
Me tehdään Nurmijärvi
Kehittämiskyselyn tulokset

Kysely avoinna 3.-16.2.2020



Kyselyn tavoite ja toteutus

• Kyselyllä haettiin näkemyksiä varhaiskasvatuksen, opetuksen ja 
vapaa-aikapalveluiden sekä palveluverkon kehittämiseen.

• Kysely toteutettiin QuestBack-alustalla ja se oli avoinna noin 
kaksi viikkoa 3.-16.2.2020

• Kyselyä mainostettiin paikallislehdessä, kunnan verkkosivuilla ja 
some-kanavissa sekä omien verkostojen kautta.

• Kyselyyn tuli kaikkiaan 521 vastausta
• Suurin osa varhaiskasvatuksen ja opetuksen kysymyksistä oli 

strukturoituja monivalintakysymyksiä, mutta vastaajien annettiin 
täydentää vastauksiaan omin sanoin. Vapaa-aikapalveluja 
koskevissa kysymyksissä käytettiin avoimia kysymyksiä.

• Kyselyn purkamisen ja vastausten analyysin on toteuttanut 
projektityöntekijä Tero Mamia.



Kyselyn vastaajat



Vastaajien enemmistö naisia
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Kotitalouden koostumus
Ketä asuu kanssasi samassa kotitaloudessa?

N %

Ei muita, asun yksin 49 9,4

Avio/avopuoliso 415 79,7

Alle kouluikäisiä lapsia 160 30,7

Alakouluikäisiä lapsia 211 40,5

Yläkouluikäisiä lapsia 104 20,0

Lukioikäisiä lapsia 78 15,0

Oma vanhempi / omat vanhemmat 7 1,3

Joku muu/muita, kuka/ketä? 22 4,2

Kotona asuv(i)a lapsi(a) 332 63,7

• Koko kunnan väestöstä noin 60% on ns. lapsiperheväestöä eli asuu taloudessa, jossa on 
vähintään yksi aikuinen ja yksi lapsi.

• Vastaajien joukko vastaa tältä osin varsin hyvin kunnan väestöä. 
• Vertailuna syksyn kyselyssä lapsettomissa kotitalouksissa asuvia oli vain 20 %.



Koko kunnan väestö edustettuna 
(Huom! koodattu postinumerosta eli ei aivan 100 % tarkka)

Suuralue N % Väestö-%

Rajamäki 81 16,2 18,3

Röykkä 21 4,2 5,5

Nukari 7 1,4 3,6

Perttula-Nummenpää 45 9,0 4,2

Kirkonkylä 99 19,8 19,6

Palojoki 19 3,8 2,2

Lepsämä 43 8,6 3,1

Metsäkylä 27 5,4 2,0

Klaukkala 158 31,6 41,7

Yhteensä 500 100,0 100,0

• Vastaajia on kattavasti koko kunnan alueelta. Haja-asutusalueilta on kuitenkin väestöosuutta selvästi 
enemmän vastaajia, erityisesti Palojoki, Lepsämä, Metsäkylä ja Perttula-Nummenpää (ml. Valkjärvi). 

• Vastaajien jakauma on hyvin samankaltainen kuin syksyn kyselyssä paitsi, että Perttula-Nummenpään 
suuralueelta (Valkjärvi) on vähemmän ja Lepsämän alueelta enemmän vastaajia.



Vastaajat asuinalueittain



Mikä omassa asuinalueessasi on parasta

• Rauhallisuus (54 % vastaajista maininnut)

• Luonto ja luonnonläheisyys (50 %)

• Palveluiden läheisyys (53 %)

• Yhteisöllisyys (26 %)

• Sijainti PK-seudun kupeessa ja hyvät 
liikenneyhteydet (15 %)

• Hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet (13 %)

• Turvallisuus (11 %)



Rauhallisuus, luonto & palvelut



Varhaiskasvatus



Onko varhaiskasvatuksen nykyinen 
palveluvalikko tarpeeksi monipuolinen?
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Päiväkotien sijainnissa oman kodin läheisyys 
tärkeintä

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Päätaajamien keskustassa, kaupallisten/julkisten
palvelujen läheisyydessä

Koulukeskusten yhteydessä

Hyvien kulkuyhteyksien (pääväylien) varrella

Maaseutumaisessa ympäristössä

Taajamien asuinalueella

Oman kodin välittömässä läheisyydessä

Missä päiväkotien tulisi sijaita?

Erittäin huono Melko huono Ei merkitystä Melko hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa

Kysymysformaatti ei ehkä ollut kaikkein toimivin. Tässäkin olisi voinut antaa vastaajien valita esim. 2 tärkeintä/sopivinta



Pienehköt päiväkodit suosituimpia

Minkä kokoiseen päiväkotiin mieluiten laittaisit omat 
lapsesi?

N %

1-2 ryhmäínen 71 15,6%

3-4 ryhmäinen 294 64,8%

5-7 ryhmäinen 77 17,0%

8 ryhmäinen tai suurempi 12 2,6%

Yhteensä 454 100,0%



Aukioloaikoihin ollaan melko tyytyväisiä

Ovatko päiväkotien aukioloajat riittäviä perheiden 
tarpeisiin?

N %

Kyllä 264 56,3%

Ei 72 15,4%

En osaa sanoa 133 28,4%

Yhteensä 469 100,0%



Suhtautuminen yksityiseen päivähoitoon vaihtelee –
myönteinen suhtautuminen silti yleisempää

Pitäisikö yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutarjontaa lisätä?

N %

Kyllä, pitäisi merkittävästi lisätä 27 5,8%

Kyllä, pitäisi hieman lisätä 48 10,3%

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on nyt sopiva 136 29,1%

Yksityisten päiväkotien tarjontaa pitäisi vähentää 30 6,4%

Yksityisten päiväkotien toimintaa ei tulisi kunnan tukea lainkaan 33 7,1%

En osaa sanoa 194 41,5%

Yhteensä 468 100,0%



Esiopetus päiväkotien ja koulujen yhteydessä
yhtä suosittua!

Miten ja missä 6-vuotiaiden esiopetus tulisi järjestää?

N %

Kouluissa tai koulukeskuksissa omina 
ryhminään

83 18,0%

Osana perusopetusta ns. yhdistettyinä 
alkuluokkina (0-2 lk)

147 31,9%

Päiväkotien yhteydessä 220 47,7%

Muulla tavoin, miten? 11 2,4%

Yhteensä 461 100,0%



Koulutus



Alakoulun koko

Mikä on mielestäsi sopivin alakoulun koko (1-6 lk)?
N %

Pieni koulu, jossa opetus järjestetään yhdysluokissa 50 10,1%

Yksisarjainen koulu, jossa jokaista luokka-astetta yksi ryhmä 87 17,5%

Kaksisarjainen koulu, jossa jokaista luokka-astetta kaksi ryhmää 114 22,9%

Kolmesarjainen koulu, jossa jokaista luokka-astetta kolme ryhmää 61 12,3%

Nelisarjainen tai suurempi, jossa jokaista luokka-astetta vähintään 
neljä ryhmää

10 2,0%

Eri kokoisilla kouluilla on hyviä ja huonoja puolia, eikä tähän siksi voi 
ottaa kantaa

141 28,4%

En osaa sanoa 34 6,8%

Yhteensä 497 100,0%



Yläkoulun koko

Mikä on mielestäsi sopiva yläkoulun koko (7-9 lk)?
N %

Kolmesarjainen koulu, jossa jokaista luokka-astetta kolme ryhmää 131 26,5%

Nelisarjainen koulu, jossa jokaista luokka-astetta neljä ryhmää 68 13,7%

Viisisarjainen koulu, jossa jokaista luokka-astetta viisi ryhmää 33 6,7%

Kuusisarjainen tai suurempi koulu, jossa jokaista luokka-astetta 
vähintään kuusi ryhmää

30 6,1%

Eri kokoisilla kouluilla on hyviä ja huonoja puolia, eikä tähän siksi voi 
ottaa kantaa

176 35,6%

En osaa sanoa 57 11,5%

Yhteensä 495 100,0%



Suuriin yhtenäiskouluihin suhtaudutaan
kielteisesti

Miten suhtaudut nykyistä suurempiin perusopetuksen 
yksiköihin, esim. monisarjaiset yhtenäiskoulut (1-9 lk)?

N %

Huono asia 170 34,3%

Enemmän huonoa kuin hyvää 172 34,7%

Yhtä lailla hyviä ja huonoja puolia (tai ei merkitystä) 59 11,9%

Enemmän hyvää kuin huonoa 23 4,6%

Hyvä asia 27 5,5%

En osaa sanoa 44 8,9%

Yhteensä 495 100,0%



Alakoulujen ja yläkoulujen yhdistämiseen 
suhtaudutaan kielteisesti

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lasten yhtenäisen koulupolun kannalta 1-9 luokka-
asteiden yhtenäiskoulu on paras ratkaisu.

Kuudennen luokan opetus voitaisiin siirtää yläkouluihin
(eli 6-9 lk samassa yksikössä)

Turvallisen koulun aloituksen kannalta olisi hyvä, että
alkuopetuksen (1-2 luokkien) toiminta järjestettäisiin

omissa tiloissaan.

On parasta, että alakoulun (1-6 lk) ja yläkoulun (7-9 lk)
opetus järjestetään omissa yksiköissään.

Minkä ikäiset oppilaat voivat mielestäsi opiskella samassa 
koulussa? Miten suhtaudut seuraaviin väittämiin?

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa



Alakoulut toivotaan ensisijaisesti lähipalveluina



Yläkoulujen sijainnissa merkittävintä on hyvät 
kulkuyhteydet



Koulukampukset: mitä muuta kampukselle?

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Ei mitään muita

Muita palveluita, mitä?

Kaupallisia palveluita

Päiväkoti

Vanhusten/ikääntyneiden palveluita

Kulttuuripalveluita

Kirjastopalvelut

Nuorisotilat

Kerho- tai harrastetiloja

Liikuntatilat (liikuntasali tms.)

Mitä palveluita koulun lisäksi tulisi sijaita samassa 
rakennuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä?



Yhteenvetoa: varhaiskasvatus

• Päivähoitoon toivotaan lisää joustoa: iltahoidon ja vuorohoidon laajentaminen, 
hoitoaikojen joustavuuden lisääminen, perhepäivähoidon tarjonnan lisääminen

• Päiväkotien sijainnin osalta on kahdenlaisia tarpeita: (a) lähipäiväkodit turvallisen 
kävelymatkan päässä, (b) työmatkalaisten tarpeita palvelevat pääväylien / sujuvien 
liikenneyhteyksien varrella olevat päiväkodit

• Päiväkodin optimikokona useimmat pitävät 3-4 ryhmää. Suurempikin voi toimia (ja olla 
lapselle hyvä) jos se on hyvin järjestetty (esim. ei liian isoja yhteisiä pihoja) 
Oleellisempaa kuitenkin ryhmäkoko kuin ryhmien määrä.

• Pihojen viihtyisyys, virikkeellisyys ja liikuntaan kannustavuus tärkeää.

• Näkemykset ryhmistä vaihtelevat: osa haluaa saman ikäiset yhteen ryhmään, osa eri-
ikäisten yhteisiä ryhmiä

• Päiväkoteja ei haluta kouluille/kampuksille, mutta sopivalla organisoinnille tämäkin ok

• Yksityiseen päivähoitoon suhtautuminen hyvin vaihtelevaa, paljon huonoja kokemuksia 
mutta myös oikein hyviä, valvontaa kaivattiin lisää, henkilöstön suuri vaihtuvuus 
ongelma.

• Alkuluokkatoiminnasta erittäin hyviä kokemuksia (jos ei kokemuksia, suhtautuminen voi 
olla varauksellista)



Yhteenvetoa: koulutus

• Yhtenäiskouluihin melko varauksellinen suhtautuminen, mutta koulupolkujen 
yhtenäisyyttä pidetään tärkeänä.

• Alakoulut halutaan lähipalveluna. Koulutien turvallisuus ja kevyen liikenteen 
väylät tärkeitä.

• Yläkoulut voivat sijaita kauempana toimia keskitettyinä. Saavutettavuus myös 
julkisella liikenteellä tärkeää.

• Tilojen terveellisyys (sisäilma) oleellista!
• Kampusajattelu jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Osa pitää erittäin hyvänä 

ideana, osa taas tyrmää täysin. Kielteiset näkemykset perustuvat ehkä 
virheellisiin mielikuviin kampuksesta. 

• Yläkoulu, lukio, oppilashuollon palvelut, kirjasto, nuorisotilat ja liikunta-
/harrastustiloja.

• Tilojen monikäyttöisyydelle ja koulujen iltakäytön tehostamiselle kannatusta.
• Lukiokysymys jakaa edelleen mielipiteitä. Rajamäellä omaa toimipistettä 

pidetään erittäin tärkeänä, koko kunnan tasolla yksi kunnallinen lukio (KK) saa 
enemmän kannatusta ja Klaukkalassa ajatellaan jopa, että pelkkä Arkadian 
yksityinen lukio voisi riittää.



Yhteenvetoa: vapaa-aikapalvelut

• Tyypillinen suhtautuminen on, että liikunnasta, kulttuurista ja 
nuorisopalveluista ei saa karsia. 

• Näillä on hyvinvointia edistävä vaikutus, joten näistä 
karsiminen saattaa ennemminkin aiheuttaa kustannuksia 
muualla (sote).

• Toisaalta kalliit erityispalvelut, jotka palvelevat vain harvoja, 
nähdään turhina investointeina.  Jos ei itse käytä 
kulttuuripalveluja voi pitää liikuntapalveluja hyvinvoinnin 
kannalta tärkeämpänä.


