
Asiakastyytyväisyys 2016 
Kooste 
 
Vuosittainen asiakastyytyväisyyspalaute kerätään loppuvuodesta.  
Tähän koosteeseen on kerätty syksyn 2016 kyselyn tuloksia ja joitakin vastauksia toivottuihin toimenpiteisiin. 
Vuonna 2016 asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 833 henkilöä. Arviointi suoritettiin asteikolla 1-5 (5 = erinomai-
nen/ erinomaisesti, vastaa erittäin hyvin näkemystäni, kun taas 1 = huono/ huonosti, ei vastaa näkemystäni).  
 
Varhaiskasvatuslaki 580/2015 edellyttää varhaiskasvatuksen arviointia: 

 
7 b § (8.5.2015/580) 
Lapsen varhaiskasvatusta suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa lapsen mielipide ja toivomukset on selvi-
tettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehityksensä edellyttämällä tavalla. 
Lapsen vanhemmille tai muille huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasva-
tuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 
Lapsille ja heidän vanhemmilleen tai muille huoltajilleen on toimintayksikössä järjestettävä säännöllisesti mahdolli-
suus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. 
 
9 b § (8.5.2015/580) 
Varhaiskasvatuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata tämän lain tarkoituksen toteuttamista ja tukea varhaiskas-
vatuksen kehittämistä ja edistää lapsen hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. 
Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimin-
tansa arviointiin. 
Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta säädetään Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta anne-
tussa laissa (1295/2013). 
Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä arvioinnista ja sen kehittämisestä. 

 
Arviointia toteutetaan monella tavalla, mutta yksi erittäin tärkeä osuus on saadulla asiakaspalautteella. Tästä 
syystä toivommekin, että mahdollisimman moni jaksaisi vastata tähän vuosittaiseen kyselyyn. Keväisin toteutetaan 
asiakaspalaute esiopetuksen huoltajille vielä erikseen.  
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Arkiliikunnan tukemiseen liittyvät vastaukset mukailivat vuoden 2015 toiveita:  

• Kannustetaan lapsia liikkumaan ulkona  ulkoliikunnan lisääminen, ohjattua ulkotoimintaa 
• Sääntöjen miettiminen turvallisuus huomioiden, ei turhia kieltoja 
• Kasvattajan esimerkki/ henkilökunnan aktiivisuus 
• Yhdessä liikkuminen 
• Istuttamisesta pois 
• Eri lajien monipuolinen kokeilu 
• Ei kilpailua 
• Pelkkä metsäretki luo pohjan monipuoliselle liikkumiselle 
• Liikkumista toivotaan enemmän 
• Vanhempien ohjeistaminen: ”hae lapsesi kävellen” 
• Joissakin yksiköissä liikunnallisuus jo näkyy 

Turun varhaiskasvatuksen liikunnallisuutta tuettiin AVI:n rahoituksella syksyllä 2016. Hankkeen myötä alueellinen 
yhteistyö eri toimijoiden kesken tulee olemaan suunnitelmallista sekä lapsia että henkilöstöä liikuttavaa. 
 
Kesäajan päivystyksestä saatua palautetta käsitellään vuosittain. Kesäajan toiminta keskitetään jatkossakin. Tie-
dotamme perheitä päivystävistä yksiköistä hyvissä ajoin kotisivuillamme. Keväällä 2016 otettiin käyttöön kunnallis-
ten palveluntuottajien päivystyssuunnitelma, jonka perusteella päivystys järjestetään alueellisesti. Yksityisten palve-
luntuottajien kesäajan käytännöistä kannattaa tiedustella suoraan yksiköstä.  
 
Vuorovaikutukseen ja päivittäisiin kohtaamisiin liittyvä palaute käsitellään yksiköissä ja palveluohjauksessa. 
Koulutamme henkilöstöä yhteistyöhön huoltajien kanssa (vrt. entinen kasvatuskumppanuus). 
 
Ruokaan ja kiinteistöihin liittyvä palaute toimitetaan palveluista vastaaville. 
 
Yksiköiden kotisivuille pääsee http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito-ja-esiopetus/paivakodit-tu-
russa/kunnalliset-paivahoitopaikat klikkaamalla yksikön nimeä ja valitsemalla tietokortista verkkosivun. Yksityisillä 
palveluntuottajilla on omat kotisivunsa. Asiakaspalautteessa toivottiin karttaa, josta voisi nähdä varhaiskasvatuksen 
yksiköt. Tällainen palvelukartta on olemassa. Se löytyy http://www.turku.fi/turku-tieto/kartat-ja-paikkatieto Opaskar-
tasta voi valita päivähoitoyksiköt, jolloin se näyttää kartassa sekä kunnalliset että yksityiset päiväkodit. 
 
Neuvolan, kodin ja päivähoidon välinen yhteistyö osoittautuu joidenkin palautteiden mukaan haasteelliseksi. 
Varhaiskasvatuksessamme on käytössä neuvolalomakkeet jokaiselle ikävuodelle. Lapsen neuvolan lähestyessä 
toivomme teitä, huoltajat, informoimaan tulevasta neuvolakäynnistä lapsenne hoitopaikkaa. Saatte lapsen neuvola-
tarkastusta varten lomakkeen, jonka täytätte ensin kodin näkökulmasta ja palautatte lapsen hoitopaikkaan. Siellä 
henkilöstö täyttää lomakkeeseen omat näkemyksensä, jonka jälkeen saatte lomakkeen mukaanne neuvolaan vie-
täväksi. Lomakkeessa olevista asioista on hyvä keskustella päivähoitopaikan henkilöstön kanssa, etenkin, jos ko-
din ja hoitopaikan arviot poikkeavat kovin toisistaan. Keskustelun voi käydä samassa yhteydessä, kun lapsen var-
haiskasvatussuunnitelmaa kirjataan. Lomakkeet löytyvät myös http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ter-
veyspalvelut/neuvolapalvelut/lapsen-terveys/neuvolan-ja , mikäli haluatte niihin etukäteen tutustua. Kaikkien osa-
puolten toiveena olisi lomakkeen sähköinen täyttäminen ja siirto toimijalta toiselle. Valitettavasti tämänhetkiset laki-
pykälät kieltävät tiedon siirron muuten kuin paperisesti huoltajien toimesta. 
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Maksuasioihin liittyen on erittäin tärkeää, että pidätte yhteystietonne asiakasjärjestelmässämme ajan tasalla. Pal-
velusta lähtee automaattisesti muistutuksia esimerkiksi tulotietojen selvittämiseen. Mikäli matkapuhelinnumeronne 
on virheellinen, muistutus ei tavoita oikeaa perhettä, ja maksu määräytyy automaattisesti korkeimman maksuluo-
kan mukaisesti. Myös työpaikan vaihtuessa on tärkeää ottaa yhteyttä maksuasioista vastaaviin toimistosihteereihin.  
 
Toiveita oli myös tuntiperusteiseen maksujärjestelmään siirtymisen suhteen. Vuoden 2016 lopulla hyväksyttiin asia-
kasmaksulaki, jonka mukaan maksuperusteet muuttuvat siten, että perhe maksaa varaamastaan tuntimäärästä. 
Palautetta tuli myös siitä, että toisinaan laskun tuleminen ja eräpäivä ovat liian lähellä toisiaan. Päivähoitomaksu on 
kuukausimaksu, jonka suuruus ei vaihtele kuukausittain, joten siihen pystyy varautumaan, vaikkei eräpäivä olisi-
kaan välttämättä tiedossa. 
 
Palveluseteli sai hyvää palautetta. Toki kaivataan vielä selkeämpää ohjeistusta siitä, mitä setelin vastaanottami-
nen tarkoittaa, koska yksityisillä palveluntuottajilla saattaa olla erilaisia käytäntöjä esim. kesäajan maksujen suh-
teen. Asia on viety eteenpäin palveluohjaukseen. 
 
Toivottiin myös mahdollisuutta keskustella eri varhaiskasvatuksen vaihtoehdoista. Tällainen mahdollisuus on var-
haiskasvatuksen palveluohjauksessa.  
 
Ryhmäkokoihin tulee aina palautetta, jonka mukaan joissakin yksiköissä olisi pienemmät ryhmäkoot. Turussa 
noudatetaan lain mukaista ryhmäkokoa, jossa huomioidaan henkilöstön osuus lapsiin. Turku pysyi entisessä yhden 
suhde seitsemään yli 3-vuotiaaseen, vaikka mahdollisuus olisi ollut kasvattaa suhdelukua 1/ 8: aan. Myös ulkoryh-
miin tuli toiveita. Niitä ollaan järjestelemässä parhaillaan ja asiasta tiedotetaan, kun ryhmiin pystyy ilmoittautumaan.  
 
Kysymys liittyen tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskasvatukseen oli joidenkin vastaajien mielestä turha. Tämä asia 
pitää kuitenkin kirjata tulevaan Turun varhaiskasvatussuunnitelmaan, joten huoltajien ajatukset ovat suunnitelman 
näkökulmasta tärkeitä. Sukupuolineutraali ja sukupuolisensitiivinen ovat eri asia.  
 
Perhepäivähoitajien tietoja oli toivottu kotisivuille. Tämä on mahdoton toive toteuttaa rikkomatta samalla yksityi-
syyden suojaa.  
 
Kaiken kaikkiaan asiakastyytyväisyys on ollut hyvää. Hoitopaikkaa toivotaan läheltä kotia, mutta mikäli hoito-
paikka on hyvä, ollaan sinne halukkaita kuljettamaan kauempaakin.  
 
Turku kuuluu kuuden suurimman kunnan ns. Kuusikkokuntien vertailuun. Alla olevassa kuviossa näkyy kehitys 
vuodesta 2011 lähtien liittyen Kuusikkokuntien kyselyyn. 
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