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Varhaiskasvatuskysely 2021

Tulokset



Kyselyn taustatiedot

Varhaiskasvatuskysely julkaistiin joulukuussa 2021. Kysely lähetettiin kaikille 
varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluiden piirissä oleville perheille/huoltajille. 

Kyselyyn lähetettiin sähköinen vastauslinkki Daisyn kautta. Kyselystä tiedotettiin 
kaikkia asiakasperheitä Daisyn kautta ja kaupunkilaisia kaupungin 
tiedotuskanavien kautta.

Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on 273 lasta. Vastauksia saatiin 97.

Kysely toteutetaan ensi vuonna uudelleen, jolloin saadaan vertailutietoa.

Kyselyyn vastasivat lasten huoltajat. He arvioivat kysymyksiä asteikolla Täysin 
samaa mieltä (4) – Samaa mieltä (3) – Osittain eri mieltä (2) – Täysin eri mieltä (1).
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Varhaiskasvatussuunnitelma
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Lapselleni on tehty varhaiskasvatussuunnitelma 
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Muut kasvatuskeskustelut
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Oletteko käyneet muita kasvatuskeskusteluja kuin varhaiskasvatussuunnitelma 
tämän toimintakauden aikana? N=97
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Mitä muita kasvatuskeskusteluja 
olette käyneet? (avoimet vastaukset)

• Lapsen viemisen yhteydessä käyty keskustelua mm. ruokailutilanteista kotona.

Kysytty siis yleisiä neuvoja lastentarhaopettajalta.

• Vanhempainilta oli alkusyksyllä, ei varsinainen kasvatuskeskustelu, kyllä. Lapsen 

ryhmä vaihtui syksyllä niin oli kiva kuulla millaisen ryhmään lapsi lähti mukaan.

• Esim. Miten kehittää lapsen vuorovaikutustaitoja lapsen leikeissä

• Erityisopettaja kävi kotona juttelemassa ja antamassa vinkkejä arkeen

• Mm. potalla käymisestä ja päiväunitarpeesta

• Kielellinen kehitys, Iltapäiväunien pelko 

• Yleisesti uhmaiästä

• Käynyt keskustelua päivän touhuista ja miten lapsella sujunut sekä miten lasta on 
huomioitu. 
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Huoltajien mielipide varhaiskasvatuspalveluista

4= täysin samaa mieltä, 3= samaa mieltä, 2= osittain eri mieltä ja 1=täysin eri mieltä
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Lapseni saa myönteisiä kokemuksia ja kokee
oppimisen iloa.

Lapsellani on mahdollisuus monipuoliseen leikkiin
ja toimintaan.

Lapseni saa ulkoilla tarpeeksi.

Lastani kuunnellaan, häntä arvostetaan ja hänen
mielipiteitään otetaan huomioon.

Lapseni turvallisuudesta ja hyvinvoinnista
huolehditaan hyvin.

Lapseni ystävyyssuhteita tuetaan ja hän kokee
kuuluvansa ryhmään.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitut
asiat ja toimintatavat toteutuvat.



Vanhemman kokemus kohtaamisesta ja 
tiedonsaannista
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Saan päivittäisissä kohtaamisissa riittävästi tietoa siitä, miten lapseni päivä
on sujunut.

Saan riittävästi tietoa siitä, miten lapseni oppii ja kehittyy.

Minua kuunnellaan lapseni ruokailuun liittyvissä asioissa.

Minua kuunnellaan lapseni päivälepokäytäntöihin liittyvissä asioissa.

Minulla on mahdollisuus vaikuttaa ryhmän toimintaan vasu-keskustelun
kautta, ottamalla kantaa suunnitteluun tai antamalla palautetta.

Varhaiskasvatuspaikassa vallitsee myönteinen ilmapiiri.

Mielestäni yhteistyö päivähoidon kanssa sujuu hyvin.

Viestintä ajankohtaisista asioista on riittävää ja luontevaa.

Saan lapsestani positiivista palautetta päiväkodin henkilökunnalta.

Annan itse henkilöstölle positiivista palautetta.



Huoltajien toiveita henkilöstön ja huoltajien 
väliseen viestintään (avoimet vastaukset)

• Viestintä on säännöllistä puolin ja toisin. Whatsapin olemme kokeneet hyvänä sekä 

hakiessa ja tuodessa on aina ollut aikaa keskustelulle.

• Toimii hyvin. XXXXilla on ihanan aktiivinen wa-ryhmä sekä yksityisviesteihin vastataan 
nopeasti. 

• Toivoisin enemmän tietoa siitä, miten lapseni päivä on sujunut. Joskus ion käynyt niin, 
ettei iltapäivällä työvuorossa oleva aikuinen tiedä kuinka lapseni on esimerkiksi syönyt 
päivän aikana. Lasta hakiessa aikuiset (ei kaikki) eivät kovin usein ns. oma-aloitteisesti 
kerro päivästä, vaan aina pitää itse kysyä kuinka päivä on sujunut. Watsapissa tiedotus 
toimii hyvin. 

• Wappi-ryhmä on nopea kanava, mutta tärkeät viestit hukkuvat kuvatulvan sekaan. On 
tosi kiva, että kuvia tulee, mutta toivoisin että niitä jaettaisiin jotenkin muuten. 
Työpäivän aikana 47 kertaa piippaava puhelin ärsyttää.

• Toivoisin kuulevani enemmän päivän tapahtumista. Kännykkää joutuu usein 
kyselemään, että lapsen saa klikattua sisään/ulos. Olisi toivottavaa, että henkilökunta 
tulisi omatoimisesti ottamaan vanhemman ja lapsen vastaan sen kanssa, eikä 
vanhemman tarvitsisi sitä kysellä ja etsiä. 

• Toiset ujompia kuin toiset.. Ei meitä vanhempia tarvitse arastella ja kaikesta saa kertoa 
ja keskustella. :)
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Vanhempien toive osallistua toiminnan 
suunnitteluun ja kehittämiseen
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Vanhempien ajatuksia osallistumisesta päivähoidon toimintaan, 
suunnitteluun tai kehittämiseen (avoimet vastaukset)

• Minusta ammattilaiset ovat osanneet tehdä tämän hienosti ja erilaista mielekästä 
toimintaa on ryhmässä paljon. En koe että meidän tarvitsee vanhempina osallistua 
sen enempää. Reissuja enempi lähiympäristöön jäähalli/uimahalli/tori/kirjasto yms
olisi ihanaa saada enempi, jos resurssit vaan antaa myötä. 

• Ei ole tarvetta, koska en näe minkäänlaisia puutteita. 

• Yhteiset tapahtumat päiväkodin ja perheiden kanssa olisivat mukavia. Ryhmissä 
voitaisiin kysyä vanhempien toiveita toimintaan. 

• Olen oikein tyytyväinen toimintaan, vanhempainilta olisi kiva joskus mutta 
koronatilanne tainnut perua sellaiset!

• Yhteiset vanhempainillat koronarajoitusten puitteissa. Kyselyt ovat nopea tapa 
vastata itselle sopivana aikana ja tavoittaa varmasti hyvin vanhempia.  

• Joku ideointihetki yhdessä vapaaehtoisella porukalla voisi olla mukava. 

• esim whatsapp ryhmässä voitaisiin keskustella enemmän ryhmän tulevista asioista.

• Kaikki on hyvin näin. Uskon, että ammattilaiset osaavat suunnitella päivät 
paremmin kuin minä vanhempana.  

11/3/2022 © MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI


