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1. TAUSTATIEDOT - ikä

Vastaajien määrä: 61

n Prosentti

alle 20 0 0,0%

20-29 7 11,5%

30-39 38 62,3%

40-49 13 21,3%

50-59 1 1,6%

60-69 2 3,3%

yli 70 0 0,0%



2. TAUSTATIEDOT - ASIAKASSUHDE
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 70
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2. TAUSTATIEDOT - ASIAKASSUHDE
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 70

n Prosentti

Olen nykyinen varhaiskasvatuspalvelujen asiakas 51 83,6%

Olen tuleva varhaiskasvatuspalvelujen asiakas 11 18,0%

En käytä varhaiskasvatuspalveluja 0 0,0%

Olen käyttänyt varhaiskasvatuspalveluja. Mitä ja 

kuinka kauan?

8 13,1%



3. VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN ON HELPPOA
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 63
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3. VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN ON HELPPOA
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 63

n Prosentti

Kyllä 38 62,3%

Ei, miksi? 19 31,1%

En osaa sanoa 6 9,8%

 Olisi jo aika siirtyä sähköiseen hakemukseen

 Paperilomakkeiden tulostaminen on hankalaa jos ei omista tulostinta

 Vanhanaikaiset tavat, tulisi sähköistää kaikki

 Hakemisen pitäisi onnistua sähköisesti

 Paperinen haku kaavake sähköisen sijaan

 Hakulomake täytyi toimittaa paperisena kunnantalolle, eikä pystynyt palauttamaan verkossa.

 Netihakemus puuttuu

 Lomakkeet epäselviä

 Kaavake vanhanaikainen

 Päiväkotiin ei pääse kesken vuoden, ainoastaan kesän jälkeen. Hakulomake on 

vanhanaikainen, vaikea täyttää netissä eikä sitä pysty sieltä suoraan lähettämään 

sähköpostiin

 Ensin tulostat kaavakkeen, täytät sen ja palautat kunnantalolle. Siinä on helppous kaukana



 Sähköinen hakemus puuttuu

 Hakemus pitäisi ehdottomasti voida täyttää ja lähettää sähköisesti esimerkiksi kunnan nettisivuilla. Tällä 

hetkellä käytössä on vain paperinrn lomake, joka täytyy käsin täyttää ja toimittaa kunnantalolle

 Paperien täyttäminen on toisinaan turhauttavaa, mutta en tiedä onko tälle vaihtoehtoakaan olemassa

 Lomakkeet hankalia täyttää kun itsellä ei työaika ole selkeä virastotyö

 Paperiversio, vie turhaa aikaa. Sähköinen olisi nopeampi

 Netin kautta hakemus olisi tätä päivää.

 Sähköinen lomake helpottaisi hakua

 Paperinen lomake on vanhainaikainen

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN - KOMMENTIT



4. HAKEMUKSEEN REAGOIDAAN NOPEASTI
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 72
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4. HAKEMUKSEEN REAGOIDAAN NOPEASTI
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 72

n Prosentti

Kyllä 29 47,5%

Ei 14 23,0%

En osaa sanoa 18 29,5%

Vapaa sana 11 18,0%

 Reagoitiin eli vastattiin pyydettäessä

 Nykytilasta en osaa sanoa

 Vastausten saaminen kestää kategorisesti hyvin pitkään

 Asiat sujuu loistavasti

 Päätöksessä kestää kauan, väliaikatietoja ei saa. Meillä on tosin myös todella positiivinen kokemus hakemuksen reagoinnista, kun

tarvitsimmekin nopeasti lapsellemme hoitopaikan työtilanteen takia niin se järjestyi erittäin nopeasti.

 Meidän perhe on joutunut soitteleen perään, että onko koko hakemusta edes vastaanotettu, kun ei mitään kuittausta tule eikä 

muutenkaan mitään kuulu

 Tein nuorimman lapseni päivähoitohakemuksen jo pari kuukautta sitten, enkä ole edelleenkään saanut hakemukseeni mitään 

vastausta/päätöstä

 Ei todellakaan reagoida. Vaikka vaaditaan hakemaan 4kk ennen hoidon aloitusta niin itse saa odotella sydän syrjällään pahimmillaan 

sinne viikkoa ennen hoidon tarvetta,hyvä jos tutustumaan ehtii!

 Haku prosessista on jo pitkä aika. Viskari haku sujui ihan ok

 Mielestäni kesti molempien lasten kohdalla turhan kauan

 Teimme perhepäivähoitoon hakemuksen 2017 syksyllä ja haimme paikkaa 2018 alkuvuodesta. Saimme tietää paikasta kaksi viikkoa 

ennen hoidon alkua, 2017 jouluna.



5. PALVELU JA OHJAUS HAKUPROSESSIN AIKANA ON HYVÄÄ
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 63
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5. PALVELU JA OHJAUS HAKUPROSESSIN AIKANA ON HYVÄÄ
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 63

n Prosentti

Kyllä 34 55,7%

Ei, koska 11 18,0%

En osaa sanoa 18 29,5%

 Ei ollut mitään ohjausta

 Tietoa saa huonosti, esim. kysytään toiveita hoitopaikasta, mutta tietoa ketä tai millä alueella hoitajia on ei ole saatavilla

 Kyllä, koska puheluihin vastataan aina ja kerrotaan jollain tasolla missä mennään. Ohjaus on ollut aina hyvää, on kerrottu koska

kannattaa jättää hakemus tms.Ei, koska voidaan lupailla katteettomia lupauksia jotka sitten matkan varrella muuttuvatkin.

 Mitään yhteyttä ei prosessin aikana oteta

 Alle 3v ei ole mahdollista valita varhaiskasvatuksen muotoa, vain perhepäivähoito mahdollinen. Syyllistämistä toiveesta, että toivoisi 

lapsen pääsevän päiväkotiin. Perusteluna, että lapsella 3 eri perhepäivähoitajaa saman viikon aikana, elämänsä ensimmäisen 

hoitokuukauden aikana. Oma hoitaja oli sairaana ja kaksi eri hoitajaa sijaisti. Nämä lapselle entuudestaan vieraita ihmisiä. 

Vanhempien piti murehtia, mihin saa lapsen seuraavana päivänä viedä. Silti meille sanottiin, että perhepäivähoito paras muoto. Oma 

perhepäivähoitajamme sairasti paljon ja hoitajat vaihtuivat. Saimme heti pöiväkotipaikan lapsemme täytettyä 3 vuotta.

 Kaikki tiedot varhaiskasvatuspaikoista, hakumenettelystä, maksuista yms on itse etsittävä kunnan nettisivuilta tai soitettava kuntaan. 

Mielestäni kaikille varhaiskasvatusikäisten vanhemmille pitäisi tulla kotiin jonkinlainen esittelypaketti, jossa kerrottaisiin miten 

varhaiskasvatus on täällä järjestetty.

 Ristiriitaista viestintää

 Sain itse kysellä hakemuksen perään. Kunnasta ei oltu missään yhteydessä ennen omaa yhteydenottoa hakemuksen jätön jälkeen. 

En edes tiennyt, onko paperihakenmus saapunut perille.



6. SAIN PÄÄTÖKSEN HOITOPAIKASTA NOPEASTI
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 67
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6. SAIN PÄÄTÖKSEN HOITOPAIKASTA NOPEASTI
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 67

n Prosentti

Kyllä 28 45,9%

Ei 18 29,5%

En osaa sanoa 12 19,7%

Vapaa sana 9 14,8%

 Meni kuukausia mikä on kyllä ymmärrettävää

 Aika nopeasti

 Meidän kohdalla kyllä, koska muita vaihtoehtoja ei ollut.

 Akuutissa tarpeessa saimme nopeasti hoitopaikan. Muissa tilanteissa kun olemme jättäneet 

esim lapsen ensimmäisen hoitohakemusen niin päätös on kestänyt kauan ja se on tullut ihan 

viimetinkaan, että hädin tuskin on kerinnyt hoitopaikkaan tutustumaan. Tämä juurikin "kesken 

kauden" hakemisessa, esim joulu-tammikuun aikana.

 Jonoa oli aika paljon vuonna 21-22

 Kuten jo edellä mainitsin. Lasten ollessa pph ikäisiä,homma ollut täyttä pelleilyä. Hyvä ettei 

oo tullu töihin menoa peruutettua kun niin viime tipassa tulee ilmoitus. Pkn puolle siirryttäessä 

toimi rivakammin.

 en enää muista.

 Paikkoja ei ollut tarjolla, joten kesti reilut 4 kk

 Vastasin asiaan jo kohdassa 5. ja 6.



7. VARHAISKASVATUSTARJONTA ON RIITTÄVÄN MONIPUOLISTA
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 63
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7. VARHAISKASVATUSTARJONTA ON RIITTÄVÄN MONIPUOLISTA
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 63

n Prosentti

Kyllä 30 49,2%

Ei, miksi? 27 44,3%

En osaa sanoa 6 9,8%

 Alle 3-v palvelut eivät ole riittäviä

 Paikkoja tuntuu olevan niukasti

 Henlilökunnan koulutustaso ei nähtävästi riitä kuin rajoitetun lapsityypin kasvatukseen. 

Eli meidän päiväkotiin halutaan nähtävästi vain tietynlaisia lapsia, ja muut ovat ongelmia. 

Vertailu muiden kuntien kanssa antaa Jokioisille ison miinuksen. 

Ehdotan aktiivista kasvatustieteen osaajien rekrytointia. 

Sosionomien kurssit eivät riitä siihen, mitä valtakunnassa pidetään laadukkaana varhaiskasvatuksena. 

Onneksi perhepäivähoidossa on moninaisuutta paremmin sietäviä kasvattajia!

 Ei todellakaan. Alle 3v hoitoa tulisi kehittää, ryhmis ei yksin riitä. Pph:jien ammatillisuus räikeän vaihtelevaa

 Alle 3-vuotiaiden päiväkotihoito pitäisi olla yksi vaihtoehto

 Ei päiväkoti mahdollisuutta alle 3 vuotiaille. Päiväkoti paikkoja liian vähän.

 Alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmä puuttuu.

 Alle kolmevuotiaiden päiväkoti mahdollisuutta ei ole

 Pienten lasten päiväkotiryhmä/vakituinen, muuttumaton varahoitopaikka puuttuu

 Päiväkotipaikka pitäisi olla mahdollista myös alle 3-vuotiaille



 Alle 3-vuotiaille tulisi olla päiväkotihoito mahdollisuus tai muu vastaava

 Alle 3v ei mahdollista päiväkodille

 Alle 3-vuotiaille pitäisi olla päiväkotiryhmä..!

 Miten ei edelleenkään saada ryhmää alle 3-vuotiaille? Perhepäivähoitajat kouluttamattomia ja epäpäteviä ja heille 

pitäisi lapsi viedä hoitoon

 Esim. Alle 3 vuotiaiden päiväkotiryhmät puuttuvat

 Kaipaisin Jokioisillekin ulkoeskaria

 Myös alle 3-vuotiailla pitäisi olla mahdollisuus päästä päiväkotiin, tämä palvelisi paremmin perheitä, joissa on 

useampia lapsia.

 Myös alle 3v lapsille päiväkoti-mahdollisuus olisi hyvä

 Alle 3-vuotiailla vain perhepäivähoito

 Alle 3 vuotiaalle ei ole vuorohoitoa.

 Se, ettei alle kolmevuotiaille tarjota mahdollisuutta päiväkotiin on mielestäni erittäin suuri puute!

 ilmeisesti jokioisilla pikkulapsille tarjolla vain perhepäivähoitoa, mahdollisuus valita päiväkotiryhmä pikkulapsille myös 

toiveena.

 luontopainotteinen päiväkoti?

 0-3-vuotiaille tulisi olla päiväkodissa ryhmä. Tuntuu hölmöltä, että lapset täytyy viedä eri paikkoihin päivähoitoon. 

Harvempi haluaa pitää yli 3v nykyään perhepäivähoidossa, jossa virikkeitä vähemmän.

 Tarjontaa ei voi kutsua monipuoliseksi, jos päiväkotiin pääsee vain yli kolmevuotiaat ja yleensä päiväkotiin on päässyt 

vain sykysllä, kun ryhmäjaot ovat vaihtuneet. Kesken vuoden varhaiskasvatuksessa aloittaneet lapset siirtyvät usein 

autommaattisesti perhepäivähoitoon, kun päiväkodissa ei ole paikkoja. Miksei edes pph:n varahoitoa ole järjestetty 

päiväkodissa? Perhepäivähoitajallemme tarjottu varhaiskasvatus on ollut monipuolista, mutta kuitenkin jo +3v lapset 

kaipaavat ikäistään seuraa sekä monipuolisempaa tekemistä, mitä kotioloissa on hankala tarjota.

VARHAISKASVATUSTARJONTA, KOMMENTIT 11-25 



8. KUNNAN VARHAISKASVATUSPALVELUISTA LÖYTYY HYVIN TIETOA
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 62
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8. KUNNAN VARHAISKASVATUSPALVELUISTA LÖYTYY HYVIN TIETOA
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 62

n Prosentti

Kyllä 31 50,8%

Ei, jäin kaipaamaan 14 23,0%

En osaa sanoa 17 27,9%

 Laskuria asiakasmaksuista

 Kattavammin tietoa kunnan nettisivuille

 Tarkempia tietoja perhepäivähoidon tilanteesta alle 1-vuotiaille (järjestetäänkö ostopalveluina, pitääkö jonottaa ym).

 Nettisivuilla huono ohjeistus päivittäjän ollessa poissa.

 Tiedot esim. nettisivuilla melko suppeat

 Päivitettyjä tietoja.

 Olisi hyvä jos kotiin lähetettäisiin esite varhaisjasvatuspalveluista. Myös esittelyt päiväkodeista, ryhmäperhepäivähoidosta ja 

eri perhepäivähoitajista olisi paikallaan, nyt tieto eri hoitopaikoista kulkee lähinnä huhupuheina.

 Suoraa tekstiä kuinka päivähoito toteutetaan kunnassa.

 Alle 3-vuotiaiden hoidosta = perhepäivähoidosta on huonosti tietoa saatavilla. Esim. tiedon pienten lasten päiväkotiryhmän 

puuttumisesta sain neuvolasta, kunnan nettisivuilta tietoa en löytänyt.

 Positiivista mainostusta. Kunnalla ihania lämminhenkistä pph-hoitajia. Esim. Heidän toiminnasta voisi kertoa. Lisäksi 

tiivistetysti vinkkilistoja esim ”mitä otat hoitoon mukaan”, ”jos lapsi sairastuu” tms



9. MISTÄ SAIT TIETOA JOKIOISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUISTA?
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 83
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9. MISTÄ SAIT TIETOA JOKIOISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUISTA?
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 83

n Prosentti

Kunnan nettisivuilta 52 85,2%

Kavereilta 23 37,7%

Jostain muualta. Mistä? 8 13,1%

 Perhepäivähoitajalta

 Perhepäivä- ja päiväkotihoitajilta

 Henkilökunnalta

 Kysymällä toimialalta

 Soitin kunnantalolle ja kysyin

 Neuvolasta

 Kysymällä työntekijöiltä, esihenkilöiltä



10. PÄIVÄKOTIEN AUKIOLOAJAT OVAT RIITTÄVÄT
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 62
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10. PÄIVÄKOTIEN AUKIOLOAJAT OVAT RIITTÄVÄT
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 62

n Prosentti

Kyllä 44 72,1%

Ei, miksi? 5 8,2%

En osaa sanoa 13 21,3%

 Mäntypuisto on ainoa, jossa on mahdollista saada klo 17 jälkeen hoitoa ja ko. paikka on ihan täynnä

 Pyhäpäivien vuorohoidon tarve

 Jos yksi ainut päiväkoti aukee tarvittaessa niin ei ole. 6:30 aukeava kuulostaa vitsiltä, moneen työhön mennään 

kuudeksi. Jos teerimäen aukeamista aikaistettaisiin tunnilla, olisi sinne paremmat mahdollisuudet työssäkäyvien 

saada lapsensa.

 Vuorohoidossa haasteita

 Olen ymmärtänyt, että joidenkin täytyy viedä Forssaan hoitoon, koska täällä aukioloajat eivät ole riittävät tai pph-

hoitajan vaikea järjestää.



11. LOMA-AIKOJEN JÄRJESTELY ON SUJUVAA
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 63
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11. LOMA-AIKOJEN JÄRJESTELY ON SUJUVAA
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 63

n Prosentti

Kyllä 43 70,5%

Ei, miksi? 8 13,1%

En osaa sanoa 12 19,7%

 Perhepäivähoidossa tilanne on kaaos, lapsi saattaa olla hoitajan loma-aikana lukuisilla eri hoitajilla

 Päiväkodissa järjestely on erittäin sujuvaa, mutta perhepäivähoidossa ei. Perhepäivähoitajan loman 

aikana lapsi voi joutua moneen eri hoitopaikkaan eikä koko loman varahoitajia edes tiedetä oman 

hoitajan loman alkaessa.

 Kaikille perhepäivähoidossa oleville lapsille pitää tarjota mahdollisuus varahoitoon joko 

ryhmäperhepäivähoidossa tai päiväkodissa

 Perhepäivähoidossa aikanaan täyttä kuraa. Ei hajua mihin viedään ja millon.

 Vuorohoito ongelmana

 Perhepäivähoitajien loimien tai ylityövaipaiden aikainen varahoito on ollut haasteellista. Hoitajat lomilla 

samaan aikana, hoitajia ei ole. Myös subjektiiviinen päivähoito-oikeus ei ole toteutunut, koska itse 

ollessani äitiyslomalla niin lapsemme on saanut mennä hoitajalleen vain niinä aikoina, kun siellä on ollut 

muita lapsia, ettei pp-hoitajan työaikana pitene lapsemme vuoksi.



12. VARAHOITO ON JÄRJESTETTY HYVIN
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 62
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12. VARAHOITO ON JÄRJESTETTY HYVIN
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 62

n Prosentti

Kyllä 17 27,9%

Ei, miksi? 23 37,7%

En osaa sanoa 22 36,1%

 Pph:ssa ala-arvoista, päiväkodissa ei ongelmaa

 Tähän on varmaan aiemmissa tullut perusteluja

 Pph varahoito on kaikin puolin huonosti järjestetty.

 Perhepäivähoidossa lapsi joutuu aina "vieraaseen" paikkaan varahoitoon. Hoitaja saattaa olla joka päivälle eri.

 Perhepäivähoitajat joutuvat itse järjestämään hoitoa virka-ajan ulkopuolella. Alle kolmevuotiaille ehdottomasti varahoito 

päiväkotiin.

 Perhepäivähoidossa varahoidot järjestetty erittäin huonosti, paikat vaihtelee.päivittäin ja tieto tulee liian myöhään esim. 

Iltapäivällä

 Perhepäivähoidon osalta hyvinkin epäselvää, pitäisi olla mahdollisimman pysyvä varahoitopaikka

 Paikka selviää liian myöhään, jos ollenkaan. Ja hoitopaikka saisi aina olla samassa paikassa, ettei tarvitsisi ajaa ympäri 

kylää

 Varahoitopaikka pitäisi olla tiedossa etukäteen ja mahdollisimman usein sama paikka

 Varahoitaja voi vaihtua päivittäin ja lapsi joutuu täysin vieraaseen paikkaan yllättäen, koska välillä varahoitopaikka 

ilmoitetaan niin viime tinkaan, ettei ole puhettakaan päästä tutustumaan ensin. Toivottavasti uusi ryhmäperhepäiväkoti 

korjaa tämän ongelman.



 Perhepäivähoidossa tämä ei kohdallamme sujunut. Eri hoitajia samalla viikolla. Aina ei tiennyt ennen iltapäivää, 

missä lapsi on seuraavana päivänä ja itse sai soitella kesken työpäivän, onkohan paikkaa löytynyt. Myös lapselle 

raskasta ja oli itkuinen, kun jäi vieraaseen paikkaan peräkkäisinä päivinä, jotka olivat vielä eri paikkoja

 Aamulla tai yöllä saat viestin, että perhepäivähoitaja sairaana. Ei mitään tietoa, mihin lapsen saa hoitoon, koska ei 

ole määritelty varahoitajaa eikä Kirsi tietenkään vastaa puhelimeen

 Kaikille perhepäivähoidossa oleville lapsille pitää tarjota mahdollisuus varahoitoon joko ryhmäperhepäivähoidossa tai 

päiväkodissa

 Perhepäivähoidossa täyttä kuraa tämäkin. Ei ole oikein että toimivaa varahoitoa ei siellä pph puolella ole vaan joudut 

myöhästymään töistä kun koitat ITSE saada lapsellesi varahoitajan kiinni tai jo sovittu varahoitaja ilmoittaa 10min 

ennen hoitoon lähtöä että hän on nyt kipeä että mitäs tehdään?!

 Pph-varahoito ollut viime vuosina hankalaa

 pph:n varahoitoon kaipaisin pysyvyyttä. Kaikki on kyllä mennyt hyvin, mutta vaihtuvuus ei ole lapsen kannalta kivaa.

 Varahoitajia ei ole. Lapsi voi lyhyenkin ajan sisällä joutua usealle eri hoitajalle. Saman päivän hoitopaikka voidaan 

saada tietää vasta samana aamuna, jolloin vanhemmat mahdollisesti myöhästyvät töistä, koska hoitaja asuu 

kauempana. Pienien lapsien pompottelu paikasta toiseen ei ole asianmukaista. On vanhemmalle ja lapselle 

kummallekin stressaavaa viedä lapsi vieraan aikuisen luokse, ilman mitään tutustumista etukäteen. Tämä on myös 

hoitajaa kohtaa haasteellista.

 Täysin toimimaton. Varmasti sekä järjestäjälle että käyttäjille kaikille stressaava. Lasten etua ei ajatella, kun lapsia 

pompotellaan paikasta toiseen. Järjestelmä tälläisenään vaatisi yhden sijoituspaikan mihin aina vietäisiin varahoitoon. 

Tämä asia, mikä puhututtaa eniten huoltajien keskuudessa. Nykypäivänä on myös erikoista olettaa, että lasten 

isovanhemmat hoitavat tarvittaessa. Varahoidon tulisi olla itsestäänselvyys, ei asia mitä kysellään ”tarvitseeko 

varahoitoa”.

VARAHOIDON JÄRJESTELY - KOMMENTIT
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13. MITEN JA MISSÄ ESIOPETUSTA PITÄISI JÄRJESTÄÄ?
Vastaajien määrä: 61, valittujen vastausten lukumäärä: 86

n Prosentti

Miinan koulussa 31 50,8%

Päiväkodeissa 53 86,9%

Muulla tavoin. Miten? 2 3,3%

 Siten, että vastuussa olisi koulutuksen saanut henkilö. Lasten kannalta olisi parempi sulkea paikat, joissa 

leikitään varhaiskasvatusta puuttuvalla osaamisella.

 Olisko parempi siirtää esikoululaiset Miinan koululle, jotta saataisiin päiväkotiin enemmän paikkoja 

varhaiskasvatuksen piiriin kuuluville pienemmille lapsille?



14. KOKEMUKSIA VARHAISKASVATUKSESTA (24 vastaajaa)

 Lapseni on oppinut hirveästi uusia taitoja, sosiaaliset taidot ryhmässä niistä tärkeimmät. Hänen opettajansa ja 

hoitajansa ovat tulleet rakkaiksi ja ovat tukeneet häntä kasvussa. Ilman teistä häneltä jäisi paljon uupumaan, teette 

tärkeää työtä!

 Kaikki kokemukset ovat hyviä.

 Hoitajat ovat ihania, ottavat lapsen tarpeet hyvin huomioon ja tuntuvat pitävän työstään.

 On ollut todella ikävää ja kuormittavaa. Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö oli kauhea pettymys. Harkitsin 

poismuuttoa. Uskon kuitenkin, että koulussa on kasvatustieteeseen erikoistuneita aikuisia.

 Perhepäivähoidosta päiväkotiin siirtymisen jälkeen elämä on helpottanut paljon. Oma pph oli hyvä työssään, mutta 

sijaisjärjestelyt olivat kohtuuttomia lapsille ja perheille. Aamuun asti piti odotella mihin lapsen voisi viedä, ja vastassa 

oli aina eri paikka. Tästä syystä pidimme usein palkattomia vapaita, koska se oli lapsen etu, mutta taloudellisesti 

epäreilua perheille. Mäntypuistossa lapsi tällä hetkellä, emmekä voisi olla tyytyväisempiä. Ihana paikka, ihanat 

aikuiset.

 Kokemukset Jokioisten varhaiskasvatuksesta ovat erittäin positiiviset lukuun ottamatta perhepäivähoidon varahoitoa, 

joka ei toimi ollenkaan. Nykyinen järjestelmä kuormittaa hoitajia, perheitä ja erityisesti lapsia.

 Varhaiskasvatuksesta tulisi ehdottomasti olla käytössä sähköinen järjestelmä. Mitään tietoa siitä onko toimitetut 

paperit tulleet perille ei ole. Paperien pyörittelyn on pakko viedä myös työntekijöiltä ylimääräistä aikaa. 

Varahoitojärjestelmä alle kolme vuotiailla myös onneton. Hoitajien ei kuulu joutua keskellä yötä selvittämään minne 

lapsi menee hoitoon vaan tämä on perhepäivähoidossa johtajan tehtävä tai paras vaihtoehto; varahoito päiväkotiin, 

jonne lapsen helppo mennä kun aina sama paikka!

 Liian vanhanaikainen järjestely esim. ei sähköisiä hoitohakemuksia.

 Mäntypuistosta olen erittäin tyytyväinen. Tänä vuonna on ollut pieniä tiedonkulkuongelmia ajoittain, mutta ei mitään 

isoja juttuja.. molemmat lapseni on aina mennyt mielellään päiväkotiin ja tullut sieltä iloisin mielin pois..



 Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Jokioisilla tarjottavaan varhaiskasvatukseen. Ainoa asia, johon emme ole tyytyväisiä, on 

makeisten tarjoaminen lapsille päiväkodissa (päiväkodin juhlat, joulupussukka).

 Meillä on hyvä hoitopaikka. 

 Varahoitopaikan ilmottaminen saisi toimia paremmin ja mieluusti paikka olisi aina sama. Perhepäivähoidon päälikön pitäisi 

olla tavoitettavissa puhelimella. Nyt jos lapsen perhepäivähoitaja on sairaana ei ole tietoa mihin lapsi viedään ja 

perhepäivähoidon päälikkö ei vastaa puhelimeen.

 Korona-aikaan kahdella päiväkodeista täysin eri ohjeistukset, jolloin vain toisen päiväkodin ovet pidettiin lukittuina eikä 

lasta saanut tuotua päiväkotiin. 

 Vuoropäiväkodista sanottiin pyhäpäivänä että lapsi pitää hakea klo 18, vaikka molemmat vanhemmat olivat töissä! 

Olemme olleet tyytyväisiä perhepäivähoitajiin joita on meidän lasten hoitotaipaleelle sattunut ja perhepäivähoito toimii, kun 

hoitaja on hyvä. Meille on tarjottu varahoitopaikaksi sellaisia hoitajia joiden tiedämme olevan epäpäteviä ja sopimattomia 

varhaiskasvatuksen työntekijöiksi. Erittäin negatiivinen asia Jokioisten kunnan perhepäivähoidossa on se kun tuntuu, ettei 

hoitajilta vaadita minkäänlaista koulutusta.

 Varahoitosysteemi on ollut erittäin huono, lapsia heitellään hoitajalta toiselle.

 On aivan käsittämätöntä, että vuonna 2022 ei Jokioisilla olla vieläkään päästy sähköiseen järjestelmään. Edelleen kaikki 

laput pitää täyttää paperisena versiona ja palauttaa kunnantalolle. Juuri täyttelin vanhempien tulotietoja kaavakkeeseen, 

joka on päivitetty viimeksi varmaan 20 vuotta sitten. Nykyään on sovellukset kaikessa, miksi ei kuntakin kehittele sovellusta

varhaiskasvatukseen? Jos ei riitä taidot, niin hamk ottaa varmasti tästä kopin. Olisiko aika tulla 2022 luvulle jo?

 Kysyessäni alle 3-vuotiaalle päiväkotipaikkaa, varhaiskasvatusjohtaja kertoi alle 3-vuotiaille olevan paras päivähoitomuoto 

perhepäivähoito. Perustellessani miksi olisimme toivoneet päiväkotipaikkaa, koin syyllistämistä. Olen edelleen sitä mieltä, 

että alle 3-vuotiaille olisi hyvä olla mahdollisuus myös päiväkotiin. Päiväkodista kokemus, että käytännöt paikoitellen 

päivittämisen tarpeessa ja henkilöstön kouluttamistarpeet olisi hyvä kartoittaa. Kasvatusmetodit ja -periaatteet ei tätä 

päivää.

 Perhepäivähoito toiminut tosi hyvin. 2v eskariin liittynyt joitain hapuiluja käytännöissä. Lisäksi opiskelu on ollut 

5vuotiaillakin turhan koulumaista ja samanlaista kuin 6vuotiailla. Tutkivampi lähestymistapa toiveena, kun se 2v eskarin 

opsissakin on.



 Hyvä ja laadukas

 Vuorovaikutus kodin ja päivähoidon välillä on ollut sujuvaa ja kaikki lapsen hoitoon ja hyvinvointiin liittyvät 

asiat ovat sujuneet hienosti.

 Upea henkilöstö.

 Olen viimeiset reilu neljä vuotta käyttänyt varhaiskasvatuksen palveluja. Meillä on ollut sama pph, sekä 

esikoinen on jo käynyt eskarin ja nyt on koululainen. 

 Pph on ollut maailman paras! Aivan ihana ihminen, jonka kanssa on joustavasti saanut sovittua 

hoitoajoista lyhyelläkin aikataululla.Paikan saannista ei turhan aikaisin ilmoitettu ja sai soitella perään. 

Itse perhepäivähoitoon olemme enemmän kuin tyytyväisiä. Hoitajamme on erittäin pätevä ja 

kodinomaista hoitoa lapsille tarjoava perhepäivähoitaja.

 varahoitojärjestelmä toimimaton, välillä hoitajat vaihtuu jatkuvasti. Nykyinen systeemi vaatisi jonkun 

päiväkodissa olevan varahoitopaikan, johon kaikki varahoitolapset menisivät. Näin kaikille helpompi sekä 

järjestäjille että perheille ja erityisesti lapsille

 Osa ppph-hoitajista täydellä sydämellä työtä tekeviä. Osa ei sovellu kuultujen kokemusten mukaan 

työhön ja tuntuisi vaaralliselta jättää lapsi hoitoon. 

 päiväkodeilla, erityisesti teerimäellä, hyvä maine.

 Olen ollut hyvin tyytyväinen omaan perhepäivähoitajaamme, joka on toteuttanut laadukasta 

varhaiskasvatusta kärsivällisesti. Kuitenkin perhepäivähoidon varahoito on ollut haasteellista näiden 

kohta neljän vuoden ajan. Hoitajia ei ole ja on pyydetty pitämään lapsi kotona, vaikka olemme arkityössä. 

Ei ole vanhempien tehtävä olla palkattomalla, jos on hoitosopimus tehtynä täysillä tunneilla. Jokioinen on 

ainoa kunta koko Etelä-Suomen alueella, missä alle 3v ei pääse päiväkotiin, miksi?
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• Ihana henkilökunta, vähän muutoksia, paljon ulkoilua, hyvä terveellinen ote lapsiin. Mahtava ja 

monipuolinen piha. Sisätilat ilmeisesti myös hyvät

• Palvelu on ystävällistä ja ymmärtäväistä, mutta hoitopaikkoja on selvästi ainakin aiemmin ollut liian 

vähän. Odotusaika oli pitkä, tarjolla oli ainoastaan väliaikaista hoitoa jota harva haluaa lapselleen 

tarjota. 

• Kun hoidon piiriin on päässyt, kaikki sujuu todella hyvin.Minulla on jokaisen lapsen kohdalla ollut hyvät 

kokemukset kunnan varhaiskasvatuksesta

• Henkilökunta päiväkodeissa ja kunnantalolla on mukavaa ja ystävällistä ja soittaessa on saanut aina 

hyvää palvelua.

• Taisin jo antaakin.

• Päiväkodista ja perhepäivähoidosta tosiaan pääosin vain hyvää sanottavaa, henkilökunta on ihanaa ja 

motivoitunutta. Sähköisyyden puute asioinnissa ja varahoito ovat ongelmakohdat.

• Hoitoaikojen ilmoitus olisi hyvä saada paperiversiosta pois, esimerkiksi jonkin sovelluksen ym. piiriin. 

Paperilla ilmoittaminen todella hankalaa. Ensin pyydät lomakkeen päiväkodilta>kotiin lomakkeen 

kanssa>lomake takaisin päiväkodille jos muistat sen palauttaa ajallaan. Tämän voisi tehdä puhelimella 

helpoksi. Viikonloppuisin ei pysty palauttamaan lomaketta, päiväkodilla ei ole postilaatikoita!! 

• Mäntypuiston henkilökunta on aivan loistavaa.
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• Iso kiitos lastenhoitajille kun ovat joutuneet venymään pandemian aikana ja iso kiitos myös 

perhepäivähoitajille. Iso miinus johdolle pandemian aikasesta huonosta selviämisestä. Nykyään olisi 

voinut vanhemmille sähköpostin välityksellä antaa selkeitä ohjeita kuinka toimitaan. Välillä tuntui ettei 

kukaan tiennyt mistään mitään.

• On hankalaa (ja vähän kivikautistakin) että kaikki hoidetaan paperien välityksellä.. ETENKIN 

vuorohoidossa hoitopäivien ilmoittaminen paperisena on kankea systeemi..

• Karkkien tarjoaminen ei mielestäni kuulu laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Jokainen syö kotona 

mitä haluaa, mutta päiväkoti-ikäiset saatikka sitä nuoremmat eivät tarvitse makeisia.

• Eräs lastemme perhepäivähoitaja kokosi itse terveelliset joulupussukat hoitolapsilleen omilla 

rahoillaan, koska ei halunnut antaa pienille lapsille kunnan tarjoamaa karkkipussia. Tätä arvostin 

suuresti!

• Ruusuja kivoista tapahtumista ja retkistä, joita päiväkodissa järjestetään ahkerasti. Henkilökunta on 

mukavaa.
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• Kun lapsi on kaksi vuotisessa eskarissa koen hieman turhaksi monen järjestelmän käytön, tällä hetkellä Wilma 

ja pedanet. Kyllä molempien käyttö onnistuu mutta mielestäni hieman turha. Muuten haluan antaa ison 

kiitoksen päiväkodin toiminnasta ja kiitos kaikille varhaiskasvatuksen työtä tekeville. Jokioisilla on hyvä lapsen 

kasvaa.

• Lapsen hoitopaikka on ihana ja hyvän matkan päässä kotoa. Varahoitopaikka pitäisi olla aina samassa 

paikassa. Ja sitä tarvittaessa olisi itsestään selvää viedä lapsi sinne. Eikä mitään puhelinrumbaa selvittää mihin 

lapsen saa viedä..

• Mukavaa, kun varhaiskasvatuksessa järjestetään usein kivoja tapahtumia ja reissuja. Perhepäivähoitajillekin 

annetaan hyviä mahdollisuuksia toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta, jos hoitaja on itse vaan siihen 

motivoitunut. 

• Erityiset kiitokset ja ruusut Teerimäen päiväkodille, erittäin laadukasta varhaiskasvatusta, ihanat hoitajat ja 

hellää hoitoa.

• Risuja varahoitojärjestelylle sekä sille, että pphoitajaksi pääsee Jokioisilla lähes kuka tahansa. Pieni kunta, 

jolloin huonoista kyllä tiedetään.Perhepäivähoitoon olemme olleet tosi tyytyväisiä. Lapsella on myös 

päiväkodissa ihania rakkaita aikuisia! Pitäkää hyvä huoli henkilöstöstä!

• Perhepäivähoitajien taso surkeaa. Varahoito ei toimi. Esihenkilö ei ota vastuuta mistään tai vastaa puhelimeen. 

Vaitiolovelvollisuus ei pidä niin esihenkilöllä kuin hoitajillakaan. Kaikki toimitetaan edelleen paperisena, 

sähköisestä järjestelmästä ei ole kuultukaan. Mitään tietoa et saa prosessin aikana, kun odotat tietoa 

hoitopaikasta. Kaikki kynnelle kykenevät kelpaavat perhepäivähoitajiksi. Alle 3-vuotiaille ei edelleenkään saada 

päiväkotiryhmää. Ainoa, mikä varhaiskasvatuksessa toimii, on teerimäki
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• Henkilökunta on osaavaa ja sitoutunutta työhönsä. Käden taitojen harjoittelu on myös tärkeää. Kiitos

• Kiinteistöt omanlaisiaan, mutta asiakkaan kannalta toimivia ja yksilöllisiä. Teerimäki varsinkin upea 
paikka.

• Nyt kunnassa on käytössä 5-v esiopetus -16 ja -17 syntyneille lapsille. Sitä nuoremmille ei ole tullut 
mitään tietoa jatkuuko 5-v esiopetus jatkossa, siitä tulisi välittömästi tiedottaa vanhempia. 

• Tiedottaminen on tällä hetkellä surkeaa, esim. uudesta ryhmäperhepäivähoidosta ei ole tullut mitään 
tietoa vanhemmille, perhepäivähoidon asiakkaissa on varmasti niitä, jotka haluaisivat vaihtaa lapsensa 
ryhmäperhepäivähoitoon.

• Päivähoitohakemukset, tuloselvitykset on voitava lähettää sähköisesti.Hakiessamme päivähoitopaikkaa 
ei niitä ollut tarjolla kahden viikon varoajallakaan, eli päivähoitopaikaksi tuli varahoito. Pienille lapsille 
päivähoitopaikkoja siis ilmeisesti liian vähän. Mutta päivähoidon ohjaaja/ pomo kyllä äärimmäisen 
ystävällinen ja ymmärtäväinen, tosi kiva asioida hänen kanssaan.

• Meidän kohdalla kaikki on sujunut hyvin ja joustoa on aina löytynyt. Henkilökunta (Teerimäessä) on 
ammattitaitoista ja ottaa lapsen tarpeet huomioon todella hyvin. Hyvillä mielin on aina voinut jättää 
lapsen päiväkotiin! Hoitoon hakeminen sujui hyvin ja hoitoaika ja tarvittavat jousto siihen (täydet 
viikkotunnit) on myös sujunut hyvin.

• Perhepäivähoito on jokioisilla ihan älytöntä. Hoitajat vaihtuu, on pulaa hoitajista koska ihmiset ei viihdy 
työssään. Korona ajan ohjeistus hyvin sekavaa ja vaihtelevaa perhepäivähoitajasta riippuen. Myös 
älytöntä on että kotona olevat vanhemmat saavat varata lapsilleen niitä varahoidon paikkoja ja oikeasti 
työssäkäyvät jäävät raapimaan päätään kun kunnan ainoa varahoitaja ilmoittaa että hänen ryhmänsä on 
täynnä. Onneksi sain lapseni päiväkotiin,voi luottaa siihen että pääsee itse töihin ajallaan
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• Mäntypuistossa on ihanat ja ammattitaitoiset työntekijät jotka oikeati välittää ja ovat läsnä. Lapsemme 
tykkäävät kauheasti ja on ollut mahtavaa Kun Jokioiselta löytyi niin hyvä päiväkoti! 

• Päiväkodin paikkan saaminen oli vaikeaa ja jouduimme perhepäivähoitajalle väliaikaisesti mitä oli mielestäni 
järjestetty todella huonosti. Mutta onneksi paikat päiväkodissa sitten löytyi.Jokioisten kunta on hyvin paljon 
(jopa liikaa) jäljessä siitä, että nykyään suuri osa ihmisistä tekee vuorotyötä ja tämän vuoksi lapset (myös ne 
alle 3 vuotiaat) tarvitsee päivähoitoa ja valitettavasti "normaalin" päiväkodin aukiolojen ulkopuolella. Jäljessä 
ollaan pahasti myös päivähoitohakemuksen toteutetuksessa sekä hoitovuotojen varauksessa. Nykyään kaikki 
on sähköisesri mutta Jokioisilla edelleen vuonna 2022 asiat hoidetaan paperisesti. Pian nyt muutoksia 
asioihin ja hommat toimimaan!!

• Lappujen täyttely ja palauttelu vanhanaikaista. Kokonaisuutena lämminhenkistä ja tarvittavat henkilöt 
tavoittaa helposti.

• Motivoitunut henkilöstö

• Hoitajat ja opettajat ovat olleet ystävällisiä ja ammattitaitoisia

• Perhepäivähoidon varahoito järjestelyissä parannettavaa

• Ennen Jokioisille muuttoa en tiennyt olevan edes mahdollista, että kunnassa ei voi saada pienelle lapselle 
(<3v) päiväkotipaikkaa. Tämä on mielestäni suuri puute ja asettaa perheet eriarvoiseen asemaan useimpiin 
muihin kuntiin verrattuna. Ei myöskään anna Jokioisista kuvaa erityisen lapsi-/perhemyönteisenä kuntana. 
Pienten lasten päiväkotiryhmän lisäksi toivoisin kuntaan myös luontopainotteista päiväkotiryhmää.

• mahdollisuus valita kasvisruoka lapselle
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• Hoitajiin olemme olleet vanhempina erittäin tyytyväisiä. Ihania ihmisiä jotka tekevät sydämellään 
työtään ja joiden kanssa on ollut helppo toimia. 

• Kiitos lastemme hoitajat, teitä tullaan kaipaamaan kun lapset siirtyvät päiväkotiin. 

• Pph esihenkilö on pitänyt aktiivisesti yhteyttä, ollut helposti lähestyttävä ja järjestänyt parhaansa 
mukaan tarvittaessa varahoitopaikkaa ja sai mahdutettua molemmat lapset syksystä samaan paikkaan 
mikä helpottaa arkeamme. Kiitokset. Ystävällisesti ja ymmärtäväisesti on aina palveltu.

• Ruusuja omalle pp-hoitajallemme. Perhepäivähoidossa on paljon kehitettävää, että päästäisiin muiden 
kuntien tasolle. On vanhanaikaista, että hakuprosessi/tuloselvitys/lomailmoitus/kk-kuittaus tapahtuu 
paperilla. Toivottavasti varahoitoon tulee selvyys ryhmäpph yksikön avauduttua. Millä kriteerillä 
kuntaan pääsee hoitajaksi, hoitajien (+samassa taloudessa asuvien) taustojen selvittely? Päiväkodeilla 
hyvä maine, toivottavasti joskus myös perhepäivähoidollakin. Kuntaan lisää pikkulapsiperheitä.

• Jokioisilla on lasten hyvä kasvaa. Tätä tulisi tuoda ”mainostusmielessä” enemmän esille. Esimerkiksi 
Teerimäen mainiot ulkoilumahdollisuudet ja se, että lapsia viedään eri virikkeisiin esim hiihtämään tms.

• Useimmat perhepäivähoitajat täydellä sydämellä työtään tekeviä. Näissä paikoissa arjen rutiinit kuten 
joka päivä ulkoilua ja jotain virikettä toteutuu hyvin. Näihin paikkoihin on kiva viedä. 

• Varahoitojärjestelmä toimimaton. 

• Olisi nykyaikaista perustaa pienten ryhmä päiväkotiin!


