihin ratkaisuihin. 

Tutkielmassa käytettävä aineisto, Kuntapalvelujen laatu -kysely, on valmiina saatu 

aineisto, jota ei ole kerätty tätä tutkielmaa varten. Aineisto on näin ollen ohjannut 

tutkimuksen suuntaa ja suurin tehtävä tutkimusprosessin alussa oli tutustua 

samanaikaisesti aineistoon sekä aiheeseen sopivaan tutkimuskirjallisuuteen sekä löytää 

näiden kahden välille sopiva tutkimusasetelma. Tavoitteena on ollut rakentaa 

tutkimusasetelma, jonka voi toteuttaa käytössä olevalla aineistolla niin, että tutkimus 

tuottaa uutta tieteellistä tietoa. 

Johdannon jälkeen esitetään tutkielman teoreettinen viitekehys. Siinä taustoitetaan 

kansalaisten tyytyväisyyden mittausta osana julkisten palveluiden tuotantoa ja 

kehittämistä. Olennaista on asemoida julkisten palveluiden tyytyväisyyden mittaus 

suhteessa julkishallinnon muuhun toimintaan ja ominaispiirteisiin. Etenkin NPM:n ja 

julkisten palveluiden omaksumat piirteet yksityiseltä sektorilta ovat oleellisia 

taustoittavia tekijöitä tyytyväisyyden mittauksessa. Tähän liittyen on tarpeen tehdä ero 

tutkielman kannalta oleellisten käsitteiden, kuten tyytyväisyyden, suoritustason ja 

laadun välillä. Relevantin aikaisemman tutkimuksen esittelyn lisäksi teorialuvussa 

pyritään hahmottelemaan tutkimuksen analyysin tuottamien tulosten tulkinnan 

kannalta hyödyllinen viitekehys. 
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Asetelma- ja aineistoluvussa kuvataan tutkimuksen aineistona toimivan Espoon 

kaupungin kuntapalveluita käsittelevää Kuntapalvelujen laatu -kyselytutkimusta. 

Aineiston aiempaa hyödyntämistä taustoitetaan lyhyesti sekä esitellään tehtävän 

analyysin kannalta sen oleelliset piirteet. Luvussa perustellaan tärkeys-

suoritustasoanalyysin soveltamista koskevat valinnat muuttujiin liittyen, tarkastellaan 

aineiston ja analyysin mitta-asteikkoa sekä perustellaan regressioanalyysin käyttöä 

tilastollisena menetelmänä. Lisäksi luvussa pohjustetaan tehtävää analyysia ja käydään 

läpi tutkielman rajaus.  

 

Analyysiluvussa käydään läpi analyysin teko ja saadut tulokset. Pohdintaluvussa saadut 

tulokset suhteutetaan teoreettiseen viitekehykseen. Johtopäätökset-luvussa tehdään 

yhteenveto tutkimuksesta ja sen keskeisistä tuloksista. Lisäksi käydään läpi tutkielman 

rajoitteet ja jatkotutkimuksen aiheet.  
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2 Teoreettinen viitekehys 
 

Luvussa tarkastellaan kansalaisten tyytyväisyyteen perustuvaa suoritustason 

mittaamisen roolia julkisessa hallinnossa. Tällä tavoin tyytyväisyyden mittaaminen 

asetetaan laajempaan hallinnon kontekstiin, mikä auttaa ymmärtämään syitä 

mittaamisessa omaksuttujen käytäntöjen takana.  

 

Tämän jälkeen käydään läpi tutkielman kannalta tyytyväisyyttä ja suoritustasoa 

koskevaa relevanttia tutkimusta. Erityisesti pyritään valottamaan tyytyväisyyden ja 

suoritustason käsitteitä, niiden eroja ja yhteyttä. Tähän liittyen esitellään aikaisemmasta 

tutkimuksesta esille nousseita oleellisimpia seikkoja liittyen tyytyväisyyden 

käyttämiseen suoritustason mittarina. 

 

Lopuksi esitellään tutkielmassa käytettävä tärkeys-suoritustasoanalyysi. Tässä kohtaa 

keskitytään analyysitavan aikaisempaan käyttöön ja sen keskeisiin piirteisiin. Tärkeys-

suoritustasoanalyysin soveltamista tässä tutkielmassa käsitellään tarkemmin aineisto ja 

asetelmaluvussa sekä analyysiluvussa. 

 

2.1 Tyytyväisyyden rooli julkishallinnossa 
 

Julkisten palveluiden laatua kansalaisten tyytyväisyyden kautta on tutkittu laajasti. Iso 

syy tähän on Euroopan ja Pohjois-Amerikan maiden paikallistason julkishallinnossa 

laajasti levinnyt tapa antaa merkittävää painoarvoa asiakastyytyväisyydelle hallinnossa 

ja palveluiden tuotannossa (Pollitt 1995, 316). Tämä johtuu paljolti julkiseen sektoriin 

kohdistuvasta kasvavasta paineesta olla asiakaslähtöinen ja tilivelvollinen kansalaisia 

kohtaan (Brown 2007, 559). 

 

Ajatus tai uskomus siitä, että julkinen hallinto on perusluonteeltaan tehotonta, johti 

New Public Managementin (NPM) nousuun 1980-luvulla (Andrews ja Van de Walle 2013, 

763). NPM:n perimmäisenä ajatuksena on tuottaa julkisia palveluita tehokkaammin ja 

tähän ajatellaan päästävän omaksumalla moninaisia vaikutteita ja toimintatapoja 

yksityiseltä sektorilta (Hood 1991). Tämän tutkimuksen kannalta oleellinen NPM:n 
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ajatus on tuoda yksityisen sektorin asiakaslähtöisiä laadunhallintajärjestelmiä myös 

julkisiin palveluihin (Andrews ja Van de Walle 2013, 763). Vaikka NPM on jo 

muuntautunut uusiksi suuntauksiksi ja teorioiksi, on sen perusajatus, julkisten 

palveluiden tehokas tuotanto, edelleen ajankohtainen Andrews ja Van de Walle 2013, 

763). Myös asiakaslähtöisyys on säilyttänyt paikkansa julkisessa hallinnossa ja 

palveluissa tärkeänä arvona. 

Yksi perusteltu näkökulma siihen, miksi juuri julkisen sektorin palveluiden käyttäjien 

tyytyväisyydestä tulisi olla kiinnostunut on se, että toisin kuin yksityisellä sektorilla, jossa 

tyytymättömyys palveluun tai tuotteeseen näkyy laskeneena myyntinä, julkisella 

sektorilla ei aina ole käytössään tällaista indikaattoria (Ferrari ja Manzi 2014, 236). Tämä 

johtuu siitä, että julkisella sektorilla on usein monopoliasema tarjoamissaan palveluissa 

(Ferrari ja Manzi 2014, 236), jolloin palveluiden käyttäjillä ei ole mahdollisuutta vaihtaa 

palveluntuottajaa eikä vähentää tai lopettaa palvelun käyttöä tai muuten äänestää 

jaloillaan (Hirschman 2004). Tyytyväisyyden tarkempi ja yksityiskohtaisempi 

mittaaminen, jossa pyritään ottamaan huomioon käyttäjien ominaispiirteitä 

mahdollistaa palveluiden paremman tuottamisen ja konkretisoi asiakaslähtöisyyden ja 

kansalaisen äänen kuuntelemisen (Ferrari ja Manzi 2014, 236). 

 

Tarve selvittää kansalaisten tyytyväisyyttä julkispalveluihin konkretisoituu erinäisinä 

kyselyinä, haastatteluina ja selvityksinä, joita hallinto teettää kansalaisilleen (Osborne ja 

Gaebler 1993). Tästä on kyse myös Kuntapalveluiden laatu -kyselytutkimuksessa, jolla 

pyritään selvittämään kuntalaisten kokemaa laatua ja asukastyytyväisyyttä 

kuntapalveluihin.  

Vaikka kansalaisten tyytyväisyys on tärkeässä roolissa julkisten palveluiden laadun 

mittaamisessa, ei palveluiden laatu usein ole perimmäinen päämäärä, vaan sen nähdään 

olevan indikaattori lopullisille julkishallinnon päämäärille, kuten hyvälle hallinnolle ja 

talouden kilpailukyvylle (Carvalho ja Brito 2012, 452). Kansalaisten tyytyväisyyden 

ajatellaan siis kuvaavan sitä, missä määrin julkiset palvelut niin sanotusti osuvat 

maaliinsa, eli tuottavat haluttuja vaikutuksia. Toisaalta joissakin tapauksissa 

kansalaisten tyytyväisyys voi olla myös tavoite itsessään, eikä vain keino kertoa hyvästä 

suoriutumisesta (Charbonneau ja Van Ryzin 2012; Morgeson 2013). 
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Kansalaisten tyytyväisyyden maksimoinnin nostaminen julkisen sektorin 

prioriteettilistan kärkeen on nähtävissä myös hyvin symbolisena asiana (Van de Walle 

2018, 2). Tällä tarkoitetaan julkisen sektorin siirtymää byrokraattisesta hallinnosta kohti 

palveluorganisaatiota (Flynn 2012), jossa kansalaisten tarpeet ja tyytyväisyys ovat 

toiminnan lähtökohta ja päämäärä.  

 

2.2 Tyytyväisyyden mittaaminen kansalaisten osallisuutena 
 

Kansalaisten tyytyväisyyteen pohjautuvaa tietoa voidaan kohdella myös 

kokemustietona. Tällöin kansalaisen henkilökohtaisen kokemuksen vaikutus saatuun 

tietoon tunnustetaan (Bäcklund 2007, 59–60; Berg 2012, 2; Nurmi ym. 2019, 10), ja juuri 

kansalaisten oma kokemus tekee tiedosta arvokasta. Kansalaisten kokemustiedon ja 

heidän asiantuntijuutensa hyödyntäminen hallinnossa liittyy osallistumisen ajatukseen, 

jossa kansalaisten kokemustiedon tulisi vaikuttaa palveluiden kehittämiseen ja 

päätöksentekoon (Jurmu 2020, 159).  

Poliittinen osallistuminen on jaoteltavissa kolmeen ryhmään kolmen demokratiamallin 

mukaisesti (Teorell 2006, 788). Kolme normatiivisiin demokratiamalleihin perustuvaa 

osallistumistapaa ovat osallistuminen vaikuttamisyrityksenä, osallistuminen suorana 

päätöksentekona ja osallistuminen poliittisena keskusteluna (Teorell 2006, 788). 

Kansalaisten tyytyväisyyden mittaamisen julkisiin palveluihin voi luokitella kuuluvan 

vaikuttamishakuisen poliittisen osallistumisen piiriin.  

Kansalaisten julkisten palveluiden tyytyväisyyden mittaamisessa on nähtävissä samoja 

poliittisen osallistumisen tunnuspiirteitä kuin Teorell (2006) esittelee. Toisaalta on 

huomattava, että toisin kuin poliittisessa osallistumisessa yleensä (Teorell 2006, 789; 

Verba 1996, 1), julkisten palveluiden tyytyväisyyden mittaamisessa aloite on hallinnolla. 

Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa hallinto kysyy kansalaisiltaan mielipidettä julkisten 

palvelujen toiminnasta.  

Vaikuttamishakuisen poliittisen osallistumisen tarkoitus on eritoten tuoda esiin 

kansalaisten preferenssit koskien tehtyä politiikkaa (Miller 1992, 78). Responsiiviseen 

demokratiamalliin pohjautuva vaikuttamishakuinen poliittinen osallistuminen, kuten 

myös deliberatiivinen ja päätöksentekokeskeinen osallistuminen, on osallistumisen 
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muoto, joka korostaa ja lisää kansalaisen roolia poliittisessa prosessissa verrattuna 

kapeaan elitistisen demokratiamallin poliittiseen osallistumiseen, jossa poliittinen 

osallistuminen tarkoittaa lähinnä vaaleissa äänestämistä (Teorell 2006, 788-789). 

Kysyttäessä kansalaisilta heidän mielipidettään julkisista palveluista tuodaan esiin 

kansalaisten preferenssit koskien tehtyä politiikkaa. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, 

että tällainen toiminta tunnistetaan vaikuttamishakuiseksi poliittiseksi osallistumiseksi. 

Tämä voi johtua siitä, että kyseisessä tilanteessa hallinto on aloitteen tekevä aktiivinen 

osapuoli ja kansalainen vain ’vastaa kun häneltä kysytään’. Tämä ei sovi yhteen 

poliittisen osallistumisen eetoksen kanssa, jossa aktiivinen kansalainen osallistuu 

yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon myös silloin kuin häneltä ei mitään 

kysyttäisikään. Kun hallinto kysyy kansalaisilta mielipidettä, voi jäädä vaikutelma, että 

kansalainen tekee palveluksen hallinnolle, vaikka normatiivisesti ajateltuna kyse on juuri 

päinvastaisesta vuorovaikutuksesta, jossa hallinto pyrkii toteuttamaan kansalaisten 

tahtoa (Flynn 2012). 

Kansalaisten osallistuminen (englanniksi participation) julkisessa hallinnossa edustaa 

niin sanottua uutta julkista hallintaa (New Public Governance, NPG). Tämän tutkielman 

kannalta NPG eroaa aikaisemmasta NPM:stä olennaisesti sen osalta, mikä kansalaisten 

tyytyväisyyden rooli hallinnossa ajatellaan olevan. Molemmat suuntaukset 

peräänkuuluttavat asiakaslähtöistä julkista hallintoa, mutta toisin kuin NPM:ssä, jossa 

kansalaisten tyytyväisyyden ajatellaan olevan keskeinen mittari palveluiden 

suoritustasosta, NPG kohtelee kansalaisten tyytyväisyyttä subjektiivisena 

kokemustietona, jonka kautta voidaan julkisten palveluiden kehittämisen lisäksi edistää 

kansalaisten suoraa osallistumista päätöksentekoon edustuksellisessa 

päätöksentekojärjestelmässä (Jurmu 2020, 156). NPM:ssä kansalaisten tyytyväisyys on 

enemmän jälkikäteistä arviointia hallinnon onnistumisesta, kun taas NPG:ssä 

tyytyväisyys on osa päätöksentekoprosessia. NPM:ssä kansalaisten tyytyväisyyttä 

mitataan ja tyytyväisyys on suorituksen mittari. NPG:ssä kansalaisten kokemustieto ja 

osallistuminen liitetään kiinteästi osaksi hallinnan prosesseja ja kokonaisuutta, ja tällä 

nähdään olevan myös laajempia vaikutuksia esimerkiksi yksilön hyvinvointiin, yhteisön 

vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen pääomaan (Bäcklund 2007, 250; Isola ym. 2017, 3; 

Anttiroiko ym. 1996, 42). 
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Kansalaisten osallisuus päätöksentekoon toteutuu joko osallistumisessa tai 

osallistamisessa (Häyhtiö ja Rinne 2010, 41). NPM:ssä kansalaisten tyytyväisyyden 

mittaaminen on osallistamista, jossa aloite on julkisella hallinnolla ja kansalaisille 

luodaan osallistumiskanava (Häyhtiö ja Rinne 2010, 41) Tutkielmassa tyytyväisyyskysely 

espoolaisille on edellä mainitun kaltainen osallistumiskanava. Kansalaisten 

tyytyväisyyden roolia hallinnossa on mahdollista tutkia myös osallistumisena, jota 

leimaa kansalaisten päätös osallistua Häyhtiö ja Rinne 2010, 41)   

 

Kansalaisten tyytyväisyyden tarkastelun kannalta on syytä miettiä myös sitä, millaista 

tietoa kansalaisten tyytyväisyys edustaa. Tutkielman kannalta mielenkiintoista on tiedon 

jako dataan, informaatioon ja tietämykseen (Esimerkiksi Melkas ja Uotila 2008, 30; 

Hytönen ja Kolehmainen 2003, 3) sekä formaaliin, viralliseen ja objektiiviseen tietoon 

verrattuna epäformaaliin, epäviralliseen ja intuitiiviseen tietoon (Kinnunen 1992; 

Majoinen 1995, 33). Kansalaisen tyytyväisyyden voi nähdä hiljaisena tietona, eli 

tietämyksenä. Hiljaista tietoa pidetään hyvin arvokkaana tiedon lajina, sillä siihen liittyy 

ihmisten antamat merkitykset, tulkinnat ja konteksti, mikä tekee siitä hyvin vaikean 

siirtää tai kopioida (Davenport ja Prusak 1997, 9). Juuri tiedon kokemuksellisen 

kontekstoinnin havainnointi on tyytyväisyyden mittaamisen keskeinen haaste. 

 

Tältä osin tässä tutkielmassa on kyse siitä, kuinka yhdenlaista tietoa pyritään 

muuntamaan ja tulkitsemaan toisenlaisena tietona. On perusteltua väittää, että 

kyselyissä kartoitettu kansalaisten tyytyväisyys, kuten Espoon asukkaiden tyytyväisyys 

kuntapalveluihin, edustaa ainakin osittain hiljaista tietoa, ja että sitä muunnetaan ja 

tulkitaan hallinnossa alkuperäistä formaalimpina ja objektiivisempana tietona. Hiljaista 

tietoa kansalaisten tyytyväisyyden mittaamisessa on konteksti, johon kansalainen 

asettaa arvioimansa palvelun. Tyytyväisyyskyselyjen vastauksia tulkittaessa julkisen 

hallinnon on hyvin vaikea ottaa huomioon kaikkia kansalaisen tyytyväisyyteen 

mahdollisesti vaikuttaneita seikkoja. Tästä tiedon muuntamisesta voi aiheutua 

epätarkkuuksia ja virhepäätelmiä, joiden välttämiseksi kerättyä tietoa tulee tarkastella 

epävarmuudet tiedostaen.  
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Tutkielmassa Espoon asukkaiden tyytyväisyyden selvittämistä käsitellään suoritustason 

mittaamisena ja asukkaiden osallistamisena, mutta ei kansalaisten osallistumisena. Liisa 

Jurmu (2020) tarkastelee tutkimuksessaan kuntalaisten kokemustiedon roolia kuntien 

kehittämisessä ja uudistamisessa haastatteluaineistoon perustuen NPG:n ja 

kansalaisten osallistumisen viitekehyksessä, kun taas tämä tutkielma tarkastelee 

kuntalaisten tyytyväisyyttä tilastoaineiston, NPM:n ja osallistamisen viitekehyksen 

kautta. Vaikka tutkimukset käsittelevät samaa aihealuetta, lähestyvät ne sitä hyvin 

erilaisista näkökulmista. 

 

2.3 Tyytyväisyys, suoritustaso ja mittaaminen 
 

Kansalaisilta saatu palaute julkispalveluiden suoriutumisesta ja hallinnon sisäiset 

mittarit eivät aina ole yhteneväiset, vaan ne voivat olla ristiriidassa keskenään (Kelly ja 

Swindell 2002; Roch ja Poister 2006). NPM-suuntauksen mukainen asiakaslähtöisyys 

kuitenkin puoltaa kansalaisten tyytyväisyyden suosimista suoritustason mittarina. 

Pohjimmiltaan tässäkin tutkimuksessa kyse on eri tavoista tulkita kansalaisten 

subjektiivisesti kokeman laadun ja tyytyväisyyden tuottamaa tietoa hallinnossa. 

Tutkimuskirjallisuudessa tehdään jako kahteen pääsuuntaukseen tyytyväisyyden ja 

suoritustason mittaamisessa: behavioristinen odotuksien toteutumattomuuden malli 

(expectation-disconfirmation model, EDM) ja institutionaalinen, pelkästään 

suoritukseen keskittyvä tyytyväisyys (Carvalho ja Brito 2012, 453; Jilke 2018, 515). 

Tulkittaessa tyytyväisyyttä on tärkeää huomioida kansaslaisten tiedostamattomat 

ennakkoasenteet, jotka vääristävät tyytyväisyyttä ja tekevät arvioinnista epäluotettavaa 

(Jilke 2018, 516). Edellä mainittujen  lisäksi tyytyväisyyden tasoon vaikuttaa lukuisat 

muutkin seikat, alkaen kyselylomakkeen kysymysten esitysjärjestyksestä (Van de Walle 

ja Van Ryzin 2011) ja käytettävistä kysymysasteikoista (Ferrari ja Manzi 2014, 238). 

Vaikka kansalaisten tyytyväisyydestä ollaan kiinnostuneita ja tyytyväisyyden ajatellaan 

heijastavan palveluiden suoritustasoa julkishallinnossa, ei ole selvää, missä määrin 

tyytyväisyys kertoo todellisesta suoritustasosta (Andersen ja Hjortskov 2016, 647). 

Selvää on ennemminkin se, että tyytyväisyys, suoritustaso ja laatu eivät ole sama asia 

eivätkä niiden väliset vaikutussuhteet ole selviä. Tämän epäsuhdan tunnustamisesta 
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kumpuaa suuri osa kansalaisten tyytyväisyyden tutkimuksesta: Mitkä muut tekijät 

vaikuttavat kansalaisten tyytyväisyyteen kuin suoritustaso? Käänteisesti myös kysymys 

siitä, missä määrin suoritustaso vaikuttaa kansalaisten tyytyväisyyteen, on tutkimuksen 

ytimessä. 

 

Tässä tutkielmassa odotusten toteutumattomuuden malli eli EDM (expectancy 

disconfirmation model) nähdään lähtökohtana tyytyväisyyden ja suoritustason 

määritelmille. EDM on hyödyllinen viitekehys tyytyväisyyden tutkimukselle ja sen takia 

se käydään suhteellisen perusteellisesti läpi myös tässä tutkielmassa. 

 

EDM on saanut alkunsa sosiaalipsykologian (Weaver ja Brickman 1974) ja 

organisaatioiden käyttäytymisen tutkimuksen alalla (Ilgen 1971). Kuten moni muukin 

malli kansalaisten tyytyväisyyden tutkimuksessa, myös EDM on ensin ollut laajasti 

käytössä markkina- ja kuluttajatutkimuksen alalla (Oliver 1980), josta se on sittemmin 

omaksuttu osaksi julkisen sektorin tutkimusta (Morgeson 2013).  

 

Yksinkertaisimmillaan malli tarkoittaa sitä, että tyytyväisyys on yhtä kuin kansalaisen 

palveluun kohdistamien odotusten ja toteutuneen palvelun suoritustason välinen 

erotus (Andersen ja Hjortskov 2016, 647). Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli kansalaisella 

ei ole omakohtaista kokemusta arvioimastaan palvelusta, hän muodostaa arvionsa 

vertaamalla toisiinsa omia odotuksiaan ja tietojaan ympäröivästä maailmasta (Van Ryzin 

2013). Mallista voi johtaa oletuksen, että jos odotukset pysyvät ennallaan ja suoritustaso 

nousee, paranee myös tyytyväisyys (Andersen ja Hjortskov 2016, 647). Toisin päin sama 

asia tarkoittaa, että odotusten noustessa ja suoritustason pysyessä samana tyytyväisyys 

laskee. Se miten voidaan tietää, kumpi muuttuu, suoritustaso vai odotukset, on 

tutkimuksen keskeinen kysymys. 

 

EDM:ssä erityistä painoarvoa annetaan arvioitsijan, tässä tapauksessa kansalaisen, 

aiemmin muodostuneille odotuksille (Andersen ja Hjortskov 2016, 648). Nämä 

odotukset arvioinnin kohdetta kohtaan muodostavat hyvin yksilöllisen mitta-asteikon, 

jota vasten kansalainen vertaa kyseessä olevaa suoritustasoa. Jos kansalainen kokee, 
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että palvelu ei täytä odotuksia, on hän tyytymätön. Vastaavasti jos hän kokee 

odotuksiensa täyttyneen, hän on tyytyväinen (Oliver 1980; Van Ryzin 2013). 

 

EDM olettaa, että henkilön, jonka tyytyväisyyttä kysytään, sisäiset ajatusmallit ja 

preferenssit ovat johdonmukaisia ja immuuneja ulkoisille vaikutuksille (Kahneman ja 

Frederick 2002, 277). EDM siis perustuu olettamukselle koherenssista 

rationaalisuudesta (coherence-rationality), jonka mukaan yksilö tekee arvionsa 

tietoisesti niin, ettei hänen arviointiinsa voi vaikuttaa keinotekoisesti kehystämällä asiaa 

(Oliver 1993, 418–19). Tutkimuksissa on kuitenkin noussut esille, että yksilön arviot eivät 

välttämättä ole koherentteja (Andersen ja Hjortskov 2016, 650).  

 

EDM havainnollistaa kansalaisten tyytyväisyyden mittaamisen keskeisen ongelman. 

Koska kansalaisten odotukset palveluja kohtaan eroavat toisistaan, on sen todistaminen, 

että suoritustason muuttuminen vaikuttaa tyytyväisyyteen hankalaa. Jos kaksi henkilöä, 

joista toisella on hyvin korkeat odotukset ja toisella matalat, saavat täysin saman 

tasoista palvelua, he voivat arvioida tyytyväisyytensä kyseiseen palveluun täysin eri 

suuruiseksi. Siksi palveluntuottajan on hyvin vaikea pelkällä tyytyväisyyden 

mittaamisella saada selville todellista palveluiden suoritustasoa. Toisaalta korkean 

suoritustason tulisi johtaa korkeampaan tyytyväisyyteen riippumatta odotusten tasosta 

(Andersen ja Hjortskov 2016, 649).  

 

Odotusten, suoritustason, toteutumattomuuden ja tyytyväisyyden välisiä suhteita 

havainnollistetaan kuvassa 1. Kuviossa nuolet kertovat vaikutuksen suunnan, kun taas 

plus (+) - ja miinus (-) merkit kertovat, onko korrelaatio positiivista vai negatiivista. 

Toteutumattomuus voi olla positiivista (suoritus ylittää odotukset) tai negatiivista 

(suoritus alittaa odotukset) (Van Ryzin 2013, 558). 
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Kuva 1. Odotuksien toteutumattomuuden malli. Mukailee Van Ryzin (2013) mallia.  

 

Kuvassa odotusten ja toteutumattomuuden välinen suhde A tarkoittaa sitä, että 

odotuksien muutoksella on käänteinen vaikutus toteutumattomuuteen (CP1) (Van Ryzin 

2013, 559). Kun odotukset kasvavat, toteutumattomuus on negatiivista (odotukset 

alittavaa) ja kun odotukset pienenevät toteutumattomuus on positiivista (odotukset 

ylittävää).  

 

Suhde B puolestaan kuvaa sitä, kuinka suoritustason muutos korreloi positiivisesti 

toteutumattomuuden kanssa (CP). Eli suoritustason noususta seuraa positiivinen 

toteutumattomuus ja laskusta negatiivinen. Suhde C kuvastaa sitä, kuinka positiivinen 

toteutumattomuus tarkoittaa korkeampaa tyytyväisyyttä ja negatiivinen matalampaa 

(Van Ryzin 2013, 600). A, B ja C edustavat EDM:n tavanomaista versiota (Oliver 1980, 

1997) kun taas linkit D, E ja F osittain kumoavat tavanomaisemman version 

selitysvoimaa tyytyväisyyden muodostumisessa. 

 

 

 
1 Ceteris paribus, muiden asioiden pysyessä yhtäläisinä. 
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Suhde E edustaa suoritustason ja tyytyväisyyden välistä suoraa yhteyttä. Tämä suora 

yhteys on varsin intuitiivinen ja todistettu aiemmin empiirisissä tutkimuksissa (DeHoog, 

Lowery, ja Lyons 1990; Lyons, Lowery, ja DeHoog 1992; Ryzin ja Immerwahr  2004). 

Suora positiivinen yhteys suorituksen ja tyytyväisyyden välillä tarkoittaa sitä, että 

suorituksen taso voi vaikuttaa tyytyväisyyteen myös suoraan ilman 

toteutumattomuuden vaikutusta. Tämä on oleellinen tieto myös tälle tutkielmalle, sillä 

se perustelee tyytyväisyyden mittaamista myös absoluuttisena suoritustason mittarina, 

jota ei ole aina välttämätöntä tulkita pelkästään suhteessa odotuksiin. 

 

Suhde F odotuksien ja tyytyväisyyden välillä on verrattain monimutkaisempi ja kuvastaa 

odotusten suoraa vaikutusta tyytyväisyyteen ilman suhdetta odotusten 

toteutumattomuuteen (Van Ryzin 2013, 600). Aiemmissa tutkimuksissa odotusten on 

nähty korreloivan negatiivisesti (odotusten kasvaessa tyytyväisyys pienenee ja toisin 

päin) (Poister ja Thomas 2011) sekä positiivisesti (odotusten kasvaessa tyytyväisyys 

kasvaa ja toisin päin) (Van Ryzin ja Immerwahr 2004) tyytyväisyyteen. Negatiivinen 

korrelaatio on linjassa EDM:n logiikan kanssa, kun taas positiivinen korrelaatio vaikuttaa 

arkijärjellä ajateltuna aluksi varsin nurinkuriselta. Yksi selitys odotusten ja 

tyytyväisyyden positiiviselle itsenäiselle korrelaatiolle on niin sanottu ankkuri-ilmiö, 

jossa yksilö käyttää aiempia odotuksiaan ankkurina ja lähtöpisteenä tyytyväisyyden 

määrittelyssä etenkin silloin, kun arvioitava kohde on hankala ja monimutkainen (Van 

Ryzin 2013, 600). Tällöin tyytyväisyys ei toimi luotettavana suoritustason mittarina. 

 

Positiivista vaikutusta voi selittää myös assimilaatio (Hovland, Harvey, ja Sherif 1957) ja 

dissonanssi (Festinger 1957), jonka mukaan yksilö on vastahakoinen hyväksymään 

sellaista tietoa, joka asettuu ristiriitaan aikaisemman tiedon kanssa. Välttyäkseen 

dissonanssilta yksilö sovittaa tyytyväisyytensä vastaamaan aiempia odotuksiaan 

irrallaan EDM:n odotuksien toteutumattomuuden prosessista (Oliver ja DeSarbo 1988). 

Tämä teoria antaa paljon painoarvoa odotuksille ja vähentää palvelutason merkitystä 

tyytyväisyyden tason määrittäjänä. 

 

Suhde F:n negatiivista korrelaatiota odotusten ja tyytyväisyyden välillä selitetään myös 

viestinnän tutkimuksesta lähtöisin olevalla kontrastivaikutuksella (Andersen ja 
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Hjortskov 2016, 650). Sen mukaan ihmiset liioittelevat omien asenteidensa ja heidän 

kanssaan vastakkaista mieltä olevien ihmisten asenteiden välisiä eroja (Dawes, Singer, 

ja Lemons 1972, 281). Tyytyväisyyden arvioinnissa tämä ilmenee siten, että kansalainen 

liioittelee odotustensa ja koetun suoritustason välistä eroa enemmän kuin mitä EDM:n 

”laskukaavan” mukaan olisi aiheellista. Kontrastivaikutuksella on todettu usein olevan 

laskeva vaikutus tyytyväisyyteen, eli tyytymättömyyttä julkisiin paleluihin ikään kuin 

liioitellaan, mikäli odotukset eivät täyty (Oliver ja DeSarbo 1988). 

 

Suhde D odotusten ja suoritustason välillä kuvaa niiden välistä yhteyttä, jonka suunta ei 

ole aina selvä (Van Ryzin 2013, 600). Suhde D:n tulkinta vaikuttaa myös koko EDM:n 

tulkintaan ja selitysvoimaan. Jos oletetaan, että odotukset korreloivat positiivisesti 

koetun suoritustason kanssa, ei korkeammat odotukset välttämättä alentaisikaan 

tyytyväisyyttä kuten EDM väittää, vaan nostaisivat myös koettua suoritustasoa, jolloin 

EDM:n selitysvoima vähenisi (Andersen ja Hjortskov 2016, 650). Odotusten ja 

suoritustason välisen suhteen on todettu olevan kontekstisidonnainen (Andersen ja 

Hjortskov 2016, 650), mikä myös vie mallin selitysvoimaa ja havainnollistaa 

subjektiivisten suoritustasomittauksien haastavuutta.  

 

EDM:n koherenssiin rationaalisuuteen perustuvassa perusmallissa (suhteet A, B ja C) 

odotuksia ja suoritetasoa pidetään ulkoapäin (exogenous) määräytyvinä (Jacobsen, 

Snyder, ja Saultz 2015, 3; Oliver 1997, 120; Ryzin ym. 2004, 436). Kuitenkin on syytä 

tehdä erotus ulkoisen suorituksen ja havaitun (perceived) suorituksen välillä. On 

nimittäin mahdollista, että havaittuun suoritukseen vaikuttaa seikat, joilla ei ole 

varsinaista suoraa yhteyttä arvioitavaan suoritukseen (Andersen ja Hjortskov 2016, 

650).  

 

Ei ole selvää, että odotukset ovat automaattisesti ulkoisia ja havaitusta suorituksesta 

irrallaan olevia (Andersen ja Hjortskov 2016, 650).  Odotukset voivat heijastella aiempaa 

kokemusta palvelusta, mikä viittaa endogeenisuuteen eli eräänlaiseen sisäiseen 

ajattelusilmukkaan, jossa aiemmat kokemukset vaikuttavat nykyisiin odotuksiin (Oliver 

1997, 61–62). Odotuksien osalta on tehtävä erotus myös sen välillä, ovatko odotukset 

olettamuksia siitä, millaisia palvelut tulevat olemaan, vai ennemminkin normatiivisia 
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ajatuksia siitä, millaisia niiden tulisi olla (James 2011b). Nämä seikat lisäävät varauksia 

liittyen EDM:n ja kansalaisten tekemän arvioinnin pätevyyteen suoritustason mittarina 

(Andersen ja Hjortskov 2016, 650). 

 

Van Ryzin’in (2013) tutkimuksen tulokset haastavat EDM:n perusolettamuksen siitä, että 

korkeammat odotukset johtavat alempaan tyytyväisyyteen silloin, kun kaikki muut 

seikat pysyvät samana. Tutkimuksessa tyytyväisyyskyselyn vastaajien palveluun 

kohdistuvia odotuksia manipuloitiin niin, että kahden koeryhmän välille syntyi 

tilastollisesti merkittävä ero odotuksien osalta. Kuitenkaan odotuksien eroilla ei ollut 

vaikutuksia vastaajien tyytyväisyyteen, mikä on EDM:n perusolettamuksien vastaista 

(Andersen ja Hjortskov 2016, 651).  

 

James (2011a) manipuloi kokeessaan kansalaisten kokemaa palveluiden suoritustasoa 

joko antamalla tai olemalla antamatta heille tietoa palveluiden suoritustasosta. Se että 

koeasetelmassa oli mahdollista vaikuttaa kansalaisten tyytyväisyyteen säätelemällä 

heidän tietonsa määrää koskien arvosteltavaa palvelua, on ristiriidassa EDM:n 

koherenssin rationaalisuuden taustaolettamuksen kanssa. EDM:ssä ajatellaan koetun 

suoritustason heijastelevan todellista suoritustasoa, joka taas on yhteydessä 

tyytyväisyyteen. Jos tyytyväisyyttä on kuitenkin mahdollista manipuloida säätelemällä 

vastaajien tietomäärää palvelusta, kertoo se siitä, että kansalaiset eivät ole yhtä hyvin 

perillä todellisesta suoritustasosta kuin EDM olettaa (Andersen ja Hjortskov 2016, 651).  

 

James’in (2011b) tutkimus koskee julkispalveluiden hyvin kompleksia ja yleistä tasoa, 

paikallistason luottamuselimen toimintaa, joten tiedon rooli ja sen käyttö koetun 

suoritustason manipulointiin on helpompaa kuin yksityiskohtaisemman palvelun 

kohdalla. Tästä huolimatta tulos kyseenalaistaa EDM:n oletuksen kansalaisarvioijan 

koherenssista rationaalisuudesta ja viittaa siihen suuntaan, että arviointi tapahtuu 

ainakin osittain myös vähemmän tietoisesti ja epärationaalisesti (Andersen ja Hjortskov 

2016, 651).  
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2.4 Muita tyytyväisyyden mittaamisessa huomioitavia seikkoja 
 

Aikaisemman tutkimuksen mukaan vastaajan tyytyväisyyden tasoon vaikuttaa se, 

ajatteleeko tämä kokemustaan saamastaan palvelusta ennen vai jälkeen vastaamistaan 

tyytyväisyyskyselyyn (Kahneman ja Frederick 2002). Mikäli vastaaja ajattelee 

kokemustaan palvelusta juuri ennen vastaamista, arvioi tämä tyytyväisyytensä 

paremmaksi kuin silloin hän ajattelee palvelua vasta vastaamisensa jälkeen (Andersen 

ja Hjortskov 2016, 648). Tämä tukee teoriaa siitä, että tyytyväisyyskyselystä saatuihin 

arvioihin voi vaikuttaa asettelemalla ja esittämällä kysymykset tietyllä tavalla, 

esimerkiksi niin, että pyydetään vastaajaa muistelemaan viimeaikaista palvelun käyttöä. 

Tällä tavoin kyselyn laatija voi vaikuttaa kyselyn tuloksiin. 

 

Jos ajatellaan, että palvelusuoritus ja kansalaisen odotukset palvelua kohtaan 

muodostavat selittävän muuttujan palvelutyytyväisyyden selitettävälle muuttujalle, 

ongelmaksi muodostuu se, että palvelusuoritusta ja siihen kohdistuvia odotuksia on 

hankala käsitellä erikseen (Noda 2020, 2). Päinvastoin ne ovat sidoksissa toisiinsa: Kun 

odotukset palvelua kohtaan ovat korkeat, palvelusuorite usein aliarvioidaan, mikä näkyy 

laskeneena tyytyväisyytenä ja päinvastoin (Noda 2020, 2).  

Institutionaaliselle, behavioristisille ja tiedostamattomien ennakkoasenteiden 

lähestymistavoille kansalaisten tyytyväisyyden tulkintaan yhteistä on se, että ne jättävät 

huomioimatta hallinnon ja palveluiden puolueellisuuden ja niiden vaikutukset 

tyytyväisyyteen ja suoritustason mittaamiseen (Jilke 2018, 516). Hallinnon ja palveluiden 

puolueellisuus on seurausta niin sanotusta viranhaltijan loppukäden vastuusta 

(functional responsibility) (Hamilton 1978). Loppukäden vastuu perustuu ajatukselle 

siitä, että vaikka poliittiset toimijat eivät ole syy-seuraus-suhteellisesti ajateltuna 

vastuussa jostakin lopputuloksesta, kansalaiset pitävät heitä silti vastuullisina ja 

tilivelvollisina (Jilke 2018, 516). Poliitikkojen pitämistä vastuussa hallinnon 

toimivuudesta kansalaisten silmissä tukee retrospektiivisen äänestämisen teoria, jossa 

poliitikoita rankaistaan tai palkitaan heidän suoriutumisensa perusteella (Fiorina 1981; 

Healy ja Malhotra 2013; Key ja V. O 1966). Kansalaisten puolueellisuuden vaikutukset 

mitattuun tyytyväisyyteen on näin ollen syytä huomioida tulkittaessa 

tyytyväisyyskyselyitä laadun mittareina. Toisaalta on mahdollista, että kansalaiset eivät 
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tietämättään arvioi tyytyväisyyttään puolueellisesti, vaan pyrkivät tietoisesti 

rationalisoimaan tapahtuman jälkikäteen omaan näkökulmaan sopivaksi (Jilke 2018, 

525). 

Psykologian alalla tunnettu motivoituneen päättelyn teoria tarjoaa oman selityksensä 

puolueelliselle ja vääristyneelle kansalaisen tekemälle arvioinnille (Jilke 2018, 517). 

Motivoituneessa päättelyssä arvioijan tavoite päätyä päättelyssään johonkin ennalta 

määrättyyn lopputulemaan ohjaa ajattelua ja arviointia. Motivoituneen päättelyn 

taustalla on yksilön tavoite ja halu näyttäytyä objektiivisena ja rationaalisena, vaikka 

lopputulema on jo ennalta päätetty (Kunda 1990, 482–83).  Motivoituneen päättelyn 

taustasyy on yksilön pyrkimys välttää kognitiivista dissonanssia (Festinger 1957). 

Festingerin mukaan ristiriitaisten ajatusten ilmaantuessa yksilö pyrkii muuttamaan 

toista näistä ristiriitaisesta ajatuksesta välttyäkseen epämukavalta dissonanssilta. Yksilö 

pyrkii myös ennakolta välttymään epämieluisilta sisäisiltä konflikteilta ja pyrkii 

mukauttamaan uudet ajatuksensa, toimintansa ja arvionsa jo valmiiksi omaamansa 

ajatusmaailmaan sopiviksi (Kunda 1990). Kuten aikaisemmin on jo todettu, 

motivoituneen päättelyn roolia tyytyväisyyteen on tutkittu myös EDM:n kontekstissa. 

Tutkimuksen mukaan kansalaiset ovat tyytyväisempiä yksittäisiin julkispalveluihin kuin 

julkisiin palveluihin tai julkiseen sektoriin yleisellä tasolla (Grunow 1981; Goodsell 2003; 

Kelly ja Swindell 2002). Tässä yhteydessä puhutaan säteilyvaikutuksesta (halo effect), 

jossa yleisen tason mielipiteet vinouttavat yksityiskohtaisen tason arviointia. Julkisen 

sektorin tapauksessa tämä tarkoittaa huonompaa yleisarvosanaa julkisen sektorin 

huonon maineen seurauksena (Van Slyke ja Roch 2004; Marvel 2016). Sillä kysytäänkö 

kyselylomakkeessa ensin yleisen ja yksityiskohtaisen tason tyytyväisyyttä on todettu 

olevan vaikutusta arvosanojen tasoon (Van de Walle ja Van Ryzin 2011). 

Tärkeää on myös huomata, että myös kansalaisilta, jotka eivät ole käyttäneet kyseessä 

olevaa palvelua kysytään arviota palvelun laadusta (Van de Walle 2018, 9). Sillä onko 

arvioija käyttänyt palvelua vai ei on monia vaikutuksia arvioon ja olennaista on myös se, 

että eri julkispalveluita käyttää sosioekonomisilta taustoiltaan erilaiset ihmiset (Van de 

Walle 2018, 9). Tämän tutkimuksen aineistolla pystyisi tekemään tämän tyyppistä 

tarkastelua tiettyyn pisteeseen asti.  
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Kansalaisten puolueellista arviointia voi pyrkiä välttämään tarkastelemalla sellaisia 

julkisia palveluita, joissa kytkös poliittiseen tahoon on epäselvä ja vastuu on jaettu usean 

eri tahon kesken (Jilke 2018, 516). Tämä pitää sisällään kiistellyn oletuksen siitä, että 

kansalaiset ovat riittävän hyvin perillä asioiden tilasta (Banducci ym. 2008) ja osaavat 

yhdistää muutokset julkispalveluiden laadussa oikeaan tahoon (Cowell ym. 2012; Van 

de Walle ja Bouckaert 2003). 

Kuten on jo todettu, tyytyväisyys, suoritustaso ja laatu ovat eri asioita eikä käsitteiden 

määritelmistä tai keskinäissuhteista ole selvää yksimielisyyttä tutkimuskirjallisuudessa 

(Carvalho ja Brito 2012, 454). Sama konsensuksen puute koskee tyytyväisyyden ja 

tyytymättömyyden välistä suhdetta. On tärkeää huomata, että nämä kaksi käsitettä 

eivät ole toistensa vastakohtia, eivätkä ilmene vain yksi kerrallaan, vaan usein 

samanaikaisesti (Bleuel 1990; Johnston 1995). Palveluiden käyttäjien sietokyky 

(tolerance) on kuvitteellinen tila, jonka puitteissa palvelun käyttäjä hyväksyy palvelun 

odotettua huonomman tason, muttei koe tyytymättömyyttä siihen (Berry ja 

Parasuraman 2004). Tyytyväisyyttä tai koettua laatua mitattaessa ja tuloksia 

analysoitaessa on tärkeää olla tietoinen edellä mainituista seikoista sekä huomata, että 

tyytyväisyyden tekijät painottuvat eri palveluissa eri tavoin.  

Tyytyväisyyden ohella onkin relevanttia tutkia myös kansalaisten tyytymättömyyttä 

julkisiin palveluihin ja sitä, millaisia reaktioita ja toimintaa tyytymättömyys aiheuttaa 

(Van de Walle 2016). Tyytymättömyyttä julkisiin palveluihin voi ilmaista monella eri 

tapaa, joista vastaaminen tyytyväisyyttä mittaavaan kyselylomakkeeseen on vain yksi 

tapa (Van de Walle 2018, 10-12). 

Myös tunteilla voi olla vaikutusta kansalaisten tyytyväisyyteen julkisia palveluita 

kohtaan (Wu 2011a, 2011b). Näin ollen tyytyväisyys yksittäiseen palveluun ei 

välttämättä kerro tyytyväisyydestä pelkästään kyseessä olevaan palveluun, vaan saattaa 

heijastella tyytyväisyyttä (tai tyytymättömyyttä) yleisestikin julkista sektoria kohtaan ja 

päinvastoin (Carvalho ja Brito 2012, 455). Tarkastelemalla julkispalveluiden eri tasoihin 

kohdistuvaa tyytyväisyyttä ja niiden välisiä yhteyksiä, on mahdollista löytää piilossa 

olevia preferenssejä ja löytää palvelun laadun lisäksi muita arvioon vaikuttavia tekijöitä. 
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Puhuttaessa tyytyväisyydestä julkisiin palveluihin on tärkeää miettiä, kenen 

tyytyväisyyttä mitataan. Henkilöstä, jonka tyytyväisyyttä mitataan, voidaan käyttää 

useita eri nimityksiä kuten käyttäjä, asiakas, kansalainen tai kuluttaja (Brown 2007, 559). 

Tässä tutkielmassa käytetään sanaa kansalainen.  On hyvä myös tiedostaa, onko 

palvelun käyttö vapaaehtoista, pakollista, vai jotain näiden väliltä. Myös sillä, 

käytetäänkö palvelua suoraan vai epäsuorasti voi olla merkitystä. Kaikilla näillä edellä 

mainituilla seikoilla voi olla vaikutusta siihen, millaiseksi arviointi ja tyytyväisyys lopulta 

muodostuu (Brown 2007, 568-9). 

Yhteenvetona voi todeta, että kyselytutkimuksessa saatuja tyytyväisyyslukuja ei pitäisi 

tulkita sellaisinaan ja kuvitella, että ne edustavat sellaisenaan palvelun subjektiivista 

(puhumattakaan objektiivista) laatua tai suoritustasoa. Arvioitsijan eli kansalaisen 

aiemmat kokemukset, odotukset ja asenteet vaikuttavat arvioon (Van de Walle 2018, 

5). 

2.5 Tärkeys-suoritustasoanalyysi 
 

Tärkeys-suoritustasoanalyysia käytetään julkishallinnossa selvittämään 

julkispalveluiden suoritustason ja tärkeyden välistä suhdetta kansalaisten mielipiteisiin 

pohjautuen (Van Ryzin ja Immerwahr 2007, 215). Kuten moni muukin tyytyväisyyttä 

koskeva menetelmä, myös  TST-analyysi on siirtynyt julkishallinnon puolelle 

markkinatutkimuksesta (Allen ja Rao 2000; Martilla ja James 1977; Myers 1999; Oliver 

1997; Vavra 1997). Sittemmin tärkeys-suoritustasoanalyysin käyttö on levinnyt muille 

aloille kuten terveydenhuoltoon (Lee ym. 2015),  koulutukseen (McLeay, Robson, ja 

Yusoff 2017),  työvoimapalveluihin (Chang 2013) sekä paikallistason julkishallintoon 

(Ortigueira-Sánchez, Ortigueira-Bouzada, ja Gómez-Selemeneva 2017; Van Ryzin ja 

Immerwahr 2007). 

Suoritustaso ja tärkeys voidaan ristiintaulukoida, jolloin muodostuu nelikenttä, josta voi 

tarkastella yhtäaikaisesti palvelun suoritustasoa sekä tärkeyttä (Hua ja Chen 2019, 11). 

Tällä tavalla yksittäiset palvelut voidaan asettaa tärkeys- ja suoritustasojärjestykseen 

suhteessa toisiinsa. Tätä tietoa voidaan teoriassa edelleen käyttää palveluiden väliseen 

resurssienjakoon (Ortigueira-Sánchez 2017, 485). 
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TST-analyysin muodostaman nelikentän tuottama tieto on hyvin intuitiivista (ks. kuva 2): 

Mikäli palvelu sijaitsee oikealla ylhäällä, pidetään sitä sekä tärkeänä että 

suoritustasoltaan hyvänä. Tällöin voidaan myös päätellä, että hallinto on kohdistanut 

resurssejaan onnistuneesti. Jos palvelu sijaitsee oikealla alhaalla, kertoo se siitä, että 

palvelua pidetään tärkeänä, mutta suoritustasoltaan huonona. Tämä tarkoittaa sitä, että 

palvelua tulisi parantaa ja siihen tulisi kenties kohdentaa enemmän resursseja. Jos 

palvelu sijaitsee vasemmalla alhaalla, on se saman aikaisesti tarpeeton ja huonosti 

toteutettu. Tämä voi kertoa kyseisen palvelun turhuudesta ja tarpeesta leikata tai 

lakkauttaa se, jolloin resursseja vapautuu muualle. Vasemmalla ylhäällä sijaitsevat 

palvelut suoriutuvat hyvin, mutta eivät ole niin tärkeitä suhteessa muihin. Tällöin tulisi 

pohtia mahdollista resurssien vähentämistä ja uudelleenkohdistamista. 

Tärkeys-suoritustasoanalyysi on mahdollista esittää myös poikkiviivakuvaajana 

(englanniksi a diagonal model), jossa nelikentän halki vedetään 45 asteen 

prioriteettilinjaksi kutsuttu poikkiviiva origosta oikealle ylös (Ortigueira-Sánchez 2017, 

485-6). Poikkiviiva muodostuu pisteistä, joiden kohdalla palvelun tärkeys ja suoritustaso 

saavat saman arvon. Kun palvelu asettuu prioriteettiviivan yläpuolelle, tarkoittaa se, että 

palvelun suoritustaso on matala suhteessa sen tärkeyteen. Tällöin näiden palveluiden 

suoritustasoa tulisi parantaa (Abalo, Varela, ja Manzano 2007; D. Bacon 2003; Caber, 

Albayrak, ja Matzler 2012; Hawes ja Rao 1985; Nale ym. 2000; Rial ym. 2008; Sampson 

ja Showalter 1999; Slack 1994). Prioriteettilinjan hyötynä nähdään sen kyky esittää 

palveluiden väliset erot vähemmän dramaattisena: Nelikenttäkuvaajassa pienikin 

muutos palvelun arvoissa saattaa siirtää sen toisesta kentästä toiseen, jolloin tulkinta 

saattaa muuttua päinvastaiseksi (Bacon 2003, 58). Tärkeys-suoritustasoanalyysin voi siis 

esittää nelikenttänä, prioriteettilinjana tai niiden hybridinä (ks. kuva 3), eikä siitä, mikä 

niistä on paras esitystapa, ole yksimielisyyttä (Ortigueira-Sánchez 2017, 485). 

Siinä missä on yleisesti hyväksytty, että palvelun suoritustason arvot saadaan 

kansalaisten todetusta tyytyväisyydestä, olennainen jakolinja koskien TST-analyysin 

tekotapaa kulkee palvelun tärkeyden määrittämisen eri tapojen välillä (Ortigueira-

Sánchez 2017, 485; Van Ryzin ja Immerwahr 2007, 216).  
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Kuva 2. Tärkeys-suoritustasoanalyysin nelikenttä. Mukailee Martillan ja Jamesin mallia (1977, 78). 

 
Kuva 3. Vaihtoehtoinen tärkeys-suoritustasonelikenttä. Mukailee Abalao ym. (2007) mallia. 



25 

 

 

TST-analyysia varten määriteltävä tärkeys on saatavissa kahdella eri tapaa: suoraan tai 

epäsuorasti (Ortigueira-Sánchez 2017, 485). Suora tapa määrittää palvelun tärkeys on 

kysyä sitä suoraan vastaajalta, jolloin puhutaan usein todetusta tärkeydestä (englanniksi 

stated importance) (Bartikowski ja Llosa 2004, 70). Päätelty tärkeys (englanniksi derived 

importance) puolestaan perustuu yksittäiseen palveluun kohdistuvan tyytyväisyyden ja 

yleisesti kaikkia palveluita koskevan kokonaistyytyväisyyden väliseen tilastolliseen 

suhteeseen (Bartikowski ja Llosa 2004, 70; Herian ja Tomkins 2012, 68; Van Ryzin ja 

Immerwahr 2007, 2016).  

Yleisen ja yksittäisen tyytyväisyyden väliseen suhteeseen perustuva tärkeys on 

mahdollista selvittää sekä korrelaatio- että regressiokertoimien avulla (Herian ja 

Tomkins 2012; Van Ryzin ja Immerwahr 2007). Tärkeys-suoritustasoanalyysin tulokset 

riippuvat paljolti siitä, kuinka tärkeyttä mitataan (Matzler, Sauerwein, ja Heischmidt 

2003, 122). Tämän takia on tärkeää olla tietoinen eri menetelmistä mitata tärkeyttä sekä 

niiden heikkouksista ja vahvuuksista.  

Aikaisemmassa tutkimuksessa on pyritty selvittämään, mikä on paras tapa tehdä 

tärkeys-suoritustasoanalyysi paikallishallinnon palveluista. Ortigueira-Sánchez ynnä 

muut (2017) päätyvät siihen tulokseen, että korrelaatiokertoimiin perustuva päätelty 

TST-analyysi on parempi keino kuin regressioon perustuva. Lisäksi he vertailevat TST-

analyysin eri esitystapojen vaikutuksia tulosten tulkintaan. Myös Van Ryzin ja 

Immerwahr (2004; 2007) ovat vertailleet eri tapoja tehdä TST-analyysi paikallistason 

julkisista palveluista. Heidän tutkimuksensa tulevat siihen tulokseen, että regressiolla 

tehdyllä TST-analyysilla on monia hyötyjä todettuun TST-analyysiin verrattuna. 

Bartikowski ja Llosa (2004, 69) puolestaan jakavat tutkimuksessaan palvelun osa-alueet 

neljään kategoriaan sen perusteella, mikä on niiden vaikutus asiakastyytyväisyyteen: (1) 

pettymykset, jotka vaikuttavat vain silloin kun suoritustaso on matala; (2) tyydyttäjät, 

jotka vaikuttavat vain silloin kun suoritustaso on korkea; (3) kriittiset, jotka vaikuttavat 

sekä korkean että matalan suoritustason tapauksessa; (4) neutraalit, joilla on heikko tai 

olematon vaikutus riippumatta suoritustasosta  
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Lisäksi Bartikowski ja Llosa (2004, 70) esittelevät samassa yhteydessä tärkeyden 

kaksoiskartoitus-mallin (Dual Importance Mapping, DIM), joka käsittelee todetun ja 

päätellyn tärkeyden välistä suhdetta. Osa-alue on (1) tasainen (englanniksi flat), mikäli 

osa-alueella on matala päätelty ja korkea todettu tärkeys, (2) avain asemassa, mikäli osa-

alueella on sekä korkea todettu että päätelty tärkeys, (3) arvoa lisäävä, mikäli on korkea 

päätelty mutta matala todettu tärkeys tai (4) merkityksetön, mikäli osa-alueella on 

matala todettu ja päätelty tärkeys. 

Arbore ja Busacca (2011, 412) tekevät hyvin samantyyppinen kategorisoinnin eri 

tyytyväisyystekijöiden välillä: (1) Perustekijöillä ei ole positiivista vaikutusta 

kokonaistyytyväisyyteen mikäli niiden suoritustaso ylittää odotukset, mutta niillä on 

negatiivinen vaikutus, mikäli odotukset alitetaan; (2) Innostustekijät ovat 

perustekijöiden vastakohtia, eli niillä ei ole tyytymättömyyttä aiheuttavaa vaikutusta, 

mutta ne voivat parantaa tyytyväisyyttä onnistuessaan; (3) suoritustasotekijöillä on 

puolestaan symmetriset vaikutukset sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan 

suhteessa niiden suoritustasoon. Arboren ja Bussacan tutkimuksella on hyvin vahva 

sidos odotuksien toteutumattomuuden malliin. 

Pääteltyyn ja todettuun tärkeyteen pohjautuvia tärkeys-suoritustasoanalyyseja on 

puolusteltu eri argumentein.  Yksi argumentti päätellyn tärkeyden puolesta on, että sitä 

varten ei tarvitse erikseen kysyä sekä tärkeyttä että suoritustasoa (Herian ja Tomkins 

2012, 68). Jos jokaisen asian tai palvelun kohdalla kysytään sekä tärkeyttä että 

suoritustasoa, on kyselyn pituus jopa kaksinkertainen verrattuna siihen, että tärkeys 

päätellään ilman erillistä tärkeyskysymystä. Kuntapalveluiden laatu -kyselyssä ei ole 

suoraan kysytty jokaisen yksittäisen palvelun tärkeyttä, mutta aineisto mahdollistaa siitä 

huolimatta sekä todettuun että pääteltyyn tärkeyteen perustuvan tärkeys-

suoritustasoanalyysin teon. 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella on odotettavissa, että myös tässä tutkielmassa 

kansalaisilta suoraan kysytty, eli todettu palveluiden tärkeysjärjestys eroaa siitä 

järjestyksestä, joka saadaan päättelemällä tärkeys tilastollisin menetelmin (esimerkiksi 

Ortigueira-Sánchez ym. 2017; Van Ryzin ja Immerwahr 2004, 2007). Havaittujen erojen 

kautta saatua lisätietoa palveluiden tärkeydestä suhteessa niiden suoritustasoon 
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voidaan käyttää parantamaan kansalaisten kokonaistyytyväisyyttä julkisiin palveluihin. 

Yksi tapa on keskittää resursseja niihin palveluihin, joilla on analyysin mukaan suurin 

vaikutus kokonaistyytyväisyyteen (Van Ryzin ja Immerwahr 2007, 218). 

TST-analyysin tarkoitus on auttaa julkishallintoa saamaan enemmän tietoa kansalaisten 

tyytyväisyydestä julkisia palveluita kohtaan (Van Ryzin ja Immerwahr 2007, 223). 

Perustana resurssien kohdentamiselle analyysissä käytetään yksinomaan kansalaisten 

tyytyväisyyden maksimointia, mikä asettaa rajoituksia analyysin selitysarvolle 

suoritustason mittarina ja hallinnon päätöksentekoa ohjaavana instrumenttina, kun 

tiedetään, että kansalaisten tyytyväisyyden lisäksi julkispalveluiden tuotantoon 

vaikuttaa moni muu tekijä (Van Ryzin ja Immerwahr 2007, 217).
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3 Asetelma ja aineisto 
 

Tässä luvussa esitellään tutkielman viitekehyksen ja analyysin välinen asetelma sekä 

pyritään perustelemaan tehtyjä tutkimuksellisia valintoja. Asetelman jälkeen esitellään 

tutkielman aineisto, sen tausta sekä perustellaan aineistoa koskevat valinnat. Lopuksi 

selostetaan, kuinka tärkeys-suoritustasoanalyysiä on tässä tutkielmassa sovellettu ja 

pohjustetaan analyysilukua.  

3.1 Asetelma 
 

Tutkielman asetelma on melko yksinkertainen ja määräytyy aineiston, Kuntapalvelujen 

laatu -kyselytutkimuksen, asettamissa rajoissa. Kuntapalvelujen laatu -kyselyyn ja 

aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen yhtäaikainen perehtyminen ohjasi valitsemaan 

tärkeys-suoritustasoanalyysin tutkielman analyysin perustaksi. Aineistolla olisi ollut 

mahdollista tehdä myös muunlaisia analyyseja, jotka olisivat liittyneet enemmän 

vastaajien taustatietojen ja heidän vastauksien väliseen suhteeseen. Tekemällä tärkeys-

suoritustasoanalyysi samasta aineistosta kahdella eri tapaa tutkielma havainnollistaa 

tyytyväisyyden mittaustulosten menetelmäriippuvuutta. 

Aineistolla on mahdollista tehdä tärkeys-suoritustasoanalyysi kahdella eri tapaa, 

todettuun ja pääteltyyn tärkeyteen perustuen. Tehdyn tärkeys-suoritustasoanalyysin eri 

versioiden tuloksia tarkastellaan tyytyväisyyden ja julkisten palveluiden tutkimusta 

käsittelevän kirjallisuuden luomassa viitekehyksessä. Tällä tavoin tärkeys-

suoritustasoanalyysien tuloksia pyritään suhteuttamaan ja liittämään osaksi laajempaa 

julkisten palveluiden laadun ja tyytyväisyyden tutkimusta. 

Aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa ei ole selvää yksimielisyyttä siitä, mikä on oikea 

tapa tehdä tärkeys-suoritustasoanalyysi, ja tämä tutkielma osallistuu tähän 

keskusteluun omalla tapausesimerkillään (Van Ryzin ja Immerwahr 2007; Herian ja 

Tomkins 2012; Ortigueira-Sánchez ym. 2017). Lisäksi tässä tutkielmassa tehdään sekä 

todettu ja päätelty tärkeys-suoritustasoanalyysi hieman eri tavalla kuin aikaisemmissa 

tutkimuksissa johtuen pitkälti Kuntapalvelujen laatu -kyselyn ominaispiirteistä. Aineisto 

on rajoittanut tutkielmassa tehtävää analyysiä, mutta se on samalla tarjonnut 
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mahdollisuuden tehdä eri tärkeys-suoritustasoanalyysien tekotapojen ja tulosten 

vertailua aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. 

Tilastollisesti päätelty tärkeysjärjestys saadaan tässä tutkielmassa tarkastelemalla 

yksittäisen palveluun kohdistuvan tyytyväisyyden vaikutusta kokonaistyytyväisyyteen. 

Menetelmänä toimii regressioanalyysi, jonka avulla tutkitaan yksittäisen 

palvelutyytyväisyyden (selittävä muuttuja) vaikutusta yleisen tason tyytyväisyyteen 

(selitettävä muuttuja). Se kuinka suuri vaikutus yksittäisen palvelun tyytyväisyydellä on 

kokonaistyytyväisyyteen, tosin sanoen mikä on regressiokertoimen suuruus, määrittää 

yksittäisen palvelun suhteellista tärkeyttä. Regressiota on käytetty aiemmissa 

tutkimuksissa päätellyn tärkeyden selvittämiseen (Herian ja Tomkins 2012; Ortigueira-

Sánchez, Ortigueira-Bouzada, ja Gómez-Selemeneva 2017; Van Ryzin ja Immerwahr 

2004, 2007).  Tutkielma on vahvasti deduktiivista ja osittain myös toistavaa, sillä se 

testaa aiemmissa tutkimuksissa käytettyä tutkimusasetelmaa uudella aineistolla. 

Toisaalta TST-analyysin teko tavallisesta poikkeavalla tavalla nostaa tutkielman 

uutuusarvoa. 

TST-analyysi tehdään vuoden 2019 lisäksi myös vuosina 2011 ja 2015, mikä mahdollistaa 

tulosten muutosten tarkastelun ajassa. Aikapisteiden välillä tapahtuvien muutosten 

tarkastelu sinänsä ole tutkielman keskiössä, vaan tuo lähinnä mielenkiintoisen 

lisänäkökulman todetun ja päätellyn TST-analyysin välisen vertailuun.  

Tutkielman aineisto on sekundaarinen ja koska käytettävää aineistoa ei ole kerätty TST-

analyysin tekoa varten, on aineistoa käsiteltävä siihen sopivaksi. Koska TST-analyysi on 

hyvin käytännöllinen analyysitapa, tämän voi nähdä osaltaan lisäävän tutkielman 

kiinnostavuutta, sillä sovittamalla kyselyaineiston TST-analyysiin sopivaksi tutkielma 

havainnollistaa kuinka hallinnossa käytettävästä palvelujen laatua mittaavasta 

aineistosta voi saada enemmän tietoa irti.  

Tärkeä rajaus julkisten palveluiden tutkimuksessa on jako objektiivisten ja 

subjektiivisten mittareiden välillä. Tässä tutkielmassa julkisia palveluita käsitellään 

subjektiivisen mittarin, yksilön tyytyväisyyden kautta. Tyytyväisyyden tutkimuksessa 

objektiivinsa mittareina pidetään mittareita, jotka eivät perustu yksilöiltä kysyttyyn 

mielipiteeseen (Van Ryzin ym. 2004).  
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Toisaalta mielenkiintoinen kysymys kansalaisten tyytyväisyyden mittaamisessa liittyy 

siihen, mikä rooli kansalaisten tyytyväisyydelle annetaan hallinnossa. Tässä tutkielmassa 

tyytyväisyyttä käsitellään uuden julkisjohtamisen (New Public Management, NPM) 

viitekehyksessä suoritustason mittarina, toiminnan tuloksena ja vaikutuksena. 

Tyytyväisyyden mittaamista olisi mahdollista käsitellä myös esimerkiksi uuden 

julkishallinnan (New Public Governance, NPG) mukaisesti prosessina, jossa kansalaisten 

osallistuminen hallinnon toimintaan nähdään enemmän itseisarvoisena.  

 

Tutkimuskohde rajautuu koskemaan Espoon kaupungin julkisia palveluita, toisin sanoen 

kuntapalveluita, vuosina 2011, 2015 ja 2019. Perusjoukon muodostavat Espoon 

kaupungin asukkaat, ja otoksena on heistä satunnaisesti valittu havaintoyksikköjoukko.  

 

Julkisten palveluiden käsitteellä tarkoitetaan tässä tutkielmassa hyvin laajaa joukkoa 

verovaroin rahoitettuja palveluita, infrastruktuuria ja toimintaa. Tarkasteltavat julkiset 

palvelut määräytyvät tutkimusaineiston myötä. Kuntapalvelujen laatu -kyselyssä 

käsitellään kuntapalveluiden lisäksi myös tyytyväisyyttä hallinnon toimivuuteen, eli 

julkispalveluilla tarkoitetaan varsinaisten palveluiden lisäksi hallinnon toimintaa yleensä 

(vertaa englanniksi public services). 

 

Tässä tutkielmassa ei käsitellä kansalaisen taustatietoja (esimerkiksi ikä, sukupuoli, 

koulutus, tulotaso) suhteessa tyytyväisyyteen kuntapalveluita kohtaan, vaan keskitytään 

kansalaisen preferensseihin sekä yksittäisen ja yleisen tason tyytyväisyyden väliseen 

suhteiseen. Yksi mahdollinen strategia tähän tutkielmaan olisi selvittää, millä tavoin 

subjektiiviset ja objektiiviset suoritustason mittaustulokset eroavat toisistaan. Isoin ero 

subjektiivisen ja objektiivisen suoritustason mittaamisen välillä on se, että 

objektiivisessa mittaamisessa itse suorituksen (performance) ulkopuolisten tekijöiden 

vaikutukset arvosanaan on vähäisempi (Van Ryzin ym. 2004). Tässä tutkielmassa 

keskitytään nimenomaan kyselyllä selvitettyyn koettuun suoritustasoon ja siitä 

tehtävään tilastolliseen analyysiin, eikä subjektiivisen ja objektiivisen arvioiden välisiin 

eroihin keskitytä. 
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3.2 Aineisto 
 

Tutkielman aineisto on Kuntapalveluiden laatu -kyselytutkimus vuosilta 2019, 2015 ja 

2011 (ks. liitteet 1-6). Eri vuosien kyselylomakkeet ovat keskenään lähes identtisiä, joten 

tulosten vertailtavuus eri vuosien välillä on mielekästä. Seuraavaksi käsitellään 

Kuntapalveluiden laatu -kyselyn taustaa, jonka jälkeen esitellään aineiston keskeisimmät 

tunnuspiirteet. Aineistoa käydään yksityiskohtaisemmin läpi analyysiluvussa TST-

analyysin soveltamisen yhteydessä, jolloin myös selostetaan, kuinka aineistoa on 

käsitelty analyysia varten. 

 

Kuntapalveluiden laatu -kysely pohjautuu vuonna 1983 ensimmäistä kertaa tehtyyn 

Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimukseen (KAPA), jossa kartoitetaan kuntalaisten 

tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin ja asumiseen kunnassa. KAPA-tutkimus on tehty 

kerran valtuustokaudessa ja viimeisin julkaistu KAPA-tutkimus vuodelta 2020 on 

järjestyksessään kymmenes. Tämän tutkimuksen aineistona käytettävä 

Kuntapalveluiden laatu -kysely on Espoossa 2010-luvulla KAPA-tutkimuksen välivuosina 

toteutettu suppeampi kyselytutkimus. Kuntapalvelujen laatu -kyselyn Espoossa on 

tehnyt Finnish Consultin Group, FCG. 

 

Kuntapalveluiden laatu -kyselyssä ”selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten 

palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan” (FCG 2019, 1). Kyselyn 

lähtökohta on, että kansalaisten tyytyväisyys kuvastaa hyvin palveluiden todellista 

suoritustasoa.  Kyselyiden tutkielmassa käytetyt osat löytyvät tutkielman lopusta 

Liitteet-luvusta. 

 

Kuntapalvelujen laatu -kysely on teetetty Espoon kaupungin hallinnossa erityisesti 

vuosien välisten muutosten havainnointia varten. Tästä syystä tutkielmassa 

hyödynnettävät kyselyn kohdat ovat vuosien 2011, 2015 ja 2019 välillä hyvin 

samanlaiset keskenään, mikä mahdollistaa vuosien välisen vertailun myös TST-analyysin 

tapauksessa.  

 



32 

 

Vuosien 2015 ja 2019 otoksen ikäjakauma on 18–79-vuotiaat ja vuonna 2011 18–70-

vuotiaat. Vastausten lukumäärä, vastausaktiivisuus ja sukupuolijakauma olivat kaikkien 

vuosien kohdalla samaa mittaluokkaa (taulukko 1). Kaikkina vuosina naiset olivat 

aktiivisempia vastaajia kuin miehet ja erityisen suurta ero oli passiivisten nuorten 

miesten ja aktiivisten iäkkäämpien naisten välillä. 

 

Taulukko 1. Vastaajien lukumäärä, vastausaktiivisuus ja suokupuolijakauma vuosittain (FCG 2011, 2015 

2019). 

 

 

Jokaisen vuoden kohdalla nuoret miehet ovat vastaajajoukossa aliedustettuja. 

Vinoumien vaikutusten arvioimiseksi vastaajaryhmille on laskettu painokertoimet. 

Vuosien 2015 ja 2019 painokertoimet on laskenut FCG ja vuoden 2011 painokertoimet 

on laskettu tätä tutkielmaa varten. Painokertoimet on laskettu katoanalyysillä, jossa 

verrataan perusjoukon ja kyselyyn vastanneiden vastaavuutta iän ja sukupuolen 

mukaan. Kaikilta vuosilta saatiin saman suuntaisia tuloksia, jossa suurimmat painot 

annettiin eniten aliedustetuille eli nuorille miehille ja pienimmät painot iäkkäille naisille. 

Kertoimet on muodostettu suhteessa pienimpään, eli esimerkiksi vuonna 2019 18–22-

vuotiaat miehet olivat kahdeksan kertaa ”laiskempia” vastaamaan kuin ahkerimmat 71–

79-vuotiaat naiset.  

 

Kuntapalvelujen laatu -kyselyn tuloksista on laskettu joka vuosi suppea ja laaja 

asuinkuntaindeksi. Suppea indeksi koostuu 12 asiasta, jotka ovat pysyneet 

Kuntapalvelujen laatu- sekä Kaupunki- ja kuntapalvelu -tutkimuksien 

kysymyslomakkeilla samanlaisina vuodesta 1983 saakka. Tässä suppeassa indeksissä 

ovat mukana: yleinen järjestys ja turvallisuus, sairaanhoito, nuorten ammatillinen 

koulutus, kansalais- ja työväenopistot, nuorten harrastustoiminta, katujen ja 

teiden hoito, liikenneolot (jalankulku ja pyöräily), liikenneolot autoilijan kannalta, 

julkinen liikenne, sijainti: asunnot, työpaikat, palvelu, pientalotontin saanti ja vuokra-

asunnon saanti. Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona 54 asiasta, joka on 
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esitetty kyselylomakkeella samalla tavalla vuodesta 2001 lähtien. Indeksit on 

muodostettu kyselyn ensimmäisen osion kohdista (ks. liitteet), eli samoista kohdista, 

joita käytetään myös tämän tutkielman analyysissä. Laaja asuinkuntaindeksi sisältää 

suurimman osan TST-analyysissä käytetyistä muuttujista.  

 

Vuoden 2015 suppean asuinkuntaindeksin arvo painottamattomassa aineistossa oli 3,69 

ja painotetussa aineistossa 3,71. Laajassa asuinkuntaindeksi oli painottamattomassa 

aineistossa 3,79 ja painotetussa 3,81. Vastaavat luvut vuoden 2019 suppeassa indeksissä 

olivat 3,75 ja 3,8 sekä laajassa indeksissä 3,82 ja 3,86. Tutkielmassa tehtävä analyysi 

tehdään painottamattomalla aineistolla. Vastauskato ei ole merkittävästi vaikuttanut 

laajan asuinkuntaindeksin tuloksiin, ja koska tutkielmassa käytetään samoja muuttujia 

kuin laajassa asuinkuntaindeksissä, tutkielmassa esitettyjen tulosten voi katsoa 

kuvaavan espoolaisten näkemyksiä yleisesti. Myöskään vuosien välisen vertailtavuuden 

takia ei vastaajakadosta johtuvia mahdollisia vinoumia ole otettu huomioon analyysissä. 

Painokertoimet on esitetty taulukoissa 2-4. 

 

Taulukko 2. Vuoden 2011 painokertoimet (laskettu tutkielmaa varten). 

 

 

 

 

 

Sukupuoli Ikä Vastanneet Väestö Painokerroin

Mies 18-22 1,50 % 5,00 % 7

23-29 1,70 % 7,40 % 10

30-39 5,70 % 11,00 % 4

40-54 13,30 % 15,10 % 2

55-64 11,20 % 7,90 % 2

65-70 7,20 % 3,20 % 1

Nainen 18-22 2,90 % 4,40 % 3

23-29 3,80 % 6,60 % 4

30-39 8,40 % 10,70 % 3

40-54 15,70 % 15,70 % 2

55-64 15,20 % 9,30 % 1

65-70 13,40 % 3,70 % 1

Kaikki 18-70 100,00 % 100,00 %

2011
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Taulukko 3. Vuoden 2015 painokertoimet (FCG 2015). 

 

 

Taulukko 4. Vuoden 2019 painokertoimet (FCG 2019). 

 

 

Tässä tutkielmassa analysoidaan kyselyiden osioita 1, 2, 3 ja 4, sillä nämä osiot tarjoavat 

tiedot, joita tarvitaan sekä todettuun että pääteltyyn TST-analyysiin sekä niiden välisten 

Sukupuoli Ikä Vastanneet Väestö Painokerroin

Mies 18-22 1,80 % 4,30 % 6

23-29 2,70 % 6,30 % 6

30-39 4,30 % 10,00 % 6

40-54 9,00 % 13,00 % 4

55-64 7,00 % 13,80 % 5

65-70 7,30 % 3,30 % 1

71-79 7,30 % 2,50 % 1

Nainen 18-22 2,30 % 3,90 % 4

23-29 5,10 % 5,60 % 3

30-39 7,30 % 9,50 % 3

40-54 14,10 % 13,20 % 2

55-64 10,30 % 7,40 % 2

65-70 10,30 % 4,00 % 1

71-79 11,30 % 3,20 % 1

Kaikki 18-79 100,10 % 100,00 %

2015

Sukupuoli Ikä Vastanneet Väestö Painokerroin

Mies 18-22 1,30 % 3,90 % 8

23-29 4,10 % 6,40 % 4

30-39 4,10 % 9,90 % 6

40-54 9,10 % 13,10 % 4

55-64 7,80 % 13,60 % 4

65-70 5,60 % 3,20 % 1

71-79 7,80 % 3,20 % 1

Nainen 18-22 1,10 % 3,50 % 8

23-29 3,20 % 5,80 % 5

30-39 7,20 % 9,30 % 3

40-54 12,00 % 13,00 % 3

55-64 12,30 % 7,10 % 1

65-70 10,00 % 4,00 % 1

71-79 14,40 % 4,00 % 1

Kaikki 18-79 100,00 % 100,00 %

2019
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erojen tarkasteluun. Jokaisen vuoden kyselyt ovat keskenään hyvin samanlaisia 

muutamia yksittäisiä eroja lukuun ottamatta.  

 

Kyselyiden ensimmäisessä osiossa esitetään väittämiä Espoon kunnallisista palveluista 

ja kunnan toiminnasta: ”Jos ajattelette elämistä Espoossa yleisesti, miten hyvin 

seuraavat asiat on hoidettu?” Kysymyksiin voi vastata asteikolla yhdestä viiteen: 

5=erittäin hyvin, 4=melko hyvin, 3= en osaa sanoa, 2=melko huonosti ja 1=erittäin 

huonosti.  

 

Ensimmäinen osio on jaettu eri hallinnonaloja mukaillen 10 alaosioon: Turvallisuus 

(TUR), Tiedottaminen ja neuvonanto (TN), Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut (SOTE), 

Kunnan opetus- ja sivistyspalvelut (OPS), Kunnan vapaa-aika- ja liikuntapalvelut (VAL), 

Kunnan yhdyskuntatekniset palvelut (YTK), Liikenne kunnassa (LIIK), Liikenneturvallisuus 

kunnassa (LITUR), Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi (YP) ja Muut asiat (MA).

 

Vuosien 2015 ja 2019 ensimmäiset osiot ovat keskenään identtiset ja pitävät molemmat 

sisällään 78 väittämää kunnan palveluista ja toiminnasta. Vuoden 2011 tapauksessa 

ensimmäinen osio sisältää yhteensä 74 väittämää.  Yllä mainituista 10 alaosiosta 

turvallisuus, tiedottaminen ja neuvonanto, sosiaali- ja terveyspalvelut, 

yhdyskuntatekniset palvelut, ympäristöpalvelut ja pelastustoimi sekä muut asiat ovat 

samanlaisia kaikkina kolmena vuonna. Taulukossa 5 on esitetty tiivistetysti 

poikkeavuudet eri vuosien ensimmäisen osion välillä. 
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Taulukko 5. Kyselylomakkeiden ensimmäisten osioiden erot vuosien 2011 ja 2015 ja 2019 välillä.  

2015 ja 2019 2011 

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUT 
- Taideoppilaitokset 

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUT 
- Ei ole tätä kysymystä 

VAPAA-AIKA- JA LIIKUNTAPALVELUT  
- Museot ja taidenäyttelyt 
- Teatteri, tanssi ja muu esittävä 

taide 
- Konsertit ja musiikkiesitykset 

VAPAA-AIKA- JA LIIKUNTAPALVELUT  
- Museot 
- Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, 

musiikki- ja taide  
- Ei ole tätä kysymystä 

LIIKENNE KUNNASSA 
- Liikenneolot jalankulkijan 

kannalta 
- Liikenneolot pyöräilijän kannalta 

LIIKENNE KUNNASSA 
- Liikenneolot jalankulkijan ja 

pyöräilijän kannalta 
(kysymyksessä on liitetty yhteen 
ns. kevyt liikenne) 

LIIKENNETURVALLISUUS KUNNASSA 
- Liikenneturvallisuus jalankulkijan 

kannalta  
- Liikenneturvallisuus pyöräilijän 

kannalta 

LIIKENNETURVALLISUUS KUNNASSA 
- Liikenneturvallisuus jalankulkijan 

ja pyöräilijän kannalta 
(kysymyksessä on liitetty yhteen 
ns. kevyt liikenne) 

 

Ensimmäisen osion kysymyksistä muodostetaan tutkielman TST-analyysin selittävät 

muuttujat, joiden vaikutusta kokonaistyytyväisyyteen tarkastellaan. Osion muuttujat 

ovat Likert-asteikollisia. Likert-asteikko on järjestysasteikollinen (De Winter & Dodou 

2010) eli asteikko kertoo arvojen välisen järjestyksen, mutta muuttujien arvoilla ei ole 

säännöllistä välimatkaa suhteessa toisiinsa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

esimerkiksi vastausvaihtoehdot ”erittäin hyvin” ja ”melko hyvin” sekä niiden välinen ero 

ovat vastaajien subjektiivisia arvioita ja niiden merkitys eroaa vastaajien välillä. 

 

Ensimmäisen osion yksittäisitä 78 tai 74 muuttujasta muodostetaan summamuuttujia. 

Yhteensä summamuuttujia tehdään kymmenen, yksi jokaista hallinnonalaa kohden. 

Esimerkiksi turvallisuutta käsittelevistä yhdeksästä yksittäisestä muuttujasta 

muodostetaan yksi summamuuttuja, joka kuvaa laajemmin tyytyväisyyttä 

turvallisuuteen.  

 

Yksittäinen väite kuten ”Yleinen järjestys ja turvallisuus” (ks. taulukko 6) on esimerkki 

Likert-yksiköstä (item). Yhdistämällä kaikki turvallisuusaiheiset yhdeksän väitettä 

yhdeksi summamuuttujaksi saadaan aikaiseksi Likert-asteikko (scale), jossa yhdeksän 
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neliportaista (En osaa sanoa-vastauksia ei lasketa mukaan) yksikköä muodostaa 

laajemman asteikon (Subedi 2016).  

 

Taulukko 6. Ote Kuntapalveluiden laatu -kyselylomakkeesta (ks. liite 5). Ensimmäisen osion turvallisuutta 

käsittelevät yksittäiset väitteet, joista muodostetaan turvallisuutta kuvaava summamuuttuja. 

 

 

Yhdistämällä yksittäiset Likert-yksiköt laajemmaksi asteikoksi aineisto muokataan 

sopimaan paremmin päätellyn tärkeyden selvittämiseen. Tässä tutkielmassa päätelty 

tärkeys selvitetään regressiolla, jossa tarkastellaan missä määrin tyytyväisyys 

yksittäiseen palveluun (kyselyn osio 1) vaikuttaa kokonaistyytyväisyyteen (kyselyn osio 

4). Järjestysasteikolliset Likert-yksiköt eivät sellaisenaan sovellu hyvin regressioon, jossa 

sekä selittävä että selitettävä muuttuja ovat usein vähintään välimatka-asteikollisia 

(Subedi 2016, 1). Osa-aluekohtaisella Likert-asteikkojen muodostamisella pyritään 

lievittämään kyseistä mitta-asteikko-ongelmaa. Lisäksi yksittäisen väittämän vaikutus 

kokonaistyytyväisyyteen on hyvin vähäinen, jonka takia osa-aluekohtainen tarkastelu on 

perusteltua. 

 

Yksittäisten muuttujien, jotka muodostavat summamuuttujan, tulee kuvata samaa 

ilmiötä ja summamuuttujien muodostus tulisi aina olla sisällöllisesti perusteltavissa. Sitä 

kuinka hyvin yksittäiset muuttujat kuvaavat samaa ilmiötä voi tarkastella myös 

tilastollisesti. Tässä tutkielmassa niin sanottua mittareiden sisäistä yhteensopivuutta 

mitataan Cronbachin alfalla, joka saa arvon nollan ja yhden välillä. Luku kertoo kuinka 

hyvin eri muuttujat korreloivat keskenään. Jos muuttujat korreloivat hyvin, eli luku on 

suuri, muuttujat kuvaavat samaa ilmiötä ja päinvastoin. On kuitenkin mahdollista, että 

muuttujat, jotka eivät mittaa lainkaan samaa asiaa, korreloivat silti keskenään vahvasti 
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ja päinvastoin, jonka takia on tärkeää huomioida myös muuttujien sisällölliset 

merkitykset.  

 

Tärkeä syy, miksi summamuuttujat valitaan juuri kyselylomakkeen osa-aluejakoa 

mukaillen, on se, että vastaaja on vastannut kysymyksiin juuri kyseisessä järjestyksessä. 

Esimerkiksi turvallisuusosioon vastatessaan hän on oletettavasti miettinyt asioita juuri 

turvallisuuden kontekstissa (Andersen ja Hjortskov 2016, 648). Aikaisempi tutkimus on 

myös osoittanut, että kysymysten esitysjärjestyksellä kysymyslomakkeella voi olla 

vaikutusta saatuihin tuloksiin (Van de Walle ja Van Ryzin 2011).  

 

Kyselyn osiot kaksi, kolme ja neljä ovat jokaisen vuoden kohdalla samanlaiset. Osiossa 

kaksi kysytään: ”Mitkä edellisistä kunnan hoitamista tai järjestämistä asioista koette 

sellaisiksi, joissa palvelua tulisi parantaa?”  Kysymyksessä viitataan ensimmäisen osion 

yksittäisiin väittämiin (2015 ja 2019: 78 kpl, 2011: 74 kpl). Vastausvaihtoehtoja on kolme, 

jossa ensimmäisessä vastaajaa pyydetään nimeämään ”Viisi osiossa yksi esitettyä 

yksittäistä asiaa, joita tulisi parantaa”, (2) ”Palveluja ei mielestäni tarvitse parantaa” sekä 

(3) ”En osaa sanoa”.   

 

Kolmannessa osiossa vastaajilta kysytään: ” Onko asioita, joissa Espoo voisi mielestänne 

vähentää panostuksiansa tai tehostaa toimintaansa talouden tasapainottamiseksi?” 

Myös tässä osiossa pyydetään listaamaan   viisi ensimmäisen osion yksittäistä asiaa. 

Kaksi muuta vastausvaihtoehtoa ovat ”Ei ole” ja ”En osaa sanoa”. 

 

Osioita kaksi ja kolme käytetään tutkielmassa todetun tärkeyden muodostamiseen. 

Vaikka kummassakaan osiossa ei ole kysytty suoraan, mitä asioita vastaaja pitää tärkeinä 

ja mitä ei, on vastauksista johdettavissa palveluiden välinen tärkeysjärjestys. Tuloksia 

tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava alkuperäinen kysymyksenasettelu. Etenkin 

osiossa kaksi, jossa kysytään, mitä palveluja tulisi parantaa, voi vastaus tarkoittaa sekä 

tyytymättömyyttä palvelun suoritustasoon että vastaajan arviota asian tärkeydestä. On 

perusteltua olettaa, että jos palvelua halutaan parantaa, pidetään sitä myös tärkeänä. 

Osion kolme kysymys ei ole myöskään täysin ongelmaton. Siinä ei kysytä suoraan mitkä 

palvelut eivät ole tärkeitä, vaan kysymys kehystetään julkisen talouden 
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tasapainottamisella. Julkisen talouden tasapaino ja julkiset menot ovat poliittisia 

jakolinjoja luovia kysymyksiä, jolloin vastaajan poliittinen kanta voi vaikuttaa hänen 

arvioonsa. Toisaalta osio kolme kysyy hyvin suoraan, mitkä palvelut eivät ole niin 

tärkeitä, että niihin tulisi käyttää verovaroja.  

 

Kyselyn osiossa neljä vastaajaa pyydetään antamaan kokonaisarvosana Espoon 

kuntapalveluille kouluasteikolla 4-10.     Osiosta saatuja vastuksia käytetään johdetun 

tärkeyden muodostamisessa tarkastelemalla, kuinka tyytyväisyys yksittäiseen 

palveluosa-alueeseen (ensimmäinen osio) vaikuttaa kokonaistyytyväisyyteen. 
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4 Analyysi 
 

Luvussa esitellään tutkielman tilastollisen analyysin toteuttaminen ja tulokset. Ensiksi 

käydään läpi pääteltyyn tärkeyteen tarvittavien muuttujien muodostus. Tämän jälkeen 

tarkastellaan päätellyn tärkeyden selvittämiseksi tehdyn regressioanalyysin tuloksia. 

Kun palveluiden tärkeys ja suoritustaso on selvitetty, muodostetaan niistä TST-analyysin 

mukaiset nelikenttäkuvaajat. Lopuksi tehdään vertailua todetun ja päätellyn tärkeyteen 

perustuvien sekä eri vuosina tehtyjen TST-analyysien välillä. 

 

4.1 Päätellyn tärkeyden muuttujat 
 

Päätelty tärkeys tehtiin tutkielmassa regressiolla, jota varten tarvitaan selittävä ja 

selitettävä muuttuja. Selitettävänä muuttujana toimii kyselylomakkeiden neljäs kysymys 

kansalaisten kokonaistyytyväisyydestä. Selittävät muuttujat muodostettiin 

kyselylomakkeen ensimmäisen osan palveluosa-alueiden mukaan. Näin saatiin aikaan 

kymmenen selittävää muuttujaa, joiden vaikutusta kokonaistyytyväisyyteen 

regressioanalyysillä selvitetään ja jonka mukaan palveluosa-alueiden välinen 

tärkeysjärjestys määräytyy. 

 

Alla oleviin taulukoihin 7-9 on listattu jokaisen vuoden kohdalta jokainen 

summamuuttuja, summamuuttujaan sisällytettyjen alkuperäisten muuttujien 

lukumäärä sekä summamuuttujan sisäistä konsistenssia mittaava Cronbachin alfa. Alfa 

on luku nollan ja yhden välillä, yhden tarkoittaessa täydellistä ja nollan olematonta 

korrelaatiota väittämien kesken. Alfan arvoon vaikuttaa muuttujien välisen korrelaation 

lisäksi myös muuttujien lukumäärä. Esimerkiksi liikenteen ja liikenneturvallisuuden 

saamat alfan arvot ovat pienempiä kuin muiden, mikä johtuu osittain siitä, että 

muuttujia on näissä summamuuttujissa muita vähemmän. Osittain syy voi olla myös 

siinä, että autoilijoiden, kävelijöiden ja pyöräilijöiden mielipiteet eivät korreloi kovin 

hyvin keskenään. Jokaisen summamuuttujan alfan arvo on kuitenkin riittävällä tasolla, 

jotta voidaan todeta muodostettujen summamuuttujien kuvaavan hyvin kyseessä 

olevaa palveluosa-aluetta. 
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Taulukko 7. Summamuuttujien Cronbachin alfa ja muuttujien lukumäärä vuonna 2011.  

 

 

Taulukko 8. Summamuuttujien Cronbachin alfa ja muuttujien lukumäärä vuonna 2015.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSA-ALUE MUUTTUJIEN LKM CRONBACHIN ALFA (STND.)

TURVALLISUUS 9 0.904

TIEDOTTAMINEN JA NEUVONANTO 4 0.827

SOTE 14 0.921

OPETUS JA SIVISTYS 6 0.878

VAPAA-AIKA JA LIIKUNTA 12 0.906

YHDYSKUNTATEKNIIKKA 5 0.823

LIIKENNE 4 0.735

LIIKENNETURVALLISUUS 2 0.701

YMPÄRISTÖ JA PELASTUS 10 0.895

MUUT ASIAT 8 0.756

2011
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Taulukko 9. Summamuuttujien Cronbachin alfa ja muuttujien lukumäärä vuonna 2019.  

 

 

Alkuperäiset kyselylomakkeen ensimmäisen osion yksittäiset muuttujat uudelleen 

koodattiin summamuuttujien muodostamista varten. Alkuperäiset muuttujat olivat viisi 

portaisia Likert-asteikkoja, joissa vastausvaihtoehto kolme (3) tarkoitti ”en osaa sanoa”. 

Muuttujat koodattiin neliportaisiksi, jossa yksi (1) tarkoittaa vähiten ja neljä (4) eniten 

tyytyväistä. Vastausvaihtoehto 3 koodattiin saamaan arvon nolla (0). 

Summamuuttujassa otettiin huomioon vain vastaukset, jotka olivat saaneet uudella 

neliportaisella asteikolla arvon yhdestä neljään (1-4).  

 

Summamuuttujia kokeiltiin muodostaa myös eri tavoin, esimerkiksi erottamalla sosiaali- 

ja terveyspalvelut erillisiksi muuttujiksi tai yhdistämällä liikenne ja liikenneturvallisuus 

yhdeksi muuttujaksi. Kuitenkin parhaat alfan arvot saatiin pitäytymällä kyselylomakkeen 

mukaisessa jaottelussa. Lisäksi tutkimuskirjallisuus puoltaa alkuperäisessä jaottelussa 

pysymistä, sillä kysymysten esittämisjärjestys ja kehystäminen voi vaikuttaa vastauksiin 

(Van de Walle ja Van Ryzin 2011). Pysymällä alkuperäisessä järjestyksessä vastaukset 

analysoidaan samassa kontekstissa kuin ne on esitetty ja niihin on vastattu. 

 

4.2 Regressio 
 

Summamuuttujien muodostamisen jälkeen tehtiin regressioanalyysi, jonka avulla 

selvitettiin yksittäiseen palveluosa-alueeseen kohdistuneen tyytyväisyyden vaikutus 
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kokonaistyytyväisyyteen. Regressioanalyysi koostui kymmenestä selittävästä 

summamuuttujasta, jotka oli muodostettu kyselylomakkeen ensimmäisen osion 

palveluosa-alueiden mukaan. Selittävien muuttujien regressiokertoimet edustavat 

kunkin yksittäisen palveluosa-alueen vaikutusta kokonaistyytyväisyyteen. Tällä tavoin 

regressiokertoimet kuvaavat kunkin palveluosa-alueen suhteellista tärkeyttä. Alla 

olevissa taulukoissa on esitetty kunkin vuoden kohdalta regressioanalyysin tulokset.  

 

Päätellyn tärkeyden selvittämiseksi on tehty usean muuttujan regressioanalyysi. 

Selittäviä muuttujia ovat kaikki kymmenen palveluosa-aluetta ja selitettävä muuttuja on 

kokonaistyytyväisyys kunnan palveluihin. Usean muuttujan regressioanalyysilla 

tarkastellaan standardoituja regressiokertoimia. Näin on tehty myös aiemmissa 

regressiolla saatujen pääteltyyn tärkeyteen perustuvissa TST-analyyseissä (esimerkiksi 

Ortigueira-Sánchez ym. 2017).  Regressioanalyysin tekemisessä käytettiin SPSS-

ohjelmistoa. Taulukoissa 10-12 on esitetty regressioanalyysien tunnusluvut kultakin 

vuodelta. 

 

Regressioanalyysien selittävät muuttujat pystyvät selittämään selitettävän muuttujan 

muutoksia hyvin: Vuoden 2011 selitysaste eli korjattu r² luku on 0,517. Toisin sanoen 

51,7 % kokonaistyytyväisyyden vaihtelusta voidaan selittää osa-alueiden 

tyytyväisyydellä. Vuoden 2015 vastaava selitysaste on 45,8 % ja vuoden 2019 51,4 %.  

 

Selittävien muuttujien tilastollinen merkitsevyys vaihtelee eri palveluosa-alueiden ja 

vuosien välillä. Vuoden 2011 tapauksessa tilastollisesti merkitseviä muuttujia on viisi 

kymmenestä, vuonna 2015 neljä kymmenestä ja vuonna 2019 seitsemän kymmenestä. 

Kaikkina vuosina sote-palvelut, tiedottaminen ja neuvonanto ja yhdyskuntatekniikka 

olivat tilastollisesti merkitseviä. Lisäksi turvallisuus oli tilastollisesti merkitsevä vuosina 

2019 ja 2011 sekä vuonna 2015 lähellä merkitsevyyden p < 0,05 rajaa (0,065). Opetus- 

ja sivistyspalvelut, vapaa-aika ja liikunta sekä liikennepalvelut eivät olleet minään 

vuonna tilastollisesti merkitseviä. 
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Taulukko 10. Vuoden 2011 regrssioanalyysin tunnusluvut. 

 

 

Taulukko 11. Vuoden 2015 regrssioanalyysin tunnusluvut. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r² Korjattu r² Sig.

0,528 0,517 0,000

Muuttuja Beta (stnd.) t-arvo Sig. PTM

TURVALLISUUS 0,156 3,757 0,000 0,696

TIEDOTTAMINEN JA NEUVONANTO 0,209 4,761 0,000 0,932

SOTE 0,224 5,434 0,000 1,000

OPETUS- JA SIVISTYS 0,031 0,774 0,439 0,138

VAPAA-AIKA JA LIIKUNTA 0,038 0,836 0,404 0,172

YHDYSKUNTATEKNIIKKA 0,124 2,624 0,009 0,553

LIIKENNE -0,002 -0,040 0,968 -0,009

LIIKENNETURVALLISUUS 0,030 0,614 0,539 0,133

MUUT ASIAT 0,123 1,471 0,142 0,551

YMPÄRISTÖ JA PELASTUS 0,071 2,974 0,003 0,316

Kokonaistyytyväisyys (selitettävä muuttuja)

r² Korjattu r² Sig.

0,470 0,458 0,000

Muuttuja Beta (stnd.) t-arvo Sig. PTM

TURVALLISUUS 0,078 1,850 0,065 0,328

TIEDOTTAMINEN JA NEUVONANTO 0,178 3,806 0,000 0,746

OPETUS JA SIVISTYS 0,012 0,274 0,784 0,050

SOTE 0,239 5,285 0,000 1,000

VAPAA-AIKA JA LIIKUNTA 0,068 1,373 0,170 0,282

YHDYSKUNTATEKNIIKKA 0,123 2,591 0,010 0,512

LIIKENNE -0,074 -1,386 0,166 -0,309

LIIKENNETURVALLISUUS 0,017 0,347 0,729 0,071

YMPÄRISTÖ JA PELASTUS 0,069 1,494 0,136 0,289

MUUT ASIAT 0,217 4,768 0,000 0,908

Kokonaistyytyväisyys (selitettävä muuttuja)

2015
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Taulukko 12. Vuoden 2019 regrssioanalyysin tunnusluvut. 

 

 

Van Ryzin ja Immerwahr (2007) sisällyttävät tutkimuksessaan TST-analyysin 

nelikenttään sekä muuhun analyysiin myös ne muuttujat, jotka eivät ole tilastollisesti 

merkitseviä. Ortigueira-Sánchez ynnä muut (2017) puolestaan huomioivat selittävien 

muuttujien tilastollisen merkitsevyyden, jonka lisäksi he ovat tarkistaneet mahdollisen 

multikollinearisuuden. Tässä tutkielmassa tilastollinen merkitsevyys huomioidaan 

tulosten analysoinnissa. Kuitenkin myös selittävät muuttujat, jotka eivät ole 

tilastollisesti merkitseviä sisällytetään TST-nelikenttään, mutta ne merkitään eri tavalla 

kuin tilastollisesti merkitsevät. 

 

Selittävien muuttujien mahdollinen multikollineaarisuuden voi tarkastaa VIF-testillä 

(Variance Inflation Factors) (Kleinbaum 1988). VIF-arvo kuvaa muuttujien välistä 

yhteisvaihtelua ja mitä suurempi arvo, sitä enemmän yhteisvaihtelua muuttujien välillä 

on.  Jokivuoren ja Hietalan (Jokivuori ja Hietala 2007, 50–51) mukaan neljä ja sitä 

suurempi VIF-arvo on merkki multikollineaarisuudesta. Tämän tutkielman analyysissä 

jokaisena vuonna kaikki selittävät muuttujat saivat VIF-arvoksi alle kolme, joten ne eivät 

korreloi keskenään haitallisessa määrin.  

 

r² Korjattu r² Sig.

0,525 0,514 0,000

Muuttuja Beta (stnd.) t-arvo Sig. PTM

TURVALLISUUS 0,093 2,347 0,019 0,414

TIEDOTTAMINEN JA NEUVONANTO 0,179 4,389 0,000 0,795

SOTE 0,177 4,327 0,000 0,786

OPETUS- JA SIVISTYS 0,035 0,865 0,388 0,154

VAPAA-AIKA JA LIIKUNTA 0,018 0,399 0,690 0,081

YHDYSKUNTATEKNIIKKA 0,145 3,219 0,001 0,644

LIIKENNE -0,054 -1,104 0,270 -0,240

LIIKENNETURVALLISUUS 0,105 2,344 0,020 0,467

MUUT ASIAT 0,225 5,042 0,000 1,000

YMPÄRISTÖ JA PELASTUS 0,089 2,102 0,036 0,394

Kokonaistyytyväisyys (selitettävä muuttuja)

2019
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Päätellyn tärkeyden esittämisessä sovelletaan PTM-menetelmää (percent to maxium). 

PTM-menetelmällä kyselyn tulokset esitetään standardoidulla asteikolla, mikä 

mahdollistaa eri kyselyiden tulosten vertailun (Miller ja Miller 1991). PTM:n 

mahdollistama todetun ja päätellyn TST-analyysien vertailu on keskeistä tutkielman 

kannalta. Tutkielmassa käytetään PTM:n PTM-beta-sovellusta, jossa palveluosa-

alueiden standardoidut regressiokertoimet suhteutetaan toisiinsa vertaamalla jokaisen 

osa-alueen kerrointa suurimman tilastollisesti merkitsevän kertoimen arvoon.  PTM-

beta:a käyttävät myös Van Ryzin ja Immerwahr (2007,2004) sekä Ortigueira-Sánchez 

ynnä muut (2017) tutkimuksissaan. Laskukaava, jota tutkielmassa käytetään, perustuu 

Ortigueira-Sánchez ynnä muiden (2017) tutkimuksessaan käyttämään kaavaan: PTM-

Beta = Beta / BetaMax. Ortigueira-Sánchez ynnä muut (2017) kertovat beta-suhdeluvun 

vielä sadalla, jotta se saa arvon 0 ja 100 välillä, mutta tässä tutkielmassa ei tehdä niin ja 

suhdeluku saa arvon 0 ja 1 välillä. Varsinaista eroa näiden kahden tavan välillä ei 

kuitenkaan ole. 

 

Esimerkiksi vuoden 2011 kohdalla muiden osa-alueiden kertoimet jaetaan sote-

palveluiden kertoimella 0,224 (ks. taulukko 10), koska se on tilastollisesti merkitsevistä 

muuttujista suurin. Tällä tavoin jokainen osa-alue saa suhdeluvun nollan ja yhden välillä, 

sote-palveluien saadessa arvon yksi. PTM-menetelmää käytetään tässä tutkielmassa 

myös palveluosa-alueiden suoritustason ja todetun tärkeyden välisessä vertailussa. Näin 

kaikki TST-nelikentän arvot ovat samalla asteikolla. 

 

4.3 Suoritustaso osa-alueittain 
 

TST-analyysin suoritustaso saadaan sekä todetussa että päätellyssä versiossa samalla 

tapaa kuntalaisten suoriin vastauksiin perustuen. Tästä ei ole 

tutkimuskirjallisuudessakaan epäselvyyttä samalla tavoin kuin tärkeyden määrittelyssä 

(Ortigueira-Sánchez 2017, 485; Van Ryzin ja Immerwahr 2007, 216). Alla olevat taulukot 

13-15 esittävät espoolaisten tyytyväisyyttä jokaisen palveluosa-alueen suoritustasoon 

kunakin vuonna. Suoritustaso on laskettu summamuuttujista, eli asteikolla 1-4, jossa 1 

on vähiten ja 4 eniten tyytyväinen. 
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Suoritustaso on esitetty PTM-menetelmällä suhteuttamalla kaikki palveluosa-alueet 

suurimman arvon saaneeseen osa-alueeseen, joka on jokaisena vuonna opetus- ja 

sivistyspalvelut. Palveluosa-alueiden suoritustason välillä ei ole suuria eroja ja kaikki osa-

alueet mahtuvat seitsemän desimaalin sisään.  

 

Taulukko 13. Vuoden 2011 palveluosa-alueiden suoritustaso. 

 

 

Taulukko 14. Vuoden 2015 palveluosa-alueiden suoritustaso. 
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Taulukko 15. Vuoden 2019 palveluosa-alueiden suoritustaso. 

 

 

4.4 Päätelty tärkeys-suoritustasoanalyysi 
 

Pääteltyyn tärkeyteen perustuva TST-analyysi on esitelty alla olevissa kuvaajissa jokaisen 

vuoden kohdalta. Palveluosa-aluekohtainen tilastollinen merkitsevyys on huomioitu 

kuvaajissa: Mustat ympyrät edustavat tilastollisesti merkitseviä osa-alueita ja valkoiset 

neliöt merkitsemättömiä. Poikkeuksen tekee vuoden 2015 turvallisuuspalvelut (TUR-

palvelut), joka on merkitty mustalla ympyrällä, vaikka sen p:n arvo on 0,065. 

 

TST-kuvaajat on tehty nelikenttämallin mukaisesti kahdella eri asteikolla. Oikea yläreuna 

edustaa korkeaa tärkeyttä ja suoritustasoa, oikea alareuna korkeaa tärkeyttä ja matalaa 

suoritustasoa, vasen alareuna matalaa tärkeyttä sekä suoritustasoa ja vasen yläreuna 

matalaa tärkeyttä ja korkeaa suoritustasoa.  

 

Kiinteät akselit leikkaavat tärkeys- ja suoritustasoakselit puolivälissä eli pisteessä 0,5. 

Katkoviiva-akselit edustavat muuttujien saamien arvojen keskiarvoa. Pystysuoran 

katkoviiva-akselin sijoittuminen määräytyy palveluosa-alueiden tärkeyden 

(regressiokertoimien PTM) keskiarvon mukaan, joka on vuosina 2011 ja 2019 noin 0,45 
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ja vuonna 2015 noin 0,39. Suoritustason keskiarvoakseli leikkaa suoritustasoakselia 

vaakatasossa jokaisena vuonna noin 0,9 arvon kohdalla. 

 

Keskiarvoon perustuvien akseleiden käyttö on hyödyllistä, sillä ne kertovat mitkä 

palveluosa-alueet ylittävät tai alittavat palveluiden keskiarvoisen suoritus- ja 

tärkeystason (Van Ryzin ja Immerwahr 2007, 221). TST-analyysin tuloksia tuleekin tulkita 

nimenomaan suhteellisina arvoina. Esimerkiksi vuoden 2011 kuvaajassa ympäristö ja 

pelastus (YP) on suhteelliselta tärkeydeltään matalampi kuin esimerkiksi 

yhdyskuntatekniikka (YTK), sosiaali- ja terveyspalvelut (SOTE) tai tiedottaminen ja 

neuvonanto (TN). Tulos ei tarkoita, että ympäristö- ja pelastuspalvelut eivät olisi 

tärkeitä, vaan että ympäristö- ja pelastuspalveluiden huonontamisella ei olisi 

välttämättä niin suuria vaikutuksia kokonaistyytyväisyyteen kuin esimerkiksi sote-

palveluiden heikentämisellä. Samalla tavoin voi päätellä, että panostamalla 

tiedottamiseen ja neuvonantoon on mahdollista nostaa kokonaistyytyväisyyttä 

enemmän kuin samansuuruisella panostuksella ympäristö- ja pelastuspalveluihin. 

 

Liikenne-muuttuja sai kaikkina vuosina negatiivisen regressiokertoimen eikä siksi näy 

kuvaajissa. Negatiivisten kertoimien saaneiden muuttujien poisjäänti regressiolla 

selvitettyyn tärkeyteen perustuvista TST-kuvaajista on aikaisemmassa tutkimuksessa 

tunnistettu heikkous (Ortigueira-Sánchez, Ortigueira-Bouzada, ja Gómez-Selemeneva 

2017, 496).  
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Kuva 4.  Vuoden 2011 päätelty TST-kuvaaja. 
 

Eri vuosien pääteltyjen TST-analyyseillä on toisiaan muistuttavia piirteitä. Jokaisen 

vuoden kohdalla sote-palvelut (SOTE), yhdyskuntatekniikka (YTK), muut asiat (MA) sekä 

tiedottaminen- ja neuvonantopalvelut (TN) ovat tilastollisesti merkitseviä. Jokaisen 

vuoden kohdalla suurin osa tilastollisesti merkitsevistä muuttujista ovat keskiarvoa 

tärkeämpiä palveluita, kun taas tilastollisesti merkitsemättömät ovat pääosin keskiarvoa 

vähemmän tärkeitä. Lisäksi tilastollisesti merkitsemättömät palvelut ovat kaikkina 

vuosina samoja: opetus- ja sivistyspalvelut (OPS) ja vapaa-aika ja liikunta (VAL) sekä 

liikenne (LIIK), joka saa kaikkina vuosina negatiivisen regressiokertoimen. 
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Kuva 5.  Vuoden 2015 päätelty TST-kuvaaja. 

 

 

Kuva 6.  Vuoden 2019 päätelty TST-kuvaaja. 
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Jokaisena kolmena vuonna neljä samaa palveluosa-aluetta sijoittuvat samalle 

puoliväliasteikon neljännekselle oikealle ylös, eli ”hyvä tilanne” alueelle: 

yhdyskuntatekniikka, tiedottaminen ja neuvonanto, sote-palvelut sekä muut asiat.  

Vastaavasti opetus ja sivistys, vapaa-aika ja liikunta sekä ympäristö ja pelastus sijoittuvat 

puoliväliasteikon vasempaan yläneljännekseen, eli ”mahdollinen yliresurssointi” 

alueelle kaikkina vuosina.  

 

Liikenneturvallisuuden ja turvallisuuden saama tulokset vaihtelevat vuosittain muita 

selvemmin. Liikenneturvallisuus on vuosina 2011 ja 2015 tilastollisesti merkitsemätön ja 

saa hyvin matalan tärkeysarvon. Vuonna 2019 LITUR-palvelut ovat kuitenkin 

tilastollisesti merkitseviä ja ovat keskiarvoasteikolla tarkasteltuna keskiarvoa 

tärkeämpiä palveluita. TUR-palvelut ovat puolestaan vuonna 2011 sekä keskiarvo- että 

puoliväliasteikolla tarkasteltuna tärkeitä. Vuosina 2015 ja 2019 TUR-palvelut ovat 

kuitenkin siirtyneet molempien tärkeysasteikoiden toiselle puolelle.  

 

 

4.5 Todettu tärkeys-suoritustasoanalyysi 
 

Pääteltyyn tärkeyteen perustuvaa TST-tasoanalyysia verrataan tässä tutkielmassa 

todettuun tärkeyteen perustuvaan tärkeys-suoritustasoanalyysiin. Palveluosa-alueiden 

tärkeyttä ei ole kysytty kyselylomakkeella suoraan, jonka takia tämän tutkielman 

todetun TST-analyysin tulokset eivät ole suoraan verrattavissa tutkimuksiin, joissa 

tärkeyttä on kysytty suoraan. Kuitenkin olemassa olevasta aineistosta on pystytty 

tekemään suuntaa antavia vertailukohteita päätellylle TST-analyysille, jonka lisäksi 

tavallisesta poikkeava tapa todetun TST-analyysin tekoon täydentää olemassa olevaa 

tutkimusta. 

 

Kyselylomakkeella vastaajilta on pyydetty nimeämään palveluita, joita he haluaisivat 

parannettavan (osio kaksi) tai joissa voisi vähentää panostuksia ja tehostaa toimintaansa 

(osio kolme). Kysymysten voi perustellusti väittää tarkoittavan, että niitä palveluita, joita 

halutaan parannettavan, pidetään tärkeänä ja niitä, joita halutaan huononnettavan ei 

pidetä tärkeänä. Mitä palveluja vastaaja haluaa parantaa ja mitä huonontaa on kysytty 
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lomakkeella kahdella erillisellä kysymyksellä, jonka takia jokaisen vuoden kohdalla on 

luotu todettuun tärkeyteen perustuva TST-nelikenttä, jossa on yhdistetty molempien 

kysymysten tulokset. 

 

Parannustarpeeseen perustuva tärkeys kuvastaa tärkeyden osalta niitä palveluita, joita 

vastaajat pitävät kaikkein tärkeimpinä. Päinvastoin tehostamistarpeeseen perustuva 

tärkeys kuvastaa tärkeyden osalta niitä palveluita, joita vastaajat pitävät kaikista vähiten 

tärkeinä. Näin ollen todetut TST-analyysit ovat tässä tutkielmassa eräänlaisia ääripäitä 

tärkeysulottuvuudeltaan. Suoritustason mittareina todetut TST-analyysit hyödyntävät 

samoja palveluosa-aluekohtaisia keskiarvoja kuin päätellytkin TST-analyysit.  

 

Kyselylomakkeen osioiden 2 ja 3 kysymyksiä voi itsessään pitää jo eräänlaisina TST-

analyysin kysymyksinä, jotka ottavat huomioon sekä palvelun tärkeyden että 

suoritustason. Kysyttäessä mitä palveluja tulisi parantaa tai huonontaa, yhteen 

kysymykseen sisältyy oikeastaan kaksi kysymystä. Kysyttäessä mitä palveluita tulisi 

parantaa, kysytään `Minkä palvelun suoritustaso on niin matala, että sitä tulisi 

parantaa?’ ja `Mikä palvelu on niin tärkeä, että sen suoritustasoa pitäisi parantaa?’. 

Kysyttäessä mitä palveluita tulisi tehostaa, kysytään `Minkä palvelun suoritustaso on 

niin korkea, että sitä on varaa laskea?’ ja `Mikä palvelu on niin tarpeeton, että sen 

suoritustasoa voi laskea?’. Osioiden kaksi ja kolme kysymykset ovat näin ollen 

ongelmallisia niiden monitulkintaisuuden vuoksi.  Tässä tutkielmassa osioita 2 ja 3 

kohdellaan ensisijaisesti tärkeyttä mittaavina kysymyksinä monitulkintaisuus kuitenkin 

tiedostaen. 

 

Osiossa 2 ja 3, joiden pohjalta todetut TST-analyysit tehdään, vastaajia on pyydetty 

nimeämään yksittäisiä palveluita kysymyslomakkeen ensimmäisestä osiosta, joita he 

haluaisivat parannettavan tai huononnettavan. Jotta tämän tutkielman päätellyt ja 

todetut TST-analyysit olisivat vertailukelpoisia keskenään, on myös osioiden 2 ja 3 

vastaukset yhdistetty kysymyslomakkeen ensimmäisen osion palveluosa-aluejaon 

mukaisesti. Palveluosa-aluekohtaiset vertailuluvut on saatu laskemalla ensin palveluosa-

alueeseen kuuluvien yksittäisten palveluiden saamat maininnat yhteen, jonka jälkeen 

mainintojen summa on jaettu osa-alueeseen sisältyvien yksittäisten muuttujien 
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lukumäärällä. Lopuksi näistä tunnusluvuista on tehty PTM-menetelmällä suhdeluvut, 

jotka mahdollistavat palveluosa-aluekohtaisen vertailun. Todetut tärkeydet jokaisen 

vuoden kohdalla on esitetty taulukoissa 16-21. 

 

Esimerkiksi vuoden 2011 kyselyssä TUR-palvelut saivat yhteensä 246 mainintaa 

kysyttäessä mitä palveluita tulisi parantaa (taulukko 16). Nämä 246 mainintaa on jaettu 

luvulla yhdeksän, sillä TUR-palveluita edustavaan summamuuttujaan sisältyy yhdeksän 

yksittäistä palvelua. Tästä saatu tunnusluku 27,33 on 63 % sotepalveluiden vastaavasta 

tunnusluvusta 43,36, johon kaikki muut palveluosa-alueiden tunnusluvut suhteutetaan. 

 

Espoolaiset ovat löytäneet palveluista paljon enemmän parannettavaa kuin 

tehostettavaa. Tämä on sinänsä odotettu tulos, sillä harva kansalainen haluaa 

huonompia palveluita. Kysymyksenasettelu ei ole näin ollen paras mahdollinen, mikäli 

halutaan asettaa palvelut keskinäiseen tärkeysjärjestykseen. Toisaalta vertaamalla 

palveluosa-alueeseen kohdistuvaa tehostamis- ja parantamistarvetta toisiinsa on 

mahdollista havainnoida kansalaisten palveluihin kohdistamien mielipiteiden 

johdonmukaisuutta ja ristiriitaisuutta. 

 
Taulukko 16. Todettu tärkeys vuonna 2011. 

 

 

Taulukko 17. Todettu käänteinen tärkeys vuonna 2011. 
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Taulukko 18. Todettu tärkeys vuonna 2015. 

 

 

Taulukko 19. Todettu käänteinen tärkeys vuonna 2015. 

 

Taulukko 20. Todettu tärkeys vuonna 2019. 

 

Taulukko 21. Todettu käänteinen tärkeys vuonna 2019. 

 

Tehostamistarpeeseen perustuvien TST-analyysien kohdalla on huomioitava, että 

tärkeysakseli on niiden tapauksissa kuvaajissa käänteinen. Tämä tarkoittaa, että mitä 

lähempänä arvoa yksi, eli kuvaajassa oikealla, muuttuja on, sitä enemmän sen 

tehostaminen on saanut kannatusta. Tämän voi tulkita tarkoittavan matalaa 

tärkeystasoa. Tehostettavaa ja parannettavaa TST-kuvaajat ovat näin ollen peilikuvia 

toisistaan tärkeysakselin osalta. Täysin johdonmukaisessa tilanteessa muuttujat, jotka 

ovat parannustarpeeseen perustuvassa TST-kuvaajassa oikeassa reunassa, olisivat 

tehostamistarpeeseen perustuvassa TST-kuvaajassa vasemmalla.  
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Parannettavaa- ja tehostettavaa TST-analyysit on yhdistetty yhdeksi kuvaajaksi jokaisen 

vuoden kohdalla (kuvat 7-9). Kun verrataan keskenään parantamis- ja 

tehostamistarpeeseen perustuvia tärkeys-suoritustasoanalyyseja, on mahdollista 

tarkastella, kuinka johdonmukaisesti eri palveluosa-alueet sijoittuvat: Jos palveluosa-

aluetta on haluttu parantaa paljon, olisi johdonmukaista, että sitä halutaan tehostaa 

vähän.  

 

Vuoden 2011 kuvaajissa yhdyskuntatekniikka (YTK), vapaa-aika ja liikunta (VAL) ja sote-

palvelut (SOTE) sijoittuvat johdonmukaisesti. Parannettavaa-TST-analyysissa ne ovat 

kuvaajan oikeassa reunassa eli tärkeitä ja tehostettavaa-TST-analyysissa palvelut ovat 

vasemmalla, eli niitä ei haluta tehostettavan. Vapaa-ajan ja liikunnan tapauksessa 

tilanne on tosin päinvastainen, eli palveluosa-aluetta halutaan tehostettavan mutta ei 

parannettavan. Myös liikenteen (LIIK) ja liikenneturvallisuuden (LITUR) eri versiot ovat 

lähellä sijoittumista päinvastaisille puolille tärkeysakseleita. Tässä kohdin Ortigueira-

Sánchez ym. (2017) kritiikki TST-kuvaajan jakamista neljänneksiin vaikuttaa 

perustellulta, sillä on hyvin pienestä kiinni, että liikenne ja liikenneturvallisuuden eri 

versiot sijoittuisivat eri puolille tärkeysakselia, jolloin kuvaajan tulkinta muuttuisi 

ratkaisevasti. 

 

Suurin ristiriita vuoden 2011 todetun TST-analyysin kuvaajassa on opetus- ja 

sivistyspalveluiden (OPS) ja muiden asioiden (MA) eri versiot, jotka sijoittuvat hyvin 

lähelle toisiaan. OPS-palveluissa ei siis nähdä olevan parantamisen varaa eikä sitä haluta 

myöskään tehostaa. Samanaikaisesti sen suhteellinen suoritustaso on korkea. Kuvion 

perusteella voisi sanoa, että OPS:n suoritustasoon ollaan tyytyväisiä, eikä siihen 

kohdistu parannus- tai tehostuspaineita. MA-palveluihin puolestaan kohdistuu sekä 

parannus- että tehostamistoiveita. Tätä selittänee se, että muut asiat-osion muodostaa 

hyvin sekalainen joukko erilaisia palveluita, jotka voivat olla myös ristiriidassa 

keskenään. MA-palvelut sijoittuvat jokaisena vuonna samalle neljännekselle todetuissa 

TST-kuvaajissa, eli ainakin tältä osin vuosien välillä on jonkinlaista johdonmukaisuutta.  

 

Vuoden 2015 todetussa TST-analyysissa johdonmukaisesti sijoittuvia palveluosa-alueita 

ovat vapaa-aika ja liikunta, liikenne, yhdyskuntatekniikka, liikenneturvallisuus ja 



57 

 

turvallisuus. Myös opetus- ja sivistyspalvelut, ympäristö ja pelastus, tiedottaminen ja 

neuvonanto sekä sote-palveluiden eri versiot ovat melko loogisessa asemassa suhteessa 

toisiinsa. Ne kaikki kuitenkin sijaitsevat samalla puolella tärkeysakseleita. 

 

Vuoden 2019 todettu TST-kuvaaja on hyvin sekava. Selvästi eniten johdonmukainen 

palveluosa-alue on vapaa-aika ja liikunta, johon kohdistuu suhteellisesti paljon 

tehostamistoiveita mutta ei parannustarvetta. Vapaa-aika- ja liikuntapalvelut ovatkin 

ainoa jokaisena vuonna johdonmukaisesti ja samalla tapaa TST-kuvaajassa sijoittuva 

palveluosa-alue. Lisäksi yhdyskuntatekniikka sekä ympäristö- ja pelastuspalvelut 

sijaitsevat vuoden 2019 kuvaajassa loogisissa paikoissa. Ympäristö- ja pelastuspalvelut 

ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta sijaitsevat kuitenkin eri puolilla tärkeysakseleita.  

Kuten vuoden 2011 LIIK- ja LITUR-palveluiden tapauksessa, myös vuoden 2019 YP-

palveluiden tapauksessa (Ortigueira-Sánchez, Ortigueira-Bouzada, ja Gómez-

Selemeneva 2017) kritiikki TST-kuvaajan jakamista neljänneksiin  on perusteltua, sillä 

pieni siirtymä tärkeysakselilla muuttaisi kuvan tulkintaa ratkaisevasti. 

  
Kuva 7. Vuoden 2011 todettu TST-analyysi.
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Kuva 8. Vuoden 2015 todettu TST-analyysi.
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Kuva 9. Vuoden 2019 todettu TST-analyysi 

 

4.6 Todetun ja päätellyn tärkeys-suoritustasoanalyysin vertailu 
 

Tämän tutkielman keskeinen tavoite on tarkastella, millä tavoin todettuun ja pääteltyyn 

tärkeyteen perustuvat tärkeys-suoritustasoanalyysit eroavat toisistaan. Johdetun ja 

todetun TST-analyysin eroja tarkastellaan monella tapaa: Kuinka palveluosa-alueiden 

sijoittuminen eri tärkeyssuoritus-analyyseissä eroavat toisiaan? Päästäänkö eri tavoilla 

tehdyillä analyyseilla samaan johtopäätökseen? Millä tavoin eri tavalla tehdyt TST-

analyysit eroavat, kun niitä tarkastellaan ajassa? Aluksi todetun ja päätellyn tärkeyden 

eroja tarkastellaan vuosi kerrallaan, jonka jälkeen tehdään tarkastelua palveluosa-

aluekohtaisesti. 
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2011 

Vuoden 2011 tapauksessa sote-palvelut ja yhdyskuntatekniikka ovat kummankin TST-

analyysin perusteella tärkeitä palveluita. Vastaavasti vapaa-aika ja liikuntapalvelut ovat 

molempien TST-analyysien perusteella vähemmän tärkeitä, joskin päätellyn TST-

analyysin tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Mikäli tarkastellaan kuvaajien 

puoliväliasteikkoja, ovat todettu ja päätelty TST-analyysit yhteneväisiä myös 

turvallisuuden osalta. 

 

YP-palvelut saavat jokseenkin yhteneväiset tulokset, sillä sekä päätelty TST-analyysi että 

parannustarpeeseen perustuva TST-analyysi pitävät YP-palveluita keskiarvoa 

vähemmän tärkeinä. Tiedottaminen ja neuvonanto on päätellyn TST-analyysin mukaan 

suhteellisesti tärkeä palvelu, eikä sitä myöskään haluta tehostettavan, mutta toisaalta ei 

myöskään parannettavan.  

 

Liikenneturvallisuuspalvelut saa ristiriitaisia tuloksia. Päätellyn TST-analyysin mukaan se 

on kaikista vähiten tärkeä palvelu, mutta todetun TST-analyysin tulokset antavat 

päinvastaisen kuvan, sillä LITUR-palveluita ei haluta tehostettavan, mutta 

puoliväliasteikolla tarkasteltuna niitä halutaan parantaa. Opetus- ja sivistyspalveluita ei 

haluta parantaa eikä tehostaa, ja päätellyn TST-analyysin mukaan OPS-palvelut eivät ole 

tärkeitä, joskaan tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. MA-palvelujen todetun TST-

analyysin tulokset ovat ristiriitaiset ja päätelty TST-analyysi ei ole tilastollisesti 

merkitsevä. Korkeintaan tästä voi päätellä, että MA-palveluihin sisältyvät yksittäiset 

palvelut ovat saaneet vuonna 2011 keskenään ristiriitaisia vastauksia. 

 

2015 

Todettu ja päätelty TST-analyysi vuonna 2015 antavat saman suuntaiset tulokset 

yhdyskuntatekniikan, tiedottamisen ja neuvonannon, turvallisuuden, vapaa-ajan ja 

liikunnan, liikenneturvallisuuden sekä opetus- ja sivistyspalveluiden osalta. Opetus ja 

sivistyspalvelut, vapaa-aika ja liikunta sekä liikenneturvallisuus eivät tosin ole päätellyssä 

TST-analyysissa tilastollisesti merkitseviä. Opetus- ja sivistyspalveluita ei haluta 

parannettavan, mutta niitä halutaan tehostettavan enemmän kuin monia muita 
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palveluita. Tämä tulos on linjassa päätellyn TST-analyysin antaman tuloksen kanssa, 

jossa opetus- ja sivistyspalvelut ovat vähiten tärkeitä. 

 

Toisin kuin vuonna 2011, sote-palveluiden päätelty ja todettu tärkeys eroavat vuonna 

2015 toisistaan. Pääteltyyn tärkeyteen perustuvan TST-analyysin mukaan sote-palvelut 

ovat tilastollisesti merkitseviä ja suhteellisesti tärkeimpiä palveluita, mutta todetussa 

TST-analyysissa niitä ei pidetä kovinkaan tärkeinä. MA-palvelut (tilastollisesti 

merkitsevä) sijoittuvat puolestaan päätellyssä TST-analyysissa kriittisimpään 

neljännekseen eli ”kriittinen ongelma, joka vaatii parannusta” alueelle (ks. kuva 2). 

Päätellyssä TST-analyysissa MA-palvelut saavat vuoden 2011 tapaan hyvin ristiriitaisen 

tuloksen, jonka mukaan niitä tulisi parantaa ja tehostaa samanaikaisesti. Tämä vahvistaa 

epäilyä siitä, että muut asiat-palveluosa-alue sisältää keskenään ristiriitaisia palveluita. 

 

2019 

Yhdyskuntatekniikka on myös vuonna 2019 tärkeää molempien TST-analyysien mukaan. 

Se on päätellyn TST-analyysin mukaan tärkeä (ja tilastollisesti merkitsevä) ja todetun 

TST-analyysin mukaan sitä halutaan parannettavan eikä siihen kohdistu paljoa 

tehostamisvaateita. Muiden vuosien tavoin vapaa-aika ja liikuntapalvelut ovat 

vähemmän tärkeitä todetun ja päätellyn TST-analyysin mukaan myös vuonna 2019: niitä 

ei haluta parannettavan, mutta niitä halutaan tehostaa eikä niiden päätelty tärkeys ole 

korkea (eikä tilastollisesti merkitsevä). 

 

Sote-palvelut sijoittuvat vuonna 2019 päätellyssä TST-analyysissa jälleen kriittiselle 

alueelle, eli niitä pidetään tärkeinä, mutta niiden suoritustaso on keskiarvoa heikompi. 

Todetun TST-analyysin tulokset ovat ristiriitaisia sote-palveluiden kohdalla: niihin ei 

kohdistu parannuspaineita, mutta niitä ei haluta myöskään tehostettavan. Samalla ne 

kuitenkin suoriutuvat keskiarvoa heikommin. 

 

Tiedottaminen ja neuvonanto on päätellyn TST-analyysin mukaan kriittinen palvelu, eli 

se on suhteellisen tärkeä, mutta suoritustasoltaan keskivertoa heikompi. Todettu TST-

analyysi antaa ristiriitaisia tuloksia palveluosa-alueen suhteen, sillä TN-palveluihin ei 

kohdistu merkittävästi parannus- tai tehostamisvaateita. Tiedottamisen ja 
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neuvonannon palvelut eivät ole siis herättäneet paljoakaan mielipiteitä, kun asukkailta 

on kysytty asiaa suoraan. Silti päätelty TST-analyysi osoittaa palveluiden olevan tärkeitä. 

Tässä kohtaa voi kyse olla niin sanotusta piilotetusta tärkeydestä, jonka päätelty TST-

analyysi pystyy paljastamaan. 

 

Turvallisuuden saama tärkeys on osittain ristiriitainen. Päätellyn TST-analyysin mukaan 

se on keskiarvoa vähemmän tärkeä. Päätellyssä TST-analyysissa siihen ei kohdistu 

parannustarvetta, mikä on linjassa päätellyn TST-analyysin kanssa, mutta vähäinen 

tehostamisen tarve on ristiriitainen tulos. Ympäristö- ja pelastuspalveluiden päätelty ja 

todettu tärkeys ovat täysin ristiriidassa keskenään. Samalla kun YP-palveluiden päätelty 

tärkeys on matala, kohdistuu niihin kuitenkin keskimääräistä enemmän 

parannustoiveita ja keskimääräistä vähemmän tehostamistarvetta. Myös 

liikenneturvallisuus saa ristiriitaisia tuloksia päätellyn ja todetun TST-analyysin välillä. 

 

MA-palvelut ovat päätellyn TST-analyysin mukaan suhteellisesti tärkeimpiä palveluita.  

Kuten muinakin vuosina MA-palvelujen päätellyn TST-analyysin tulokset ovat ristiriitaisia 

todettujen TST-analyysin kanssa.  Aivan kuten vuonna 2015, opetus- ja sivistyspalveluita 

ei haluta parannettavan, mutta toisin kuin vuonna 2015, niitä ei haluta tehostettavan 

kovin paljoa vuonna 2019.  

 

Muutosten vertailu palveluosa-aluekohtaisesti 
 
Päätellyn ja todetun TST-analyysien tulosten eroavaisuuksia voi havainnollistaa 

tarkastelemalla, kuinka niiden muutokset ajassa eroavat toisistaan. Onko eri päätellyn 

ja todetun TST-analyysin tuottamien tulosten muutokset ajassa saman suuntaisia vai 

vastakkaisia? Analyysin tulosten perusteella näyttää siltä, että eri vuosina tehtyjen 

pääteltyyn tärkeyteen perustuvien TST-analyysien tulosten väliset muutokset ovat 

vähäisempiä kuin todettuun tärkeyteen perustuvien.  

 

Vapaa-aika ja liikuntapalvelut saavat todettujen TST-analyysien kuvaajien perusteella 

vuodesta toiseen samanlaisia tuloksia, joiden mukaan VAL-palveluita tulisi tehostaa. 

Myös päätellyn TST-analyysin mukaan VAL-palvelut ovat suhteellisesti vähemmän 
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tärkeitä jokaisena vuonna, eli päätellyt ja todetut TST-analyysit antavat samansuuntaisia 

tuloksia. Toki on muistettava, että VAL-palvelut eivät ole lähelläkään tilastollisesti 

merkitseviä päätellyn TST-analyysin tapauksessa. 

 

Todetun TST-analyysin perusteella yhdyskuntateknisiä palveluita tulisi parantaa, sillä 

niihin kohdistuu joka vuosi suhteellisen paljon parannustarpeita ja vähän 

tehostamishalua. Todettu ja päätelty TST-analyysi ovat linjassa keskenään, sillä YTK-

palvelut ovat myös päätellyssä TST-analyysissa suhteellisesti tärkeitä palveluita. 

Toisaalta YTK-palveluiden suhteellinen suoritustaso on korkeaa, eli palveluita ei kenties 

kannata parantaa ensimmäisenä, vaan tulisi keskittyä palveluihin, joiden suoritustaso on 

suhteellisesti matalampi. 

 

Myös muut asiat-muuttuja on todetussa TST-analyysissa kaikkina vuosina samanlainen 

ja siihen kohdistuu ristiriitaisesti sekä parantamis- että tehostamispaineita. Päätellyssä 

TST-analyysissa MA-palvelut ovat joka vuosi suhteellisesti tärkeitä. Niiden suhteellinen 

suoritustaso on heikkoa, minkä voi tulkita tarkoittavan, että palveluita tulisi parantaa. 

Näin ollen todettu ja johdettu TST-analyysissa antavat saman suuntaisia tuloksia, joskin 

todetussa TST-analyysissa MA-palveluihin kohdistuu myös tehostamishalukkuutta. 

 

Todetun TST-analyysin mukaan sote-palvelujen tehostamistarve pysyy matalana 

vuodesta toiseen. Sitä vastoin palveluihin kohdistuva parantamistarve vähenee, kun 

ajassa liikutaan eteenpäin. Päätellyn TST-analyysin mukaan sote-palvelut ovat joka vuosi 

tärkeitä ja suoriutuvat osa-alueiden keskiarvoa huonommin. Päätelty ja todettu TST-

analyysi antavat saman suuntaisia tuloksia vuonna 2011 ja erisuuntaisia tuloksia vuosina 

2015 ja 2019. 

 

Liikenteeseen kohdistuu jokaisena vuonna paljon parantamistarvetta, mutta vain 

vuonna 2015 siihen ei kohdistu keskiarvoa enempää tehostamishalua. Vuonna 2019 

liikenteen palveluita halutaan tehostaa yhtä paljon kuin niitä halutaan parantaa. Vuoden 

2019 tuloksen voi tulkita tarkoittavan, että liikenteen palveluosa-alueen sisältämät 

yksittäiset palvelut ovat ristiriidassa keskenään. Päätelty TST-analyysi ei anna tuloksia 
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LIIK-palvelujen osalta, koska regressiokerroin on negatiivinen. Tämä on menetelmän 

tunnistettu puute (Ortigueira-Sánchez ym. 2017, 496). 

 

Todetussa TST-analyysissa vuosina 2011 ja 2019 turvallisuutta ei haluta parantaa eikä 

tehostaa keskivertoa enempää. Vuonna 2015 turvallisuuteen ei myöskään kohdistu 

keskiarvoa enempää parannustarvetta, mutta sitä halutaan tehostaa keskiarvoa 

enemmän, minkä voi tulkita matalana tärkeytenä. Päätellyn TST-analyysin mukaan TUR-

palvelut ovat vuonna 2011 tärkeitä ja keskinkertaisesti suoriutuvia, mutta vuosina 2015 

ja 2019 TUR-palvelut ovat siirtyneet tärkeysakselin toiselle puolelle. Samalla 

turvallisuuden suoritustaso on parempi vuosina 2015 ja 2019 kuin vuonna 2011. 

Näyttäisi siltä, että turvallisuuden suoritustason parantuessa sen suhteellinen tärkeys 

vähenee. Vuoden 2015 tulokset näyttävät olevan yhtenäiset todetun ja päätellyn TST-

analyysin kesken. 

 

Vuosina 2011 ja 2015 liikenneturvallisuuteen kohdistuu todetun TST-analyysin mukaan 

enemmän parannus- kuin tehostamistoiveita. Aiemmista vuosista poiketen vuonna 

2019 palveluosa-aluetta halutaan tehostaa enemmän kuin parantaa, joskaan ero ei ole 

suuri. Päätellyn TST-analyysin mukaan LITUR-palvelut eivät ole vuosina 2011 tai 2015 

tilastollisesti merkitsevä ja eivätkä ne ole kumpanakaan vuonna tärkeitä. Vuonna 2019 

liikenneturvallisuus on kuitenkin tilastollisesti merkitsevä ja on myös suhteellisesti 

tärkeä sekä suoritustasoltaan korkea. Vuoden 2019 päätellyn ja todetun TST-analyysin 

tulokset ovat ristiriidassa keskenään. 

 

Tiedottamista ja neuvonantoa ei haluta minään vuonna tehostaa tai parantaa 

keskiarvoa enemmän. Todetun TST-analyysin vuosikohtaiset tulokset ovat siis 

johdonmukaisia keskenään. Todetun ja päätellyn tärkeys-suoritustasoanalyysien 

tulokset eroavat toisistaan, sillä päätellyt TST-analyysit näyttävät jokaisena vuonna, että 

tiedottaminen ja neuvonanto ovat suhteellisesti tärkeitä palveluita. Jos lisäksi 

tarkastellaan keskiarvoon perustuvaa suoritustasoakselia, sijoittuvat TN-palvelut 

päätellyssä TST-analyysissa kriittisen ongelman neljännekseen jokaisena vuonna. Myös 

todetussa TST-analyysissa TN-palvelujen suoritustaso on keskiarvon alapuolella, jonka 

yhdessä vähäisen parantamistarpeen kanssa voi tulkita tarkoittavan vähäistä tärkeyttä.  
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Ympäristö- ja pelastuspalveluissa vain vuonna 2019 on keskiarvoa enemmän 

parannustarvetta ja vastaavasti keskiarvoa vähemmän tehostamistarvetta. Kahtena 

aiempana vuonna sekä tehostettavaa että parannettavaa on keskiarvoa vähemmän. 

Päätellyssä TST-analyysissa YP-palvelut saavat jokaisena vuonna keskiarvoa 

vähäisemmän tärkeyden. Vuoden 2019 todetun ja päätellyn TST-analyysin tulokset ovat 

ristiriitaisia keskenään. 

 

Todetussa TST-analyysissa opetus- ja sivistyspalveluihin kohdistuu jokaisena vuonna 

keskiarvoa vähemmän sekä parannus- että tehostamistarvetta. Vuosina 2015 ja 2019 

tehostamistarvetta on enemmän kuin parantamistarvetta, vuonna 2011 tilanne on 

päinvastainen. OPS-palveluissa tapahtuvat muutokset tapahtuvat samassa 

neljänneksessä, eli muutokset ovat vähäisiä. Myös päätellyssä TST-analyysissa OPS-

palvelut sijoittuvat ”mahdollinen yliresursointi” neljännekseen. OPS-muuttuja ei tosin 

ole lähelläkään tilastollista merkitsevyyttä minään vuonna. Onkin erikoista, että OPS-

palvelut sijoittuvat jokaisena vuonna samalla tavoin molemmilla analyysitavoilla. 

 

Todettuun ja pääteltyyn tärkeyteen perustuvien TST-analyysien muutosten välillä on 

ristiriitaisuuksia, mutta myös johdonmukaisuutta. Todettuun tärkeyteen perustuvien 

tärkeys-suoritustasoanalyysien eri vuosien välillä on enemmän muutoksia kuin 

pääteltyyn tärkeyteen perustuvissa. 
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5 Pohdinta 
 

Analyysin suorien tulosten läpikäynnin jälkeen tarkastellaan tuloksia suhteessa 

aiempaan tutkimukseen. Tässä luvussa pohditaan myös analyysin tekoon liittyviä 

valintoja kriittisesti, niiden rajoituksia sekä vaihtoehtoisia analyysitapoja. 

 

On sinänsä mielenkiintoista tarkastella itseisarvoisesti sitä, kuinka Espoon eri kunnalliset 

palveluosa-alueet sijoittuvat TST-nelikentässä. Kuitenkin julkisten palveluiden laadun ja 

tyytyväisyyden tutkimuksen kannalta on mielenkiintoisempaa tarkastella sitä, kuinka eri 

tavalla tehtyjen tärkeys-suoritustasoanalyysien tulokset eroavat toisistaan. Analyysin 

tulosten pohdinnassa ei siis keskitytä siihen, kuinka Espoon julkisista palveluista tehdyn 

TST-analyysin tulokset vertautuvat jonkin muun paikallishallinnon julkisista palveluista 

tehdyn TST-analyysin tuloksiin. Tärkeys-suoritustasoanalyysien eri tekotavat ja niiden 

tulokset ovat keskiössä. 

 

Tässä tutkielmassa tehty analyysi osoittaa, että todettuun ja pääteltyyn tärkeyteen 

perustuvien tärkeys-suoritustasoanalyysien tulokset eroavat toisistaan. Tämä on linjassa 

sekä tutkielmalle asetetun hypoteesin että aikaisemman tutkimuksen kanssa 

(Esimerkiksi Van Ryzin ja Immerwahr 2007, 2004). 

 

5.1 Analyysin tulokset suhteessa aiempaan tutkimukseen  
 

Analyysin tulokset ovat jaettavissa Bartikowskin ja Llosan (2004, 69) muodostamiin 

neljään kategoriaan. He jakavat tutkimuksessaan palvelun osa-alueet neljään 

kategoriaan sen perusteella, mikä on niiden vaikutus asiakastyytyväisyyteen: (1) 

pettymykset, jotka vaikuttavat vain silloin kun suoritustaso on matala; (2) tyydyttäjät, 

jotka vaikuttavat vain silloin, kun suoritustaso on korkea; (3) kriittiset, jotka vaikuttavat 

sekä korkean että matalan suoritustason tapauksessa; (4) neutraalit, joilla on heikko tai 

olematon vaikutus riippumatta suoritustasosta. Bartikowskin ja Llosan jaottelu on 

sovellettavissa vain pääteltyyn TST-analyysiin, koska jaottelu perustuu siihen, mikä 

vaikutus osa-alueella on kokonaistyytyväisyyteen. 
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MA-, TN- ja SOTE-palvelut kuuluvat ensimmäiseen eli pettymysten kategoriaan, sillä 

palvelut ovat tärkeitä, mutta niiden suhteellinen suoritustaso on matala. TUR-palvelut 

ovat myös sijoitettavissa pettymysten kategoriaan, sillä TUR-palveluiden päätelty 

tärkeys, eli vaikutus kokonaistyytyväisyyteen vähenee, kun suoritustaso kasvaa. 

Näyttäisi toisin sanoen siltä, että TUR-palvelut ovat tärkeitä vasta silloin, kun ne eivät 

toimi. Tulos on linjassa TST-analyysin perusajatuksen kanssa siitä, että tarve palvelun tai 

sen osa-alueen parantamiselle vähenee, kun sen suoritustaso paranee (D. R. Bacon 

2012, 199).  

 

TST-analyysi ei kuitenkaan pysty yksin kertomaan, mitä osa-alueita parantaa ja mitä ei, 

sillä eri osa-alueilla on erisuuruiset hyötyfunktiot (D. R. Bacon 2012, 199). Tämä 

tarkoittaa sitä, että vaikka palveluosa-alueella on korkea tärkeys ja suoritustaso (jonka 

voisi tulkita tarkoittavan, että kyseistä palveluosa-aluetta ei tarvitse parantaa) voi silti 

olla tarpeen edelleen parantaa palvelua. Tutkielman analyysissä YTK-palvelut saavat 

päätellyn TST-analyysin mukaan korkean tärkeyden ja suoritustason arvot, mutta 

todetun TST-analyysin mukaan niitä halutaan edelleenkin parantaa. Tämä indikoi 

Baconin ajatteluun perustuen sitä, että YTK-palveluita pidetään niin tärkeänä, että niitä 

tulisi edelleen parantaa, vaikka pelkkään pääteltyyn TST-analyysiin perustuen 

parannusta ei tarvittaisi. Tässä kohdin parannus- ja tehostustarpeeseen perustuvat 

todetut TST-analyysit täydentävät pääteltyä TST-analyysia. Bartikowskin ja Llosan 

jaotteluun perustuen (2004, 69) YTK-palvelut vaikuttaisivat kuuluvan kategoriaan kaksi 

eli tyydyttäjiin, sillä YTK-palvelut ovat suhteellisen tärkeitä jokaisena vuonna, ja niiden 

suoritustaso on korkea.  

 

LITUR-palvelut voi sijoittaa vuosina 2011 ja 2015 neutraaliin kategoriaan, sillä palveluilla 

ei näytä olevan vaikutusta kokonaistyytyväisyyteen riippumatta suoritustasosta. 

Vuonna 2019 LITUR-palvelut sijoittuvat puolestaan tyydyttäjäkategoriaan, sillä 

suoritustaso ja tärkeys ovat keskiarvoa korkeampia.  

VAL- ja OPS-palvelut kuuluvat neljänteen eli neutraaliin kategoriaan, sillä niiden tärkeys 

on matala, eli VAL-palveluiden suoritustasolla ei ole suurta vaikutusta 

kokonaistyytyväisyyteen. Toisaalta tämä kategorisointi on hyvin epävarma, sillä 
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molemmat osa-alueet ovat jokaisena vuonna tilastollisesti ei-merkitseviä. Lisäksi 

molempien osa-alueiden tapauksessa suoritustaso pysyy lähes samana vuodesta 

toiseen, eli analyysi ei paljasta suoritustason muutoksia palveluiden tärkeyteen. Myös 

YP-palvelut vaikuttavat olevan jokaisena vuona neutraaleja palveluita, eli niiden 

suhteellinen tärkeys on matala. YP-palveluiden suoritustaso pysyy vuodesta toiseen 

lähes muuttumattomana, joten analyysi ei paljasta suoritustason muutoksien vaikutusta 

tärkeyteen. Toisin kuin VAL- ja OPS-palvelut, YP-palvelut saavat tilastollisesti merkitseviä 

tuloksia vuosina 2011 ja 2019, joten tulos on tältä osin eri. 

Analyysin tulokset ovat sovellettavissa myös tärkeyden kaksoiskartoituksen malliin, joka 

käsittelee todetun ja päätellyn tärkeyden välistä suhdetta (Bartikowski ja Llosa 2004, 

70). Osa-alue on (1) tasainen (englanniksi flat), mikäli osa-alueella on matala päätelty ja 

korkea todettu tärkeys, (2) avainasemassa, mikäli osa-alueella on sekä korkea todettu 

että päätelty tärkeys, (3) arvoa lisäävä, mikäli osa-alueella on korkea päätelty, mutta 

matala todettu tärkeys tai (4) merkityksetön, mikäli osa-alueella on matala todettu ja 

päätelty tärkeys.  

Analyysin perusteella ensimmäiseen eli tasaiseen tai paremminkin yllätyksettömään 

kategoriaan kuuluvat vuoden 2019 YP-palvelut sekä vuosien 2011 ja 2015 LITUR-

palvelut, sillä näissä tapauksissa todetun TST-analyysin mukaan palvelut ovat tärkeitä, 

mutta päätellyn TST-analyysin mukaan ei. 

Avainasemassa olevia palveluosa-alueita analyysin perusteella ovat ainoastaan YTK-

palvelut, eli ne ovat tärkeitä sekä todetun ja päätellyn TST-analyysin mukaan. SOTE-

palvelut ovat vuonna 2011 avainasemassa. 

Arvoa lisääviä palveluosa-alueita analyysin perusteella ovat MA- ja TN-palvelut jokaisena 

vuonna sekä TUR-palvelut vuonna 2011 ja LITUR-palvelut vuonna 2019. Näissä 

tapauksissa pelkästään päätellyn TST-analyysin mukaan osa-alueet ovat tärkeitä, ja 

usein puhutaankin odottamattomasta positiivisesta yllätyksestä (Bartikowski ja Llosa 

2004, 70).  

Merkityksettömiä palveluosa-alueita analyysin perusteella ovat VAL- ja OPS-palvelut 

jokaisena vuonna. Edelleen näissä tapauksissa on huomioitava palveluosa-alueiden 



69 

 

tilastollinen ei-merkitsevyys. Tästä analyysin puutteesta huolimatta todettuun 

tärkeyteen perustuva TST-analyysi pitää kyseisiä palveluosa-alueita vähemmän tärkeinä. 

Tässä on huomioitava kuitenkin Baconin (D. R. Bacon 2012, 199) teoria palvelujen eri 

hyötyfunktioista. Koska OPS- ja VAL-palvelut ovat korkean suoritustason palveluita, on 

todennäköinen selitys niiden matalalle tärkeydelle se, että niihin ollaan tyytyväisä eikä 

parannustarvetta tai tärkeyttä ole samalla tapaa havaittavissa kuin monien muiden 

palveluiden kohdalla. Muita merkityksettömiä palveluita Bartikowskin ja Llosan 

jaottelun perusteella ovat TUR-palvelut vuonna 2015 ja 2019 sekä YP-palvelut vuosina 

2011 ja 2015.  

Analyysin tuloksia ei voi helposti sovittaa odotuksien toteutumattomuuden malliin 

(EDM). Arbore ja Busacca (2011, 412) kategorisointiin pohjautuen palveluosa-alueet 

olisivat jaettavissa  kolmeen kategoriaan: (1) Perustekijöihin, joilla ei ole positiivista 

vaikutusta kokonaistyytyväisyyteen mikäli niiden suoritustaso ylittää odotukset, mutta 

niillä on negatiivinen vaikutus, mikäli odotukset alitetaan; (2) Innostustekijöihin, jotka 

ovat perustekijöiden vastakohtia, eli niillä ei ole tyytymättömyyttä aiheuttavaa 

vaikutusta, mutta ne voivat parantaa tyytyväisyyttä onnistuessaan; (3) 

suoritustasotekijöihin, joilla  on symmetriset vaikutukset sekä positiiviseen että 

negatiiviseen suuntaan suhteessa niiden suoritustasoon.  

EDM:än pohjautuvan kategorisoinnin ongelmaksi tässä tutkielmassa muodostuu se, että 

regressiolla päätelty tärkeys ei kykene ottamaan huomioon osa-alueita, joilla on 

negatiivinen vaikutus palvelutyytyväisyyteen, eli joiden regressiokerroin on 

negatiivinen. Tässä tutkielmassa LIIK-palvelut saavat jokaisena vuonna negatiivisen 

regressiokertoimen. Koska regressioon perustuva päätelty TST-analyysi ei pysty 

kertomaan LIIK-palvelujen tärkeyttä, korostuu todetun TST-analyysin merkitys. 

Todetunkin TST-analyysin tulokset ovat LIIK-palvelujen osalta ristiriitaiset. Yksi luultava 

syy ristiriitaisuuteen on se, että LIIK-palvelut pitävät sisällään tyytyväisyyden autoiluun, 

pyöräilyyn, kävelyyn ja julkiseen liikenteeseen. Eri liikennemuotojen väliset intressit 

eivät ole välttämättä linjassa keskenään, ja tämä näkyy myös muita palveluosa-alueita 

alhaisempana Cronbachin alfa arvoina.  

 



70 

 

 

5.2 Tutkielman tärkeys-suoritustasoanalyysien erikoisuuksia 
 

Todetun ja päätellyn TST-analyysin vertailu edellyttää, että käytetty aineisto 

mahdollistaa molempiin tärkeyksiin perustuvan TST-analyysin teon. Tämän tutkielman 

aineistona käytetyssä Kuntapalvelujen laatu -kyselyssä ei ole kuitenkaan kysytty 

vastaajilta suoraan, kuinka tärkeinä he pitävät yksittäistä palvelua. Sen sijaan 

kyselylomakkeessa on kysytty, mitä palveluja vastaaja haluaisi parannettavan tai 

tehostettavan. Vertaamalla regressiolla pääteltyyn tärkeyteen perustuvan TST-analyysin 

tuloksia vastaajien toteamiin parannus- ja tehostamisehdotuksiin tämä tutkielma 

tarkastelee julkisten palveluiden TST-analyysiä tavallisesta poikkeavalla tavalla. 

 

Tämän tutkielman tapaan Van Ryzin ja Immerwahr (2004) tarkastelevat 

tutkimuksessaan todetun ja päätellyn TST-analyysin tulosten eroavaisuuksia. Heidän 

käyttämänsä todettu tärkeys muistuttaa paljon tässä tutkielmassa käytettyä todettua 

tärkeyttä. Kyselylomakkeessa, joka toimii heidän tutkimuksensa aineistona, vastaajia on 

pyydetty nimeämään heidän isoimpia huoliansa ja prioriteetteja paikallishallinnon 

toimintaan liittyen (Van Ryzin ja Immerwahr 2004, 153). Kuntapalveluiden laatu -

kyselytutkimuksen osioissa 2 ja 3 vastaajia on pyydetty nimeämään palveluita, joita he 

haluaisivat parannettavan tai tehostettavan.  

 

Tämän tutkielman ja Van Ryzinin ja Immervwahrin (2004) tutkimuksen todetun 

tärkeyden välillä on myös oleellisia eroja. Toisin kuin Van Ryzinin ja Immerwahrin (2004) 

tutkimuksessa, tässä tutkielmassa todetun tärkeyden selvittämiseen on käytetty kahta 

kysymystä: mitä palveluita tehostaa ja mitä parantaa? Koska nämä kaksi kysymystä ovat 

eräänlaisia vastakohtia toisilleen, on niitä vertailemalla pystytty määrittelemään 

todettua tärkeyttä tarkemmin kuin Van Ryzinin ja Immervahrin (2004) tutkimuksessa.  

 

Myös todetun tärkeyden tulkinta on tehty tässä tutkielmassa eri lailla kuin Van Ryzinin 

ja Immervahrin (2004) tutkimuksessa. He ovat tarkastelleet, kuinka usein mikäkin 

palvelu on nimetty huoleksi tai prioriteetiksi ja tämän frekvenssin perusteella jakaneet 

palvelut joko korkean tai matalan tärkeyden luokkiin (Van Ryzin ja Immerwahr 2004, 
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157). Jaottelu kahteen luokkaan (yksi palvelu jaoteltiin myös keskivaiheelle) on melko 

karkea, ja tässä tutkielmassa palveluosa-alueiden todettu tärkeys on määritelty 

tarkemmin.  

 

Kuten Van Ryzinin ja Immervahrin (2004) tutkimuksessa, myös tämän tutkielman 

todettu tärkeys perustui palveluiden mainintafrekvenssiin. Koska palveluita 

tarkastellaan päätellyssä TST-analyysissa osa-alueittain, vertailtavuuden vuoksi myös 

todettu TST-analyysi tehtiin palveluosa-alueittain. Eri palveluosa-alueet koostuvat eri 

määrästä yksittäisiä palveluita, jonka takia nähtiin tarpeelliseksi ottaa yksittäisten 

palveluiden lukumäärä huomioon todettua tärkeyttä määrittäessä. Esimerkiksi vuonna 

2011 sote-osa-alueeseen kuuluu 14 palvelua ja liikenne-osa-alueeseen neljä. Jotta 

palveluosa-alueiden todettu tärkeys olisi vertailukelpoisempaa, kunkin palveluosa-

alueen saamat maininnat jaettiin yksittäisten palveluiden lukumäärällä.  

 

Van Ryzin ja Immervahrin (2004, 153) tapaan myös tässä tutkielmassa on huomioitu se, 

että todettuun tärkeyteen käytetyt kysymyslomakkeen kohdat eivät ole sama asia kuin 

jos vastaajia pyydettäisiin suoraan toteamaan kunkin palvelun tärkeys. Näin ollen myös 

tässä tutkielmassa käytetty tapa havainnollistaa todettua tärkeyttä, mutta tulokset eivät 

ole verrattavissa niiden tutkimuksien tuloksiin, joissa vastaajia on pyydetty toteamaan 

tärkeys suoraan. 

 

Tehostamisen ja parantamisen voi nähdä vastakkaisina suhtautumistapoina palveluiden 

kehittämiselle. Tämän vuoksi kysymyksien 2 ja 3 vastausten yhtaikainen tarkastelu ja 

vertaaminen keskenään (ks. todettu TST-kuvaajat) kertoo palveluiden tärkeyden lisäksi 

myös kansalaisten (epä-)johdonmukaisuudesta. Mikäli samaa palveluosa-aluetta 

halutaan samanaikaisesti sekä parantaa että tehostaa, kertoo se tässä tutkielmassa 

kansalaisten epäjohdonmukaisesta tai/ja ristiriitaisesta suhtautumisesta palveluihin. 

Tehostamisen ja parantamisen yhtäaikaisuus ei välttämättä sellaisenaan merkitse 

epäjohdonmukaisuutta, mutta tämän tutkielman tapauksessa niiden samanaikainen 

ilmeneminen on tulkittavissa epäjohdonmukaisuutena. Tämä johtuu 

kysymyslomakkeen kolmannen osion kysymyksenasettelusta (ks. esimerkiksi liite 

`Kuntapalvelujen laatu 2011, Kysymyslomake, osa 2’), jossa kysytään vastaajia 
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nimeämään sellaisia asioita tai palveluja, joiden kohdalla Espoon kaupunki voisi 

”vähentää panostuksiansa tai tehostaa toimintaansa talouden tasapainottamiseksi”. 

Kolmas kysymys on myös nähtävissä kysymyksen kaksi, jossa selvitetään mitä palveluja 

tulisi parantaa (ks. liite 2), vastakohdaksi. 

 

On kuitenkin huomioitava, että tässä tutkielmassa yksittäisiä palveluita on koottu 

summamuuttujiksi palveluosa-alueittain, joten epäjohdonmukaiset vastaukset 

saattavat tarkoittaa myös sitä, että samaan palveluosa-alueeseen kuuluvat palvelut ovat 

ristiriidassa keskenään. Tämäkin on mielenkiintoinen tulos ja herättää kysymyksen 

esimerkiksi siitä, miksi kansalainen haluaisi esimerkiksi liikuntapalveluiden 

parantamista, mutta samalla kulttuuripalveluiden tehostamista. Lisäksi Cronbachin alfa 

luvut puoltavat hyvää palveluosa-alueiden sisäistä koheesiota. 

 

Tutkielmassa tehty päätelty TST-analyysi eroaa monesta muusta TST-analyysista 

(esimerkiksi Ortigueira-Sánchez ym. 2017; Van Ryzin ja Immerwahr 2004, 2007), koska 

yksittäisten palvelun suoritustason ja tärkeyden sijaan analyysissä on tarkasteltu 

monesta yksittäisestä palvelusta koostuvia palveluosa-alueita. Kuntapalvelujen laatu -

kyselytutkimuksessa on jokaisena vuonna kysytty vastaajien arviota yli 70 yksittäisestä 

asiasta tai palvelusta, eikä niiden jokaisen päätellyn tärkeyden selvittäminen regression 

avulla olisi ollut järkevää, sillä yksittäisen palvelun vaikutus kokonaistyytyväisyyteen on 

hyvin vähäinen.  

 

Muodostamalla palveluosa-aluekohtaisia summamuuttujia on pystytty luomaan 

sopivampi mittari osa-alueiden suoritustason määrittämiseen. Esimerkiksi analyysissä 

käytetty 14 yksittäisestä palvelusta koostuva sote-palveluiden suoritustasoa mittaava 

summamuuttuja kuvaa sote-palvelujen suoritustasoa tarkemmin kuin pelkkä yksi 

kysymys kuten: ”Kuinka tyytyväinen olette kunnan sote-palveluihin?”  

 

Kymmenen palveluosa-aluetta nähdään tutkielmassa kokonaistyytyväisyyttä selittävinä 

tekijöinä ja yksittäiset palvelut palveluosa-alueiden osa-alueina, ei niinkään itsenäisinä 

palveluina. Tämä toki rajoittaa tutkielman käytännön soveltamista, sillä tämän tutkielma 
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ei kykene osoittamaan yksittäistä asiaa tai palvelua, jota tulisi parantaa tai tehostaa. Sen 

sijaan tämä tutkielma asettaa kunnan palvelut tärkeysjärjestykseen osa-alueittain.   

 

Likert-asteikon kohteleminen välimatka-asteikollisena on jokseenkin yleistä (esimerkiksi 

Van Ryzin ja Immerwahr 2007; Ortigueira-Sánchez ym. 2017) päätellyissä TST-

analyyseissä.  Vaikka myös tässä tutkielmassa Likert-asteikkoa kohdellaan välimatka-

asteikollisena, on tätä ”väärin tulkitsemista” pyritty paikkaamaan summamuuttujien 

käytöllä. Muodostamalla palveluosa-aluekohtaisia summamuuttujia yksittäiset 

palvelukohtaiset Likert-muuttujat yhdistetään laajemmiksi asteikoiksi. Yksittäisiä 

palveluita kohdellaan osana palveluosa-alueen suoritustasoa kuvaavana 

kysymyspatteristona, jossa yksittäiset palvelumuuttujat täydentävät toisiaan. 

Kuntapalveluiden laatu -kyselytutkimuksen ensimmäisen osion yksittäiset kysymykset 

eivät ole toisiansa poissulkevia ja jokainen niistä antaa lisätietoa kyseisestä palveluosa-

alueesta. Tämä on ehto laajemman Likert-asteikon toimivuudelle (Subedi 2016, 42). 

 

5.3  Vaihtoehtoiset analyysit  
 
Tämän tutkimuksen asetelma ja menetelmät määrittyvät aineiston luomien 

mahdollisuuksien mukaan. Vaikka aineisto asettaa melko tiukat lähtökohdat 

tutkimukselle, on aiheellista tarkastella sen mahdollisia muita analysointitapoja.   

Päätelty TST-analyysi olisi voitu tehdä tutkielmassa useammalla eri tavalla. Jos näin olisi 

tehty, olisi voitu tarkastella syvällisemmin eri analyysimenetelmillä saatujen tulosten 

eroavaisuuksia. Esimerkiksi Ortigueira-Sánchez ynnä muut (2017) tarkastelevat 

regression ja korrelaatiolla pääteltyjen TST-analyysien eroavaisuuksia.  Tekemällä TST-

analyysit useammalla eri tavalla on mahdollista parantaa myös tulosten luotettavuutta 

(Herian ja Tomkins 2012, 73). Mitä useampi eri tavoin tehty TST-analyysi antaa saman 

suuntaisia tuloksia, sitä varmempana tietoa voi pitää ja päinvastoin. 

 

Yksi mahdollinen tapa tehdä päätelty TST-analyysi tässä tutkimuksessa olisi ollut 

muodostaa selitettävä muuttuja eri tavalla.  Esimerkiksi Herian ja Tomkins (2012, 73) 

tekevät tutkimuksessaan kolme erilaista pääteltyyn tärkeyteen perustuvaa TST-

analyysia. Tässä tutkielmassa olisi voitu muodostaa selitettävä muuttuja 
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kysymyslomakkeen ensimmäisen osion kysymyksistä. Ensimmäisessä osiossa on sen 

tyyppisiä kysymyksiä, jonka kaltaisista on aikaisemmissa tutkimuksissa muodostettu 

kokonaistyytyväisyyttä kuvaavia selitettäviä muuttujia (Ryzin 2004). Tällaisia kysymyksiä 

Kuntapalvelujen laatu -kyselylomakkeella ovat esimerkiksi kysymykset tyytyväisyydestä 

kunnan talouden hoitoon, turvallisuuteen ja luottamushenkilöiden toimintaan.  

 

Varteenotettava vaihtoehtoinen menetelmä tälle tutkimukselle olisi ollut myös 

epälineaarisen pääkomponenttianalyysin (NLPCA, Nonlinear Principal Component 

Analysis) ja Rasch-mallin (Rasch Model, RM) samanaikainen käyttö.  Kumpikaan 

menetelmistä eivät vaadi jatkuva-asteikollisia tai numeerisia muuttujia, ja muuttujat 

huomioivat kategorioiden välisen järjestyksen ilman, että ne olettaisivat etukäteen 

kategorioiden välille jonkin tietyn välimatkan (Ferrari ja Salini 2011, 54).  Menetelmät 

ovat toisin sanoen epälineaarisia. NLPCA ja RM kohtelevat Likert-asteikkoa 

”puhdasoppisesti” järjestysasteikollisena eli niin, että kategorioiden välinen järjestys on 

selvä, mutta kategorioiden välinen välimatka ei. Näin ollen menetelmä on eräänlainen 

vastakohta tässä tutkimuksessa käytetylle regressiolle, joka on lineaarinen malli ja jossa 

Likert-asteikollisia muuttujia kohdellaan välimatka-asteikollisina, eli kategorioiden 

välinen välimatka oletetaan etukäteen olevan vakio. NLPCA:n ja RM:n yhdisteanalyysi ja 

sen tulosten vertailu regressiolla saatuihin tuloksiin on yksi mahdollinen 

jatkotutkimuksen aihe.  

 

Julkisten palveluiden tyytyväisyyden tutkimukseen kiinteästi liittyvä odotuksien 

toteutumattomuuden mallia (expectancy-disinformation model, EDM) ei tämän 

tutkielman analyysissä tutkita suoraan. EDM:n tutkiminen vaatisi tietoa kansalaisten 

odotuksista, eikä sitä ole saatavilla Kuntapalveluiden laatu -kyselytutkimuksesta. Lisäksi 

kansalaisten odotusten luotettava mittaaminen ei ole yksinkertaista (Van de Walle 2018, 

7). 

EDM on hyvin perustavaa laatua oleva malli tyytyväisyyden tutkimuksessa, ja myös 

tämän tutkielman analyysi sivuaa sitä vaikkei sitä suoraan käsittelekään. Analyysin tulos 

siitä, että todettu ja päätelty TST-analyysi antavat keskenään ristiriitaisia tuloksia 

asettuu vastakkain EDM:n olettamukselle koherenssista rationaalisuudesta. Analyysin 
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tulosten osoittama koherenssin rationaalisuuden puutteesta ei ole ainoa laatuaan. 

Todetun ja päätellyn TST-analyysien tulosten suuri yhdenmukaisuus olisikin ollut 

aikaisemman tutkimuksen valossa paljon suurempi tutkimuslöydös tälle tutkielmalle. 

Kuntapalveluiden laatu -kyselyn kyselylomakkeella on kysytty, mitä palveluita vastaaja 

tai tämän perheenjäsen on käyttänyt. Lisäksi lomakkeella on kysytty vastaajan 

sukupuolta, ikää, ammatillista asemaa (töissä, työtön, opiskelija eläkeläinen jne.) sekä 

lasten määrää. Tutkielmassa olisi ollut mahdollista tarkastella sitä, millainen yhteys 

vastaajan taustatiedoilla on palvelutyytyväisyyteen ja siihen, mitä palveluita tietyt 

taustatiedot omaavat kansalainen ylipäätänsä käyttää.   

Yksi mahdollinen lisä tälle tutkielmalle olisi ollut tutkia, kuinka TST-analyysissä esille 

noussut tyytymättömyys on yhteydessä muuhun tyytymättömyyttä ilmaisevaan 

toimintaan. Espoossa on esimerkiksi selvitetty asukkaiden poismuuttoa selittäviä 

tekijöitä. Poismuutto on yksi hyvin selkeä tapa ilmaista tyytymättömyyttä ja olisi 

mielenkiintoista tarkastella, missä määrin TST-analyysin tulokset ja poismuuton syyksi 

nimetyt asiat ovat linjassa keskenään.  
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6 Johtopäätökset 
 

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu TST-analyysin tuloksia Espoon kaupungin 

kuntapalvelujen kontekstissa. Tutkielma käsittelee julkisten palveluiden suoritustasoa ja 

tärkeyttä kansalaisten tyytyväisyyteen ja mielipiteeseen pohjautuen uuden 

julkisjohtamisen viitekehyksestä. Kansalaisten tyytyväisyyttä ja sen mittaamista 

käsitellään palveluiden kehittämisenä, eikä esimerkiksi kansalaisten osallistamisena tai 

demokratian edistämisenä. 

 

Kansalaisten tyytyväisyyden ja mielipiteiden perusteella on muodostettu TST-analyysi 

kahdella eri tapaa, todettuun ja pääteltyyn tärkeyteen perustuen.  Kahden eri 

analyysitavan eroja on tarkasteltu kolmena eri vuonna ja saadut tulokset on suhteutettu 

aiempaan julkisten palveluiden TST-analyysiin pohjautuvaan tutkimukseen sekä myös 

laajemmin julkisten palveluiden ja tyytyväisyyden tutkimukseen. Tarkastelemalla ja 

vertailemalla eri tavoin tehtyjä analyyseja on mahdollista saada enemmän tietoa 

kansalaisten tyytyväisyyteen perustuvasta palveluiden laadusta. Samalla tutkielma 

havainnollistaa epävarmuuksia, joita liittyy kansalaisten tyytyväisyyden käyttöön 

julkisten palveluiden mittarina. 

 

Tutkielman analyysin perusteella näyttää siltä, että TST-analyysin tulokset Espoossa 

vaihtelevat sen mukaan, onko palveluiden tärkeys todettu vai tilastollisesti päätelty. Eri 

tavalla tehdyt TST-analyysit ovat saaneet sekä saman suuntaisia että ristiriitaisia tuloksia 

keskenään. Tämä on odotettu tulos, sillä myös aikaisemmassa tutkimuksessa on 

päädytty saman tyyppisiin lopputulemiin.  

 

Monissa TST-analyysiä käsittelevissä tutkimuksissa on pyritty löytämään paras keino 

selvittää tärkeys TST-analyysia varten. Tämä tutkielman tulosten perusteella ei voida 

sanoa kumpi, todettu vai päätelty tärkeys, on parempi. Ennemminkin tämän tutkielman 

tapauksessa näyttää siltä, että eri analyysin tekotavat täydentävät toisiaan. Osittain eri 

analyysien täydentävä ominaisuus johtuu siitä, että todettu ja päätelty tärkeys eivät 

mittaa tässä tutkielmassa täysin samaa asiaa. Tämä johtuu tutkielman aineiston, 
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Kuntapalvelujen laatu -kyselyn kysymyksenasettelusta, joka ei mahdollista täysin 

suoraviivaista todetun ja päätellyn tärkeyden käyttöä. 

 

Aineisosta johtuen TST-analyysi on jouduttu tekemään tutkielmassa hieman eri lailla 

kuin monissa aikaisemmissa tutkimuksissa. Tämän voi toisaalta nähdä lisäävän 

tutkielman kiinnostavuutta. Lisäksi, koska TST-analyysi on hyvin käytännön läheinen 

analyysityökalu julkishallinnossa, tämä tutkielma tarjoaa tavallisesta poikkeavan tavan 

TST-analyysin käytännön soveltamiseen hallinnossa. 

 

Palveluosa-alueiden päätelty tärkeys perustui regressiokertoimiin, jotka saatiin 

tarkastelemalla palveluosa-alueiden vaikutusta kuntapalveluiden 

kokonaistyytyväisyyteen. Jokaista palveluosa-aluetta kuvasi summamuuttuja, jotka 

muodostettiin yksittäisten palveluiden suoritustasoa kuvaavista muuttujista. Yksittäisiä 

palveluita kohdeltiin tässä tutkimuksessa palveluosa-alueiden osatekijöinä ja yksittäisiä 

palveluosa-alueita kokonaistyytyväisyyttä selittävinä tekijöinä. 

 

Myös todettu tärkeys muodostettiin kymmenen palveluosa-alueeseen jaoteltuna. 

Kuntapalvelujen laatu -kyselyssä oli kysytty, mitä palveluita vastaaja haluaisi parantaa ja 

mitä tehostaa. Parantamishalun tulkittiin tarkoittavan korkeaa tärkeystasoa ja 

tehostamishalun matalaa tärkeyttä. Analyysin tulosten tulkinnassa huomioitiin 

alkuperäisen kyselylomakkeen kysymyksenasettelu eivätkä tutkielman tulokset ole 

todetun tärkeyden osalta täysin verrattavissa suoraviivaiseen todettuun tärkeyteen 

perustuviin tuloksiin. 

 

Todettu ja päätelty TST-analyysi antoivat sekä samansuuntaisia että keskenään 

ristiriitaisia tuloksia palveluosa-alueista. Tässä tutkielmassa palveluosa-alueista tehtyjen 

TST-analyysien tuloksia tulkittiin monella eri tapaa. Oleellisinta oli vertailla todetun ja 

päätellyn TST-analyysien tulosten yhtäläisyyksiä ja eroja. Lisäksi palveluosa-alueet 

sijoitettiin aiemman tutkimuksen perusteella erilasiin kategorioihin sen mukaan, mikä 

oli palveluosa-alueen päätelty tärkeys. Palveluosa-alueiden kategorisointia tehtiin myös 

päätellyn ja todetun tärkeyden välisen suhteen mukaan. Analyysin yhteydessä 

tarkasteltiin myös kuinka todetun ja päätellyn TST-analyysien tulokset muuttuvat ajassa. 
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VAL-palvelujen osalta päätellyt ja todetut TST-analyysit antavat samansuuntaisia 

tuloksia: Palveluiden suhteellinen suoritustaso on hyvä ja ne ovat keskiarvoon verrattua 

matalan tärkeyden palveluita.  Bartikowskin ja Llosan (2004, 69) jaottelussa VAL-palvelut 

kuuluvat neutraaliin kategoriaan, eli niiden vaikutus kokonaistyytyväisyyteen on matala.  

Tärkeyden kaksoiskartoituksen malliin (DIM) mukaan VAL-palvelut ovat suhteellisen 

merkityksettömiä, sillä niiden vaikutus kokonaistyytyväisyyteen on vähäinen. Toisaalta 

VAL-palveluiden suoritustaso on jokaisena vuonna hyvin korkea, joka voi selittää 

matalaa tärkeyttä. Päätellyn TST-analyysin tapauksessa tulosten merkittävyyttä 

vähentää huomattavasti se, että VAL-palvelut eivät ole lähelläkään tilastollisesti 

merkitseviä. 

 

YTK-palvelut ovat molempien analyysitapojen mukaan tärkeitä ja ovat DIM-jaottelun 

mukaan avainasemassa palvelujen välisessä hierarkiassa. Palvelujen suoritustaso on 

myös hyvin korkea, mutta siitä huolimatta niihin kohdistuu paljon parannustoiveita. 

Tulokset viittaisivat siihen suuntaan, että YTK-palvelut ovat hyvin tärkeitä espoolaisille 

ja että niiltä odotetaan hyvin korkeaa suoritustasoa. YTK-palvelut vaikuttavat kuuluvan 

tyydyttäjät-kategoriaan, sillä ne ovat jokaisena vuonna sekä korkean tärkeyden että 

suoritustason palveluita.  

 

MA-palvelut kuuluvat päätellyn TST-analyysin mukaan pettymysten kategoriaan, sillä 

niiden suhteellinen suoritustaso on matala, mutta tärkeys korkea. Todetussa TST-

analyysissa MA-palveluihin kohdistuu ristiriitaisesti sekä parantamis- että 

tehostamispaineita. DIM-jaottelulla MA-palvelut kuuluvat arvoa lisäävien kategoriaan, 

sillä ne ovat selvästi tärkeitä vain päätellyn TST-analyysin mukaan. Tämä perustuu 

ajatukseen siitä, että koska kansalainen ei ole kysyttäessä nimennyt palveluja tärkeiksi, 

ei hän myöskään ole tyytymätön, mikäli ei-tärkeä palvelu ei suoriudu hyvin, vaan on 

ainoastaan iloisesti yllättynyt, mikäli palvelu toimii hyvin. Toisaalta MA-palveluihin 

sisältyvät palvelut ovat keskenään varsin erilaisia, josta luultavasti todetun TST-analyysin 

ristiriitaiset tulokset johtuvat. 
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Todetun TST-analyysin mukaan SOTE-palvelujen tehostamistarve pysyy matalana 

vuodesta toiseen. Sitä vastoin palveluihin kohdistuva parantamistarve vähenee, kun 

ajassa liikutaan eteenpäin. Päätellyn TST-analyysin mukaan sote-palvelut ovat joka vuosi 

tärkeitä ja suoriutuvat osa-alueiden keskiarvoisesti tai sitä huonommin, joten ne 

kuuluvat pettymysten kategoriaan tarkoittaen sitä, että SOTE-palvelut vaikuttavat 

kokonaistyytyväisyyteen vain silloin kun niiden suoritustaso on matala. Vuonna 2011 

SOTE-palvelut ovat DIM-jaottelussa avainasemassa, mutta vuosina 2015 ja 2019 ne 

kuuluvat arvoa lisäävien osa-alueiden joukkoon. Tulosten perusteella näyttäisi, että 

vuosien 2011 ja 2015 välissä ylitettiin SOTE-palvelujen osalta raja, jonka seurauksena 

niiden todettu tärkeys laski, mutta päätelty tärkeys säilyi. 

 

Päätelty TST-analyysi ei anna tuloksia LIIK-palvelujen osalta, koska regressiokerroin on 

negatiivinen. Tämä on menetelmän tunnistettu puute (Ortigueira-Sánchez ym. 2017, 

496) ja LIIK-palveluiden osalta käytössä on vain todettu TST-analyysi. Palveluihin 

kohdistuu jokaisena vuonna paljon parantamistarvetta, mutta vain vuonna 2015 LIIK-

palveluihin ei kohdistu keskiarvoa enempää tehostamishalua. Vuonna 2019 liikenteen 

palveluita halutaan tehostaa yhtä paljon kuin niitä halutaan parantaa. Vuoden 2019 

tuloksen voi tulkita tarkoittavan, että liikenteen palveluosa-alueen sisältämät yksittäiset 

palvelut ovat ristiriidassa keskenään.  

 

Todetussa TST-analyysissa vuosina 2011 ja 2019 TUR-palvelut sijoittuvat tärkeydessä 

keskivaiheille, mutta vuonna 2015 matalan tärkeyden puolelle. Päätellyn TST-analyysin 

mukaan TUR-palvelut ovat vuonna 2011 tärkeitä ja suoriutuvat keskinkertaisesti, mutta 

vuosina 2015 ja 2019 TUR-palvelut ovat matalan tärkeyden palveluita samalla kun niiden 

suoritustaso on korkea. TUR-palvelut ovat sijoitettavissa pettymysten kategoriaan, sillä 

TUR-palveluiden päätelty tärkeys vähenee, kun suoritustaso kasvaa. Näyttäisi toisin 

sanoen siltä, että TUR-palvelut ovat tärkeitä vasta silloin, kun ne eivät toimi. Tulos on 

linjassa TST-analyysin perusajatuksen kanssa siitä, että tarve palvelun tai sen osa-alueen 

parantamiselle vähenee, kun sen suoritustaso paranee (D. R. Bacon 2012, 199). DIM-

jaottelussa TUR-palvelut ovat merkityksettömiä palveluita vuosina 2015 ja 2019 ja arvoa 

lisääviä palveluja vuonna 2011. 
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Vuosina 2011 ja 2015 liikenneturvallisuus on todetun TST-analyysin mukaan 

suhteellisesti tärkeä palvelu. Vuonna 2019 palveluosa-alue sijoittuu matalan tärkeyden 

puolelle. Päätellyn TST-analyysin mukaan LITUR-palvelut eivät ole vuosina 2011 tai 2015 

tärkeitä, mutta vuonna 2019 ovat. Vuoden 2019 päätellyn ja todetun TST-analyysien 

tulokset ovat näin ollen täysin ristiriidassa keskenään. LITUR-palvelut voi sijoittaa 

vuosina 2011 ja 2015 neutraaliin kategoriaan, sillä palveluilla ei näytä olevan vaikutusta 

kokonaistyytyväisyyteen riippumatta suoritustasosta. Vuonna 2019 LITUR-palvelut 

sijoittuvat puolestaan tyydyttäjäkategoriaan, sillä suoritustaso ja tärkeys ovat 

keskiarvoa korkeampia. LITUR-palvelut kuuluvat vuosina 2011 ja 2015 DIM-jaolla 

tasaiseen tai paremminkin yllätyksettömään kategoriaan, sillä näissä tapauksissa 

todetun TST-analyysin mukaan palvelut ovat tärkeitä, mutta päätellyn TST-analyysin 

mukaan ei. Vuonna 2019 LITUR-palvelut ovat arvoa lisääviä. 

 

TN-palvelut ovat todetun TST-analyysin mukaan tärkeyden keskivaiheilla jokaisena 

vuonna. Päätellyt TST-analyysit näyttävät jokaisena vuonna, että tiedottaminen ja 

neuvonanto ovat suhteellisesti tärkeitä palveluita ja suoritustasoltaan keskiarvoa 

huonompia.  TN-palvelut kuuluvat ensimmäiseen eli pettymysten kategoriaan, sillä 

palvelut ovat tärkeitä, mutta niiden suhteellinen suoritustaso on matala. DIM-jaolla TN-

palvelut ovat arvoa lisääviä palveluita, eli niitä ei nimetä tärkeiksi, mutta niillä on 

vaikutusta kokonaistyytyväisyyteen. TN-palveluita koskevat tulokset ovat hyvä 

esimerkki todetun ja päätellyn TST-analyysien erojen tarkastelun käytännön hyödyistä 

viranhaltijoille, koska päätelty TST-analyysi paljastaa jotain, mitä todetulla TST-

analyysilla olisi jäänyt huomaamatta. 

 

YP-palvelut ovat todetun TST-analyysin mukaan vuonna 2019 tärkeitä ja vuosina 2011 ja 

2015 ne sijoittuvat tärkeyden keskivaiheille. Päätellyssä TST-analyysissa YP-palvelut 

saavat jokaisena vuonna keskiarvoa vähäisemmän tärkeyden, joten ne ovat jokaisena 

vuona neutraaleja palveluita. YP-palveluiden suoritustaso pysyy vuodesta toiseen lähes 

muuttumattomana, joten analyysi ei paljasta suoritustason muutoksien vaikutusta 

tärkeyteen. DIM-jaottelun mukaan YP-palvelut ovat merkityksettömiä vuosina 2011 ja 

2015, mutta vuonna 2019 ne kuuluvat tasaiseen kategoriaan. 
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Todetun TST-analyysin mukaan OPS-palvelut eivät ole erityisen tärkeitä tai tarpeettomia 

minään vuonna. Päätellyssä TST-analyysissa OPS-palvelut ovat matalan tärkeyden ja 

korkean suoritustason palveluita. Päätellyn TST-analyysin osalta OPS-palvelut kuuluvat 

neljänteen eli neutraaliin kategoriaan, sillä niiden tärkeys on matala, eli palveluiden 

suoritustasolla ei ole suurta vaikutusta kokonaistyytyväisyyteen. OPS-muuttuja ei tosin 

ole lähelläkään tilastollista merkitsevyyttä minään vuonna. Lisäksi OPS-palvelujen 

suoritustaso pysyy lähes samana vuodesta toiseen, eli analyysi ei paljasta suoritustason 

muutoksia palveluiden tärkeyteen. OPS-palvelut ovat DIM-jaottelun mukaan 

merkityksettömiä jokaisena vuonna. Tässä on huomioitava kuitenkin Baconin (2012, 

199) teoria palvelujen eri hyötyfunktioista. Koska OPS-palvelut ovat korkean 

suoritustason palveluita, on yksi mahdollinen selitys niiden matalalle tärkeydelle se, että 

niihin ollaan tyytyväisä eikä TST-analyysi pysty havainnoimaan niiden todellista tärkeyttä 

samalla tapaa kuin joidenkin muiden palveluiden kohdalla. 

 

Todetun ja päätellyn TST-analyysien välillä oli eroavaisuuksia myös ajassa tapahtuvien 

muutosten osalta. Pääteltyyn tärkeyteen perustuvissa tärkeys-suoritustasoanalyyseissä 

seitsemän palvelua, OPS-, VAL-, YP-, YTK-, SOTE-, TN- ja MA-palvelut, saivat vuosina 2011 

ja 2015 ja 2019 hyvin samankaltaisia tuloksia ja sijoittuivat samoihin neljänneksiin 

kuvaajissa. Suurimmat muutokset vuosien välillä tapahtui TUR- ja LITUR-palveluissa. 

LITUR-palvelut olivat vuosina 2011 ja 2015 suhteellisesti matalan tärkeyden palveluita, 

mutta muuttuivat suhteellisesti tärkeiksi palveluiksi vuonna 2019. TUR-palvelujen 

kehitys oli päinvastainen, sillä vuoden 2011 suhteellinen tärkeys muuttui matalaksi 

tärkeydeksi vuosina 2015 ja 2019. Samalla TUR-palveluiden suoritustaso parani.  LIIK-

palvelut saivat jokaisena vuonna negatiivisen regressiokertoimen, eikä niiden tuloksia 

pystytty analysoimaan päätellyn tärkeyden osalta tarkemmin. Tämä rajoitus on havaittu 

myös aiemmissa tutkimuksissa. 

 

Todetussa TST-analyysissa palveluosa-alueiden tärkeydessä tapahtuu enemmän 

muutoksia verrattuna pääteltyyn TST-analyysiin. Palveluosa-alueista puolet, VAL-, YTK-, 

MA-, OPS- ja TN-palvelut, saavat eri vuosina samoja tuloksia. SOTE-, LIIK-, TUR-, LITUR- 

ja YP-palveluissa puolestaan tapahtuu muutoksia vuosien välillä. Eri palveluosa-alueiden 

sijoittuminen TST-analyysin nelikentässä ei itsessään ole kovin kiinnostavaa tämän 
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tutkielman kannalta, mutta päätellyn ja todetun TST-analyysin väliset erot ovat. 

Analyysin tulokset osoittavat, että pääteltyyn tärkeyteen perustuvassa TST-analyysissa 

tapahtuu vähemmän muutoksia kuin todettuun tärkeyteen perustuvassa. Tämä viittaisi 

siihen, että kysyttäessä suoraan kansallisilta palvelujen tärkeydestä, ovat heidän 

vastauksensa herkempiä vuosien väliseen vaihteluun kuin silloin kun tärkeys päätellään 

tilastollisesti. Analyysin tulokset on esitetty tiivistetysti taulukossa 22. 
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Taulukko 22. Analyysin tulokset tiivistettynä. Todettu ja päätelty TST-analyysi, palveluiden kategorisointi ja tärkeyden kaksoiskartoitus (DIM) palveluosa-alueittain. 

Todettu TST Päätelty TST

Kategoria 

(Bartikowski 

ja Llosa 2004) 

DIM Todettu TST Päätelty TST

Kategoria 

(Bartikowski 

ja Llosa 2004) 

DIM Todettu TST Päätelty TST

Kategoria 

(Bartikowski 

ja Llosa 2004) 

DIM

Turvallisuus

Suoritustaso 

keskitasoa, 

tärkeys 

keskitasoa

Suoritustaso 

keskitasoa, 

täkeys 

korkea*

Pettymys Arvoa lisäävä

Suoritustaso 

korkea, 

tärkeys 

matala

Suoritustaso 

korkea, 

tärkeys 

matala

Pettymys Merkityksetön

Suoritustaso 

korkea, 

tärkeys 

keskitasoa

Suoritustaso 

korkea, 

tärkeys 

matala*

Pettymys Merkityksetön

Vapaa-aika ja liikunta

Suoritustaso 

korkea,  

tärkeys 

matala

Suoritustaso 

korkea,  

tärkeys 

matala

Neutraali Merkityksetön

Suoritustaso 

korkea,  

tärkeys 

matala

Suoritustaso 

korkea,  

tärkeys 

matala

Neutraali Merkityksetön

Suoritustaso 

korkea,  

tärkeys 

matala

Suoritustaso 

korkea,  

tärkeys 

matala

Neutraali Merkityksetön

Opetus ja sivistys

Suoritustaso 

korkea, 

tärkeys 

matala

Suoritustaso 

korkea, 

tärkeys 

matala

Neutraali Merkityksetön

Suoritustaso 

korkea, 

tärkeys 

matala

Suoritustaso 

korkea, 

tärkeys 

matala

Neutraali Merkityksetön

Suoritustaso 

korkea, 

tärkeys 

matala

Suoritustaso 

korkea, 

tärkeys 

matala

Neutraali Merkityksetön

Liikenne

Suoritustaso 

korkea,  

tärkeys 

ristiriitainen

Ei tulosta Ei tulosta Ei tulosta

Suoritustaso 

keskitasoa, 

tärkeys 

korkea

Ei tulosta Ei tulosta Ei tulosta

Suoritustaso 

keskitasoa, 

tärkeys 

ristiriitainen

Ei tulosta Ei tulosta Ei tulosta

Liikenneturvallisuus

Suoritustaso 

korkea, 

tärkeys 

korkea

Suoritustaso 

korkea, 

tärkeys 

matala

Neutraali Yllätyksetön

Suoritustaso 

keskitasoa, 

tärkeys 

korkea

Suoritustaso 

keskitasoa, 

tärkeys 

matala

Neutraali Yllätyksetön

Suoritustaso 

korkea, 

tärkeys 

matala

Suoritustaso 

korkea, 

tärkeys 

korkea*

Tyydyttäjä Arvoa lisäävä

Tiedottaminen ja neuvonanto

Suoritustaso 

matala, 

tärkeys 

keskitasoa

Suoritustaso 

matala, 

tärkeys 

korkea*

Pettymys Arvoa lisäävä

Suoritustaso 

matala, 

tärkeys 

keskitasoa

Suoritustaso 

matala, 

tärkeys 

korkea*

Pettymys Arvoa lisäävä

Suoritustaso 

matala, 

tärkeys 

keskitasoa

Suoritustaso 

matala, 

tärkeys 

korkea*

Pettymys Arvoa lisäävä

Sote-palvelut

Suoritustaso 

matala, 

tärkeys 

korkea

Suoritustaso 

matala, 

tärkeys 

korkea*

Pettymys Avainasema

Suoritustaso  

keskitasoa, 

tärkeys 

matala

Suoritustaso 

keskitasoa, 

tärkeys 

korkea*

Pettymys Arvoa lisäävä

Suoritustaso 

matala, 

tärkeys 

matala

Suoritustaso 

matala, 

tärkeys 

korkea*

Pettymys Arvoa lisäävä

Yhdyskuntatekniikka

Suoritustaso 

korkea,  

tärkeys 

korkea

Suoritustaso 

korkea,  

tärkeys 

korkea*

Tyydyttäjä Avainasema

Suoritustaso 

korkea,  

tärkeys 

korkea

Suoritustaso 

korkea,  

tärkeys 

korkea*

Tyydyttäjä Avainasema

Suoritustaso 

korkea,  

tärkeys 

korkea

Suoritustaso 

korkea,  

tärkeys 

korkea*

Tyydyttäjä Avainasema

Ympäristö ja pelastus

Suoritustaso 

keskitasoa, 

tärkeys 

keskitasoa

Suoritustaso 

keskitasoa, 

tärkeys 

matala*

Neutraali Merkityksetön

Suoritustaso 

keskitasoa, 

tärkeys 

keskitasoa

Suoritustaso 

keskitasoa, 

tärkeys 

matala

Neutraali Merkityksetön

Suoritustaso 

keskitasoa, 

tärkeys 

korkea

Suoritustaso 

keskitasoa, 

tärkeys 

matala*

Neutraali Yllätyksetön

Muut asiat

Suoritustaso 

matala, 

tärkeys 

ristiriitainen

Suoritustaso 

matala, 

tärkeys 

korkea

Pettymys Arvoa lisäävä

Suoritustaso 

matala, 

tärkeys 

ristiriitainen

Suoritustaso 

matala, 

tärkeys 

korkea*

Pettymys Arvoa lisäävä

Suoritustaso 

matala, 

tärkeys 

ristiriitainen

Suoritustaso 

matala, 

tärkeys 

korkea*

Pettymys Arvoa lisäävä

2019

*Ti lastol l i sesti  merki tsevä

Palveluosa-alue

2011 2015
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Toimintasuositukset, rajoitukset ja jatkotutkimus 
 

Toimintasuositukset 

Koska päätelty tärkeys on tehty palveluosa-alueittain, ei tämän tutkielman tuloksien 

perusteella pytytä ottamaan kantaa yksittäisten palvelujen kehittämiseen. Tämän 

rajoitteen takia tässä tutkielmassa tehdyt TST-analyysit eivät palvele tärkeys-

suoritustasoanalyysin alkuperäistä päätarkoitusta, eli tarjoa päätöksentekijöille tietoa 

siitä, mihin osa-alueisiin tai palveluihin kohdistaa resursseja ja mihin ei. Sen sijaan tämän 

tutkielman suurin anti käytännön viranhaltijoille lienee vahvistus siitä, että kansalaisten 

tyytyväisyyteen perustuva palvelujen mittaus on altis monille epävarmuuksille.  

 

Joitakin suosituksia tutkielman tuloksiin perustuen voidaan kuitenkin 

esimerkinomaisesti antaa. Yksittäisistä palveluosa-alueista vahvimpia suosituksia voi 

antaa YTK- ja TN-palveluista. TST-analyysin perusteella Espoon kaupungin kannattaa 

ylläpitää YTK-palveluiden korkeaa suoritustasoa, sillä sekä todetun että päätellyn TST-

analyysin tulokset osoittavat tähän suuntaan jokaisena tarkasteluvuonna.   YTK-palvelut 

ovat avainasemassa espoolaisten kokonaistyytyväisyyden muodostumisessa, ja niihin 

kannattaa panostaa ja kohdentaa resursseja jopa muiden palvelujen kustannuksella.  

 

TN-palvelut ovat toinen palveluosa-alue, johon panostamalla on mahdollista parantaa 

espoolaisten kokonaistyytyväisyyttä. Vaikka espoolaiset eivät ole nimenneet TN-

palveluja keskivertoa tärkeämmiksi, päätelty TST-analyysin tulokset osoittavat, että 

parantamalla TN-palveluita voidaan mahdollisesti parantaa espoolaisten 

kokonaistyytyväisyyttä enemmän kuin joihinkin muihin palveluosa-alueisiin 

panostamalla.   

 

Kuntapalvelujen laatu -kyselyä voisi muuttaa niin, että siinä pyydettäisiin vastaajia 

arvioimaan suoraan palvelujen tärkeys. Näin saataisiin nykyistä varmempaa tietoa 

kuntapalvelujen tärkeydestä.  Muutoksen haittapuoli olisi se, että se muuttaisi 

kyselylomaketta huomattavasti aiempien vuosien kyselyihin verrattuna. Tämä voisi 

haitata Kuntapalvelujen laatu -kyselytutkimuksen aikasarja-asetelmaa. Lisäksi jos 
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esimerkiksi vuoden 2019 kyselyssä olisi kysytty jokaisen yksittäisen palvelun tärkeyttä 

erikseen, olisi kyselyn pituus kasvanut huomattavasti, kun 78 kysymyksen sijaan 

kysymyksiä olisi kaksinkertainen määrä, 156 kappaletta. Tämä voisi aiheuttaa 

vastaajaväsymystä, josta Herian ja Tomkins (2012, 68) varoittavat. 

 

Rajoitukset ja jatkotutkimus 

Tämä tutkielma käsittelee TST-analyysin eri tekotapoja Espoon kaupungin kontekstissa, 

eikä tulokset ole sen takia laajasti yleistettävissä. Toisaalta tämä tutkielma asettuu 

osaksi aikaisempaa tutkimusta, jossa on tehty erilaisia TST-analyyseja paikallistason 

julkista palveluista ja vertailtu niiden tuloksia. 

 

Tutkielmassa esitellyt kaksi eri tapaa määrittää palveluiden tärkeys sekä eri tapojen 

tulosten vertailu havainnollista mittaustavan suurta merkitystä saatuihin tuloksiin. TST-

analyysi on kuitenkin vain yksi tapa analysoida julkisia palveluita, eikä se siksi pysty 

tarjoamaan kuin yhden näkökulman asiaan. Tässä tutkielmassa on pyritty tämän takia 

liittämään TST-analyysi osaksi laajempaa julkisten palveluiden ja tyytyväisyyden 

tutkimuksen kenttää.  

 

Päätelty tärkeys tehtiin vain yhdellä tapaa tässä tutkielmassa. Tulevaisuudessa olisi 

mielenkiintoista muodostaa päätelty tärkeys myös useammalla eri tavalla esimerkiksi 

muuttamalla selitettävää muuttujaa tai korrelaatiokertoimiin pohjautuen. Toisaalta 

tämän tutkielman päätelty tärkeys on tavallisesta poikkeava muodostettujen 

summamuuttujien vuoksi.  

 

Myös todetun tärkeyden muodostus tässä tutkielmassa eroaa tavanomaisesta tavasta. 

Tehostamis- (ei-tärkeä) ja parantamistarpeen yhtäaikaisen tarkastelun kautta pystyttiin 

tarkastelemaan tavallista monipuolisemmin kansalaisten mielipiteitä palveluosa-

alueiden tärkeydestä. Sen lisäksi, että selvitettiin mitä palveluita halutaan tehostettavan 

tai parannettavan, tutkielmassa osoitettiin myös ne palvelut, jotka eivät herättäneet 

mielipiteitä kumpaankaan suuntaan.  
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Tutkielma ei selvitä kansalaisten taustatekijöiden, kuten ammatin tai siviilisäädyn, 

vaikutusta TST-analyysin tuloksiin. Mielenkiintoinen lisä TST-analyysiin olisi ollut 

tarkastella sitä, kuinka kansalaisen omakohtainen käyttökokemus vaikuttaa palvelun 

tärkeyteen. Tähän liittyen yksi tämän tutkielman rajoite on se, että ei ole selvää, kuinka 

paljon en osaa sanoa-vastausvaihtoehtojen poisjättö vaikutti tuloksiin. Joidenkin 

palvelujen kohdalla en osaa sanoa-vastausten määrä oli huomattava.  

 

Myös odotuksien toteutumattomuuden mallin (EDM) liittäminen osaksi tärkeys-

suoritustasoanalyysiä olisi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde. Tässä 

tutkielmassa EDM esiteltiin osana tyytyväisyyden tutkimuksen viitekehystä, mutta 

varsinaista malliin pohjautuvaa analyysiä ei pystytty tekemään.  

 

Tutkielman tulosten perusteella ei pystytä osoittamaan yhtä oikeaa tapaa tehdä tärkeys-

suoritustasoanalyysi. Pikemminkin tulokset viittaavat siihen suuntaan, että eri tekotavat 

tukevat toisiaan. Tyytyväisyyskyselyjen roolia hallinnossa pohdittaessa todetun 

tärkeyden voi ajatella edustavan enemmän kansalaisten osallistumista tukevaa puolta, 

kun taas päätelty tärkeys edustaa teknisempää suoritustason mittausta. Näin ajateltuna 

todettu ja päätelty tärkeys eivät ole toistensa korvikkeita vaan täydentävät toisiaan. 

Tulosten erot osoittavat moniulotteisuuden, joka on otettava huomioon kansalaisten 

tyytyväisyyden mittaamisessa. 
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