
88 % 100 % 70 %

100 %

Tyytyväisyyskysely

SIJOITETUT
LAPSET JA
NUORET
2021

OLEN
TYYTYVÄINEN
ELÄMÄÄNI.

4,35/5

88 % VASTANNEISTA KERTOI
SAANEENSA TIETOA
SIJAISPERHEESTÄÄN ENNEN MUUTTOA.

"Sijaisperheen läheisten olisi myös hyvä
tietää tulevasta sijaislapsesta
mahdollisimman ajoissa."

TUNNEN OLONI TURVALLISEKSI

SIJAISPERHEESSÄ.

 

100% vastaajista oli joko samaa tai melko

samaa mieltä!

"TÄÄLLÄ ON
TURVA, oma
huone ja
koko perhe."

SIJAISPERHE
Koen, että mielipiteitäni

kuunnellaan
sijaisperheessä.

PKS
Koen, että PKS:n

työntekijä kuuntelee
mielipidettäni.

VERTAISTOIMINTA
Osallistun PKS:n järjestämään

vertaistoimintaan.

www.perhehoitokumppanit.fi

PKS toteuttaa vuosittain
tyytyväisyyskyselyt sijoitetuille
lapsille, perhehoitajille, sijaissisarille
ja sijoitettujen lasten biologisille
vanhemmille.

10-18v 17 kpl vastauksia

Osallisuus

Vastaajat olivat joko samaa tai melko samaa mieltä.



93 % 86 % 93 %

100 %

Tyytyväisyyskysely

PERHEHOITAJAT
2021

OLEN
TYYTYVÄINEN
PKS:n
TOIMINTAAN.

3,5/4

100 % VASTANNEISTA ON
TYYTYVÄISIÄ PKS:n
SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄN

"Toivon vain, ettei työntekijä vaihtuisi
niin usein."

SUOSITTELISI PKS:ää PERHEHOIDOSTA

KIINNOSTUNEELLE YSTÄVÄLLEEN.

 

100% vastaajista oli joko samaa tai melko

samaa mieltä!

"EI TARVITSE
KOKEA
JÄÄVÄNSÄ
YKSIN."

ARVOSTUS
...minua arvostetaan.

KUULLUKSI
TULEMINEN
...näkemykseni ja
mielipiteeni tulee

kuulluksi.

TUNNUSTUS
...saavutukseni huomioidaan ja

tunnustetaan.

www.perhehoitokumppanit.fi

PKS toteuttaa vuosittain
tyytyväisyyskyselyt sijoitetuille
lapsille, perhehoitajille, sijaissisarille
ja sijoitettujen lasten biologisille
vanhemmille.

14 kpl vastauksia

Koen, että

Vastaajat olivat joko samaa tai melko samaa mieltä.



85 % 93 % 100 %

100 %

Tyytyväisyyskysely

SIJAIS-
SISARUKSET
2021

OLEN
TYYTYVÄINEN
ELÄMÄÄNI.

4,36/5

35 % VASTAAJISTA TOIVOO, ETTÄ
VANHEMMILLA OLISI ENEMMÄN AIKAA
OLLA HEIDÄN KANSSAAN.

"Oli vaikea tottua siihen, että huomio
pitikin jakaa."

PKS:n työntekijät huomioivat myös minut,

kun he käyvät meillä tai näemme PKS:n

tapahtumissa.

 

100% vastaajista oli joko samaa tai melko

samaa mieltä!

"Olen aina
halunnut
pikkusiskon ja olin
onnellinen, kun sain
vihdoin sellaisen!"

SIJAISSISArukset
Tulen hyvin toimeen

sijaissisarusteni kanssa.

VANHEMMAT
Minun ei ole vaikeaa

jakaa vanhempiani meille
muuttaneiden lasten

kanssa.

TAVARAT
Minun ei ole vaikeaa jakaa

tavaroitani, asioitani ja
kotimme tiloja.

www.perhehoitokumppanit.fi

PKS toteuttaa vuosittain
tyytyväisyyskyselyt sijoitetuille
lapsille, perhehoitajille, sijaissisarille
ja sijoitettujen lasten biologisille
vanhemmille.

13-21+v     14 kpl vastauksia

Jakaminen

Vastaajat olivat joko samaa tai melko samaa mieltä.


