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Jokaisessa kunnassa toteutettiin yksilöllinen 
palautekysely varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten  
huoltajille. Kysymykset olivat erilaiset joka kunnassa.

• Hausjärvi
• Henkilöstö 28 vastaajaa
• Huoltajat 35 vastaajaa

• Janakkala
• Henkilöstö 16 vastaajaa
• Huoltajat 76 vastaajaa

• Loppi
• Henkilöstö ei toteutettu
• Huoltajat 55 vastaajaa

• Riihimäki
• Henkilöstö ei toteutettu
• Huoltajat 160 vastaajaa



VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN 
LAADINNASTA:

- lähes kaikki vastaajista olivat osallistuneet lapsensa vasun 

laadintaan

- jatkossa vastaajat haluavat osallistua vasun laadintaan 

lähitapaamisessa (Hausjärvi 30, Janakkala 64, Riihimäki 125, 

Loppi 39)

- Hausjärvellä varhaiskasvatussuunnitelman kirjaamista 

sähköisenä pidettiin erittäin toimivana ja helppona. Se on 

nykyaikainen ja tietoja voi päivittää ajantasaisesti sekä lukea 

milloin vain. Janakkalassa toivottiin sähköisenä vasulomaketta ja 

ennen keskustelua täytettävää lomaketta. Riihimäellä vastaajat 

mainitsivat myös toiveen sähköisestä yhteydenpidosta ja 

tiedonsiirrosta. 



KEHITTÄMISTOIVEITA:
- Osaa vastaajista mietityttää välittyykö tieto palautteesta 

kaikille tarpeellisille tahoille. Välillä palautetta ei kehtaa 
antaa.

- avoin tiedotus

- Avointa, kiireetöntä ja vapaata keskustelua lapsen 
kasvua ja kehitystä koskevissa asioissa

- lisää aikaa päivittäisiin kohtaamisiin

- aikaa keskusteluun ilman lapsen läsnäoloa

- enemmän keskusteluja ja sovittuja lyhyitäkin 
keskusteluhetkiä 
varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelujen lisäksi 
halukkaille

- henkilökunnan ja huoltajien yhteiset tapaamiset



KEHITTÄMISTOIVEITA:
- enemmän palautetta oman lapsen toiminnasta, tietoa 

lapsen päivittäisestä toiminnasta, esimerkiksi kuvia, 

esimerkiksi enemmän yksityiskohtaisia ja 

konkreettisia kuulumisia lapsen päivästä sekä 

positiivista palautetta

- ei liian montaa asiaa tiedoksi yhdellä kerralla

- Vasukeskustelujen kehittämiseksi vastaajat ehdottivat 

koulutusta henkilöstölle erityispedagogiikasta, 

sensitiivisestä vuorovaikutuksesta ja tuen 

järjestämisestä.

- useammin muiden ammattilaisten (esimerkiksi 

konsultoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien) 

vierailuja lapsiryhmiin sekä laajaa asiantuntijapohjaa 

keskusteluissa.    



KEHITTÄMISTOIVEITA:
- Vasukeskustelulomake saattaa rajata ja ohjata keskustelua liikaa ja 

on vaikea ottaa esille asioita.  Nykyistä 

varhaiskasvatussuunnitelma lomaketta pitäisi kehittää 

selkeämmäksi, jotta yhteistyö olisi sujuvampaa.

- aikuisten pysyvyys, enemmän pysyvää henkilökuntaa

- päiväkodin ja perheen yhteistä toimintaa

- yhteisiä tapaamisia lasten ja muiden vanhempien kanssa

- yhteistyötä perhepäivähoitajien välillä ja päiväkodin kanssa

- vanhempien aktiivista käyttämistä kehittämisessä 

kokemusasiantuntijoina

- sähköisestä yhteydenpidosta ja tiedonsiirrosta (esimerkiksi 

whatsapp, päiväkodin blogi, instagram-tili, paperilomakkeet 

historiaan…)



VARHAISKASVATUKSESSA 
ARVOSTETAAN:

- Vuorovaikutus- ja tunnetaidot

- Kaverisuhteiden tukeminen

- Monipuolinen leikki

- Oppimaan oppimisen taidot

- Arjen taidot, tavalliset arjen touhut

- Ulkoilu, retket

- Monipuolinen toiminta

- Lapsen huomioiminen yksilöllisesti



VARHAISKASVATUKSESSA 
ARVOSTETAAN:

- Sujuva yhteistyö ja vuorovaikutus

- Arvostava kohtaaminen

- Pysyvät, ammattitaitoiset, koulutetut, 
läsnä olevat, turvalliset ja motivoituneet 
aikuiset

- Asioiden hoitaminen sähköisesti

- Läsnäolo lasten kanssa

- Tasa-arvo



LAPSEN  TUKI, toiminut hyvin:
- Varhainen puuttuminen ja huomioiminen, tukea on 

tarjottu nopeasti

- Varhaiskasvatuksen erityisopettajan vierailut ryhmässä

- Tuen kohdentaminen oikeisiin tarpeisiin

- Yhteistyö henkilöstön ja huoltajien välillä, avoin 
vuorovaikutus

- Neuvoja ja tukea myös kotiin, huolet otetaan vakavasti, 
välitetään ja huoltajat kohdataan sekä tarjotaan 
keskusteluapua tarvittaessa

- Lapsen vahvuudet huomioidaan ja niitä kehitetään.

- Henkilöstö on ammattitaitoista ja haluaa tukea lasta.

Muutamat vastaajista eivät 
tienneet onko lapselle tehty 
tuen tarpeen arviointia tai 

tuen suunnitelmaa.



LAPSEN TUKI, haasteita:

- Henkilöstön vaihtuvuus, resurssipula

- varhaiskasvatuksen erityisopettajan 
puuttuminen.

- Lapsen vaihtelevat hoitoajat

- Yhteistyö ei suju (henkilöstön ja huoltajien)

- Tuen saamisen viivästyminen (puheterapia, 
erityinen tuki), Erilaisiin terapioihin on pitkät 
jonot ja aikoja on vaikeaa saada

- Huoltaja ei tiedä mitä lapsen saama tuki 
konkreettisesti on.



LAPSEN TUKI, miten näkyy konreettisesti:

 lapsen eri taidot ovat kehittyneet (kaveri-, sosiaaliset-, tunne- ja vuorovaikutustaidot)

 lapsen itsetunto on vahvistunut

 oma-aloitteisuus lisääntynyt 

 toimintakyky parantunut.  

 lapsi keskittyy paremmin

 puhe on kehittynyt

 omatoimisuus lisääntynyt

 Lapsi on päässyt jonoon tutkimuksia varten. 

 lapsi on oppinut uusia taitoja. 

 Vanhemmat ovat saaneet apua ja resursseja lapsen kanssa toimimiseen.

 Lapsi on saanut kavereita.

 Ryhmään on tullut lisää henkilöstöä. 



LAPSEN TUKI, miten huoltajat saaneet 
osallistua:

 Vastaajat ovat saaneet osallistua tuen järjestämiseen ja arviointiin 

osallistumalla keskusteluihin sekä kertomalla omat mielipiteensä, 

havaintonsa ja kotona toimivat käytännöt. 

 Huoltajien mielipiteet otetaan huomioon ja heitä kuunnellaan. 

 Huoltajat ovat osallistuneet moniammatillisiin tapaamisia. 

 Osa vastaajista ei ollut saanut vaikuttaa mitenkään tai ei osannut 

kertoa onko saanut vaikuttaa.



KIITOS!
”Kiitos päiväkodille, se tosiaan 

tukee perheitä monin tavoin 
arjessa. Pikkulapsiarkea ei 
varmaan pärjäisi läpi ilman 

ammattitaitoisia 
varhaiskasvattajia. ”

”Joka paikassa mahtavaa porukkaa 
ja avointa yhteistyötä ja päiväkodin 
ruoka on kuulemma ihan parasta!”

Teistä jokainen tekee 
tärkeää työtä, kiitos siitä 

kaikille!”

”Kiitos hyvästä hoidosta ja 
kivoista leikeistä!”

”Teette tärkeää työtä!”

”Päiväkodissa on kivaa ja hoitajat on 
kivoja.”

”Hoidossa on kivaa.”

”Me olemme saaneet lapsillemme ihanan 
varhaiskasvatuspaikan ja olemme siitä tosi 

kiitollisia!”

”Teette varhaiskasvatuksessa tärkeää 
työtä, arvostan teitä suuresti!”

”Ihanaa, mahtavaa en malta 
odottaa että kasvan isosiskoksi, 

mutta en halua vielä aikuiseksi.”
”Hyvin menee ja olen saanut kavereita.”

” Kiitos, kun jaksatte huolehtia 
lapsista aina iloisin mielin!”


