
Resultat av enkäten till vårdnadshavarna 2018 

Huoltajakyselyn tulokset 2018 

Enhet/Yksikkö : Kronoby kommun / Kruunupyyn kunta  

 

Trivsel och trygghet/ Viihtyminen ja turvallisuus 

Antal svarande/ Vastaajien määrä: 168 

 Stämmer 
inte alls/ 
Ei pidä 

lainkaan 
paikkansa 

Stämmer 
ganska 
dåligt/ 

Pitää melko 
huonosti 

paikkansa 

Stämmer 
ganska bra/ 
Pitää melko 

hyvin 
paikkansa 

Stämmer 
bra/ 

Pitää hyvin 
paikkansa 

Jag upplever att mitt barn trivs och gärna kommer till 
daghemmet/familjedagvårdaren. 
Koen, että lapseni viihtyy ja tulee mielellään 
päiväkotiin/perhepäivähoitajalle. 

0 % 2,4 % 22,6 % 75 % 

Jag som vårdnadshavare känner mig trygg när jag 
lämnar mitt barn vid daghemmet/familjedagvårdaren. 
Tunnen oloni huoltajan ominaisuudessa turvalliseksi 
jättäessäni lapseni päiväkotiin/perhepäivähoitajalle. 

0 % 1,8 % 14,3 % 83,9 % 

Jag upplever att personalen ingriper vid problem och 
konflikter. 
Koen, että henkilöstö puuttuu ongelmiin ja 
ristiriitatilanteisiin. 

0,6 % 4,2 % 29,9 % 65,3 % 

 

Värderingar och verksamhetskultur / Arvot ja toimintakulttuuri 

Antal svarande/ Vastaajien määrä: 168 

 Stämmer 
inte alls/ 
Ei pidä 

lainkaan 
paikkansa 

Stämmer 
ganska 
dåligt/ 

Pitää melko 
huonosti 

paikkansa 

Stämmer 
ganska bra/ 
Pitää melko 

hyvin 
paikkansa 

Stämmer 
bra/ 

Pitää hyvin 
paikkansa 

Jag upplever att småbarnspedagogiken bygger på 
goda värderingar. 
Koen, että varhaiskasvatus rakentuu hyville arvoille. 

0 % 0 % 20,4 % 79,6 % 

Jag upplever att personalen bryr sig om mitt barns 
intressen och önskemål. 
Koen, että henkilöstö välittää lapseni kiinostuksen 
kohteista ja toiveista. 

0 % 1,8 % 21,4 % 76,8 % 

Jag upplever att det råder god stämning vid 
daghemmet/familjedagvårdaren. 
Koen, että päiväkodissa/perhepäivähoitajalla on hyvä 
ilmapiiri. 

0,6 % 2,4 % 26,8 % 70,2 % 

 
 



Verksamheten vid enheten / Toiminta yksikössä 

Antal svarande/ Vastaajien määrä: 168 

 
Stämmer 
inte alls/ 

Ei pidä 
lainkaan 

paikkansa 

Stämmer 
ganska 
dåligt/ 

Pitää melko 
huonosti 

paikkansa 

Stämmer 
ganska bra/ 
Pitää melko 

hyvin 
paikkansa 

Stämmer 
bra/ 

Pitää hyvin 
paikkansa 

Mitt barn ges goda möjligheter till lek. 
Lapselleni annetaan hyvät mahdollisuudet leikkiin. 

0 % 0 % 13,8 % 86,2 % 

Jag upplever att personalen är delaktig och engagerad 
i barnens lek. 
Koen, että henkilöstö osallistuu ja paneutuu lasten 
leikkiin. 

0 % 3,7 % 29,3 % 67 % 

Mitt barn ges goda möjligheter till lärande. 
Lapselleni annetaan hyvät mahdollisuudet 
oppimiseen. 

0 % 1,2 % 24,6 % 74,3 % 

Jag upplever att den pedagogiska verksamheten är 
tillräckligt mångsidig. 
Koen, että pedagoginen toiminta on riittävän 
monipuolista. 

0 % 4,9 % 20,1 % 75 % 

Jag känner mig nöjd med den tid som ges för 
utevistelse. 
Olen tyytyväinen ulkoiluun varattuun aikaan. 

0,6 % 2,4 % 14,4 % 82,6 % 

Jag upplever att mitt barn får det stöd det behöver. 
Koen, että lapseni saa tarvitsemaansa tukea. 

0 % 2,4 % 21,6 % 76 % 

Personalen anpassar verksamheten efter mitt barns 
förutsättningar. 
Henkilöstö sopeuttaa toiminnan lapseni edellytyksiin. 

0 % 3 % 24,7 % 72,3 % 

Jag upplever att daghemmet/familjedagvårdaren har 
fungerande rutiner. 
Koen, että päiväkodissa/perhepäivähoitajalla on 
toimivat rutiinit. 

0 % 0,6 % 13,7 % 85,7 % 

 

Information och samarbete / Tiedotus ja yhteistyö 

Antal svarande/Vastaajien määrä: 168 

 Stämmer 
inte alls/ 

Ei pidä 
lainkaan 

paikkansa 

Stämmer 
ganska 
dåligt/ 

Pitää melko 
huonosti 

paikkansa 

Stämmer 
ganska bra/ 
Pitää melko 

hyvin 
paikkansa 

Stämmer 
bra/ 

Pitää hyvin 
paikkansa 

Jag får tillräcklig information om hur mitt barn har det 
vid daghemmet/familjedagvårdaren. 
Saan riittävästi tietoa lapseni ajasta päivä-
kodissa/perhepäivähoitajalla. 

1,2 % 10,1 % 38,7 % 50 % 

Informationen om olika aktiviteter är bra och ges i 
tillräckligt god tid. 
Erilaisista toiminnoista tiedottaminen toimii ja tietoa 
annetaan hyvissä ajoin. 

1,2 % 10,8 % 31,7 % 56,3 % 



 

 Stämmer 
inte alls/ 

Ei pidä 
lainkaan 

paikkansa 

Stämmer 
ganska 
dåligt/ 

Pitää melko 
huonosti 

paikkansa 

Stämmer 
ganska bra/ 
Pitää melko 

hyvin 
paikkansa 

Stämmer 
bra/ 

Pitää hyvin 
paikkansa 

Jag upplever att personalen lyssnar till och respekterar 
de åsikter jag har som vårdnadshavare. 
Koen, että henkilöstö kuuntelee ja kunnioittaa 
mielipiteitäni huoltajana. 

0,6 % 1,8 % 23,4 % 74,3 % 

Jag känner mig trygg att ta upp även svåra saker med 
personalen och litar på att personalen även gör det 
med mig. 
Voin ottaa puheeksi myös vaikeita asioita henkilöstön 
kanssa ja luotan siihen, että henkilöstö toimii näin 
myös minun suhteeni. 

0,6 % 3 % 26,5 % 69,9 % 

Jag känner mig delaktig i utarbetandet av barnets plan 
för småbarnspedagogik. 
Tunnen olevani osallinen lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelman laatimisessa. 

1,2 % 3,6 % 29,7 % 65,5 % 

Jag är nöjd med föräldramöten. 
Olen tyytyväinen vanhempainkokouksiin. 

1,2 % 3,7 % 30,4 % 64,6 % 

Jag upplever överlag att samarbetet mellan 
personalen och hemmet fungerar bra. 
Koen ylipäätänsä, että henkilöstön ja kodin välinen 
yhteistyö toimii hyvin. 

0,6 % 3,6 % 21,6 % 74,2 % 

 

 

 

 


