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Varhaiskasvatuskysely 2022

Tulokset



Kyselyn taustatiedot 
(suluissa 2021 kyselyn tiedot)

Varhaiskasvatuskysely oli auki 2.-20.11.2022. 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 (273) lasta. Vastauksia saatiin 86 
(97). Varhaiskasvatuskysely on toteutettu edellisen kerran joulukuussa 2021 ja 
saatuja vastauksia hyödynnetään vertailussa. Kysely toteutetaan jälleen ensi 
vuonna, jolloin saadaan lisää vertailutietoa lapsen edun, varhaiskasvatuksen 
laadun ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseksi.

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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Vanhemman kokemus varhaiskasvatuksesta

4= täysin samaa mieltä, 3= samaa mieltä, 2= osittain eri mieltä ja 1=täysin eri mieltä

2022 n= 86 (2021 n= 97)

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

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.

2021 2022



Vanhemman kohtaaminen ja tiedonsaanti 
varhaiskasvatuksessa

4= täysin samaa mieltä, 3= samaa mieltä, 2= osittain eri mieltä ja 1=täysin eri mieltä
2022 n= 86 (2021 n= 97)
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1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Minut kohdataan arvostavasti ja tasavertaisesti.

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
varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelun (vasu-keskustelu) kautta,

ottamalla kantaa suunnitteluun tai antamalla palautetta.

Mielestäni yhteistyö varhaiskasvatuksen (päivähoidon) kanssa sujuu hyvin.

Viestintä ajankohtaisista asioista on riittävää ja luontevaa.

2021 2022
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Sivistyslautakunnan asettama arviointikohde:

Positiivinen vuorovaikutus
4= täysin samaa mieltä, 3= samaa mieltä, 2= osittain eri mieltä ja 1=täysin eri mieltä

2022 n= 86 (2021 n= 97)

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Saan positiivista palautetta vanhemmuudestani.

Varhaiskasvatuspaikassa vallitsee myönteinen
ilmapiiri.

Saan lapsestani positiivista palautetta
varhaiskasvatuksen henkilökunnalta.

Annan varhaiskasvatuksen henkilöstölle
positiivista palautetta.

Saan positiivista palautetta
vanhemmuudestani.

Varhaiskasvatuspaikassa vallitsee
myönteinen ilmapiiri.

Saan lapsestani positiivista
palautetta varhaiskasvatuksen

henkilökunnalta.

Annan varhaiskasvatuksen
henkilöstölle positiivista

palautetta.

2021 3,4 3,3 3,4 3,1

2022 2,8 3,4 3,5 3,1

2021 2022
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Avoin kysymys: 
Vanhempien toiveet henkilöstön ja vanhempien väliseen 

viestintään
n= 40

Vastauksissa nousivat seuraavat asiat:
• Toiveena avointa viestintää, toiveena että kerrotaan pienistäkin poikkeamista ns

normipäivään verrattuna. Esim jos kaverisuhteissa ollut erityistä skismaa tms.

• Viestintä toimii kohtuullisen hyvin. Joskus iltapäivisin hoitaja ei osaa sanoa päivän 

kulusta mitään, tämän tosin ymmärrän koska usein hoitaja saattaa olla sellainen joka 

ei ole lapsen ryhmässä koko päivää.

• Liian usein kuulumisten vaihto jää vain siihen, mitä päiväkodissa oli ruokana ja kuinka 

lapsi on syönyt. Useammin olisi kiva kuulla muutakin.

• Ihana ryhmä ja ihanat aikuiset! Vielä enemmän haluaisin tietää esim lasten 

kohtaamisista muiden lasten kanssa ja kanssakäymisestä, sekä mitä toimintoja 

ryhmässä on ollut! Joku esim pieni kuukausikooste mitä on tehty ja laulettu, olisi kiva! 

Mut olen todella tyytyväinen ryhmään, kiitos ammattilaisille :)

• Viestintä toimii hyvin.



Vastauksissa nousivat seuraavat asiat:

• Avoimet ovet ja "tärkeän aikuisen päivä" (aamupala äitien/isänpäivän 

aikaan) ovat kivoja tapahtumia. Vanhempainiltaa en kaipaa (Miinanhelmen 

pitkäaikainen käyttäjä), mutta ehkä uusien päiväkotilaisten vanhemmat 

kaipaavat!

• Perinteinen vanhempainilta, jossa pääsisi näkemään toisia vanhempia ja 

keskustelemaan ryhmän toiminnasta. Osallistun mielelläni kaikkeen 

mahdolliseen toimintaa kun on tiedossa hyvissä ajoin jotta voi omat työjutut 

järjestellä ja katsoa että pääsee osallistumaan. Esim. kotona tehtäviä juttuja 

lapsen kanssa, kyselyihin vastaaminen.

• Vanhempain vartteja voisi olla useammin. Eskariin lähtemis keskustelu olisi 

ollut kiva käydä opettajan kanssa, että ope olisi saanut joitain tietoja 

lapsestani esikoulun alkuun.

• Esim palautelaatikko? Voisiko saada vaikka välillä kuukausikoosteen tai 

kuvia mitä varhaiskasvatuksessa ollaan tehty ja touhuttu?
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Avoin kysymys: Miten vanhempana haluaisit osallistua 
varhaiskasvatuksen toimintaan, suunnitteluun ja kehittämiseen? 

n=25
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Avoin kysymys: Terveiset varhaiskasvatukselle
n=47

Vastauksissa nousivat seuraavat asiat:

• Meistä aikuisista on ollut helpottavaa, kun ryhmän aikuiset ovat pysyneet samoina. Myös 
ryhmän aikuisten hyvä henki näkyy positiivisena ilmapiirinä. Ennen kaikkea lapsi kokee 
olevansa turvassa, lähtee mielellään päiväkotiin ja kertoo mukavia asioita päivien 
touhuista.

• On tärkeää, että perhepäivähoito pysyy vaihtoehtona päiväkotihoidolle!

• Välillä on aika epäselvää, että mitä lapsella pitäisi olla päällä kun hänet hoitoon tuo. Usein 
on ns autoiluvaatteet ja sitten ryhmä onkin menossa juuri ulos. Välillä taas kun on 
ulkoiluvaatteet, ulos ei mennäkään heti. Vaikka tuontiaika on siis sama. Mielestäni töihin 
lähtevän vanhemman vastuulla ei ole laittaa lapselle lisää vaatteita päiväkodissa, vaan se 
kuuluu hoitajille. Toivoisin myös hieman enemmän tietoa mitä muuta lapsi on päivän aikana 
tehnyt syömisen ja nukkumisen lisäksi.

• Kiitos laadukkaasta ja osaavasta työstä jokaiselle aikuiselle ryhmässä! Tiedän että 
lapsellani on ryhmässä hyvä olla.

• Kiitos sydämellisestä hoidosta, mitä lapseni saa ja tuesta vanhemmuudessa. On aivan 
ihanaa hakea kotiin onnellinen lapsi, joka viihtyy päiväkodissa. Kiitos kasvattajille, jotka 
tekevät sydämellään työtään.
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Kiitos vastauksista!
Kyselyn tuloksia käsitellään:
- varhaiskasvatuksen johtoryhmässä
- sivistyslautakunnan kokouksessa 13.12.2022
- vastaukset julkaistaan varhaiskasvatuksen sivuilla joulukuussa 2022
- vastaukset tulostetaan vanhempien nähtäväksi varhaiskasvatuspaikkoihin
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