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Yleistä asiakaskyselystä

• Kyselyn tavoitteena oli saada huoltajien ja lapsien arvio oman varhaiskasvatus-
/esiopetuspaikkansa toiminnasta ja sen kautta kaupunkien varhaiskasvatus- ja 
esiopetustoiminnasta.

• Tiedonkeruu toteutettiin sähköisenä kyselynä 26.10-11.11 2022. Tutkimukseen oli 
mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, arabiaksi ja 
somaliksi.

• Kohderyhmän muodostivat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten 
varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen palvelujen piirissä olevat huoltajat ja 
lapset.

• Asiakaskyselyyn vastasi yhteensä 17 374 huoltajaa.

• Tutkimus on seuranta vuoden 2020 toteutukselle, johon vastasi 15 269 huoltajaa.

• Tässä raportissa esitetään päätulokset koko pääkaupunkiseudun tulosten osalta.
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Vastausprosentit

Kullekin varhaiskasvatus-/esiopetuspaikalle oli oma sähköinen vastauslinkki. Linkin perusteella vastauksiin täydennettiin 
toimipisteen taustatiedot. Vastausprosenttia on arvioitu suhteessa päiväkodin lapsimäärään. 

Viime toteutuskerran (2020) vastausprosentit: Helsinki 33 %, Espoo 18 %, Vantaa 15 % ja Kauniainen 38 %

HELSINKI
Lasten 
määrä

Vastaus-
määrä

Vastaus-
prosentti

Kunnallinen, suomenkielinen 24 780 8 869 36 %
Kunnallinen, ruotsinkielinen 2 070 873 42 %

Ostopalvelu, ruotsinkielinen 156 59 38 %
Yksityinen, suomenkielinen 3 236 1 550 48 %

Yksityinen, ruotsinkielinen 206 76 37 %
YHTEENSÄ 30 448 1 1427 38 %

VANTAA
Lasten 
määrä

Vastaus-
määrä

Vastaus-
prosentti

Kunnallinen, suomenkielinen 12 689 2 116 17 %

Kunnallinen, ruotsinkielinen 355 59 17 %
Palveluseteli, suomenkielinen 614 28 5 %
Palveluseteli, ruotsinkielinen 70 17 24 %

Yksityinen, suomenkielinen 1 307 118 9 %
Yksityinen, ruotsinkielinen 83 10 12 %
YHTEENSÄ 15 118 2 348 16 %

ESPOO
Lasten 
määrä

Vastaus-
määrä

Vastaus-
prosentti

Kunnallinen, suomenkielinen 1 1690 2 446 21 %
Kunnallinen, ruotsinkielinen 1 408 234 17 %
Ostopalvelut, suomenkielinen 622 217 35 %
Ostopalvelut, ruotsinkielinen 8 2 25 %

Palveluseteli, suomenkielinen 1 264 122 10 %

Palveluseteli, ruotsinkielinen 23 8 35 %

Yksityinen, suomenkielinen 1 186 321 27 %
Yksityinen, ruotsinkielinen 26 9 35 %

YHTEENSÄ 16 227 3 359 21 %

KAUNIAINEN
Lasten 
määrä

Vastaus-
määrä

Vastaus-
prosentti

Kunnallinen, suomenkielinen 319 114 36 %

Kunnallinen, ruotsinkielinen 141 70 50 %
Palveluseteli, suomenkielinen 35 8 23 %
Palveluseteli, ruotsinkielinen 59 36 61 %

Yksityinen, suomenkielinen 24 12 50 %
Yksityinen, ruotsinkielinen 12 0 0 %
YHTEENSÄ 590 240 41 %
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Keskiarvot 2022

1 = täysin eri mieltä, 2 = hyvin eri mieltä, 
3 = jokseenkin eri mieltä, 4 = en samaa enkä eri mieltä, 
5 = jokseenkin samaa mieltä, 
6 = hyvin samaa mieltä, 7 = täysin samaa mieltä

2022

n = 17 374

Minut kohdataan huoltajana arvostavasti ja ystävällisesti 6,4

Lapsellani on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan ja leikkiin 6,2

Lapsellani on kavereita varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikassa 6,2

Lapseni viihtyy varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa hyvin 6,2

Lapseni turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan hyvin 6,1

Minulla on mahdollisuus esittää toiveita ja antaa palautetta lapseni ryhmän toimintaan 6,0

Lapseni vahvuudet, tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioidaan toiminnassa 6,0

Viestintä varhaiskasvatuksen/esiopetuksen ajankohtaisista asioista on riittävää ja luotettavaa 5,9

Lapsen vasu:a tai leops:ia koskevassa keskustelussa sovitut asiat ja toimintatavat toteutuvat lapseni 
varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa

5,9

Saan henkilökunnalta riittävästi tietoa siitä, miten lapseni päivä on sujunut 5,9

Varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä varhaiskasvatuspaikan lisäksi 5,8

Antamani palautteet, ideat ja toiveet on huomioitu 5,8

Lapsellani on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja sisältöön 5,34



Jakaumat 2022 
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Lapsellani on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja sisältöön

Antamani palautteet, ideat ja toiveet on huomioitu

Lapseni vahvuudet, tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioidaan toiminnassa

Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä

Saan henkilökunnalta riittävästi tietoa siitä, miten lapseni päivä on sujunut

Sovitut asiat ja toimintatavat toteutuvat lapseni varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa

Viestintä  ajankohtaisista asioista on riittävää ja luotettavaa

Lapseni viihtyy varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa hyvin

Minulla on mahdollisuus esittää toiveita ja antaa palautetta lapseni ryhmän toimintaan

Lapseni turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan hyvin

Lapsellani on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan ja leikkiin

Lapsellani on kavereita varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikassa

Minut kohdataan huoltajana arvostavasti ja ystävällisesti

1 = täysin eri mieltä 2 = hyvin eri mieltä 3 = jokseenkin eri mieltä 4 = en samaa enkä eri mieltä

5 = jokseenkin samaa mieltä 6 = hyvin samaa mieltä 7 = täysin samaa mieltä



Vertailu kunnan mukaan (2022)

1 = täysin eri mieltä, 2 = hyvin eri mieltä, 
3 = jokseenkin eri mieltä, 4 = en samaa enkä eri mieltä, 
5 = jokseenkin samaa mieltä, 
6 = hyvin samaa mieltä, 7 = täysin samaa mieltä

Espoo Helsinki Kauniainen Vantaa

n 3 359 11 427 240 2 348

1. Lapseni viihtyy hyvin 6,2 6,1 6,4 6,2

2. Minut kohdataan huoltajana arvostavasti ja ystävällisesti 6,5 6,4 6,7 6,4

3. Saan henkilökunnalta riittävästi tietoa siitä, miten lapseni päivä on sujunut 5,9 5,9 6,3 5,9

4. Viestintä ajankohtaisista asioista on riittävää ja luotettavaa 6,0 5,9 6,3 6,0

5. Lapseni turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan hyvin 6,2 6,1 6,5 6,1

6. Lapsellani on kavereita varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikassa 6,2 6,2 6,4 6,2

7. Lapsen vasu:a tai leops:ia koskevassa keskustelussa sovitut asiat ja toimintatavat 
toteutuvat lapseni varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa

5,8 6,0 6,3 6,0

8. Varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri 
oppimisympäristöjä varhaiskasvatuspaikan lisäksi

5,8 5,8 6,3 5,9

9. Lapsellani on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan ja leikkiin 6,2 6,2 6,5 6,3

10. Lapseni vahvuudet, tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioidaan toiminnassa 5,9 5,9 6,2 6,0

11. Lapsellani on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja sisältöön 5,3 5,3 5,5 5,4

12. Minulla on mahdollisuus esittää toiveita ja antaa palautetta lapseni ryhmän 
toimintaan

6,0 6,0 6,3 6,1

13. Antamani palautteet, ideat ja toiveet on huomioitu 5,8 5,7 6,0 5,8

KESKIARVO 6,0 6,0 6,3 6,0
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Vertailu varhaiskasvatusmuodon mukaan 
(2022)

1 = täysin eri mieltä, 2 = hyvin eri mieltä, 
3 = jokseenkin eri mieltä, 4 = en samaa enkä eri mieltä, 
5 = jokseenkin samaa mieltä, 
6 = hyvin samaa mieltä, 7 = täysin samaa mieltä

perhepäivä-
hoito

päiväkoti
ryhmäperhe-

päivähoito

n 328 16 931 115

1. Lapseni viihtyy hyvin 6,4 6,2 6,4

2. Minut kohdataan huoltajana arvostavasti ja ystävällisesti 6,7 6,4 6,5

3. Saan henkilökunnalta riittävästi tietoa siitä, miten lapseni päivä on sujunut 6,5 5,9 5,9

4. Viestintä ajankohtaisista asioista on riittävää ja luotettavaa 6,3 5,9 6,1

5. Lapseni turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan hyvin 6,7 6,1 6,3

6. Lapsellani on kavereita varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikassa 6,4 6,2 6,4

7. Lapsen vasu:a tai leops:ia koskevassa keskustelussa sovitut asiat ja toimintatavat 
toteutuvat lapseni varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa

6,4 5,9 5,8

8. Varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri 
oppimisympäristöjä varhaiskasvatuspaikan lisäksi

6,2 5,8 5,6

9. Lapsellani on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan ja leikkiin 6,4 6,2 6,1

10. Lapseni vahvuudet, tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioidaan toiminnassa 6,3 5,9 6,1

11. Lapsellani on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja sisältöön 5,8 5,3 5,5

12. Minulla on mahdollisuus esittää toiveita ja antaa palautetta lapseni ryhmän 
toimintaan

6,4 6,0 6,1

13. Antamani palautteet, ideat ja toiveet on huomioitu 6,3 5,8 6,0

KESKIARVO 6,4 6,0 6,17



Vertailu tuottamistavan mukaan (2022)

1 = täysin eri mieltä, 2 = hyvin eri mieltä, 
3 = jokseenkin eri mieltä, 4 = en samaa enkä eri mieltä, 
5 = jokseenkin samaa mieltä, 
6 = hyvin samaa mieltä, 7 = täysin samaa mieltä

kunnallinen 
varhaiskasvatus

yksityinen 
varhaiskasvatus

n 14 781 2 593

1. Lapseni viihtyy hyvin 6,1 6,4

2. Minut kohdataan huoltajana arvostavasti ja ystävällisesti 6,4 6,6

3. Saan henkilökunnalta riittävästi tietoa siitä, miten lapseni päivä on sujunut 5,9 6,2

4. Viestintä ajankohtaisista asioista on riittävää ja luotettavaa 5,9 6,3

5. Lapseni turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan hyvin 6,1 6,5

6. Lapsellani on kavereita varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikassa 6,2 6,4

7. Lapsen vasu:a tai leops:ia koskevassa keskustelussa sovitut asiat ja toimintatavat 
toteutuvat lapseni varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa

5,9 6,2

8. Varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri 
oppimisympäristöjä varhaiskasvatuspaikan lisäksi

5,8 6,2

9. Lapsellani on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan ja leikkiin 6,1 6,5

10. Lapseni vahvuudet, tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioidaan toiminnassa 5,9 6,3

11. Lapsellani on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja sisältöön 5,3 5,7

12. Minulla on mahdollisuus esittää toiveita ja antaa palautetta lapseni ryhmän 
toimintaan

6,0 6,4

13. Antamani palautteet, ideat ja toiveet on huomioitu 5,7 6,2

KESKIARVO 5,9 6,38



Kysymykset lapselle: Mikä on kivaa päiväkodissa/varhaiskasvatus-
/esiopetuspaikassa?

Kokonaistasolla lapset 
pitivät useimmiten 
kivoimpana päiväkodissa: 

• Leikkimistä
• Kavereita
• Retkiä
• Jumppaa
• Aikuisia
• Askartelua
• Piirtämistä
• Ulkoilua
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Kysymykset lapselle: Mikä ei ole kivaa päiväkodissa/ 
varhaiskasvatus/esiopetuspaikassa?

Kokonaistasolla mainintoina 
nousivat useimmin esille 
kiusaaminen/lyöminen/töniminen, 
nukkuminen/lepohetki sekä 
ruokaan liittyvät kommentit.

Vanhempien omissa tulkinnoissa ja 
kommenteissa viitattiin mm. 
henkilökunnan vaihtuvuuteen.

Myös ristiriitatilanteisiin kavereiden 
kanssa, erimielisyyksiin siitä mitä 
leikitään sekä leikkien ulkopuolelle 
jäämiseen viitattiin kommenteissa.
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Kehitys 

2020 2022 Muutos

n 15 273 17 374

1. Lapseni viihtyy hyvin 6,3 6,2 -0,1

2. Minut kohdataan huoltajana arvostavasti ja ystävällisesti 6,4 6,4 0,0

3. Saan henkilökunnalta riittävästi tietoa siitä, miten lapseni päivä on sujunut 5,9 5,9 0,0

4. Viestintä ajankohtaisista asioista on riittävää ja luotettavaa 6,0 5,9 -0,1

5. Lapseni turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan hyvin 6,2 6,1 -0,1

6. Lapsellani on kavereita varhaiskasvatus-tai esiopetuspaikassa 6,3 6,2 -0,1

7. Lapsen vasu:a tai leops:ia koskevassa keskustelussa sovitut asiat ja toimintatavat toteutuvat 
lapseni varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa

6,0 5,9 -0,1

8. Varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä 
varhaiskasvatuspaikan lisäksi

5,8 5,8 0,0

9. Lapsellani on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan ja leikkiin 6,2 6,2 0,0

10. Lapseni vahvuudet, tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioidaan toiminnassa 6,0 6,0 0,0

11. Lapsellani on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja sisältöön 5,4 5,3 -0,1

12. Minulla on mahdollisuus esittää toiveita ja antaa palautetta lapseni ryhmän toimintaan 6,0 6,0 0,0

13. Antamani palautteet, ideat ja toiveet on huomioitu 5,8 5,8 0,0

KESKIARVO 6,0 6,0

1 = täysin eri mieltä, 2 = hyvin eri mieltä, 
3 = jokseenkin eri mieltä, 4 = en samaa enkä eri mieltä, 
5 = jokseenkin samaa mieltä, 
6 = hyvin samaa mieltä, 7 = täysin samaa mieltä

Vihreä: 6,0 tai parempi ja punainen: alempi kuin 5,011



Yleisarvosana kouluarvosana-asteikolla 4 = heikko … 
10 = erinomainen

2020: 2022:

Helsinki: 8,8
Espoo: 8,9
Vantaa: 8,9
Kauniainen: 9,2

12



Mitä toivoisit tulevaisuuden varhaiskasvatukselta? Miten kehittäisit 
varhaiskasvatuspalveluita? 1/2

Useimmin kommentit liittyivät lapsiin, 
henkilökuntaan, ryhmiin, kasvatukseen ja 
vanhempiin. Monet kertoivat arvostavansa suuresti 
päiväkodin henkilökuntaa ja heidän tekemää 
työtään. Henkilöstöön liittyvä kritiikki kohdistuikin 
ennen kaikkia henkilöstön mahdollisuuksiin tehdä 
työtään parhaalla mahdollisella tavalla. Palautteissa 
oli paljon myös kehuja ja positiivista palautetta, 
mutta alle on listattu useimmin nousseita teema-
alueita:

Henkilöstö

- Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen, 
jotta henkilökunnan vaihtuvuus laskisi

- Henkilöstömitoitus liian tiukka, ei riittävästi aikaa 
lapsille, henkilöstövaje näkyy arjessa

- Vakisijaisia riittävästi

- Parempaa palkkaa arvokkaasta työstä

Muita teemoja:

- Erityislasten parempi huomioiminen, nyt vievät 
liikaa aikaa ja huomioita muiden lasten hoidolta 
ja aktivoimiselta

- Enemmän retkiä, luonnossa/metsässä, 
kulttuurikohteissa

- Pienemmät ryhmäkoot
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Mitä toivoisit tulevaisuuden varhaiskasvatukselta? Miten kehittäisit 
varhaiskasvatuspalveluita? 2/2

Tiedonkulku

- Tieto siitä, ketä aikuisia missäkin ryhmässä 
tiettynä päivänä (sijaisuudet)

- Enemmän palautetta päivästä, nukkumisen ja 
syömisen lisäksi vasussa sovituista teemoista

Aina on yhtä ihana kuulla niitä pieniä 
yksinkertaisia tapahtumia päiväkotipäivästä, 
mikä antaa kuvan siitä minkälainen oma lapsi 
on ympäristössä ja tilanteissa joista vanhemmat 
jäävät paitsi. Ilo on myös vastaanottaa 
ammattilaisten näkemyksiä lasten hoidosta ja 
opettamisesta. On rikkaus saada kysyttäessä 
vinkkejä pukeutumiseen ja nukuttamiseen yms. 

- Vasu- ja aloituskeskustelujen pitäminen

- Viikko-ohjelmasta ja pedagogisista tavoitteista 

tiedottaminen

Appi tai sähköinen kalenteri johon päivittyisivät 
joko päiväkohtainen erityinen tekeminen tai 
tapahtumat kuten valokuvaus, juhlat joihin saa 
pukeutua tms. Tätähän voisi kehittää melkein 
mihin suuntaan vaan, kuvia lapsesta päivällä 
tms. Tietysti olisi kiva mahdollisuus ryhmäytyä 
enemmän myös muiden lasten vanhempien 
kanssa, mutta tämä on ilmeisesti tietosuoja-asia 
nykypäivänä. 

- Avoimuus kommunikaatiossa

- Enemmän tietoa lapsen ikätason mukaisesta 
toiminnasta ja käyttäytymisestä

- Valokuvia
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Kiitos!

Katja Helkala, katja.helkala@innolink.fi

Petteri Halmela, petteri.halmela@innolink.fi
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