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Varhaiskasvatuksessa tehtiin asiakaskysely huoltajille tammikuussa 2020. Kyselyyn vastasi 557 huoltajaa. Kyselyn 
painopisteinä olivat osallisuus ja liikunta.  
 
Kootut tulokset kyselystä: 
 

1. Huoltajille suunnattu informaatio/vaikutusmahdollisuus  
1 = täysin eri mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 3 = osittain samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä 

Vastaajien määrä: 557 

 1 2 3 4 Yhteensä Keskiarvo 

Olen saanut riittävästi tietoa, ohjausta ja neuvontaa 
hakuvaiheessa. 11 40 199 307 557 3,44 

Minulla on ollut mahdollisuus tutustua varhaiskasvatus-
/esiopetuspaikkaan, henkilökuntaan ja toimintaan. 8 24 102 422 556 3,69 

Olen tullut kuulluksi asioidessani varhaiskasvatus-
/esiopetuspaikan esimiehen kanssa. 13 31 166 335 545 3,51 

Olen saanut riittävästi tietoa varhaiskasvatuksen ajankohtaisista 
asioista. 9 35 166 344 554 3,53 

Yhteensä 41 130 633 1408 2212 3,54 
 
 

2. Toiminnan toteuttaminen 
1 = täysin eri mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 3 = osittain samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä 

Vastaajien määrä: 557 

 1 2 3 4 Yhteensä Keskiarvo 

Saan riittävästi tietoa lapseni päivästä 7 32 148 370 557 3,58 

Saan säännöllisesti myönteistä palautetta lapsestani 11 35 156 354 556 3,53 
Lapsellani on päivittäin mahdollisuus valita itselleen mieluista 

tekemistä 7 14 169 361 551 3,6 

Lapseni viihtyy varhaiskasvatuksessa/ esiopetuksessa ja on 
löytänyt sieltä kavereita 4 13 104 435 556 3,74 

Lapseni mielipide ja toiveet selvitetään ja huomioidaan 
varhaiskasvatussuunnitelmaa/ esiopetussuunnitelmaa 

laadittaessa 
4 40 198 307 549 3,47 

Varhaiskasvatus-/ esiopetuspaikan ilmapiiri on positiivinen ja 
hyväksyvä 6 16 99 432 553 3,73 

Henkilöstö on aktiivisesti läsnä ja auttaa lastani onnistumaan 8 25 125 397 555 3,64 
Henkilöstö on helposti lähestyttävää ja vuoropuhelu on avointa ja 

luottamuksellista 8 25 101 420 554 3,68 

Minulle on tarjottu mahdollisuutta vaikuttaa toimintaan ja sen 
suunnitteluun 18 97 182 252 549 3,22 

Yhteensä 73 297 1282 3328 4980 3,58 
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3. Millä tavalla haluaisitte olla osallisena lapsenne varhaiskasvatuspaikan toiminnassa ja miten haluaisitte 
antaa palautetta toiminnan sisällöistä 
vastaajien määrä 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Liikunta 
1 = täysin eri mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 3 = osittain samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä 

Vastaajien määrä: 557 
 1 2 3 4 Yhteensä Keskiarvo 

Lapseni liikkuu aktiivisesti joka päivä varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa 6 19 141 388 554 3,64 

Jokaiseen viikkoon sisältyy ohjattua liikuntaa sekä sisällä että 
ulkona 7 31 147 367 552 3,58 

Sisätiloissa liikutaan monipuolisesti 12 39 209 293 553 3,42 

Piha-alueella liikutaan monipuolisesti 8 35 170 342 555 3,52 
Lähiympäristöä ja luontoa hyödynnetään viikoittaisessa 

liikkumisessa 9 33 147 362 551 3,56 

Liikuntavälineet ovat lasten saatavilla 6 47 187 306 546 3,45 
Kanssani keskustellaan liikunnan merkityksestä lapseni 

kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle 37 151 224 135 547 2,84 

Minulla on ollut mahdollisuus olla mukana toteuttamassa Ilo 
kasvaa liikkuen toimintaa (esim. toiminnalliset vanhempainillat, 

muut liikunnalliset tapahtumat ja juhlat) 
106 149 161 131 547 2,58 

Olen saanut tietoa varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen -
liikuntahankkeesta 92 150 164 145 551 2,66 

Yhteensä 283 654 1550 2469 4956 3,25 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positiiviset/toimivat asiat Kehitettävät asiat 
nykyinen palautejärjestelmä on toimiva enemmän perheiden yhteisiä hetkiä illalla; 

pulkkamäkeä, makkaranpaistoa 
on riittävästi yhteistä toimintaa; vanhempainillat, 
työpajat, toiminnalliset joulujuhlat  

retkistä ja tapahtumista tieto riittävän ajoissa, jotta 
huoltajat voisivat osallistua/olla katsomassa 

asiakaspalautekyselyt ovat hyviä, mielellään 
vastaukset nimettöminä 

yhteinen teemapäivä tai -viikko olisi kiva 
siten, että vanhemmat voisivat osallistua aiheeseen 
liittyvään toimintaan sopivana ajankohtana 

toiminta hyvää, ei tarvetta olla mukana 
suunnittelussa enempää 
hienoa, että työntekijät jaksavat järjestää retkiä ja 
tapahtumia jotka ovat aina odotettuja päiviä 

palautetta saisi antaa suullisesti ja sähköisesti 
hymynaamakysely(sähköinen) lapsille 
osa henkilökunnasta ottaa palautteen 
henkilökohtaisena arvosteluna 

lapsi viihtyy hoidossa ja pääsee tekemään 
monipuolisia asioita päivän aikana 

negatiivista palautetta annetaan liikaa, positiivista 
liian vähän 

palautetta voi antaa sekä henkilöstölle että 
päiväkodin johtajalle; avoin keskusteluyhteys 

liian suuret lapsiryhmät suhteessa tiloihin 

 lapsen arjen näkeminen päiväkodissa olisi mukavaa 
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5. Mitä muuta palautetta haluat antaa varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle 
Vastaajien määrä: 159 

 
Positiiviset/ toimivat asiat Kehitettävät asiat 
työntekijät ovat motivoituneita ja pitävät työstään 
 
henkilökunta mukavaa ja asiansa osaavaa 

tiedottamista voisi parantaa; enemmän tietoa ryhmän 
toiminnasta viikoittain 

huoltajat kokevat saavansa tukea myös itseään 
askarruttavissa asioissa 

jos lapsen hoitopaikka on suljettu, siitä pitäisi saada tieto 
vähintään 1 kk ennakkoon 

huoltajat tyytyväisiä aktiiviseen ja iloiseen menoon aamuisin vastaanotto lapsiystävällisemmäksi 
monipuolista toimintaa; ulkoilua, hiihtoa, retkeilyä, 
teattereita jne. 

vasuun kirjattavista asioista olisi hyvä saada tietää 
ajantasaisesti   

lapsia arvostetaan ja huomioidaan yksilöllisesti, myös 
lapsen erityistarpeet otettu hienosti huomioon 

enemmän positiivista palautetta lapsesta - erityisesti 
lapsen kuullen 

henkilöstö kohtaa lapsen aidosti ja lämpimästi ja ovat 
kiinnostuneita mitä lapselle ja perheelle kuuluu 

liian vähän jää aikaa henkilökunnan kanssa 
keskustelulle päivittäin, esim. iltapäivällä 

henkilökuntaa on helppo lähestyä ja heille on helppo 
puhua 

huonot liikuntamahdollisuudet päiväkodin pihalla  

lasten toiveita ja mielenkiinnon kohteita kuullaan ja 
mahdollistetaan 

henkilöstön kiinnitettävä huomiota vanhempien 
kohtaamiseen, ei koppavaa asennetta 

kiusaamiseen puututaan liikkuminen ja ulkoilu ovat liian paljon riippuvaisia sillä 
hetkellä töissä olevasta henkilökunnasta; 
lapset harvoin ulkona iltapäivällä 

liikunnan merkityksen painottaminen hyvää perheiden erilaisuuden ja erilaisten tarpeiden 
ymmärtäminen 

 

 


