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TAUSTAA JA MENETELMIÄ 



TULOKSET AIHEALUEITTAIN 



PALVELUUN OHJAUTUMINEN 

Palveluun ohjautuminen ja toiveiden huomioiminen varhaiskasvatuspaikan 
järjestämisessä on vastaajien mielestä toimiva kokonaisuus.  



 
  

Perheet ovat kokeneet saaneensa palveluohjauksesta 
apua hieman enemmän kuin vuosi sitten. On tärkeää, 
että palveluohjauksesta tiedottaminen on jatkuvaa ja 
säännöllistä.  

TIEDONSAANTI   PALVELUOHJAUS 
Varhaiskasvatuspalveluiden ajantasainen  
tieto on helposti saatavilla 

Kaupungin internet sivut tulevat uudistumaan 
ja varhaiskasvatuksen sähköinen 
viestintäkanava otetaan käyttöön syksyn 2019 
aikana. Toimenpiteillä tehostetaan 
tiedottamista ja tiedon saavutettavuutta. 



VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMISEN PUITTEET 

Varhaiskasvatus- tai 
esiopetuspaikan aukioloajat 
vastaavat perheemme 
tarpeita 

Tilat ja varahoitojärjestely 



Yhteistyö varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa 1/2 

(Keskiarvossa ja -hajonnassa ei ole otettu huomioon 
EOS-vastauksia) 



Yhteistyö varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 2/2 

(Keskiarvossa ja -hajonnassa ei ole otettu huomioon EOS-vastauksia) 



LAPSI OSALLISENA 
VARHAISKASVATUKSESSA 

(Keskiarvossa 
ja -hajonnassa 
ei ole otettu 
huomioon 
EOS-
vastauksia) 



Lapsi osana ryhmää 



VAPAAT KOMMENTIT: 

Huoltajat esittävät toiveita lasten kanssa 

retkeilemisestä ja ulkoilemisesta. Muutamassa 

kommentissa toivotaan, että henkilökunta olisi 

aktiivisesti ja sensitiivisesti lasten parissa myös 

ulkoilun aikana. Huoltajat näkevät aikuisen tuen 

tärkeänä, jotta  lapsi pääsee osaksi  ryhmää. 

Huoltajat toivovat lisää tiedotusta päivittäisistä 

tapahtumista sekä etukäteistiedottamista toiminnan 

muutoksista. Huoltajat kokevat , että lasten 

osallisuus näkyy Kotkan varhaiskasvatuksessa. 

Samoin muutamia kommentteja on siitä, että 

pienryhmätoiminta on hyvä tapa toteuttaa 

varhaiskasvatusta. Huoltajat mainitsivat usein, että 

lapset viihtyvät, kehittyvät ja oppivat 

varhaiskasvatuksessa.. 

 

Tulosten yhteenvetoa 
TOP 5 VÄITTÄMÄT: 

Lapsemme saa leikkiä riittävästi KA. 4,9 

Vanhempana koen, että lapseni on tervetullut varhaiskasvatus- tai 

esiopetuspaikkaan KA. 4,73 

Lapsia ohjataan arjen taitojen oppimiseen (mm. pukeminen, käsien 

peseminen, tavaroista huolehtiminen, ruokailu) KA. 4,71 

Varhaiskasvatus tai esiopetus tukee lapsemme myönteistä kuvaa itsestään 

KA. 4,64 

Lapsemme mielestä hänellä on turvallinen olo varhaiskasvatus- tai 

esiopetuksessa KA. 4,61 

 

BOTTOM 5 VÄITTÄMÄT: 

Varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikan tunnelma on kiireetön ja rauhallinen 

KA. 4,19 

Vanhempien toiveita ja odotuksia kysytään KA. 4,15 

Perheemme on saanut tutustua varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikan 

toimintasuunnitelmaan KA. 3,94 

Lapsen Kasvun kansio on vanhempien nähtävissä ja käytettävissä KA. 3,91 

Kun lapsemme vaihtaa ryhmää, varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaa tai 

siirtyy kouluun, saamme tiedon siitä, että molempien tahojen edustajat 

keskustelevat lapsesta KA. 3,84 



 

 

 

 Tiedottamisen tulee olla järjestelmällistä 
ja kohdentua mm. toiminnan muutoksiin ja 
yksikössä toteutuvan varhaiskasvatuksen 
näkyväksi tekemiseen, lisäksi yksikön 
toimintasuunnitelma on sujuvasti saatavilla 

 Vahvistetaan huoltajien tietoisuutta 
tilanteista, joissa lapsen asioita käsitellään 
yhdessä mm. siirtymät ryhmästä/yksiköstä 
toiseen sekä lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelman laadinta 

 Kuvataan ja tiedotetaan lasten ja 
huoltajien osallisuusmahdollisuuksista 
selkeästi ja toistuvasti (mm. kasvun kansiot 
säännöllisesti huoltajien nähtävillä)  

 Vaalitaan varhaiskasvatus- tai 
esiopetuspaikan kiireetöntä tunnelmaa 

 

 Varhaiskasvatuksen ja vanhempien 
yhteistyön vahvuuksia ovat henkilöstön 
aktiivisesti toteuttama yhteistyö, avoin ja 
luottamuksellinen vuorovaikutus sekä se, että 
toiminta vastaa lapsen ja perheen 
toiveisiin/tarpeisiin. 

 Varhaiskasvatuksen toteuttamisen ja 
lapsen osallisuuden vahvuuksiksi nousivat 
lapsen liikkuminen ja liikunta sekä osallisuus 
leikki- ja oppimisympäristön rakentelussa. 
Huoltajat kokevat, että aikuiset ovat 
kiinnostuneita lasten ajatuksista ja 
kunnioittavat niitä. Lisäksi heillä on kokemus, 
että lapsi saa leikkiä riittävästi. 

 Lapsi osana ryhmää vahvuuksina huoltajat 
näkevät lapsen myönteiset kokemukset 
varhaiskasvatuksesta sekä olemisesta osana 
ryhmää. Toiminnan koetaan tukevan lapsen 
myönteistä kuvaa itsestään.   

 

Kehittämiskohteet      Vahvuudet 
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