
 
LASTEVANEMATE RAHULOLU - KÜSIMUSTIK  2013 

 
KOKKUVÕTE 
 
Ridala Vallavalitsus viis detsembris, 2013.a. läbi rahulolu uuringu  kolme 
lasteasutuse (ULA lasteaed, RPK lastead ja MTÜ Lepatriinu Mängumaa) 
lastevanemate seas. Ankeet koosnes 5-est valdkonnast: suhted lasteaias; 
kasvukeskkond; õppe- ja kasvatustegevus; info liikumine ja lasteaia maine. 
Küsimused olid valikvastustega 5- pallise skaala järgi (täiesti nõus; enam-vähem 
nõus; ei oska öelda; teatud määral ei nõustu; ei ole väitega nõus). Vastajad said 
teha risti (X) sobiva valikvastuse all olevasse lahtrisse.  Iga valdkonna kohta oli 
võimalus avatud vastusele, kus vastaja sai täiendavalt avaldada omi 
mõtteid/arvamusi. Kokku ol ankeedis 17 küsimust/väidet.  
Küsimustikule vastamine oli anonüümne.  
 
RPK lastevanematele väljastati 36 ankeeti. Tagasi tuli 21 täidetud ankeeti, sh 
sõimerühma lastevanematelt 8 keskmise rühma lastevanematelt 4 ja vanema 
rühma lastevanematelt 9. 
Vastanute lapsed olid käinud lasteaias kuni 1 aastat (7), 1-3 aastat (7) ning üle 3 
aasta (7).  
Kuna ühest perest käib lasteaias ka mitu last, kajastuvad ankeetides üle 50% 
RPK-s käivate laste vanemate arvamus. 
 

Küsimuste vastuseid koondas ja analüüsis Maire Vilbas, valla kultuuri- ja 
haridusnõunik. 
 

I SUHTED LASTEAIAS 

1. Rühmas on laste vahel head suhted 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

13 6 1 1 - 

 
2. Laste ja rühmaõpetajate vahel on head suhted 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

15 6 - - - 

 
3. Laste ja õpetaja abi vahel on head suhted 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

15 3 3 - - 

 
4. Rühmaõpetajatega on meeldiv suhelda 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

19 2 - - - 

 
 
 
 



Suhete valdkonnas oli lisatud kommentaare 1 korral. 
 

Väite “Rühmas on laste vahel head suhted” vastuste tulemuste põhjal on lapsevanemad täiesti või enam-
vähem nõus sellega, et laste omavahelised suhted on head. Ühel korral lapsevanem  ei osanud anda 
hinnangut ning üks vanema rühma lapsevanem teatud määral ei nõustunud. Sellele väitele oli ka ainus 
avatud vastus: “Vahest võimukamad lapsed saavad teisi lapsi kamandada ja oma tahtmist peale 

suruda…” 

Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Rühmas on laste vahel head suhted”  on           4,5 
 
Väitega “Laste ja rühmaõpetajate vahel on head suhted”  nõustub täiesti enamus vastajaid. Kuus vastajat 
nõustuvad enam-vähem. Täiendava mõttena jätkub avatud vastus :”…lapsed pelgavad kasvatajat 

vahest, et kasvataja vaatab kurja pilguga. Muidu ok!” 

Viie palli süsteemis antud keskmine  väitele  “Laste ja rühmaõpetajate vahel on head suhted”       4,7 
 
Väitega “Laste ja õpetaja abi vahel on head suhted” olid nõus või enam –vähem nõus  enamus 
vastajatest. Vaid kolm vastajat ei osanud öelda.  
Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Laste ja õpetaja abi vahel on head suhted”    4,1 
 
Väitega “Rühmaõpetajatega on meeldiv suhelda” nõustusid või enam-vähem nõustusid kõik vastajad.  
Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Rühmaõpetajatega on meeldiv suhelda”         4,9 
 

 

II KASVUKESKKOND 

5. Olen rahul rühmaruumidega 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

17 4 - - - 

 
6. Lasteaial on olemas kaasaegsed õppe- ja kasvatustegevuseks vajalikud vahendid 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

10 6 5 - - 

 
7. Rühmas on olemas lapse arengut toetavad mänguasjad 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

14 4 3 - - 

 

8. Olen rahul toitlustamisega lasteaias 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

18 1 1 1 - 

 

Kasvukeskkonna valdkonnas oli lisatud kommentaare 3 korral. 
 
Väitega “Olen rahul rühmaruumidega” nõustusid vastajad täiesti 17 korral ja enam-vähem 4 korral. 
Lisamõttena esitati:”ruumi puudus”. 

Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele “Olen rahul rühmaruumidega” on                   4,8              
 
 
Väitega “Lasteaial on olemas kaasaegsed õppe- ja kasvatustegevuseks vajalikud vahendid” nõustusid 
täiesti 10 vastajat, enam-vähem nõustusid 6 vastajat ja hinnata ei osanud väidet 6 vastajat. 
Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Lasteaial on olemas kaasaegsed õppe- ja 
kasvatustegevuseks vajalikud vahendid” on                                                                                    4,4    



 
Väitega “Rühmas on olemas lapse arengut toetavad mänguasjad” nõustus täiesti 14 vastajat, enam-
vähem nõustus 4 vastajat ja selle väite kohta öelda ei  osanud  3 vastaja. Kommentaarina oli lisatud: 
“Lasteaias ei tohiks minu arvates lastel kaasas olla nutitelefone, millega mängitakse. Lasteaed võiks 

nendest vaba olla. Neil oleks vaja muid mänge mängida omavahel.” 

Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Rühmas on olemas lapse arengut toetavad 
mänguasjad” on                                                                                                                                     4,5                                                                                                             
 
Väitega  “Olen rahul toitlustamisega lasteaias” nõustus 18 vastajat, enam-vähem nõustus 1 vastaja, 
öelda ei osanud 1 vastaja ning teatud määral ei nõustunud 1 vastaja. Arvatavasti selgitas teatud määral 
mitte nõustuja oma vastest kommentaariga: “Lastel läheb palju väärtuslikku aega kaotsi, et koolis 

somas käia. Riietumine mitu korda päevas (eriti talvel). 

Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Olen rahul toitlustamisega lasteaias ” on        4,7     
                                                                                                                  
 

 

III ÕPPE-  JA  KASVATUSTEGEVUS 

9. Ma usun, et minu laps saab sellest lasteaiast kooli minekuks hea ettevalmistuse 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

18 3 - - - 

 
10. Minu lapse rühmaõpetajad on oma erialal pädevad 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

18 2 1 - - 

 
11. Minu küsimused õppe- ja kasvatustöö kohta saavad alati vastuse 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

17 3 1 - - 

 
Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas oli lisatud kommentaare 1 korral. 

 
Väitega “Ma usun, et minu laps saab sellest lasteaiast kooli minekuks hea ettevalmistuse” Nõustusid 
täiesti (18) või enam-vähem nõustusid (3) kõik vastajad. Kommentaarina oli lisatud: “Palju erinevaid 

vise õppemeetodites. Tubli!” 

Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Ma usun, et minu laps saab sellest lasteaiast 
kooli minekuks hea ettevalmistuse” on                                                                                             4,9                                                                                                                      
 
Väitega “Minu lapse rühmaõpetajad on oma erialal pädevad” nõustusid vastajad samuti täiesti (18) või 
enam-vähem täiesti (2). Üks vastaja ei osanud öelda väite kohta oma hinnangut.  
Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Minu lapse rühmaõpetajad on oma erialal 
pädevad” on                                                                                                                                        4,8                                                                                                                      
 
Väitega “Minu küsimused õppe- ja kasvatustöö kohta saavad alati vastuse” oldi enamuses täiesti nõus 
(17). Enam-vähem oldi nõus  3 korral ja öelda ei osatud 1 korral.  
Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Minu küsimused õppe- ja kasvatustöö kohta 
saavad alati vastuse” on                                                                                                                     4,8                                                                                                                                 
                                                                         

 

IV INFO LIIKUMINE 

12. Info lasteaias toimuva kohta jõuab minuni õigeaegselt 



Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

16 3 1 1 - 

 
13. Saan rühmaõpetajalt infot oma lapse arengu kohta 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

19 1 1 - - 

 

14. Olen seisukohal, et arenguvestlus tugevdab minu koostööd õpetaja(te) vahel ja                   

aitab kaasa minu lapse arengule 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

16 3 1 1 - 

 
 

 
Info liikumise valdkonnas kommentaare ei lisatud. 

 
Väitega  “Info lasteaias toimuva kohta jõuab minuni õigeaegselt” nõustus täiesti 16 vastajat, enam-
vähem oli nõus 3 vastajat, väite kohta ei osanud öelda 1 vastaja ja teatud määral ei nõustunud väitega 1 
vastaja.  
Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Info lasteaias toimuva kohta jõuab minuni 
õigeaegselt” on                                                                                                                                     4,5                                                    
                                                                                      
Väitega “Saan rühmaõpetajalt infot oma lapse arengu kohta” olid vastajad täiesti nõus (19) või enam-
vähem nõus (1). Üks vastaja ei osanud öelda.  
Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Saan rühmaõpetajalt infot oma lapse arengu 
kohta” on                                                                                                                                              4,9                                                                                                                                 
                                                                                      
Väitega “Olen seisukohal, et arenguvestlus tugevdab minu koostööd õpetaja(te) vahel ja                   
aitab kaasa minu lapse arengule” ollakse peamiselt täiesti nõus (16) või enam-vähem nõus (3). Üks 
vastajat ei osanud selle kohta arvamust öelda ning üks vastaja teatud määral väitega ei nõustunud. Viie 

palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Olen seisukohal, et arenguvestlus tugevdab minu 
koostööd õpetaja(te) vahel ja  aitab kaasa minu lapse arengule “  on                                             4,6                                                                                                                                                                                                                           
 

 

V LASTEAIA MAINE 

15. Minu lapse lasteaial on hea maine, siia tahetakse oma last tuua 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

12 6 3 - - 

 
16. Soovitan oma lapse lasteaeda ka tuttavatele lastele 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

16 2 3 - - 

 

17. Olen oma lapse lasteaiaga üldiselt rahul 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

17 4 - - - 



 
Lasteaia maine valdkonnas oli lisatud kommentaare 3 korral. 

 
Valdkonna kolme väitega oldi üldjuhul täiesti või enam-vähem  nõus. Esimese ja teise väite puhul ei 
osatud öelda  kolme korral kummagi väite puhul.  
Avatud vastusena kirjutati: 1. “RPK-s on väga lahked ja toredad kasvatajad. Lastele meeldib ja olen 

väga rahul, et minu laps käib lasteaias.” 

2.“Miinuseks on ruumi puudus. Lapsed, kes ei taha magada, neid ei peaks käskima voodis lamades 

silmi kinni hoidma. Võimaldada ruum (nt raamatukogu tuba), kus viibida.” 

3. Plussina toodi välja märksõnad “soojus, sõbralikkus, aktiivsus (teatrid, külastused, üritused). Viie 

palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Minu lapse lasteaial on hea maine, siia tahetakse 
oma last tuua “  on                                                                                                                                4,4                                                                                                                                                                      
 

Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Soovitan oma lapse lasteaeda ka tuttavatele 
lastele “  on                                                                                                                                            4,6                                                                                                                 
 

Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Olen oma lapse lasteaiaga üldiselt rahul “     4,8                                             
 

 
Antud hinnangute pingerida 

 
 “Rühmaõpetajatega on meeldiv suhelda”                                                                                          4,9 
 
“Ma usun, et minu laps saab sellest lasteaiast kooli minekuks hea ettevalmistuse”                           4,9     
 
 “Saan rühmaõpetajalt infot oma lapse arengu kohta”                                                                        4,9   
 
“Olen rahul rühmaruumidega”                                                                                                            4,8               

 
“Minu lapse rühmaõpetajad on oma erialal pädevad”                                                                         4,8  
 
“Minu küsimused õppe- ja kasvatustöö kohta saavad alati vastuse”                                                   4,8       
                                                                                                                                                                                                               
“Olen oma lapse lasteaiaga üldiselt rahul “                                                                                         4,8 
 
“Laste ja rühmaõpetajate vahel on head suhted”                                                                                 4,7                 
 
“Olen rahul toitlustamisega lasteaias ”                                                                                                4,7 
 
Olen seisukohal, et arenguvestlus tugevdab minu koostööd õpetaja(te) vahel ja                                           
aitab kaasa minu lapse arengule “                                                                                                        4,6     
 
“Soovitan oma lapse lasteaeda ka tuttavatele lastele                                                                           4,6         

 
“Rühmas on olemas lapse arengut toetavad mänguasjad”                                                                   4,5 
 
“Rühmas on laste vahel head suhted”                                                                                                  4,5           

                                                          
“Info lasteaias toimuva kohta jõuab minuni õigeaegselt”                                                                   4,5       

 
“Minu lapse lasteaial on hea maine, siia tahetakse oma last tuua “                                                     4,4     
 
Lasteaial on olemas kaasaegsed õppe- ja kasvatustegevuseks vajalikud vahendid”                           4,4    

 
“Laste ja õpetaja abi vahel on head suhted”                                                                                        4,1        
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Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas oli lisatud kommentaare 1 korral. 

 
Väitega “Ma usun, et minu laps saab sellest lasteaiast kooli minekuks hea ettevalmistuse” Nõustusid 
täiesti (18) või enam-vähem nõustusid (3) kõik vastajad. Kommentaarina oli lisatud: “Palju erinevaid 

vise õppemeetodites. Tubli!” 

Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Ma usun, et minu laps saab sellest lasteaiast 
kooli minekuks hea ettevalmistuse” on                                                                                             4,9                                                                                                                      
 
Väitega “Minu lapse rühmaõpetajad on oma erialal pädevad” nõustusid vastajad samuti täiesti (18) või 
enam-vähem täiesti (2). Üks vastaja ei osanud öelda väite kohta oma hinnangut.  
Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Minu lapse rühmaõpetajad on oma erialal 
pädevad” on                                                                                                                                        4,8                                                                                                                      
 
Väitega “Minu küsimused õppe- ja kasvatustöö kohta saavad alati vastuse” oldi enamuses täiesti nõus 
(17). Enam-vähem oldi nõus  3 korral ja öelda ei osatud 1 korral.  
Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Minu küsimused õppe- ja kasvatustöö kohta 
saavad alati vastuse” on                                                                                                                     4,8                                                                                                                                 
                                                                         

 

IV INFO LIIKUMINE 

12. Info lasteaias toimuva kohta jõuab minuni õigeaegselt 



Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

16 3 1 1 - 

 
13. Saan rühmaõpetajalt infot oma lapse arengu kohta 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

19 1 1 - - 

 

14. Olen seisukohal, et arenguvestlus tugevdab minu koostööd õpetaja(te) vahel ja                   

aitab kaasa minu lapse arengule 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

16 3 1 1 - 

 
 

 
Info liikumise valdkonnas kommentaare ei lisatud. 

 
Väitega  “Info lasteaias toimuva kohta jõuab minuni õigeaegselt” nõustus täiesti 16 vastajat, enam-
vähem oli nõus 3 vastajat, väite kohta ei osanud öelda 1 vastaja ja teatud määral ei nõustunud väitega 1 
vastaja.  
Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Info lasteaias toimuva kohta jõuab minuni 
õigeaegselt” on                                                                                                                                     4,5                                                    
                                                                                      
Väitega “Saan rühmaõpetajalt infot oma lapse arengu kohta” olid vastajad täiesti nõus (19) või enam-
vähem nõus (1). Üks vastaja ei osanud öelda.  
Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Saan rühmaõpetajalt infot oma lapse arengu 
kohta” on                                                                                                                                              4,9                                                                                                                                 
                                                                                      
Väitega “Olen seisukohal, et arenguvestlus tugevdab minu koostööd õpetaja(te) vahel ja                   
aitab kaasa minu lapse arengule” ollakse peamiselt täiesti nõus (16) või enam-vähem nõus (3). Üks 
vastajat ei osanud selle kohta arvamust öelda ning üks vastaja teatud määral väitega ei nõustunud. Viie 

palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Olen seisukohal, et arenguvestlus tugevdab minu 
koostööd õpetaja(te) vahel ja  aitab kaasa minu lapse arengule “  on                                             4,6                                                                                                                                                                                                                           
 

 

V LASTEAIA MAINE 

15. Minu lapse lasteaial on hea maine, siia tahetakse oma last tuua 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

12 6 3 - - 

 
16. Soovitan oma lapse lasteaeda ka tuttavatele lastele 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

16 2 3 - - 

 

17. Olen oma lapse lasteaiaga üldiselt rahul 

Täiesti nõus Enam-vähem nõus Ei oska öelda Teatud määral ei nõustu Ei ole väitega nõus 

17 4 - - - 



 
Lasteaia maine valdkonnas oli lisatud kommentaare 3 korral. 

 
Valdkonna kolme väitega oldi üldjuhul täiesti või enam-vähem  nõus. Esimese ja teise väite puhul ei 
osatud öelda  kolme korral kummagi väite puhul.  
Avatud vastusena kirjutati: 1. “RPK-s on väga lahked ja toredad kasvatajad. Lastele meeldib ja olen 

väga rahul, et minu laps käib lasteaias.” 

2.“Miinuseks on ruumi puudus. Lapsed, kes ei taha magada, neid ei peaks käskima voodis lamades 

silmi kinni hoidma. Võimaldada ruum (nt raamatukogu tuba), kus viibida.” 

3. Plussina toodi välja märksõnad “soojus, sõbralikkus, aktiivsus (teatrid, külastused, üritused). Viie 

palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Minu lapse lasteaial on hea maine, siia tahetakse 
oma last tuua “  on                                                                                                                                4,4                                                                                                                                                                      
 

Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Soovitan oma lapse lasteaeda ka tuttavatele 
lastele “  on                                                                                                                                            4,6                                                                                                                 
 

Viie palli süsteemis antud keskmine  hinne väitele  “Olen oma lapse lasteaiaga üldiselt rahul “     4,8                                             
 

 
Antud hinnangute pingerida 

 
 “Rühmaõpetajatega on meeldiv suhelda”                                                                                          4,9 
 
“Ma usun, et minu laps saab sellest lasteaiast kooli minekuks hea ettevalmistuse”                           4,9     
 
 “Saan rühmaõpetajalt infot oma lapse arengu kohta”                                                                        4,9   
 
“Olen rahul rühmaruumidega”                                                                                                            4,8               

 
“Minu lapse rühmaõpetajad on oma erialal pädevad”                                                                         4,8  
 
“Minu küsimused õppe- ja kasvatustöö kohta saavad alati vastuse”                                                   4,8       
                                                                                                                                                                                                               
“Olen oma lapse lasteaiaga üldiselt rahul “                                                                                         4,8 
 
“Laste ja rühmaõpetajate vahel on head suhted”                                                                                 4,7                 
 
“Olen rahul toitlustamisega lasteaias ”                                                                                                4,7 
 
Olen seisukohal, et arenguvestlus tugevdab minu koostööd õpetaja(te) vahel ja                                           
aitab kaasa minu lapse arengule “                                                                                                        4,6     
 
“Soovitan oma lapse lasteaeda ka tuttavatele lastele                                                                           4,6         

 
“Rühmas on olemas lapse arengut toetavad mänguasjad”                                                                   4,5 
 
“Rühmas on laste vahel head suhted”                                                                                                  4,5           

                                                          
“Info lasteaias toimuva kohta jõuab minuni õigeaegselt”                                                                   4,5       

 
“Minu lapse lasteaial on hea maine, siia tahetakse oma last tuua “                                                     4,4     
 
Lasteaial on olemas kaasaegsed õppe- ja kasvatustegevuseks vajalikud vahendid”                           4,4    

 
“Laste ja õpetaja abi vahel on head suhted”                                                                                        4,1        
 
 

                                                                                 


