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• 287 vastaajaa päiväkodeista ja kouluista 
– 15 % päiväkodeista (Leppäkerttu, Sammalniitty, Tuulihattu, 

Leivonpesä) 
– 10% esiopetuksesta 
– 50% alakouluista 
– 25% yläkoulusta 

• Huoltajat varsin tyytyväisiä palveluihin nykyisellään 
(4,0-4,4) 

Huoltajakysely  
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7. Valitse miten nämä asiat ovat toteutuneet lapsesi 
varhaiskasvatuksen/koulunkäynnin osalta tällä hetkellä. 

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 5 = toteutunut erittäin hyvin 

Vastaajien määrä: 287 
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• 3 tärkeintä asiaa päiväkoteihin/kouluihin liittyen: 
– Laadukas kasvatus/opetus/hoito (73%) 
– Sopiva ryhmäkoko (72%) 
– Turvallinen koulumatka (45%) 
– Terveellinen ja turvallinen rakennus (43%) 
– Ajanmukainen oppimisympäristö (19%) 
– Kaverit samassa yksikössä (11%) 
– Ulkoilupiha (10%) 
– Sisarukset samassa yksikössä (8%) 
– Mielikuva päiväkodista/koulusta (0%) 
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• Lapsi  
• Perhe 
• Kyläyhteisö 
• Kaupunki 

 

Lakkautuksen vaikutukset eri näkökulmista 
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1. Matkan pituus ja kesto (46) 
2. Koulukyydit 
3. Ryhmäkoot (32) 
4. Yksikön suuri koko & ympäristö ja sen vaikutus lasten 
hyvinvointiin (kiusaaminen, levottomuus, turvattomuus, 
käytösongelmat, huonot tavat, riskikäyttäytyminen, 
minäkäsitys, lapsuuden loppuminen, kaverit) 
5. Tilat  
6. Henkilökunta 
7. Kodin ja koulun välinen yhteistyö  
8. Yhteisöllisyys: koulu ja kyläyhteisö 
9. Vaikutus koko perheen arkeen  
10. Hakeutuminen muualle & Someron vetovoima 
 

Jos lapsesi kyläkoulu/päiväkoti 
lakkautettaisiin, mitkä asiat 
huolestuttaisivat sinua? (62 vastausta) 
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• Ei mikään (31) 
• Oppimisympäristö ja pedagogiikka (12) - tasavertaisuus 
• Kaverit  
• En osaa sanoa  
• Kaupungin palveluiden saavutettavuus 

Jos lapsesi kyläkoulu/päiväkoti 
lakkautettaisiin, mitkä asiat 
saattaisivat parantua (58 vastausta) 
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