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Hei! 
Uppsalan kunta haluaa, että esikoulu- tai perhepäiväkotiaika on mahdollisimman hyvä 
kokemus kaikille lapsille. Kunta haluaa mielellään tietää, mitä kokemuksia sinulla ja 

lapsellasi on siitä. 
Pyydämme siksi sinua vastaamaan kyselylomakkeen kysymyksiin. Vastauksesi ovat 

tärkeitä meille ja myös lapsille. 

Kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Vastauksista laaditaan yhteenveto 

siten, että kukaan ei saa tietää, miten juuri sinä olet vastannut. 

 
Voit vastata kyselyyn verkkosivustolla uppsala.se/fskenkat. Tarvitset sitä varten 
oman käyttäjänimen ja salasanan. Näet ne oheistetusta paperilomakkeesta. 

Verkkosivustolla on myös lomake käännettynä seitsemälle kielelle. 

 
Jos et voi täyttää kyselylomaketta verkkosivustolla, voit käyttää paperilomaketta. 
Palauta siinä tapauksessa lomake oheistetussa kirjekuoressa. Postimaksu on 

maksettu. 

 
Tarvitsemme vastauksesi 24. helmikuuta mennessä. 

 
Kiitos etukäteen! 

 
Uppsalan kunta 
 
 
 

 
 
 
 
 
uppsala.se/fskenkat 

 
 

 
Postiosoite: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 
753 75 Uppsala  
Puhelin: 018-727 00 00 (vaihde) 
Sähköposti: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

mailto:utbildningsforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Vastauksesi ovat tärkeitä 

Kunnalle on tärkeää saada tietää, millaisena huoltajat kokevat esikoulujen ja 
perhepäiväkotien toiminnan. Kyselyn tuloksia käytetään toiminnan seurannassa ja 
suunnittelussa. Lapsesi esikoulu saa raportin, johon on koottu kyselyn tulokset, ja jota 
henkilöstö voi käyttää toiminnan kehittämiseen. 

 
Vastaat nimettömänä 

Kukaan ei näe, mitä sinä olet vastannut. Kyselylomake on merkitty voidaksemme 
muistuttaa kyselyyn vastaamisesta niitä, jotka eivät ole vastanneet. Poistamme kytköksen 
lapseen heti, kun olemme rekisteröineet vastaukset. Mitään tietoja ei tällöin voida 
jäljittää. 

 
Kysely koskee esikoulua ja perhepäiväkotia 

Kysymykset on tarkoitettu huoltajille, joilla on lapsi/lapsia joko esikoulussa tai 

perhepäiväkodissa. 

 
Näin kyselytietoja käytetään 

Kyselytiedot käsitellään yhdessä kunnan päivähoitorekisteritietojen kanssa, joita ovat 

tiedot lapsen esikoulusta/perhepäiväkodista, lapsen sukupuolesta ja iästä. Siten 
kunnalla on mahdollisuus saada kokonaisvaltainen kuva toiminnasta eri näkökulmista 
tarkasteltuna. 

 
Kyselyn suunnittelu 

Kyselyn avulla kunta haluaa selvittää, miten esikoulujen ja perhepäiväkotien toiminta 
vastaa koululain ja opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita. Kyselyssä ei sitä vastoin 

tiedustella huoltajien käsitystä esikoulun/perhepäiväkodin toiminnasta käytännön asioissa, 

kuten esimerkiksi henkilöstötiheyteen tai lasten saamaan ruokaan liittyvissä asioissa. 

Koska kysely lähetetään yli 11 000 huoltajalle, kunta ei voi ottaa vastaan kirjallisia kommentteja 
käsiteltäväksi. Jos haluat esittää mielipiteitä lapsen esikoulusta tai perhepäiväkodista tai 
kuvailla kokemustasi omin sanoin, voit tehdä sen kunnan verkkosivuston uppsala.se kautta, 

hakusanat ”synpunkter” (mielipiteet) ja ”klagomål” (valitukset). 

 
Haluatko lisätietoja 

Jos sinulla on kysyttävää, olet tervetullut ottamaan yhteyttä: 
Emma Dahlström 
puhelin: 018-727 65 52 
sähköposti: emma.dahlstrom@uppsala.se 
 

 
Koulutushallinto, Uppsalan kunta 
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