
KYSELYLOMAKE: FSD3578 VARHAISKASVATUSKYSELY 2019

QUESTIONNAIRE: FSD3578 EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE SURVEY 2019

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.



Kuvat: THL 

Arvoisa neljävuotiaan lapsen vanhempi / huoltaja 06.06.2019 

Tervetuloa tutkimukseen lasten hoitoratkaisuista ja varhaiskasvatuksesta! 

Saat tämän kirjeen, koska saatat kuulua niihin vanhempiin, jotka vastasivat vuonna 2016 CHILDCARE- 
hankkeen kyselytutkimukseen silloin yksivuotiaan lapsesi hoitojärjestelyistä. Suurkiitos osallistumisestasi! 
On myös mahdollista, että et ollut mukana aiemmassa kyselyssä. Tässä tapauksessa asut kunnassa, jossa 
CHILDCARE-hankkeen tutkimusaineistoa kerätään, ja sinulla on 1.10.2014–30.9.2015 välillä syntynyt 
lapsi. Riippumatta siitä, kumpaan ryhmään vanhempia kuulut, pyydämme sinua nyt osallistumaan 
CHILDCARE-hankkeen seuraavaan kyselyyn, jossa kiinnostuksen kohteena on noin neljävuotiaan 
lapsesi hoitojärjestelyt.  Vastauksesi ovat tärkeitä riippumatta siitä, miten lapsesi hoito on järjestetty. 
Tutkimuksen avulla saamme aivan uudenlaista tietoa lasten varhaisten vuosien hoitojärjestelyistä.  

Olemme saaneet yhteystietosi Väestörekisterikeskuksesta toukokuussa 2019. Kun lapsella on kaksi 
huoltajaa, molemmille on postitettu kutsu osallistua tutkimukseen. Toivomme molempien huoltajien 
täyttävän oman lomakkeensa, vaikka vastaukset koskevat saman lapsen tilannetta.  

Vastaamalla vaikutat lastenhoidon politiikan ja palvelujen kehittämiseen 

CHILDCARE-hankkeessa tuotetaan tietoa lastenhoidon tukien ja varhaiskasvatuspalvelujen kehittämiseksi 
kunnissa ja koko maan tasolla. Tutkimuksessa selvitetään, millä tavoin lastenhoidon politiikkamme 
mahdollisesti tuottaa epätasa-arvoa alueellisesti tai perheiden, vanhempien, sukupuolten ja lasten välille. 
Tutkimukseen liittyy tiivis yhteistyö kunnan ja valtionhallinnon viranomaisten sekä järjestöjen 
kanssa. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa lastenhoidon järjestelmien, politiikan ja palvelujen 
kehittämiseen.  

Tutkimuksen rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto, ja se toteutetaan 
vuosina 2015–2021 Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
yhteistyönä.  

Näin vastaat kyselyyn 

Voit osallistua tutkimukseen joko täyttämällä kutsukirjeen mukana tulleen kyselylomakkeen tai verkossa. 
Paperilomakkeen voit postittaa oheisessa palautuskuoressa. Postimaksu on valmiiksi maksettu. Täyttäessäsi 
paperilomaketta huomioi tehtävien ohjeistus. Kenenkään vastaajan ei tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin, 
vaan kysymykset eroavat esimerkiksi riippuen lapsen hoitoratkaisusta.  

Verkkokyselyyn  vastataan suojatulla yhteydellä. Voit vastata siihen joko suomen, ruotsin tai 
englannin kielellä. Verkkolomakkeen osoite löytyy tämän kutsukirjeen lopusta. Lomakkeeseen kirjaudutaan 
valitsemalla vastauskieli. Kyselyn alussa sinua pyydetään kirjaamaan lomakkeelle tämän kutsukirjeen 
lopusta löytyvä henkilökohtainen vastaustunnus. Lapsen huoltajilla on siis eri vastaustunnukset. 
Verkkokyselyn voi tallentaa ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Tallentamisen yhteydessä kysytään 
sähköpostiosoitettasi, koska siihen lähetetään linkki, josta pääset uudelleen jatkamaan lomakkeen 



täyttämistä. 

Kyselyssä kartoitetaan noin neljävuotiaan lapsen nykyistä hoitojärjestelyä ja mahdollista 
varhaiskasvatukseen osallistumista sekä lapsen aiempia hoitopolkuja. Siinä kysytään myös, mitkä seikat ovat 
vaikuttaneet lapsen hoidon ratkaisuihin ja millaisia näkemyksiä vastaajilla on lastenhoidon politiikasta ja 
palveluista, esimerkiksi kotihoidon tuesta ja varhaiskasvatuksesta. Muita aihepiirejä ovat muun muassa 
lapsen kehitys, vanhempana toimiminen sekä vanhempien työssäkäynti ja toimeentulo (ks. 
oheinen tietosuojailmoitus). Kyselyn täyttämiseen menee noin 20-30 minuuttia. 

Arvomme vastaajien ja yhteystietonsa jättäneiden kesken kaksi 150 euron ja kuusi 50 euron arvoista 
lahjakorttia Keskon tai S- ryhmän liikkeisiin. 

Vastaaminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä vastaajan ole pakko toimittaa mitään tietoja. 
Tutkimukseen osallistumisen voi myös keskeyttää milloin tahansa. Tutkimuksen kattavuuden ja 
luotettavuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn.  

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään ja säilytetään tietosuojalainsäädännön edellyttämällä 
tavalla. Antamasi vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Aineistoa analysoidaan 
tilastollisin menetelmin, eivätkä yksittäisen henkilön vastaukset ilmene tuloksista. Julkaistavat 
tutkimustulokset ovat tilastomuotoisia taulukoita ja kuvioita.  

Kerättyjä tietoja säilytetään Jyväskylän yliopistossa tutkimusaineiston käsittelyä koskevien 
tietoturvakäytänteiden mukaisesti. Vastaajien nimitietoja ja muita suoria tunnistetietoja ei yhdistetä 
kyselyvastauksiin. Kunkin vastaajan vastaukset erottuvat vain vastaajan numerokoodin avulla. 
Tutkimushankkeen päätyttyä pseudonymisoitu kyselyaineisto arkistoidaan myöhempää tutkimus- ja 
opetuskäyttöä varten Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (www.fsd.uta.fi). Tästä aineistosta yksittäistä 
vastaajaa ei voi tunnistaa.  

Pyydämme, että tutustut oheiseen henkilötietolain edellyttämään tietosuojailmoitukseen, jossa 
tutkimus ja vastaajien henkilötietojen käyttö ja suojaaminen on esitelty yksityiskohtaisesti.  

Toivomme lämpimästi, että osallistut tutkimukseen ja vastaat kyselyyn kahden viikon sisällä tämän 
kirjeen lähetyspäivämäärästä. Annan myös mielelläni lisätietoja tutkimuksesta. Tavoitat 
minut puhelimitse tai sähköpostilla. Kyselyyn vastaamisesta voit tiedustella myös Johanna 
Närviltä [sähköpostiosoite poistettu] ja Julia Kuusiholmalta [sähköpostiosoite poistettu].

CHILDCARE-tutkimusryhmän puolesta 

Maarit Alasuutari,  
Professori, CHILDCARE-projektin johtaja  
Kasvatustieteiden laitos, 40014 Jyväskylän yliopisto 
[Yhteystiedot poistettu]

KYSELYN OSOITE: Bit.ly/Varhaiskasvatuskysely2019 

HENKILÖKOHTAINEN VASTAUSTUNNUS: 

Tähän vastaajan ID-tunnus muodossa

[Id-tunnus poistettu.]
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Varhaiskasvatuskysely 2019

Tervetuloa vastaamaan 4-vuotiasta lasta koskevaan kyselyyn!

Kysymykset koskevat lastasi, joka on syntynyt 1.10.2014–30.9.2015 välisenä aikana. Kysymyksissä käytämme 
tästä lapsesta ilmaisua 4-vuotias, vaikka osa lapsista ei ole vielä täyttänyt neljää (4) vuotta. Pyydämme sinua 
vastaamaan kyselyyn tämän noin 4-vuotiaan lapsen tilanteen perusteella.

Käytämme tässä kyselyssä sekä päivähoito- että varhaiskasvatus-käsitettä. Kummallakin käsitteellä viittaamme 
päiväkotitoimintaan, perhe-, ja ryhmäperhepäivähoitoon.

Luethan huolella kysymysten ohjeet, koska ne kertovat, mitkä lomakkeen kysymyksistä on tarkoitettu sinun 
vastattavaksesi. Kullekin vastaajalle tulevien kysymysten sisältö riippuu nimittäin lapsen hoitoratkaisusta ja 
vastaajan työtilanteesta. 

Tutkimuksen tietosuojailmoitukseen voit tutustua osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/
tutkimushankkeet/kotisivut/childcare

SINUN JA PERHEESI TAUSTATIEDOT 

1. Oletko 
Mies 
Nainen
Muu

2. Syntymävuotesi?  Esim. 1980 _________  

3. Oletko tällä hetkellä 
Avoliitossa
Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
Eronnut 
Naimaton / sinkku 
Leski

Jos olet eronnut, naimaton / sinkku tai leski, siirry kysymykseen 5.
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4. Onko puolisosi 
        Mies
        Nainen
        Muu

5. Keitä asuu kanssasi? Valitse omaan tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 
Puoliso
Minun ja nykyisen puolisoni yhteisiä lapsia
Minun lapsiani
Puolisoni lapsia
Muita aikuisia
Muita lapsia

6. Kuinka moni kanssasi asuvista lapsista on (lukumäärä)…? 
              Otathan huomioon myös kyselyssä mukana olevan lapsen. 

              0-vuotiaita ________

              1-vuotiaita ________

              2-vuotiaita ________

              3-vuotiaita ________  

              4-vuotiaita ________

              5-vuotiaita ________

              6-vuotiaita ________   

              7-13 vuotiaita ________ 

            14-17 vuotiaita ________

            18-vuotiaita tai vanhempia ________

7.  Miten 4-vuotiaan lapsen asuminen on järjestetty?   
                                         

Vanhemmat asuvat yhdessä ja lapsi asuu vanhempien kanssa 
Vanhemmat asuvat erillään ja lapsi asuu vuoroviikoin tai yhtä paljon kummankin vanhemman luona 
Vanhemmat asuvat erillään ja lapsi asuu pääasiassa tai pelkästään minun luonani 
Vanhemmat asuvat erillään ja lapsi asuu pääasiassa tai pelkästään toisen vanhemman luona
Olen lapsen ainoa vanhempi ja lapsi asuu kanssani 
Lapsi asuu muussa paikassa (esimerkiksi sukulaisen luona tai sijaisperheessä)
Muu , mikä? ________________________________________      

Jos sinulla ei ole avio- tai avopuolisoa, vastaa kysymyksiin 8-10 vain omalta osaltasi.
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8. Mikä on sinun ammatillinen koulutuksesi? Entä puolisosi koulutus? 
Valitse vain korkein koulutus.       

                 
Minä Puolisoni

1 Ei ammatillista koulutusta

2 Ammatillinen kurssi tai vastaava

3 Ammattikoulu tai muu ammatillinen tutkinto

4 Ammatillinen opistoasteen tutkinto (esim. teknillinen opisto)

5 Alempi ammattikorkeakoulututkinto

6 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

7 Alempi yliopisto-  tai muu korkeakoulututkinto

8 Ylempi yliopisto- tai muu korkeakoulututkinto
  

9. Mikä on pääasiallinen toimintasi tällä hetkellä? Entä puolisosi?  
Valitse vain yksi vaihtoehto. 

         Minä      Puolisoni
1 Hoitaa lasta / lapsia kotona                                                                  
2 Työskentelee kokopäiväisesti       
3 Työskentelee osa-aikaisesti       
4 On lomautettuna                                  
5 On työtön       
6 Opiskelee           
7 On pitkällä sairaslomalla    
8 On eläkkeellä      
9 On työharjoittelussa, työvoimakoulutuksessa tms.     
10 On varusmies- tai siviilipalveluksessa     
11 Tekee jotain muuta, mitä? __________________________                

10.  Jos sinä tai puolisosi teette pääasiallisen toimintanne ohella jotain muuta, voit valita muut 
elämäntilanteeseenne sopivat vaihtoehdot. 

         Minä      Puolisoni
1  Ei muuta toimintaa                                                                                    
2 Hoitaa lasta / lapsia kotona                                                                  
3 Työskentelee kokopäiväisesti       
4 Työskentelee osa-aikaisesti       
5  On lomautettuna                                  
6 On työtön         
7 Opiskelee          
8 On pitkällä sairaslomalla      
9 On eläkkeellä         
10 On työharjoittelussa, työvoimakoulutuksessa tms.      
11 On varusmies- tai siviilipalveluksessa      
12 Tekee jotain muuta, mitä? __________________________               

1 Ei ammatillista koulutusta                                 
2 Ammatillinen kurssi tai vastaava      
3 Ammattikoulu tai muu ammatillinen tutkinto     
4 Ammatillinen opistoasteen tutkinto (esim. teknillinen opisto)
5 Alempi ammattikorkeakoulututkinto    
6 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto       
7 Alempi yliopisto-  tai muu korkeakoulututkinto  
8 Ylempi yliopisto- tai muu korkeakoulututkinto   
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4-VUOTIAAN LAPSEN HOITOJÄRJESTELYT  

11. Miten 4-vuotiaan lapsesi hoito / varhaiskasvatus on järjestetty tällä hetkellä?  
Voit tarvittaessa valita useamman vaihtoehdon.                                                                                                                               

Hoidan itse lasta kotona                                                                                               
Puolisoni / toinen vanhempi hoitaa lasta kotona                                                                                       
Palkattoman hoitajan hoidossa kotona (esim. isovanhempi)                                
Palkattoman hoitajan hoidossa kodin ulkopuolella (esim. isovanhempi)   
Kunnallisessa päiväkodissa                                                                                           
Kunnallisessa perhepäivähoidossa                                                                              
Kunnallisessa ryhmäperhepäivähoidossa                                                                  
Yksityisessä päiväkodissa                                                                                         
Yksityisessä perhepäivähoidossa                                                                               
Yksityisessä ryhmäperhepäivähoidossa                                                               
Itse palkatun hoitajan hoidossa kotona (esim. au pair, muu lastenhoitaja)        
Itse palkatun hoitajan hoidossa kodin ulkopuolella                                       
Muu järjestely, mikä? _________________________________________         

Jos 4-vuotias lapsi on yksityisessä päiväkodissa, vastaa kysymykseen 12. Muutoin siirry kysymykseen 13.

12.  Ylläpitääkö 4-vuotiaan lapsesi yksityistä päiväkotia…? 
Yksityinen yritys (esim. Touhula, Norlandia, Pilke, Ankkalampi, Tähtipäiväkodit)
Järjestö, yhdistys, seurakunta tai vastaava
En osaa sanoa. Voit halutessasi kertoa päiväkodin nimen____________ 

13. Kuinka tyytyväinen olet 4-vuotiaan lapsesi hoitojärjestelyyn? 
Erittäin tyytymätön                                                             
Melko tyytymätön                                                               
Melko tyytyväinen                                                               
Erittäin tyytyväinen                                                             

                                
14. Jos sinulla on 4-vuotiaan lisäksi muita kanssasi asuvia alle kouluikäisiä lapsia, hoidetaanko heistä jotakuta 

kotona? Voit valita tilanteeseesi sopivat vaihtoehdot. 
 

                                                                                                    Kyllä               Ei                  Ei koske meitä
1    4-vuotiasta lastasi nuorempia lapsia                       
2    4-vuotiasta lastasi vanhempia lapsia                       
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4-VUOTIAS LAPSI KOTIHOIDOSSA
 Jos lapsi on osa- tai kokoaikaisesti päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa voit siirtyä 
suoraan 4-VUOTIAS LAPSI VARHAISKASVATUKSESSA-osioon kysymykseen 29. 

 Jos hoidat itse lasta kotona, vastaa kysymykseen 15. Muutoin siirry kysymykseen 16. 

15. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sen kannalta, että 4-vuotiasta lasta hoidetaan kotona?           

VANHEMMAN TILANNE
Ei lainkaan 
tärkeä

Melko 
tärkeä

Erittäin 
tärkeä

Ei koske 
minua

1   Minulla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa
2   Minulla ei ole ammattia tai työkokemusta
3   Työaikani ovat hankalat
4   Työmatkani on pitkä / hankala
5   Työni palkkataso on alhainen
6   Haluan pitää taukoa ansiotyöstä
7   En viihdy työssäni
8   Työni tahti on liian kiivas
9   Työpaikkani ilmapiiri on huono
10 Puolisoni työajat ovat hankalat
11 Terveydentilani on huono
12 Hoidan useampia lapsia kotona

TALOUS
13 Yhteiskunnan tuki tekee kotivanhemmuuden mahdolliseksi
14 Ansiotyö on tällä hetkellä taloudellisesti kannattamatonta

15 Kotitaloutemme toimeentulo on riittävä, vaikken menisikään työhön
LAPSEN TILANNE

16 Lapsen terveydentilaan liittyvät syyt

17 Lapsella on kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyviä tuen tarpeita
18 Lapseni on liian nuori kodin ulkopuoliseen hoitoon
19 Kotihoito mahdollistaa lapsentahtisen päivärytmin
20 Kotihoito sopii lapselleni

PALVELUT
Ei lainkaan 
tärkeä

Melko 
tärkeä

Erittäin 
tärkeä

Ei koske 
minua

21  Varhaiskasvatuksen laatu ei vastaa toiveitani
22  Toivottua hoitopaikkaa on vaikea saada
23  Tarjolla on vain osa-aikaista / osapäiväistä hoitoa
24 Matka kotoamme päiväkotiin / hoitopaikkaan on pitkä / hankala
25 Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut riittävät lapsellemme 
(esim. kerho- tai puistotoiminta)
ARVOT JA IHANTEET
26 Haluan viettää aikaa lapsen kanssa 
27 Pidän kotona olemisesta
28 Mielestäni 4-vuotiaan lapsen äidin kuuluu olla kotona

29 Mielestäni 4-vuotiaan lapsen isän kuuluu olla kotona

30 Puolisoni toivoo minun hoitavan lasta kotona

31 En halua muiden hoitavan lastani

32 Jokin muu, mikä? _______________________________
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16. Lapsille voi olla tarjolla avoimia varhaiskasvatuspalveluita (kerho- ja puistotoimintaa), joita järjestävät 
esimerkiksi kunta, seurakunta tai järjestöt. Osallistuuko kotihoidossa oleva 4-vuotias lapsesi johonkin 
seuraavista? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Vain lapsille suunnattu 3-5 päivänä 
viikossa

1-2 päivänä 
viikossa

Satunnaisesti Ei 
lainkaan

1 Kunnan järjestämä avoin 
varhaiskasvatustoiminta (esim. lasten 
kerhotoiminta)
2 Seurakunnan tai järjestön (esim. MLL) 
järjestämä avoin varhaiskasvatustoiminta 

Yhdessä lapsille ja vanhemmille suunnattu

3 Kunnan järjestämä avoin 
varhaiskasvatustoiminta (esim. perhekerho, 
perhekahvila)
4 Seurakunnan tai järjestön (esim. MLL) 
järjestämä avoin varhaiskasvatustoiminta

17. Ovatko 4-vuotiaan lapsen hoitojärjestelyt muuttumassa seuraavan puolen vuoden (6 kk) aikana?  
 Ei                                                         
Kyllä                                  

Jos vastasit kysymykseen 17 Kyllä, vastaa kysymykseen 18. Muutoin siirry kysymykseen 20.

18. Mitä hoitomuotoa aiotte käyttää? Voit valita useita vaihtoehtoja.                                                                                                                
1  Kunnallinen päiväkoti                                                                                                     
2  Kunnallinen perhepäivähoito                                                                                        
3  Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito                                                                            
4  Yksityinen päiväkoti                                                                                                        
5  Yksityinen perhepäivähoito                                                                                           
6  Yksityinen ryhmäperhepäivähoito                                                                                
7  Itse palkattu hoitaja kotona (esim. au pair, muu lastenhoitaja)                             
8  Itse palkattu hoitaja kodin ulkopuolella         
9  Muu järjestely, mikä?__________________________________                                                         

    

Jos valitsit kysymyksessä 18 kohdan 1-6, vastaa kysymykseen 19. Muutoin siirry kysymykseen 20. 

19. Onko valitsemanne kodin ulkopuolinen hoitomuoto…?
Kokoaikainen
Osa-aikainen
Vuorohoito (ilta-, yö- ja / tai viikonloppuhoito)
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20. Minkä ikäiseksi perheelläsi on suunnitelmissa hoitaa 4-vuotiasta lasta kotona?                                                      
3,5-vuotiaaksi    
4-vuotiaaksi  
4,5-vuotiaaksi
5-vuotiaaksi    
5,5-vuotiaaksi  
6-vuotiaaksi  
6,5-vuotiaaksi        
En osaa sanoa

  

21. Onko lapsi ollut jossain vaiheessa hoidossa kodin ulkopuolella (päiväkodissa, perhepäivähoidossa, 
ryhmäperhepäivähoidossa tai itse palkatun hoitajan hoidossa)? 

Kyllä 
Ei

Jos vastasit kysymykseen 21 Kyllä, niin vastaa kysymyksiin 22-28 tilanteesi mukaan.

 Jos vastasit Ei, niin voit siirtyä kysymykseen 28.

22. Minkä ikäisenä 4-vuotias lapsi aloitti kodin ulkopuolisessa hoidossa ensimmäisen kerran (päiväkodissa, 
perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäivähoidossa tai itse palkatun hoitajan hoidossa)? 
Esim. 1 vuotta 5 kuukautta. 

                    Vuotta______________

                    Kuukautta___________ 

23. Oliko lapsi hoidossa kodin ulkopuolella yhtäjaksoisesti vai useammassa jaksossa?
Yhtäjaksoisesti
Kahdessa jaksossa
Kolmessa tai useammassa jaksossa

 

24. Missä kaikissa seuraavissa kodin ulkopuolisissa hoitopaikoissa 4-vuotias lapsi on ollut tähän mennessä? 
Jos lapsi on ollut esimerkiksi kahdessa eri kunnallisessa päiväkodissa valitse kyseiseltä riviltä kohta ”2 eri paikassa” jne. 
Voit valita yhden tai useita vaihtoehtoja. 
                                                                                              Yhdessä    2 eri paikassa    3 eri paikassa    4 eri paikassa

1   Kunnallinen päiväkoti                
2   Kunnallinen perhepäivähoito                          
3   Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito     
4   Yksityinen päiväkoti                                  
5   Yksityinen perhepäivähoito                       
6   Yksityinen ryhmäperhepäivähoito            
7   Itse palkatun hoitajan hoidossa kotona  
      tai kodin ulkopuolella
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25. Minkä ikäisenä kotihoidossa oleva 4-vuotias lapsi jäi viimeksi pois kodin ulkopuolisesta hoidosta? 
       Esim. 3 vuoden ja 4 kuukauden ikäisenä. 

                                          Vuotta _____________

                                          Kuukautta _____________

26. Mitkä asiat ovat olleet syynä 4-vuotiaan lapsen hoitomuodon / paikan muutoksiin?
       Voit valita useita vaihtoehtoja.

Huoltajan työstä / opiskelusta johtuva muutos
Perhetilanteesta johtuva muutos (esim. muutto, vanhempien ero)
Sisaruksen syntymä
Lapsen saaminen sisaruksen kanssa samaan hoitopaikkaan
Lapsen kasvatukseen, kehitykseen ja terveyteen liittyvät syyt
Hoitopaikan parempi sijainti
Tyytymättömyys hoitopaikan henkilökunnan toimintaan
Hoitopaikan toimintakäytännöt lapsiryhmien muodostamisessa (esim. lapsen ikä, ryhmäkoko)
Tyytymättömyys hoitopaikkaan (muut kuin edellä mainitut)
Hoitopaikan toiminnan loppuminen
Kunnan tai hoitopaikan päätös hoitopaikan muutoksesta

Muu syy, mikä?________________________________________________________________________

27. Voit kertoa halutessasi tarkemmin, millaisia muutoksia 4-vuotiaan lapsen hoitojärjestelyissä on tähän   
mennessä ollut ja miksi hoitomuoto tai hoitopaikka on vaihtunut.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

28. Onko joitain 4-vuotiaan lapsen hoitoratkaisuihin vaikuttavia tärkeitä ja merkityksellisiä seikkoja, joita haluat 
vielä lisätä? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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4-VUOTIAS LAPSI VARHAISKASVATUKSESSA  
Jos lapsi on osa- tai kokoaikaisesti varhaiskasvatuksessa (kunnallinen tai yksityinen päiväkoti, perhepäivähoito tai 
ryhmäperhepäivähoito), vastaa seuraaviin kysymyksiin. Muutoin voit siirtyä 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYS-osioon 
kysymykseen 50. 

29. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat sen kannalta, että 4-vuotias lapsi on varhaiskasvatuksessa (päiväkodissa, 
perhe- tai ryhmäperhepäivähoidossa)? 
 

Melko 
tärkeä

Erittäin 
tärkeä

Ei koske 
meitä

1     Huoltajan työssäkäynti tai opiskelu 
2     Toisten lasten seura
3     Lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen
4     Lapsi kaipaa aktiivista toimintaa
5     Lapsen kehitykseen tai terveydentilaan liittyvät erityistarpeet
6     Asiantuntijan suositus (esim. psykologi, lääkäri, sosiaalityöntekijä)
7     Huoltajan terveydentilaan tai jaksamiseen liittyvä tuen tarve
8     Palvelun maksuttomuus tai edullisuus
9     4-vuotiaan kotihoito ei ole perheellemme taloudellisesti mahdollista
10   4-vuotiaan kuuluu olla varhaiskasvatuksessa
11   Huoli tutun hoitopaikan menettämisestä, jos lapsi jää pois hoidosta väliaikaisesti  
        (esim. vanhemman työttömyysjakso)
12   Jokin muu, mikä?____________________________________________________

30.Kuinka tärkeitä seuraavat asiat olivat 4-vuotiaan lapsen nykyisen varhaiskasvatuspaikan valinnassa?            

Ei
lainkaan
tärkeä

Vähän 
tärkeä

Melko      
tärkeä          

Erittäin
tärkeä

Ei 
koske
meitä

1   Erikoistuneisuus (esim. liikunta-, kieli-, musiikki-, taide- tai                
luontopainotteinen)
2   Arvot (esim. ympäristöasiat, uskonto) 
3   Monipuolinen kasvatustoiminta
4   Monikulttuurisuus
5   Aukioloajat
6   Ilmapiiri
7   Kodinomaisuus
8   Toisten lasten seura
9   Sisarukset samassa hoitopaikassa
10 Sopiva sijainti (esim. kotiin, työ- tai opiskelupaikkaan nähden)
11 Lapsiryhmän koko
12 Tuttavien esittämät suositukset
13 Aikaisemmat kokemukseni/kokemuksemme 
14 Lapsen tuen tarpeiden huomiointi 
15 Monipuolinen oppimisympäristö (esim. tilat, välineet)

Ei lainkaan 
tärkeä
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31.Kuinka monena päivänä 4-vuotias lapsesi on tyypillisesti hoidossa viikon aikana?                                                                      
1 päivänä viikossa      
2 päivänä viikossa                                        
3 päivänä viikossa                                                  
4 päivänä viikossa                                                  
5 päivänä viikossa                                                  
6 päivänä viikossa      
7 päivänä viikossa                                        

32. Kuinka pitkä on 4-vuotiaan lapsesi hoitopäivä keskimäärin?

         ____________ tuntia

33.Onko 4-vuotias lapsesi vuorohoidossa (arkisin 18.00–06.00 välillä ja/tai viikonloppuna)?  
Ei                                                                              
Kyllä                                                                         

34.Vastaako 4-vuotiaan lapsesi hoitoaika toiveitanne? 
Ei                                                                                
Kyllä     

                      
                                               

35.Paljonko perheenne maksamat varhaiskasvatusmaksut ovat 4-vuotiaan ja kaikkien lasten osalta yhteensä?  Jos 
vain 4-vuotias on varhaiskasvatuksessa, vastaa tämän lapsen osalta. 
                                               4-vuotiaan                                               Kaikkien lasten 
                                               lapsen varhaiskasvatusmaksut             varhaiskasvatusmaksut yhteensä
            0 €/kk                 
       1-99 €/kk   
100-199 €/kk   
200-299 €/kk
300-399 €/kk  
400-499 €/kk  
500-599 €/kk  
600-699 €/kk  
700-799 €/kk  
800-899 €/kk    
900 €/kk tai enemmän    

En osaa sanoa  
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36. Miten tyytyväinen olet 4-vuotiaan lapsesi nykyiseen varhaiskasvatukseen? 
       Valitse yksi vastausvaihtoehto kultakin riviltä. 

Erittäin
tyytymätön

Melko
tyytymätön

Melko
tyytyväinen

Erittäin
tyytyväinen

En osaa
sanoa

 1 Hoitopaikan järjestyminen

 2 Hoitopaikan sijainti 

 3 Ohjattu toiminta 

 4 Henkilökunnan määrä 

 5 Henkilökunnan pysyvyys

 6 Hoitopaikan turvallisuus

 7 Varhaiskasvatuksen hinta 

 8 Henkilökunnan ammattitaito

 9 Lapsiryhmän koko 

10 Hoitopaikan kasvatusperiaatteet

11 Lasten kulttuurisen taustan huomioiminen 

12 Lapsen kehityksen tukeminen 

13 Päivälepo hoitopaikassa

14 Tilojen terveellisyys

15 Henkilökunnan ja lapsen välinen vuorovaikutus

16 Hoitopaikan aukioloajat

17 Hoitopaikan ilmapiiri

18 Henkilökunnan ja vanhempien välinen 
vuorovaikutus

19 Lapsen yksilöllinen huomioiminen

20 Hoitopaikan tarjoamat ateriat

21 Hoitopaikan toimintaresurssit

22 Tiedonsaanti hoitopaikan toiminnasta

23 Oppimisen tukeminen
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37.Seuraavat kysymykset koskevat yhteistyötäsi varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa. Kuinka samaa tai eri 
mieltä olet väittämien kanssa? 

Täysin 
eri mieltä

Eri 
mieltä

Ei eri eikä 
samaa mieltä

Samaa
mieltä

Täysin samaa
mieltä

1  Keskustelen varhaiskasvatuksen ammattilaisten
    kanssa lapseni hoitoon, kasvatukseen ja 
    kehitykseen liittyvistä asioista
2  Kun lapsellani on käyttäytymiseen 
    liittyviä ongelmia, joudun ratkaisemaan 
    ne ilman varhaiskasvatuksen ammattilaisten tukea
3  Varhaiskasvatuksen ammattilaiset kysyvät
    mielipidettäni ja pyytävät ehdotuksiani 
    kasvatukseen liittyvissä asioissa lastani koskien
4  Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ottavat
    huomioon sen, mitä minulla on sanottavana
5  Kunnioitan varhaiskasvatuksen ammattilaisia

6  Varhaiskasvatuksen ammattilaiset
    kunnioittavat minua
7  Kerron varhaiskasvatuksen ammattilaisille,
    kun olen huolissani lapsestani
8  Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat
    rehellisiä, vaikka heillä olisi huonojakin uutisia
9  Tunnen itseni tervetulleeksi lapseni 
     hoitopaikkaan

38.Kun ajattelet 4-vuotiaan lapsesi viihtymistä varhaiskasvatuksessa viimeisen neljän viikon aikana, miten arvioit 
seuraavia asioita? 

Ei
koskaan

Harvoin Joskus Usein Hyvin
usein

Aina

1  Lapseni nauttii päiväkotiin /
    hoitoon menemisestä
2  Lapseni pyrkii välttämään kontaktia
    muiden lasten kanssa 
3  Lapseni on vaikea hyvästellä
    vanhempaansa, hän on ahdistunut 
    tai lohduton
4  Lapseni ei tunne oloaan
     vapautuneeksi ryhmässä
5  Lapseni todella nauttii päiväkodin /
     hoidon leikeistä ja leikkivälineistä
6  Lapseni saa henkilökohtaista 
     huomiota hoitajilta ja opettajilta

39. Minkä ikäisenä 4-vuotias lapsi aloitti kodin ulkopuolisessa hoidossa ensimmäisen kerran (päiväkoti, 
perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito tai itse palkattu hoitaja)? Esim. 1 vuotta 5 kuukautta. 

                        Vuotta____________

                        Kuukautta_________ 

40. Onko 4-vuotias lapsi ollut aloituksesta lähtien hoidossa kodin ulkopuolella yhtäjaksoisesti vai useammassa 
jaksossa? Ethän laske mukaan esimerkiksi kesälomista tms. johtuvia katkoksia.  

Yhtäjaksoisesti 
Kahdessa jaksossa 
Kolmessa tai useammassa jaksossa 
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Jos vastasit kysymykseen 40 Yhtäjaksoisesti, niin siirry kysymykseen 43. 

41. Kuinka monta yli 2 kuukauden kotihoitojaksoa 4-vuotiaalla lapsella on ollut varhaiskasvatukseen / kodin 
ulkopuoliseen hoitoon siirtymisen jälkeen?
 Ethän laske mukaan esimerkiksi kesälomista tms. johtuvia katkoksia.  

______________lukumäärä

42. Minkä ikäisenä 4-vuotias lapsi viimeksi siirtyi kodin ulkopuoliseen hoitoon (päiväkotiin, perhepäivähoitoon, 
ryhmäperhepäivähoitoon tai itse palkatun hoitajan)?

                         Vuotta____________                      

                         Kuukautta __________

43. Missä kaikissa seuraavissa hoito / varhaiskasvatuspaikoissa 4-vuotias lapsi on ollut tähän mennessä? 
Jos lapsi on ollut esimerkiksi kahdessa eri kunnallisessa päiväkodissa valitse kyseiseltä riviltä kohta ”2 eri paikassa” jne. 
Voit valita yhden tai useita vaihtoehtoja. 
                                                                                             Yhdessä       2 eri paikassa   3 eri paikassa    4 eri paikassa

1  Kunnallinen päiväkoti 
2  Kunnallinen perhepäivähoito 
3  Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito 
4  Yksityinen päiväkoti  
5  Yksityinen perhepäivähoito    
6  Yksityinen ryhmäperhepäivähoito    
7  Itse palkatun hoitajan hoidossa kotona   
    tai kodin ulkopuolella 

44. Mitkä asiat ovat olleet syynä 4-vuotiaan lapsen hoitomuodon / paikan muutoksiin? 
      Voit valita useita vaihtoehtoja.

Huoltajan työstä /opiskelusta johtuva muutos
Perhetilanteesta johtuva muutos (esim. muutto, vanhempien ero)
Sisaruksen syntymä
Lapsen saaminen sisaruksen kanssa samaan hoitopaikkaan
Lapsen kasvatukseen, kehitykseen ja terveyteen liittyvät syyt
Hoitopaikan parempi sijainti¨
Tyytymättömyys hoitopaikan henkilökunnan toimintaan
Hoitopaikan toimintakäytännöt lapsiryhmien muodostamisessa (esim. lapsen ikä, ryhmäkoko)
Tyytymättömyys hoitopaikkaan (muut kuin edellä mainitut)
Hoitopaikan toiminnan loppuminen
Kunnan tai hoitopaikan päätös hoitopaikan muutoksesta
Muu syy, mikä?_________________________

45. Voit kertoa halutessasi tarkemmin, millaisia muutoksia 4-vuotiaan lapsen hoitojärjestelyissä on tähän mennessä     
ollut, ja miksi hoitomuoto tai hoitopaikka on vaihtunut.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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46. Ovatko 4-vuotiaan lapsen hoitojärjestelyt muuttumassa seuraavan puolen vuoden (6 kk) aikana?  
Ei                                                         
Kyllä                                

Jos vastasit kysymykseen 46 Kyllä, vastaa kysymykseen 47. Muutoin voit siirtyä 4-VUOTIAAN LAPSEN TERVEYS JA 
KEHITYS-osioon kysymykseen 50.

47. Mitä hoitomuotoa aiotte käyttää? 
       Voit valita useita vaihtoehtoja.

1   Hoidan itse lasta kotona
2   Puolisoni / toinen vanhempi hoitaa lasta kotona
3   Palkaton hoitaja kotona (esim. isovanhempi)                                                 
4   Palkaton hoitaja kodin ulkopuolella (esim. isovanhempi)                                       
5   Kunnallinen päiväkoti                                                                                                     
6   Kunnallinen perhepäivähoito                                                                                        
7   Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito                                                                            
8   Yksityinen päiväkoti                                                                                                        
9   Yksityinen perhepäivähoito                                                                                           
10 Yksityinen ryhmäperhepäivähoito                                                                                
11 Itse palkattu hoitaja kotona (esim. au pair, muu lastenhoitaja)                             
12 Itse palkattu hoitaja kodin ulkopuolella                                                                   
13 Muu järjestely, mikä? _____________________________________________________________ 

Jos valitsit kysymyksessä 47 kohdan 5-10 vastaa kysymykseen 48. Muutoin siirry kysymykseen 49.

48. Onko valitsemanne kodin ulkopuolinen hoitomuoto…..?
Kokoaikainen
Osa-aikainen
Vuorohoito (ilta-, yö- ja / tai viikonloppuhoito)

49. Onko joitain 4-vuotiaan lapsen hoitoratkaisuihin vaikuttavia tärkeitä ja merkityksellisiä seikkoja, joita haluat 
vielä lisätä? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYS  

50. Kuinka hyvin seuraavat väittämät sopivat 4-vuotiaaseen lapseesi?

 (1=paljon keskimääräistä vähemmän, 4= keskimäärin ja 7= paljon keskimääräistä enemmän)

 Lapseni..... 1 2 3 4 5 6        7
1 on koko ajan liikkeessä                                             
2 antaa helposti periksi uutta taitoa opetellessaan
3 on pelokas
4 on iloinen
5 on epävarma
6 on sosiaalinen
7 on luova
8 on älykäs
9 on itsepäinen
10 on eloisa ja innokas
11 jaksaa keskittyä vain hetken
12 pelkää monia asioita
13 järkyttyy helposti
14 on onnellinen
15 lämpenee hitaasti uusille ihmisille tai tilanteille
16 on ulospäin suuntautunut
17 on kiinnostunut monista asioista
Lapseni.......
18 oppii nopeasti
19 on jääräpäinen
20 on fyysisesti aktiivinen
21 häiriintyy helposti
22 on avulias
23 marisee
24 on sävyisä
25 on mieluiten itsekseen
26 viihtyy muiden ihmisten kanssa
27 on kiinnostunut uusista asioista
28 ymmärtää kuulemaansa nopeasti
29 haluaa asioiden sujuvan oman mielensä mukaan
30 on energinen
31 jaksaa keskittyä asioihin vain muutaman minuutin ajan
32 valittaa muista ihmisistä
33 on vetäytyvä
34 väittää vastaan
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Lapseni.......
35 leikkii mielellään ulkona
36 on rakastava
37 puhuu hyvin
38 liikkuu mielellään
39 on epävarma itsestään
40 välittää muista 
Lapseni..... 1 2 3 4 5 6        7
41 unohtelee asioita
42 suuttuu helposti
43 ystävystyy helposti
44 ottaa toisten tunteet huomioon
45 loukkaantuu helposti
46 on huumorintajuinen
47 on mukavaa seuraa
48 ottaa toiset ihmiset huomioon
49 on ujo
Lapseni.......
50 on laaja sanavarasto
51 on vaikeuksia sopeutua uusiin tilanteisiin
52 on vilkas mielikuvitus
53 on hyvä päättelykyky
54 on paljon ystäviä
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51. Kuinka monena päivänä viimeisen viikon aikana on joku perheenjäsen tehnyt 4-vuotiaan lapsen kanssa 
seuraavia asioita?

1 
päivänä

2
päivänä

3
päivänä

4
päivänä

5
päivänä

6
päivänä

7
päivänä

Ei 
ollenkaan

1 Lukenut lapselle kirjaa

2 Kertonut lapselle 
mielikuvitustarinan

3 Piirtänyt tai askarrellut

4 Laulanut, tanssinut tai tehnyt 
jotain muuta  musiikillista toimintaa

5 Leikkinyt tai pelannut lautapelejä 
sisällä

6 Tehnyt kotiaskareita (esim. 
ruokaa, siivonnut tai huolehtinut 
lemmikeistä)

7 Käynyt ulkoilemassa (esim. 
pyöräilemässä, leikkipuistossa tai 
kävelyllä, omalla pihalla leikkimässä 
tms.)

8 Ohjannut lapsen kiinnostusta 
kirjaimiin

9 Ohjannut lapsen kiinnostusta 
numeroihin ja/tai eri muotoihin 
(ympyrä, neliö jne.)

10 Käyttänyt tietokonetta, tablettia 
ja/tai puhelinta

11 Tehnyt sotkuisia asioita, esim. 
maalannut

12 Vienyt lasta maksullisiin 
toimintoihin kodin ulkopuolelle 
(esim. tanssitunnille, uimaan, 
muskariin, voimistelemaan tms.)

13 Jutellut lapsen kanssa lapsen 
kuulumisista ja päivän tapahtumista

14 Pitänyt lasta sylissä, silittänyt tai 
hellitellyt

15 Kuunnellut ja huomioinut lapsen 
mielipiteen

16 Hassutellut / peuhannut lapsen 
kanssa 
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Jos olet 4-vuotiaan lapsen äiti / synnyttänyt vanhempi, siirry PERHEVAPAAT-osioon.
Jos olet isä / toinen vanhempi, vastaa kysymykseen 52.  

52. Kuinka monta kertaa viimeisen viikon aikana sinä olet tehnyt seuraavia asioita 4-vuotiaan lapsen kanssa?

1 
päivänä

2
päivänä

3
päivänä

4
päivänä

5
päivänä

6
päivänä

7
päivänä

En 
ollenkaan

1 Lukenut lapselle kirjaa

2 Kertonut lapselle 
mielikuvitustarinan

3 Piirtänyt tai askarrellut

4 Laulanut, tanssinut tai tehnyt 
jotain muuta musiikillista toimintaa

5 Leikkinyt tai pelannut lautapelejä 
sisällä

6 Tehnyt kotiaskareita (esim. 
ruokaa, siivonnut tai huolehtinut 
lemmikeistä)

7 Käynyt ulkoilemassa (esim. 
pyöräilemässä, leikkipuistossa tai 
kävelyllä, omalla pihalla leikkimässä 
tms. )

8 Ohjannut lapsen kiinnostusta 
kirjaimiin

9 Ohjannut lapsen kiinnostusta 
numeroihin ja/tai eri muotoihin 
(ympyrä, neliö jne.)

10 Käyttänyt tietokonetta, tablettia 
ja/tai puhelinta

11 Tehnyt sotkuisia asioita, esim. 
maalannut

12 Vienyt lasta maksullisiin 
toimintoihin kodin ulkopuolelle 
(esim. tanssitunnille, uimaan, 
muskariin, voimistelemaan tms.)

13 Jutellut lapsen kanssa lapsen 
kuulumisista ja päivän tapahtumista

14 Pitänyt lasta sylissä, silittänyt tai 
hellitellyt

15 Kuunnellut ja huomioinut lapsen 
mielipiteen

16 Hassutellut /  peuhannut lapsen 
kanssa 
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PERHEVAPAAT

Perhevapaat
Äitiysvapaan voi aloittaa 50 pv ennen laskettua aikaa ja sen loppuessa lapsi on 3 kk.
Isyysvapaata voi pitää 9 viikkoa lapsen ollessa alle 2-vuotias. 
Vanhempainvapaata voi pitää kumpi tahansa vanhempi lapsen ollessa 3-10 kk.
Kotihoidon tukea / hoitovapaata voi saada kumpi tahansa vanhempi vanhempainvapaan jälkeen (lapsi 10kk-) 
siihen saakka kun lapsi täyttää 3 vuotta.

53. Ovatko vanhemmat / huoltajat olleet 4-vuotiaan lapsen kanssa perhevapaalla?
                                 Kyllä                     Ei                             Ei koske meitä

Äiti / synnyttänyt vanhempi

Isä / toinen vanhempi 

Jos vastasit kysymyksessä 53 äidin / synnyttäneen vanhemman kohdalla kyllä, vastaa kysymykseen 54. 

54. Kuinka kauan äiti / synnyttänyt vanhempi oli perhevapaalla 4-vuotiaan lapsen kanssa? 

 Äitiys- ja vanhempainvapaalla (0-10kk) ________ kuukautta

 Hoitovapaalla/kotihoidontuella (0-27kk) _______ kuukautta

Jos vastasit kysymyksessä 53 isän / toisen vanhemman kohdalla kyllä, vastaa kysymyksiin 55 ja 56, ja siirry sitten 
kysymykseen 58.

Jos vastasit kysymyksessä 53 isän / toisen vanhemman kohdalla Ei, siirry kysymykseen 57.

Jos vastasit kysymyksessä 53 isän / toisen vanhemman kohdalla Ei koske meitä, siirry kysymykseen 58.

55. Kuinka kauan isä / toinen vanhempi oli kaiken kaikkiaan perhevapaalla 4-vuotiaan lapsen kanssa? 
Laske mukaan isyysvapaa, vanhempainvapaa ja hoitovapaa / lapsen hoito kotihoidon tuella. Ethän laske mukaan vuosilomia 
ansiotyöstä.

1-3 viikkoa 
4-9 viikkoa 
3-6 kuukautta
7-12 kuukautta
yli 12 kuukautta
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56. Isä / toinen vanhempi piti perhevapaata, koska?  
       Valitse enintään kolme tärkeintä vaihtoehtoa.

Hän halusi viettää enemmän aikaa lapsen kanssa
Hän halusi pitää taukoa työstä
Hän halusi mahdollistaa äidin työhön paluun/opiskelun
Hän halusi auttaa äitiä
Hän jäi työttömäksi
Hän piti vanhemmuutta yhteisenä asiana
Äiti toivoi hänen jäävän perhevapaalle
Isän / toisen vanhemman kuuluu hoitaa lasta kotona
Muu syy, mikä? ______________________________________________________________

57. Miksi 4-vuotiaan lapsen isä / toinen vanhempi ei pitänyt perhevapaata lainkaan tai pidempään?  
      Valitse enintään kolme tärkeintä vaihtoehtoa.

Emme tienneet isän / toisen vanhemman oikeudesta perhevapaaseen
Lapsen äiti halusi itse hoitaa lasta kotona
Isä / toinen vanhempi ei pitänyt perhevapaata tarpeellisena 
Isä / toinen vanhempi ei ollut työelämässä 
Äidillä ei ollut työpaikkaa 
Työnantaja ei pitänyt perhevapaata mahdollisena 
Työkiireet estivät perhevapaan pitämisen 
Työpaikan epävarma tilanne / epävarmuus työsuhteen jatkumisesta esti perhevapaan pitämisen 
Vapaan pitäminen ei ollut taloudellisesti mahdollista 
Isän / toisen vanhemman mielestä lapsenhoito kuuluu äidille 
Äiti ei halunnut isän/ toisen vanhemman pitävän perhevapaata
Muusta syystä, mistä? ___________________________________________________

Jos olit itse perhevapaalla (äitiys-, vanhempain-, tai isyysvapaalla ja / tai hoitovapaalla / kotihoidon tuella), vastaa kysymykseen 
58. Muutoin voit siirtyä TYÖ-osioon.

58. Siirryitkö 4-vuotiaan lapsen hoitamiseksi pitämältäsi perhevapaalta ansiotyöhön (palkansaajaksi, yrittäjäksi, 
freelanceriksi ym.)?

Ei
Kyllä 

Jos vastasit kysymyksessä 58 ”Kyllä” vastaa kysymykseen 59. Muutoin voit siirtyä TYÖ-osioon. 
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59. Vaikuttivatko seuraavat tekijät työhön paluusi ajankohtaan tai perhevapaan kestoon? 

Ei 
lainkaan

Vähän Jonkin 
verran

Paljon Erittäin 
paljon

Ei koske 
minua

1 Perheen talous oli tiukalla

2 Saan toteuttaa itseäni työssä

3 Pelkäsin menettäväni työpaikkani

4 Työpaikallani oli tulossa muutoksia

5 Kaipasin aikuisten seuraa

6 Sain uuden työpaikan

7 Pidän työstäni

8 Työyhteisöni ilmapiiri on hyvä

9 Työni on hyvin palkattua

10 Työni on sopivan kevyttä

11 Kokopäiväinen lastenhoito ei sovi minulle

12 Puolisoni jäi hoitamaan lasta

13 Esimieheni pyysi palaamaan töihin

14 Työtilanne edellytti työhön paluuta

15 Ammattitaidon ylläpitäminen

16 Työkokemuksen kartuttaminen

17 Työni on minulle tärkeää

18 Pelkäsin pitkän poissaolon heikentävän    
etenemismahdollisuuksia

19 Lapsi sai sopivan hoitopaikan

20 Kotihoidontuen maksaminen päättyi

21 Kotihoidontuen kuntalisä loppui

22 Halusin vaihtelua

23 Sopivat työajat

24 Muu tekijä, mikä?

TYÖ

60. Olitko ansiotyössä ennen 4-vuotiaan lapsen syntymää?
Ei
Kyllä, olin työssä palkansaajana
Kyllä, olin työssä yrittäjänä / ammatinharjoittajana
Kyllä, tein töitä freelancerina / apurahalla

Jos vastasit kysymykseen 60 Kyllä, palkansaajana, vastaa kysymykseen 61. Muutoin siirry kysymykseen 62. 

61. Oliko työsuhteesi 
toistaiseksi voimassa oleva 
määräaikainen

      etenemismahdollisuuksia
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62.Käytkö tällä hetkellä työssä? Ethän huomioi esimerkiksi sairaslomalla tai lyhyellä vuosilomalla oloa.  
En 
Kyllä, olen työssä palkansaajana 
Kyllä, olen työssä yrittäjänä / ammatinharjoittajana 
Kyllä, teen töitä freelancerina / apurahalla 

Jos vastasit kysymykseen 62 En, vastaa kysymykseen 63. 
Jos vastasit kysymykseen 62 Kyllä, työssä palkansaajana, siirry kysymykseen 64.        
Jos vastasit kysymykseen 62 Kyllä, työssä yrittäjänä/ammatinharjoittajana tai freelancerina/apurahalla, siirry 
kysymykseen 65.

63.  Onko sinulla tällä hetkellä työpaikka (voimassa oleva työsuhde tai toiminnassa oleva yritys riippumatta 
siitä, käytkö työssä juuri nyt)?    

Ei  
Kyllä, voimassa oleva työsuhde
Kyllä, toiminnassa oleva yritys

Jos vastasit kysymykseen 63 Kyllä, voimassa oleva työsuhde, vastaa seuraaviin kysymyksiin. 
Jos vastasit kysymykseen 63 Kyllä, toiminnassa oleva yritys, siirry kysymykseen 65. 
Jos vastasit kysymykseen 63 Ei, voit siirtyä HUOLTAJAN HYVINVOINTI SEKÄ PERHEEN TILANNE-osioon.
 

64. Millainen on nykyinen työsuhteesi? 
Vakituinen
Määräaikainen 

65. Millainen on työsi? 
Säännöllinen päivätyö
Vuorotyö
Säännöllinen ilta-, yö-, aamu tai viikonlopputyö
Muu työaikamuoto

66. Mihin henkilöstöryhmään lähinnä kuulut? 
Työntekijä 
Alempi toimihenkilö 
Ylempi toimihenkilö
Johtaja
Yrittäjä 
Jokin muu

67. Kuinka monta tuntia keskimäärin työskentelet viikossa mukaan lukien ansiotyöt, ylityöt ja kotona tekemäsi 
ansiotyöhön liittyvät työt? 

    ___________ Tuntia.
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HUOLTAJAN HYVINVOINTI SEKÄ PERHEEN TILANNE

68. Kuinka suuren osan ajasta olet 4 viime viikon aikana: Valitse yksi vaihtoehto joka riviltä.

En 
lainkaan

Vähän 
aikaa

Jonkin 
aikaa

Huomattavan 
osan aikaa

Suurimman 
osan aikaa

Koko 
ajan

1  Ollut hyvin hermostunut

2  Tuntenut mielialasi niin matalaksi,               
ettei mikään ole voinut piristää sinua

3  Tuntenut itsesi tyyneksi ja rauhalliseksi

4  Tuntenut itsesi alakuloiseksi ja apeaksi

5  Ollut onnellinen

69. Kumpi 4-vuotiaan lapsen vanhemmista on viimeisen 6 kuukauden aikana ollut vastuussa seuraavista asioista 
4-vuotiaan lapsen osalta? Jos 4-vuotias lapsi ei ole hoidossa / varhaiskasvatuksessa, voit vastata sitä koskeviin kohtiin 
”Ei koske perhettäni”.

Minä

aina

Minä 
useammin

Molemmat 
vanhemmat 
yhtä usein

Toinen 
vanhempi 
useammin

Toinen 
vanhempi 

aina

Joku 
muu

Ei koske 
perhettäni

1  Leikkiminen ja puuhastelu lapsen 
kanssa.

2  Lastenhoito (esim. peseytyminen, 
pukeminen, ruokailut).

3  Sairaan lapsen hoito (sairaan lapsen 
hoitaminen kotona, mukana olo 
sairaalassa, lääkäriin vieminen ym.).

4  Lapsen kaverisuhteiden 
tukeminen (esim. yhteydenpito 
muihin vanhempiin ja tapaamisista 
sopiminen).

5  Lapsen asioista päättäminen tai 
asioiden suunnittelu.

6  Lapsen kuljettaminen harrastuksiin.

7  Lapsen kuljettaminen päiväkotiin tai 
muuhun hoitopaikkaan.

8  Yhteydenpito päiväkodin 
tai muun hoitopaikan kanssa 
(esim. vanhempainiltaan tai 
varhaiskasvatuskeskusteluun 
osallistuminen).
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70.Kuinka tyytyväinen olet itseesi vanhempana? 
Erittäin tyytymätön                                  

Melko tyytymätön                                    

Melko tyytyväinen                                    

Erittäin tyytyväinen  

TOIMEENTULO

71. Millaiseksi arvioit perheesi taloudellisen tilanteen? 
Erittäin huonoksi
Melko huonoksi
Kohtalaiseksi
Melko hyväksi
Erittäin hyväksi

72.Mitkä suunnilleen ovat kotitaloutesi käteen jäävät tulot kuukaudessa tällä hetkellä?  
Arvioi perheen nettotulot eli käteen jäävät tulot mukaan lukien ansio- ja yrittäjätulot sekä tulonsiirrot (esim. Kelan 
etuudet, työttömyysturva)

500 euroa tai vähemmän
501 – 1000
1001 – 1500
1501 – 2000
2001 – 2500
2501 – 3000
3001 – 4000
4001 – 5000
5001 – 6000
6001 – 7000 
7001 – 8000
yli 8000 euroa
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73. Saatteko perheen toimeentulon tai 4-vuotiaan lapsen (tai muun lapsen) hoidon järjestämiseksi jotain 
seuraavista tuista? Kuntien välillä on eroa siinä, minkälaisia lastenhoidon tukia ne myöntävät. 
Voit valita useita vaihtoehtoja.  

        
Emme saa tukia       

Lastenhoidon tuet                                                                                                                 
Kotihoidon tuki (hoitoraha ja mahdollisesti hoitolisä, Kelan maksama)                          
Kotihoidon tuen kuntalisä (esim. Helsinki-lisä, Hamina-lisä, harkinnanvarainen kuntalisä, kunnan 
maksama) 
Yksityisen hoidon tuki (hoitoraha ja mahdollisesti hoitolisä, Kelan maksama)             
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä (kunnan maksama)                                                                   
Varhaiskasvatuksen (päivähoidon) palveluseteli  (kunnan maksama)                             
Palveluraha (korvaus yksityisen perhepäivähoitajan omista kotona hoidettavista lapsista, kunnan 
maksama)
Joustava hoitoraha (työajan lyhentämiseksi, kun lapsi on alle 3-vuotias)
Osittainen hoitoraha (työajan lyhentämiseksi, kun lapsi koulussa 1. tai 2.luokalla)
Äitiys-, isyys tai vanhempainraha  

Muut tuet                                                                      
Opintotuki
Asumistuki
Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, työttömän peruspäiväraha tai työmarkkinatuki                                                                                                                
Työkyvyttömyys- tai sairaseläke
Toimeentulotuki                                                    
Muu, mikä? __________________________________________    

74.Onko menojen kattaminen tuloilla
erittäin hankalaa
hankalaa
melko hankalaa
melko helppoa
helppoa
erittäin helppoa
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75. MIELIPITEET LASTENHOIDON POLITIIKASTA             

Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan seuraavassa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa tapahtuvaa lapsen hoitoa ja 
kasvatusta. Päiväkodeista ja perhepäivähoitopaikoista useimmat ovat kunnallisia, mutta yksityiset palvelut ovat 
lisääntyneet erityisesti kaupunkikunnissa ja taajamissa. Pääosin kunnat tukevat yksityisten palvelujen käyttöä 
palveluseteleillä ja / tai yksityisen hoidon tuen kuntalisällä.

Varhaiskasvatusoikeus 
Varhaiskasvatusoikeudella (aiemmin subjektiivinen päivähoito-oikeus) viitataan lapsen lainsäädännössä 
määriteltyyn oikeuteen osallistua kunnan tarjoamaan tai kustantamaan varhaiskasvatukseen sen jälkeen, kun 
hänestä maksettu vanhempainraha päättyy. Lapsi ei voi kuitenkaan osallistua varhaiskasvatukseen, mikäli hänestä 
maksetaan huoltajalle kotihoidontukea. Mikäli lapsen huoltaja on kotona työttömyyden tai muun syyn vuoksi, 
lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on lainsäädännössä rajattu 20 tuntiin viikossa. Kunta voi kuitenkin päättää olla 
noudattamatta tätä rajausta, ja näin on osa kunnista tehnytkin.

Kotihoidon tuki 
Kun alle kolmevuotias lapsi ei ole kunnan kustantamassa varhaiskasvatuksessa (päiväkodissa tai 
perhepäivähoidossa), huoltaja voi hakea hänestä kotihoidon tukea. Tätä tukea voidaan maksaa myös lapsen alle 
kouluikäisistä sisaruksista.  Kotihoidon tukeen kuuluu perheen tuloista riippumaton hoitoraha sekä hoitolisä, 
johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot. Lisäksi kotihoidon tukeen voi sisältyä ns. kuntalisä, jota osa 
kunnista maksaa perheille. Sen suuruus ja ehdot vaihtelevat paikkakunnittain.

Isyysvapaan nykyinen pituus 
Isyysvapaan kesto on 9 viikkoa (54 arkipäivää), joista korkeintaan kolme viikkoa voi käyttää yhtä aikaa lapsen 
äidin kanssa tämän ollessa äitiys- tai vanhempainvapaalla. Loput kuusi viikkoa tai koko isyysvapaan voi käyttää 
vanhempainvapaan jälkeen lapsen kaksivuotispäivään mennessä. Isyysvapaan ajalta maksetaan ansiosidonnaista 
tai vähimmäismääräistä isyysrahaa.

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus 
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti syksyllä 2018 kaksivuotisen kokeilun, jossa tiettyjen kuntien 5-vuotiaille 
lapsille tarjotaan 20 viikkotuntia maksutonta varhaiskasvatusta viikossa. Maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun 
tavoitteena on lisätä muun muassa lasten osallistumista varhaiskasvatukseen sekä parantaa pienten lasten 
vanhempien työllisyyttä.

Kaksivuotinen esiopetus 
Julkisessa keskustelussa on esitetty esiopetuksen muuttamista kaksivuotiseksi. Tämä tarkoittaa, että lapset 
aloittaisivat esiopetuksen sinä vuonna, jolloin he täyttävät viisi vuotta. Esiopetuksen laajuus olisi 20 tuntia 
viikossa ja se olisi perheille maksutonta.

     MIELIPITEET LASTENHOIDON POLITIIKASTA
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75. Mitä mieltä olet seuraavista lasten hoidon järjestämistä koskevista asioista?

 Täysin Osittain    En eri Osittain   Täysin
 eri  eri enkä samaa     samaa
 mieltä mieltä samaa    mieltä     mieltä 

OMA KUNTA
1  Kunnassa on riittävästi vaihtoehtoisia   
 varhaiskasvatuspalveluja (esim. kunnallinen ja 
  yksityinen päiväkoti ja perhepäivähoito)
2  Kunnassa on riittävästi lastenhoidon rahallisia   
 tukivaihtoehtoja (esim. palveluseteli, yksityisen  
 ja kotihoidon kuntalisä)
3  Kunnassa on riittävästi ohjattua varhaiskasvatus-  
 toimintaa kotona hoidettaville lapsille (esim.  
 kerho, avoin päiväkoti, ohjattu leikkikenttätoiminta)

 Täysin Osittain En eri Osittain Täysin
 eri  eri enkä samaa samaa
 mieltä  mieltä samaa mieltä mieltä

YLEINEN ASENNE         
4  On epäoikeudenmukaista, että kaikki kunnat   
 eivät maksa kotihoidontuen kuntalisää
5  Kotihoidontuen kuntalisän maksaminen vain tietyin   
 ehdoin on epäoikeudenmukaista (esim. vain työpaikan  
 tai tietyn tulotason omaaville)
6  Kunnallinen varhaiskasvatus on yksityistä laadukkaampaa 
7  Lapsen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen    
 asettaa lapset eriarvoiseen asemaan
8  Varhaiskasvatuksen rajaaminen perheiltä, joissa toinen   
 vanhempi on kotona, on leimaavaa
9  Kotihoidontuen taso on riittämätön 
10 Yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja tulisi olla   
 nykyistä enemmän tarjolla 
11 Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on monipuolisempaa   
 toimintaa kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 
12 Kunnan tulisi panostaa enemmän kunnallisen   
 varhaiskasvatuksen järjestämiseen verrattuna yksityisen   
 varhaiskasvatuksen tukemiseen
13 Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen on perusteltua,   
 jos toinen vanhempi on kotona
14 Esiopetuksen pitäisi alkaa jo 5-vuotiaana   
15 Kunnallinen varhaiskasvatus ottaa lasten erityistarpeet   
 huomioon yksityistä varhaiskasvatusta paremmin
16 Kotihoidontukea pitäisi maksaa nykyistä   
 lyhyemmän aikaa
17 Varhaiskasvatuksen tulisi olla maksutonta kaikille lapsille 
18 Isyysvapaata tulisi pidentää selvästi nykyisestä,  
 jotta isät pitäisivät enemmän perhevapaata
19 Varhaiskasvatuksen tulisi olla maksutonta 5-vuotiaille lapsille  
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76.Seuraavat väittämät koskevat varhaiskasvatuksen /   päivähoidon laatua yleisesti. Ihmisillä voi olla 
monenlaisia näkemyksiä ja mielipiteitä varhaiskasvatuksesta riippumatta siitä, onko heillä siitä kokemuksia 
oman perheen ja lapsen/lasten kohdalta. Mitä mieltä sinä olet seuraavista väittämistä?

Täysin 
eri 
mieltä

Eri 
mieltä

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä

Samaa 
mieltä

Täysin 
samaa 
mieltä

1 Varhaiskasvatuksessa ei huomioida lapsia riittävän 
yksilöllisesti.

2 Lapsen tuen tarve osataan ottaa huomioon 
varhaiskasvatuksessa.

3 Lapsiryhmien koko päiväkodeissa on liian suuri.

4 Lapsi saa varhaiskasvatuksessa kaipaamiaan 
virikkeitä.

5 Varhaiskasvatuksessa ei pystytä turvaamaan lapsen 
pysyviä ihmissuhteita.

6 Lapsi oppii varhaiskasvatuksessa tarpeellisia 
sosiaalisia taitoja.

7 Kotihoito ei tarjoa yhtä paljon virikkeitä kuin 
varhaiskasvatus.

8 Varhaiskasvatus tukee lapsen oppimista ja kehitystä 
kotihoitoa monipuolisemmin.

9 Korkeasti koulutettu henkilöstö on edellytys 
laadukkaalle varhaiskasvatukselle.

10 Aikuisilla ei ole varhaiskasvatuksessa riittävästi 
aikaa olla lapsen kanssa ja / tai kuunnella häntä.

MAAHANMUUTTO

77. Missä maassa olet syntynyt? 
Suomi 
Ruotsi
Viro 
Venäjä ja entinen Neuvostoliitto
entinen Jugoslavia 
Somalia 
Irak 
Iran 
Afganistan 
Kiina 
Thaimaa 
Vietnam
Jokin muu maa, mikä? _____________________________________________________
  

Jos vastasit kysymyksessä 77 Suomi voit siirtyä MUUT ASIAT-osioon. Muutoin vastaa kysymykseen 78.
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78. Oletko asunut Suomessa?
Alle 5 vuotta
5 – 10 vuotta
Yli 10 vuotta

MUUT ASIAT

79. Vastasitko tähän kyselyyn yksin vai yhdessä puolisosi tai jonkun muun kanssa?
Yksin  
Puolisoni / lapsen toisen vanhemman kanssa  
Jonkun muun kanssa, kenen? ________________________ 

80. Voit halutessasi kirjoittaa lisäkommentteja tutkimuksen käsittelemistä asioista.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

SUOSTUMUSLOMAKE
Alla kysymme suostumustasi rekisteritietojen yhdistämiseen, kiinnostustasi osallistua haastatteluun ja / tai 
seurantakyselytutkimukseen sekä halukkuuttasi osallistua arvontaan. 
 
81. Rekisteritietojen yhdistäminen
Kun selvitetään lastenhoidon tukien ja perhevapaiden käyttöä sekä lasten terveyttä ja hyvinvointia eri väestöryhmissä, 
tarvitaan tietoja, joita on vaikea hankkia kyselyllä. Tämän vuoksi pyydämme suostumustasi siihen, että CHILDCARE-
tutkimuksessa voitaisiin yhdistää Kansaneläkelaitoksesta (KELA) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) 
tietoja tässä kyselyssä antamiisi vastauksiin. 

Kelasta yhdistettäviä tietoja ovat saamasi vanhempainpäivärahat ja niiden perusteena olevat työtulot sekä 
lastenhoidon tuet ja niiden kesto. Tietoja yhdistetään ajalta 1.10.2013–31.12.2019 (kuitenkin korkeintaan vuoden 
ajalta ennen 1.10.2014–30.9.2015 syntyneen lapsesi syntymää). Tiedot voidaan saada noin 4-vuotiaan lapsesi tai 
mahdollisen edellisen tai seuraavan lapsesi hoitamiseksi yllä mainitulla aikavälillä käyttämistäsi tuista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta yhdistettäviä tietoja ovat neuvolan 4-vuotiaan lapsen laajasta 
terveystarkastuksesta tallennetut rekisteritiedot.

Rekisteristä saatuja tietoja käytetään vain tässä tieteellisessä tutkimuksessa. Yhdistämällä kyselyvastauksiin 
rekisteritietoja saadaan tarkempaa tietoa käytetyistä lastenhoidon tuista ja siten luotettavampia tutkimustuloksia 
erilaisista lastenhoidon ratkaisuista. Tiedoista poistetaan kaikki henkilötiedot ja tutkimuksen tulokset raportoidaan 
niin, että yksittäisen henkilön tietoja ei voida tunnistaa.

Annan suostumukseni seuraavien KELA:n ja / tai THL:n rekisteritietojen yhdistämiseen tämän kyselyn tietoihin. 
Valitse vaihtoehdot, joiden osalta annat suostumuksesi. 

Äitiys- tai isyysraha
Vanhempainraha
Vanhempainpäivärahojen perusteena olleet työtulot
Kotihoidon tuki
Yksityisen hoidon tuki
Joustava hoitoraha
4-vuotiaan lapsen laajan terveystarkastuksen rekisteritiedot
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82. Haastattelututkimus

Vuoden 2019 aikana kutsumme osan tähän kyselyyn vastanneista huoltajista haastattelututkimukseen, jossa 
paneudutaan tarkemmin kyselyssä käsiteltyihin aiheisiin. 
Minuun voi ottaa yhteyttä haastattelututkimuksen osalta.

Kyllä  
Ei

83. Seurantakysely

CHILDCARE-tutkimushankkeen suunnitelmissa on toteuttaa seurantakysely, kun nyt noin neljävuotiaat lapset ovat 
esiopetusikäisiä tai aloittaneet peruskoulun. Seurantatutkimuksen teemat liittyvät samoihin aihealueisiin kuin 
tämän tutkimuksen. 
Minulle voi lähettää kyselykutsun.

Kyllä
Ei

84. Arvonta

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kaksi 150 euron ja kuusi 50 euron Keskon/S-ryhmän lahjakorttia. 
Haluan osallistua arvontaan. 
En halua osallistua arvontaan.

Yhteystiedot:

Paikka ja päiväys ______________________________________________________________________

Nimi                       ______________________________________________________________________                           

Osoite                    ______________________________________________________________________

Sähköpostiosoite ______________________________________________________________________

Puhelin                   ______________________________________________________________________

Kiitos vastauksistasi!


