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Vastauksia yhteensä 504

Kuntalaiskyselyn perusraportin tiivistelmä

• Vastaajista 68 % on asunut Pälkäneellä yli 10 vuotta ja näistä jopa 45 % yli

20 vuotta

• Alle kolme vuotta asuneita on 6 % ja vapaa-ajan asukkaita 10 %

• Vastaajista 64 % oli naisia, 35 % miehiä ja 2 % ei halunnut kertoa

sukupuoltaan

• 47 % ilmoitti työnantajakseen, yksityisen yrityksen tai oman yrityksen

• 24 % vastaajista työskentelee julkisella sektorilla (kunta tai valtio)

• 23 % vastaajista ei ole työelämässä

• 42,4 % vastaajista asuu kahden tai useamman aikuisen taloudessa, ei

alaikäisiä lapsia

• Lapsiperheen edustajia on vastaajissa 38,9 %

• 16,1 % vastaajista asuu yksin
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Vastausten arviointiasteikko 
(1 = erittäin huonosti – 5 = erittäin hyvin)

• Miten hyvin kykenet mielestäsi hoitamaan asioitasi kunnan kanssa?  ka 

3,4

• Miten Pälkäne pärjää hyvän asumisen ja elämisen kuntana kuntien 

keskinäisessä kilpailussa?  ka 3

• Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä asiaa hyvässä kotikunnassa?

• Hyvä asuinympäristö 62 %

• Hyvät palvelut 57 %

• Turvallisuus 38 %

Vähiten tärkeitä:

- hyvät toimeentulomahdollisuudet 11 % 

- jokin muu 3 %
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• Miten todennäköistä on, että asut edelleen Pälkäneellä kolmen vuoden 

kuluttua?

• Erittäin todennäköistä 56 %

• Erittäin epätodennäköistä 7,6 %

• Keskiarvo 4,1

• Miten hyvin Pälkäneen kunta on onnistunut työssään?

• Top 3 keskiarvot

1. Kirjasto 4,1

2. Liikunta 3,8

3. Retkeily ja virkistys 3,6

• Heikommat 3 keskiarvot

1. Joukkoliikenne ja palveluliikenne 1,9

2. Kaavoitus & tekniset palvelut 2,4

3. Rakentaminen, tontit ja asuminen sekä Pälkäneen Valokuitu 2,6
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• Kunnan toiminta

• Asiointi kunnan kanssa on sujuvaa 2,9

• Kunnan toiminta on demokraattista 2,7

• Kunnan viestintä on selkeää ja ajantasaista 2,5

• Kunnan toiminta on tasapuolista 2,3

• Kunta saa asioita aikaan 2,3

• Talouteen ja hallintoon liittyvät väittämät

• On parempi korottaa kunnallisveroa kuin karsia palveluja 3,2

• Kuntani itsenäisyys on niin tärkeää, että olen valmis sen takia tinkimään 

palveluista ja/tai hyväksymään verojen korottamisen 2,9

• Pälkäneen talous on hyvin hoidettu 2,5

• Kuntia tulisi yhdistää kuntaliitoksilla suuremmiksi yksiköiksi 2,2
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• Yleisiä väittämiä

• TOP 3 keskiarvot

• Pälkäne on hieno loma- ja vierailukohde 3,9

• Pälkäneellä on hyvä asua ja elää 3,8

• Pälkäneellä on yrittäjänä hyvä toimia 3,1

• Pälkäneläisyys on kuntalaisille tärkeä, yhdistävä tekijä 3,1

• Vierailijat kokevat pälkäneläisyyden miellyttävänä ja toimivana ilmapiirinä sekä 

palveluina 3,1

• Heikoimmat 3 keskiarvoa

• Luotan kuntaani. Kunnan luottamushenkilöt, virkamiehet ja muu henkilöstö pitävät 

puoltani niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin 2,6

• Pälkäneen kunta ymmärtää arkeani, ymmärtää ihmistä 2,6

• Pälkäneen palvelut mahdollistavat kaikenlaisten ihmisten ja perheiden elämän 

laadun sekä sujuvuuden 2,9

Kuinka todennäköisesti suosittelisit muuttamaan Pälkäneelle? 3,5
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Avointen vastausten keskeiset nostot

Kun kerrot Pälkäneestä jollekin ulkopuoliselle, mitä siitä kerrot?
(306 vastausta)

• ylivoimaisesti eniten mainittu oli luonto – 206 mainintaa (sisältää 

maininnat vesistöistä)

• luonnon yhteydessä mainittiin usein myös kunnan sijainti

• kyläyhteisöt, -aktiviteetit & tapahtumat ja palvelukeskukset mainittiin 

125 kertaa

• kylien yhteydessä mainittiin usein hyvä ilmapiiri ja yhteistyö 

• historia mainittiin 60 kertaa (mukana erillismaininnat esim. rauniokirkosta, 

kulttuuriperinnöstä ja aapiskukosta/Medelplanista)

• Urheilu ja liikunta (toiminta tai harrastusmahdollisuudet) mainittiin 36 

kertaa

• Kulttuuri mainittiin 17 kertaa
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Mitkä asiat Pälkäneessä ovat sinulle tärkeitä? 
(324 vastausta)

• useimmin mainittiin mm. luonto, rauhallisuus ja turvallisuus

• myös kylien merkitys, aktiivisuus ja yhteisöllisyys korostui

• ”onkkaalakeskeisyys” koettiin ongelmalliseksi

• koulutilanne huolestutti monia

• julkisten kulkuyhteyksien puute huolestutti

• terveydenhuollon tilanteeseen oltiin tyytymättömiä – toisaalta se sai myös 

kiitosta
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Terveiset kunnan hallinnolle
(307 vastausta)

• epätasapuolisuus kunnan kehittämisessä nousi eniten esille

• Onkkaalan kylänraitin kunto ja yleisilme sekä kevyen liikenteen 

väylien puuttuminen

• kunnan hallinnon aktiivisuudesta ja toiminnasta

• useimmat kriittisiä tyyliin ”hyvä veli -verkosto kumoon ja toiminta & ajattelu 

nykyaikaiseksi”

• mukana oli kuitenkin myös positiivisia tsemppitoivotuksia uudelle 

kunnanjohtajalle ja valtuustolle

• huolestuneita oltiin myös virkamiesten nopeasta vaihtuvuudesta

• uudelle kunnanjohtajalle asetettiin paljon odotuksia ja toisaalta kiiteltiin hyvästä 

näkyvyydestä ja aktiivisuudesta

• kunnan tiedotus ja viestintä sekä kunnan markkinointi nousivat myös 

esiin kriittisessä mielessä
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• useita kommentteja tuli asuntojen, erityisesti nuorille ja nuorille 

perheille sopivien (vuokra)asuntojen puutteesta

• tässä yhteydessä esiin nostettiin usein Roholan alue, jonka markkinointiin ja 

kehittämiseen toivottiin aktiivisuutta

• terveydenhuolto sai sekä risuja että ruusuja, mutta enemmän kuitenkin 

risuja

• koulutilanne herätti jonkin verran huolta

• Pakanrannan alueen edelleen kehittäminen nousi monesti esiin

• leirintäaluetta on jääty kaipaamaan

• Kesä-/kausiasukkaiden parempi huomiointi mainittiin muutamaan 

kertaan

• toivottiin myös helppoa tapaa muuttaa kesäasuminen vakituiseksi
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