YHTEENVETO PÄIVÄHOIDON KYSELYSTÄ 2017

Päivähoidon asiakaskysely on tehty Kisarinteen päiväkodissa ja Touhulassa ja PikkuTouhulassa hoitokaudella 1.8.2016-31.7.2017 hoidossa olevien lasten vanhemmille.
Kyselyjä lähetettiin yhteensä 69 ja määräaikaan mennessä niitä palautettiin 47.
Palautusprosentti 69.
Kysymykset on jaettu kuuteen eri pääryhmään:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Päivähoidon tilat
Lapsen perushoito
Päivähoidon toiminnan puitteet
Kasvatus
Yhteistyö
Ruusut ja risut

Näiden lisäksi vanhemmilta on tiedusteltu päivähoitoon tutustumisesta hoidon alkaessa ja
onko perhe saanut riittävästi tietoa kunnan päivähoitopalveluista.
Kohtaan ruusut ja risut on kerätty ne kohdat, joista on ollut maininta useammassa
vastauslomakkeessa.

PÄIVÄHOIDON TILAT
Touhulan ja Pikku-Touhulan sisätiloihin vanhemmat ovat olleet erityisen tyytyväisiä.
Sitä vastoin kahdeksan (8) vastauksen mukaan Kisarinteen päiväkodissa ei ole riittävästi
leikkitilaa sisällä.
Kolme (3) vastaajista pitää Kisarinteen päiväkodin maastoa turvattomana/haastavana,
johtuen päiväkodin pihassa olevasta mäestä/kalliosta.
Liikenneratkaisut ovat kolmen (3) vastaajan mielestä turvattomat, koska parkkipaikka on
välittömästi päiväkodin aidan läheisyydessä.
LAPSEN PERUSHOITO
Lapset viihtyvät päivähoidossa. Useat vanhemmat ovat sitä mieltä, ettei päivähoidossa
ulkoilla riittävästi. Lapsen pukeutumiseen tulee myös kiinnittää huomiota. Esim. kuravaatteiden käytöstä vanhemmat muistuttavat. Vastausten mukaan lapset ovat valittaneet
hoitopaikan melusta. Lapset ovat tyytyväisiä päivähoidon ruokailuun.

PÄIVÄHOIDON TOIMINNAN PUITTEET
Lapsiryhmän koko jakaa vanhempien mielipiteitä. Vanhemmat toivovat pienempiä
lapsiryhmiä mm. siksi, etteivät tartuntataudit leviä. Ikäjakaumat ovat kuitenkin suurimman
osan mielestä sopivia. Päivähoidon sääntöjä, kuten: sairas lapsi ei kuulu päivähoitoon ja
päivähoidossa on lelupäivä, kaikki vastaajat pitävät hyvinä.

LAPSEN KASVATUS
Vanhempien kasvatusnäkemykset on osattu, kahta vastausta lukuun ottamatta, ottaa
hoitopaikassa huomioon. Kaksi (2) vanhempaa toivoo enemmän rajoituksia. Toimintaa on
myös useamman vastaajan mielestä järjestetty riittävästi sisällä. Ulkoiluun toivotaan lisää
ohjattua toimintaa.
YHTEISTYÖ
Yhteistyöhön hoitajan/hoitajien kanssa enemmistö on tyytyväisiä.
Hoitoon liittyvistä asioista on ollut helppo keskustella hoitajan/hoitajien kanssa.
Vanhemmat pystyvät mielestään vaikuttamaan hoidon kehittämiseen, sekä pitivät
yhteistyötä riittävänä.
Osa vanhemmista kokee, ettei saa riittävästi palautetta päivän tapahtumista. Osa taas on
erittäin tyytyväisiä palautteen määrään.

RUUSUT
- Laadukasta hoitoa
- Touhulan ja Pikku- Touhulan uudet tilat saavat plussaa.
- Kivat hoitajat, joiden kanssa on helppo jutella.
- Metsäretket ovat kivoja
- Lapsi viihtyy.
- ”Pelkkiä ruusuja”

RISUT
Vastauksissa tulee esille, että kuravaatteiden käyttöä toivotaan. Kisarinteen päiväkodin
pihassa oleva mäki ja kallio koetaan haasteelliseksi. Ulkotoimintaan kaivataan lisää
ohjausta..
Liian korkeat päivähoitomaksut.
Kyselyyn toivotaan lisää vastausvaihtoehtoja.

