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Yhteenveto Varhaiskasvatuksen 
asiakaskyselystä syksy 2022  

 

Mäntsälän varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien mielipiteitä kysyttiin joulukuussa 2022 

lasten ja huoltajien osallisuuteen sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön 

liittyen. Kyselyyn saatiin yhteensä 163 huoltajan vastausta, joiden lapset olivat varhaiskasvatuksessa 

kunnallisista ja yksityisistä päiväkodeista sekä perhepäivähoidosta.  
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Kyselyyn vastanneista huoltajista 91% oli sitä mieltä, että henkilöstön vuorovaikutus vastaa lapsen 

kehitystä, kiinnostuksen kohteita ja oppimisvalmiuksia. Vastaajien mielestä (78%) henkilöstö 

huomioi lapselta tulleita aloitteita ja vastaa niihin lasten osallisuutta tukevalla tavalla. Edellä 

mainittuun kysymykseen 15% vastasi ei osaa sanoa.  Huoltajista 87% oli sitä mieltä, että henkilöstö 

huomioi hyvin lasten erilaisia tarpeita ja tapoja ilmaista itseään. Huoltajat luottivat siihen, että 

henkilöstö huolehtii siitä, että lapset kokevat olevansa ryhmän jäseniä (88%) ja tulevansa kuulluksi ja 

arvostetuksi sellaisena kuin ovat (88%). Huoltajien mielestä (88%) henkilöstö varmistaa, että lapsilla 

on hyvä olla varhaiskasvatuksessa.  

Avoimessa vastauksessa lasten osallisuuteen liittyen huoltajat kiittelivät päiväkodin ja 

perhepäivähoidon pysyvää ja ammattitaitoista henkilökuntaa, jotka aidosti välittävät lapsista. 

Huoltajien vastauksissa nousi esille lasten erilaisten tarpeiden, toiveiden ja mielenkiinnonkohteiden 

huomioiminen, lasten ja huoltajien kuulluksi tuleminen ja avoin vuorovaikutus. Huoltajien mielestä 

varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset arvot näkyvät arjessa, toiminta on monipuolista ja 

oppimisympäristöt ovat turvallisia.  Huoltajat kokivat, että lapset menevät mielellään 

varhaiskasvatukseen ja pienryhmätoiminnan kautta lasten kaverisuhteiden muodostuminen on 

helpottunut. Päiväkodin pienuus nähdään positiivisena asiana myös lapsen osallisuuden 

näkökulmasta.  

Osa huoltajista toivoi enemmän lasten osallistamista, ymmärrystä lapsen tarpeista ja mielenkiinnon 

kohteista sekä sitä, että lasten toiveita kuunneltaisiin enemmän. Myös varhaiskasvatuksessa 

aloittavien lasten ryhmäytymiseen tulisi panostaa enemmän ja lasten välisiin ristiriita- ja 

kiusaamistilanteisiin tulisi puuttua paremmin.  Huoltajat toivoivat, että heille kerrottaisiin enemmän 
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lapsen päivästä ja ryhmän vaihdosta. Avoimempaa vuorovaikutusta toivottiin henkilöstön ja 

huoltajien välillä.   

Osassa huoltajien vastauksissa nousi huoli sijaisten saatavuudesta sekä siitä, että joinakin aamuina 

yhdellä hoitajalla on monta lasta vastuullaan.  

 

 

Kyselyyn vastanneista huoltajista 91% oli sitä mieltä, että kasvatusyhteistyön lähtökohta on lasten ja 

perheen arvostus sekä avoin, tasavertainen ja luottamuksellinen suhde. Huoltajista 88% koki, että 

heitä ja heidän mielipiteitään lapsistaan arvostetaan ja kunnioitetaan varhaiskasvatuksessa. 

Huoltajista 87% koki, että heillä on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun, 

toimintaan ja arviointiin.  

Avointen vastausten perusteella huoltajat ovat osallistuneet lapsensa varhaiskasvatuksen 

suunnitteluun toteutukseen ja arviointiin monella eri tavalla: Eniten mainintoja saivat 

vasukeskustelut ja päivittäiset kuulumisten vaihdot huoltajien osallisuutta tukevina toimintatapoina.  

Tarvittaessa puhelinsoitto keskellä varhaiskasvatuspäivää on ollut hyvä vaihtoehto keskustella lapsen 

asioita. Huoltajat ovat kiinnostuneita kuulemaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkemyksiä 

lapsensa kehityksestä sekä sen pohjalta keskustella ja suunnitella lapsen kasvatukseen liittyvistä 

asioista sekä kotona että päiväkodissa. Osa huoltajista kokee, että he luottavat varhaiskasvatuksen 

työntekijöihin ja ovat saaneet osallistua lapsensa varhaiskasvatuksen arkeen riittävästi, eivätkä toivo 

enempää osallistumismahdollisuuksia varhaiskasvatuksen toimintaan. He kokevat, että heidät on 

huomioitu vanhempina lapsen varhaiskasvatuksessa sopivissa määrin. Osallistuminen on 

mahdollistunut perheen tarpeen ja halujen mukaisesti.  

Toimiminen vanhempainyhdistyksessä yhdessä henkilökunnan ja muiden vanhempien kanssa on 

hyvä mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa lapsen päiväkodin toimintaa. Lisäksi vanhempainillat, 

juhlat ja erilaisia perhetapahtumat ovat olleet osallistavia ja niissä on välittynyt tunne siitä, että 

huoltajia on kuultu.  
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Huoltajien vastauksissa nousi myös kehittämisehdotuksia osallisuuden lisäämiseksi: Lapselta kotona 

nousevia leikki- ja toimintaideoita voisi koota perheiltä ja tuoda päiväkotiin toteutettavaksi.  

Huoltajilta toivottiin kerättävän palautetta useamminkin kuin kerran vuodessa vasu-keskusteluissa. 

Palautekyselyt lasten mielenkiinnon kohteista voisi toteuttaa esim. puolivuosittain. Vasu 

keskusteluja toivottiin myös pidettävän jo aiemmin syksyllä, jotta lukuvuodelle voisi asettaa 

selkeämmin tavoitteita.  

Avointen vastausten perusteella huoltajien tapaamisia päiväkodissa tulisi olla useammin. Lapsen 

päivästä toivottiin myös enemmän tietoa. Ehdotettiin oman lapsen ryhmän Whatsup-ryhmän 

perustamista, jossa kerrottaisiin päivän/viikon kuulumisista. Henkilökunnan toivottiin osaavan 

kommunikoida englannin kielellä, jotta molemmat huoltajat pääsevät osallisiksi. Tiedottamista tulisi 

olla enemmän mm. päiväkodin oppimisympäristöön ja toimintavälineisiin liittyen. Osa huoltajista 

haluaisi osallistua enemmän, mutta eivät oikein tiedä kuinka tai miten osallistua. Toimivampiin 

varahoitojärjestelyihin ja huoltajan kohtaamiseen varahoitopaikassa tulisi myös kiinnittää huomiota.   

 

 

 

 

Kyselyyn vastanneista huoltajista 92% oli sitä mieltä, että ryhmän oppimisympäristö on rakennettu 

niin, että ilmapiiri on turvallinen, välittävä ja oppimaan innostava. Huoltajista 89% koki, että ryhmän 

pedagoginen oppimisympäristö kannustaa lapsia leikkimään ja vastaajista 90% koki, että 

lapsiryhmän pedagoginen oppimisympäristö kannustaa lapsia liikkumaan. Huoltajista 81% oli sitä 

mieltä, että oppimisympäristöä muokataan lasten mielenkiinnon kohteiden mukaisesti ja oppimaan 

innostavasti. Edellä mainittuun kysymykseen 14% huoltajista vastasi ”en osaa sanoa”. Huoltajista 81 

% mielestä ryhmässä on tarpeeksi toimintavälineitä lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseksi. Tähän 

kysymykseen 13% vastasi ”en osaa sanoa.” 
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Avoimissa vastauksissa huoltajat olivat tyytyväisiä varhaiskasvatuksen fyysiseen oppimisympäristöön 

liittyen. Kiitosmainintoja vastauksissa sai monipuolinen, lasta innostava sekä lasten tarpeita ja 

kiinnostuksen kohteita vastaava oppimisympäristö, joka sisälsi erilaisia toimintamahdollisuuksia sekä 

sisällä että ulkona.  Huoltajat olivat tyytyväisiä siihen, että lähialueita oli hyödynnetty 

oppimisympäristöinä (lähimetsät, leikkipuistot, liikuntasalit). Huoltajien mielestä hyvää oli, että 

päiväkodin piha-aluetta oli uudistettu. Päiväkodin sijaintia lähellä luontoa arvostettiin myös 

vastauksissa. Huoltajat kokivat, että erilaisia leikkivälineitä on riittävästi lasten saatavilla ja lelujen 

kierrättäminen onnistuu ryhmien välillä.  

Avoimissa vastauksissa tuli esille myös toiveita oppimisympäristöjä kohtaan.  Useissa vastauksissa 

kehittämisideat koskivat päiväkotien leikki pihojen toimivuutta. Päiväkodin piha-alueille toivottiin 

enemmän virikkeitä, nurmialueita ja aurinkosuojia. Suuri piha, jossa on paljon lapsia yhtä aikaa 

ulkoilemassa koettiin etenkin pienimpien lasten kannalta haasteellisena valvoa.  

Huoltajat toivoivat, että voisivat tutustua oppimisympäristöihin enemmän, koska heillä ei ole niistä 

tarpeeksi tietoa. Oppimisympäristöjen tulisi olla vastausten perusteella muunneltavia. 

Leikkimateriaaleja ja leluja ja niiden kierrättämistä ryhmien välillä tulisi olla enemmän. Lapsia 

toivottiin ohjattavan enemmän myös lauta- ja palapelien äärelle. Samoin retkiä lähiympäristöön 

myös pienempien kanssa toivottiin lisää. Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön turvallisuuden 

kannalta huoltajat pitävät tärkeänä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksesta huolehtimista ja 

sijaisten palkkaamista henkilöstön poissaoloihin. 

Lisäksi avoimissa vastauksissa huoltajat nostivat esille ruokasalin hälyisyyden, myös aamupalalla 

tulisi olla enemmän vaihtoehtoja. Huoltajille oli huoli henkilökunnan pysyvyydestä ja suuresta 

ryhmäkoosta. Ulkovalvontaan tulisi kiinnittää edelleen enemmän huomioita. Sähköistä 

viestintäkanavaa huoltajien ja henkilöstön välille toivottiin sekä sitä, että varhaiskasvatuksen viestit 

tulisi tulla molemmille huoltajille. Apuvälineitä tuen tarpeessa oleville lapsille tulisi olla riittävästi. 

Esikoululaisille toivottiin uimaopetusta ja vuorohoitoyksikön aukioloaikoja toivottiin laajemmaksi 

aikaisesta aamusta ja myöhäisestä illasta. Varhaiskasvatuksen palveluverkkomuutokseen liittyen 

osalla huoltajista oli huoli pienten yksiköiden lakkauttamisesta ja lasten ja henkilöstön siirtymisestä 

uuteen päiväkotiin. Leikittäjä mummoa toivottiin myös päiväkoteihin. 

Kyselyyn vastanneet huoltajat kiittelivät perhepäivähoitoa hyvänä vaihtoehtona päiväkotihoidon 

rinnalla. Kiitosta saivat myös ohjattu ulkotoiminta ja aikuisen läsnäolo leikissä. Moni kyselyyn 

vastanneista huoltajista koki, että lapset viihtyvät niin päiväkodissa kuin perhepäivähoidossakin ja 

lapsista pidetään varhaiskasvatuksessa hyvää huolta. 
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