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Ruokailuun ja ruokakasvatukseen on alettu kiinnittää huomiota erityisesti Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteiden (Vasu) (2016) ja Terveyttä ja iloa ruoasta–

varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten (2018) kautta. Tämän tutkimuksen ta-

voitteena oli selvittää varhaiskasvatuksen ruokakasvatusta ja ruokailukäytäntöjä 

varhaiskasvattajien näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin erilaisia ruokailu-

käytäntöjä ja niiden tärkeyttä. Lisäksi selvitettiin ruokakasvatuksen järjestämistä 

sekä Vasussa (2016) ruokakasvatukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. 

Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2018 varhaiskasvatuksen parissa työs-

kenteleviltä internetissä täytettävällä kyselylomakkeella. Facebookin varhaiskas-

vattajille suunnatusta ryhmästä tutkimukseen saatiin 198 osallistujaa. Aineisto 

analysoitiin sekä määrällisesti useita analyysimenetelmiä hyödyntäen että laa-

dullisesti sisällönanalyysillä. 

Havaittiin, että ruokailukäytännöt olivat vaihtelevia eikä yhdenmukaista 

linjaa ollut. Tärkeimmiksi ruokailukäytännöiksi nimettiin tapakulttuuriin, ruuan 

tarjoamiseen ja ruokarauhaan liittyvät asiat. Myös ruokakasvatuksen järjestämi-

nen oli vaihtelevaa, mutta Sapere-menetelmän käytöllä oli siihen myönteinen 

vaikutus. Ruokakasvatuksen tavoitteiden nähtiin toteutuvan keskimääräistä hie-

man paremmin, ja tavoitteiden toteutumiseen vaikutti vastaajan ja lasten ikä, työ-

vuodet, työyksikkö, työntekijämäärä sekä Saperen käyttö. 

Jatkossa olisi tärkeää ottaa ruokakasvatus ja ruokailukäytännöt tarkaste-

luun, ja kehittää näiden osalta toimintaa yhdenmukaisempaan suuntaan. Yhden-

mukaisemman toiminnan myötä lapsille voitaisiin tarjota entistä laadukkaampaa 

varhaiskasvatusta myös ruokakasvatuksen osalta. 

Asiasanat: ruokakasvatus, ruokailukäytännöt, varhaiskasvatus  
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1 JOHDANTO 

Lasten ja lapsiperheiden näkökulmasta ruokaan on kiinnitetty huomiota jo pit-

kään. Tarkkailun alla ovat olleet erityisesti ruuan laatu, ravintosisällöt ja terveel-

lisyys yleisesti. Lapsiperheille suunnattuja ruokasuosituksia päivitetään säännöl-

lisesti, viimeisimpänä vuonna 2016 tehty julkaisu ”Syödään yhdessä–ruokasuo-

situkset lapsiperheille” (ks. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos [THL] 2016). Viime 

vuosina huomiota on alettu kiinnittää asiaan, jota ei aiemmassa yhteiskunnalli-

sessa keskustelussa juurikaan ole nostettu esille: varhaiskasvatuksessa tapahtu-

vaan ruokailuun. 

Vuonna 2016 varhaiskasvatukseen osallistui kaikkiaan 243 946 lasta. Määrä 

vastaa noin 68 % kaikista 1–6-vuotiaista lapsista. (ks. Varhaiskasvatus 2016.) Ko-

koaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle varhaiskasvatuksessa tarjot-

tavat ateriat kattavat noin 2/3 päivittäisestä energian ja ravintoaineiden tar-

peesta. Varhaiskasvatuksella on siis keskeinen merkitys lapsen ravitsemuksen, 

ruokatottumusten ja syömiseen liittyvien taitojen ja tapojen opettelussa. Varhais-

kasvatuksen ruokailu ja ruokakasvatus ovatkin osa lapsen kokonaisvaltaista hy-

vinvointioppimista. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta [VRN] 2018, 14, 38.) 

Uusissa vuonna 2016 julkaistuissa ja virallisesti elokuussa 2017 käyttöön 

otetuissa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Vasu) oli ensimmäistä ker-

taa asetettu tavoitteet myös ruokakasvatukselle. Aiemmassa Vasun versiossa ei 

ruuasta tai syömisestä mainittu sanallakaan. Vasun pohjalta alettiin laatia myös 

erillisiä ruokailusuosituksia varhaiskasvatukselle. Tammikuussa 2018 julkais-

tiinkin ”Terveyttä ja iloa ruuasta–varhaiskasvatuksen ruokailusuositus”, joka on 

ensimmäinen erillinen varhaiskasvatuksen ruokailua ja ruokakasvatusta ohjaava 

suositusasiakirja Suomessa (VRN 2018, 6). 

Siinä missä ruokailu ja ruokakasvatus on noussut kansallisen huomion koh-

teeksi, herättää varhaiskasvatuksen ruokailu keskustelua myös varhaiskasvatuk-

sessa työskentelevien kesken esimerkiksi Facebookissa. Varhaiskasvattajille 

suunnatuissa ryhmissä käydään ajoittain hyvin teräväsanaisia väittelyjä esimer-

kiksi siitä, kuuluuko leipä tarjoilla ruuan kanssa vai vasta sen jälkeen, miten kuu-
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luu toimia jos lapsi ei suostu maistamaan ruokaa tai saako ruokajuomaa lisää 

kesken ruokailun. Oikeita ja vääriä toimintatapoja vaikuttaa olevan yhtä monta 

kuin keskustelijoita, eikä yhdenmukaista linjaa tunnu löytyvän. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa varhaiskasvatuksen ruoka-

kasvatusta ja ruokailukäytäntöjä varhaiskasvattajien näkökulmasta. Tarkemmin 

selvitetään millaisia ruokailukäytäntöjä varhaiskasvatuksessa esiintyy, ja mitä 

käytäntöjä pidetään tärkeimpinä. Lisäksi selvitetään ruokakasvatuksen järjestä-

mistä yksikön sisällä ja Saperen vaikutusta siihen, sekä Vasussa (2016) ruokakas-

vatukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja mitkä tekijät mahdollisesti vai-

kuttavat tavoitteiden toteutumiseen. Ruokailukäytäntöjä on tutkittu jonkin ver-

ran niin Suomessa kuin kansainvälisesti, mutta ilmiö tuntuu olevan jatkuvasti 

ajankohtainen. Ruokakasvatuksen järjestämistä ja Vasussa (2016) asetettujen ta-

voitteiden toteutumista sen sijaan ei ole tutkittu, koska kyseiset asiat ovat kan-

sallisesti vielä tuoreita varhaiskasvatuksen kentällä. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen ruokai-

lusta ja ruokakasvatuksesta erityisesti varhaiskasvatuksen parissa työskentele-

ville, mutta myös vanhemmille ja päättäjille: millaisia ruokailukäytäntöjä var-

haiskasvatuksessa esiintyy, miten ruokakasvatusta järjestetään ja toteutuvatko 

Vasun (2016) tavoitteet. Tulosten valossa voidaan pohtia myös ruokakasvatuk-

sen ja ruokailukäytäntöjen merkitystä lapsille. 
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2 RUOKAKASVATUS JA RUOKAILUTILANTEET 

VARHAISKASVATUKSESSA 

2.1 Ruokakasvatus varhaiskasvatuksen asiakirjoissa 

Varhaiskasvatuksen ruokailun perustana ovat varhaiskasvatusta ja esiopetusta 

koskeva lainsäädäntö, opetushallituksen määräykset sekä eri ikäryhmille suun-

natut ravitsemussuositukset (VRN 2018, 19). Varhaiskasvatuslaissa (2 b § 

580/2015) säädetään, että varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on järjestettävä 

lapsen ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto, ja ruokai-

lun on oltava tarkoituksenmukaisesti järjestettyä ja ohjattua. 

Vasussa (2016) ruoka ja ruokailu on mainittu useaan otteeseen. Kasvan, lii-

kun ja kehityn -oppimisen alue pitää sisällään tavoitteita varhaiskasvatuksessa 

järjestettävälle ruokailulle. Ruokakasvatuksen tavoitteena on Vasun (2016, 46) 

mukaan edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen, sekä tukea ter-

veellisiä ja monipuolisia ruokailutottumuksia. Tarkempina tavoitteina on nos-

tettu esille omatoimiseen ruokailuun ja monipuoliseen sekä riittävään syömiseen 

ohjaaminen, kiireetön ilmapiiri, ruokarauhan ja hyvien pöytätapojen opettelu 

sekä yhdessä syömisen kulttuuri. Lisäksi ruokaan tutustutaan eri aistein, ja edis-

tetään lasten ruokasanaston kehittymistä mm. keskustelujen kautta. (Vasu 2016, 

46–47.) 

Myös Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Eops) (2014) ruoka ja 

ruokailu mainitaan monessa kohdassa. Oppimisen yhteisistä tavoitteista löytyy 

kasvan ja kehityn -kokonaisuus, jossa esiopetuksen tehtävää lähestytään myös 

ruuan näkökulmasta. Eopsin (2014, 38) mukaan ruokailutilanteita käytetään päi-

vittäin terveyttä edistävän syömisen ja ruokaan liittyvän osaamisen oppimisym-

päristönä. Lähempää tarkasteltuna ruokailutilanteista luodaan mahdollisimman 

viihtyisiä, ja lapsia ohjataan hyviin tapoihin. Lisäksi esiopetuksessa tutustutaan 

suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin lisäksi johonkin muuhun ruoka- ja tapa-

kulttuuriin. Ruokailun tavoitteissa nousee esille myös yhdessä lasten kanssa te-

keminen ja perheiden asiantuntemuksen hyödyntäminen. (Eops 2014, 38.)  
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2.2 Ruokakasvatuksen toteuttaminen 

Ojansivun ja Sandellin (2014, 53) mukaan ruokakasvatukselle ei ole tarkkaa ylei-

sesti hyväksyttyä määritelmää. Myös Janhosen, Mäkelän ja Palojoen (2015, 108) 

mukaan ruokakasvatukselle on varsin vähän täsmällisiä määritelmiä. Kansain-

välisessä kirjallisuudessa ruokakasvatukseen viitataan mm. termeillä taste educa-

tion, food education ja sensory education. Nämäkin termit ymmärretään eri tavoin 

toimijoista riippuen, mutta ne eroavat kuitenkin nutrition education -käsitteestä 

eli ravitsemuskasvatuksesta. (Ojansivu & Sandell 2014, 53.) Tässä tutkimuksessa 

ruokakasvatuksella tarkoitetaan kaikkea varhaiskasvatuksessa ruokaan liittyvää 

toimintaa. Se ei siis rajoitu pelkästään ruokailutilanteisiin, vaan sisältää kaikki 

jollain tavalla ruokaan liittyvät toimintatuokiot ja ruokakasvatuksen toteuttami-

sen osana arjen pedagogiikkaa. 

Ruokakasvatuksessa ruoka ja syöminen yhdistyvät laajasti fyysiseen, 

psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin (VRN 2018, 63). Lapsiperheiden ruoka-

suositusten (THL 2016, 88) mukaan jokainen ruokailutilanne on myös kasvatus-

tilanne, jossa lapsilla on mahdollisuus tutustua uusiin ruoka-aineisin ja oppia 

makuja ja rakenteita, syömisen perustaitoja sekä yhdessä oloa ja ruokapuhetta. 

Varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa toteutettavan ruokakasvatuksen tavoit-

teina onkin vahvistaa ja tukea lapsen kehonsisäisten viestien kuten nälän ja kyl-

läisyyden tunnistamista sekä niihin liittyvää syömistä. Lisäksi tavoitteena on 

vahvistaa ja tukea syömisen joustavuutta, myönteistä asennoitumista syömiseen 

ja ruokavalion monipuolistumista. (VRN 2018, 65.) 

Varhaiskasvatuksessa toteutettavan ruokakasvatuksen tavoitteiden, toi-

mintatapojen ja arvioinnin linjausten tulee pohjautua Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteissa ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittuihin 

arvoihin ja asenteisiin. Ruokakasvatuksen toteuttamisessa käytettävien käsittei-

den, tavoitteiden ja toimintatapojen linjaus sekä arviointiperusteiden sisäistämi-

nen tekee ruokakasvatuksesta linjattua, tietoista ja tavoitteellista toimintaa. (VRN 

2018, 63.) 
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Ruokakasvatusta toteutetaan sekä ruokailutilanteiden yhteydessä että sisäl-

lytettynä muihin arjen toimintoihin. Ruokailutilanteiden lisäksi ruokakasvatuk-

sen toteuttamisessa voidaan hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä esimerkiksi 

lähiympäristöä, keittiötiloja ja digitaalista oppimisympäristöä. Ruokakasvatuk-

sen tiimoilta voidaan tehdä myös yhteistyötä kasvatus- ja ruokapalveluhenkilös-

tön välillä. (VRN 2018, 64.) Varhaiskasvatuksessa ruokailu ja ruokakasvatus liit-

tyvätkin laajaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, kasvatuksen, opetuksen ja hoi-

don tavoitteelliseen ja toiminnalliseen kokonaisuuteen (Kuvio 1) (VRN 2018, 28). 

 

KUVIO 1. Onnistuneen ruokailun ja ruokakasvatuksen osatekijät (VRN 2018, 28) 

Varhaiskasvatuksessa ruokailu ja ruokaan liittyvät aihepiirit ja tapahtumat anta-

vat lapselle mahdollisuuden monipuolisiin oppimiskokemuksiin (Nurttila 2003, 

126). Ruokailutilanteissa tapahtuvaa ruokakasvatusta täydennetään varhaiskas-

vatuksen muulla toiminnalla. Tällaista ruokakasvatusta täydentävää toimintaa 

voi olla esimerkiksi ruokapiirit joissa keskustellaan ruokateemoista, erilaiset lei-
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vonta- ja ruuanvalmistustuokiot sekä ruokakulttuureihin tutustuminen vuoden-

aikojen ja juhlapäivien tiimoilta. Mahdollisuuksien mukaan voidaan järjestää 

myös sadonkorjuutapahtumia tai harjoittaa päiväkodin pihalla pienimuotoista 

viljelyä. (VRN 2018, 65.) Edellä mainittujen lisäksi ruokakasvatuksen apuna voi-

daan käyttää erilaisia ruokakasvatusmenetelmiä, kuten aistilähtöistä Sapere-me-

netelmää. 

2.3 Sapere ruokakasvatusmenetelmänä 

Sapere-menetelmä perustuu sensoriseen harjoitteluun eli aistikokemuksiin ja nii-

den merkitykseen ruokiin tutustumisessa sekä ruokailutottumusten oppimi-

sessa. Menetelmän on alun perin kehittänyt ranskalainen kemisti-etnologi 

Jacques Puisais vuonna 1974. Sana ”sapere” on latinaa ja tarkoittaa maistella, tun-

tea ja olla rohkea. Sapere-menetelmän kehittämisen perustana oli huoli lasten 

ruokavalion yksipuolistumisesta. (Koistinen & Ruhanen 2009, 9; Mikkola 2010, 

9.) 

Koistisen ja Ruhasen (2009, 9) mukaan Sapere-menetelmässä hyödynnetään 

maku-, haju-, näkö-, tunto- ja kuuloaistia. Eri aisteja hyödyntämällä lapsi saadaan 

tutkimisen, kokemusten ja elämysten kautta oppimaan uusia asioita niin ruuasta, 

ruoka-aineista kuin ruuan valmistuksesta. Aistien käytön ja tutkimisen taustalla 

on ajatus siitä, että uteliaisuuden ja tutkimushalun herätessä lapsi kohtaa roh-

keammin omat ennakkoluulonsa, tunnistaa ne ja lähtee ruokamaailmaan kokei-

lemaan omia rajojaan. Sapere-menetelmässä korostetaan lapsen kuuntelemista ja 

ilmaisun tukemista. Lapsia rohkaistaan kertomaan omat mielipiteensä ruoka-ai-

neista, ruuasta ja ruokailusta. Saperessa ei ole olemassa oikeita ja vääriä aistiko-

kemuksia, koska kaikki aistikokemukset ovat yksilöllisiä ja henkilökohtaisia. 

Lapsia ei myöskään pakoteta maistamaan mitään ruoka-ainetta, mutta toisten 

lasten maistamisrohkeuden on huomattu tarttuvan hyvin myös muihin. (Koisti-

nen & Ruhanen 2009, 9.) 
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Leikillä on iso merkitys Sapere-menetelmässä. Menetelmä itsessäänkin on 

tutkimisen ja kokeilun kautta leikkiä. Lasten päivittäinen leikki- ja toimintaym-

päristö voidaankin rakentaa tukemaan ravitsemus- ja ruokakasvatusta. Lasten 

leikkeihin voidaan tuoda oikeita astioita, tyhjiä elintarvikepaketteja ja erilaisia 

leikkiruokia. Sisätiloihin voidaan esimerkiksi rakentaa leikkikeittiö. Lisäksi sei-

nille voidaan laittaa erilaisia ruokakasvatusta tukevia kuvia kuten ruokaympyrä, 

kuvia erilaisista elintarvikkeista sekä ruokalistat lapsien nähtäville. Ulkona taas 

voidaan esimerkiksi perustaa oma kasvimaa, ottaa oikeita astioita ja luonnonma-

teriaaleja mukaan leikkiin sekä tehdä retkiä vaikka lähimetsään, suolle tai kasvi-

tarhaan. (Koistinen & Ruhanen 2009, 20, 22.) 

2.3.1 Sapere-menetelmä Suomessa 

Alkuperäinen Sapere-menetelmä oli suunnattu 9–12-vuotiaille koululaisille, ja se 

piti sisällään kymmenen makukoulutuntia (Ojansivu 2014, 37). Suomessa Sapere-

menetelmää kokeiltiin ensimmäisen kerran varhaiskasvatusikäisten kanssa Jy-

väskylässä vuosina 2004-2005. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke 

kulki nimellä ”Salapoliisi Sapere ja KoeKeittiö”. Hankkeen päämääränä oli mm. 

luoda myönteinen suhde ruokaan ja syömiseen, rohkaista tutustumaan erilaisiin 

ruokiin eri aistein sekä kokeilla ja kehittää Sapere-menetelmää varhaiskasvatuk-

seen sovellettuna. (Koistinen & Ruhanen 2009, 5.) 

Vuonna 2009 käynnistettiin ”Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa” 

-hanke, joka kesti vuoteen 2013. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa varhaiskasva-

tukseen rakenteellisia linjauksia ja toiminnallisia ruokakasvatuksen käytäntöjä, 

jotka tuottavat lapsille ruokailoa, rakentavat lasten myönteistä suhdetta ruokaan ja syö-

miseen, rikastuttavat lasten ruokakokemuksia ja saavat lapset kiinnostumaan ruuasta. 

Hankkeesta syntynyt raportti ”Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa – 

ruokailoa ja terveyttä lapsille” on ns. perusteos Sapere-menetelmästä, ja laajuu-

deltaan ensimmäinen laatuaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti. (Ojansivu, 

Sandell, Lagström & Lyytikäinen 2014, 6.) 
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Vaarnon ja Ojansivun (2014, 100) mukaan valtaosa Sapere-menetelmää ko-

keilleista varhaiskasvatuksen työntekijöistä piti sitä erittäin sopivana ruokakas-

vatusmenetelmäksi. Menetelmää pidettiin helposti toteutettavana ja käytännön-

läheisenä. Lisäksi sen arvioitiin vaikuttaneen myönteisesti työntekijän ja työyh-

teisön asenteisiin lasten ruokakasvatusta kohtaan, kehittäneen päivähoidon ruo-

kailutilanteita parempaan suuntaan, lisänneen lasten osallisuutta ruokakasva-

tuksessa sekä monipuolistaneen lasten ilmaisua ruokaan liittyen. Uutena ja posi-

tiivisena menetelmässä koettiin ruuan aistimiseen liittyvät tehtävät. (Vaarno & 

Ojansivu 2014, 100.) Sapere-menetelmä on myös saanut tunnustusta, palkintoja 

ja rahoitusta useana vuonna, mikä kertoo menetelmän merkittävyydestä lasten 

ruokakasvatuksessa (ks. Vanas 2012; Willberg 2011). 

Vaarnon ja Ojansivun (2014, 100) mukaan Saperen heikkoutena varhaiskas-

vatuksen työntekijät pitivät menetelmän liikaa tuttuutta, koska lapset ovat osal-

listuneet esimerkiksi pöydän kattamiseen ilman Sapereakin. Naalisvaaran (2014, 

47) mukaan Saperen ajatus tutkimisen ja leikin kautta ruokaan tutustumisesta on 

myös ristiriidassa ”ruualla ei leikitä” -ajatuksen kanssa. Ruokaan ja ruokakasva-

tukseen ei mielletä kuuluvaksi leikkiä. Haasteena onkin vetää rajoja sille, millai-

nen leikki on aikuisten mielestä hyväksyttävää missäkin tilanteessa. 

2.3.2 Sapere kansainvälisesti 

Suomen ulkopuolella Sapere-menetelmää on sovellettu mm. Ruotsissa perus-

koulu- ja esikouluikäisten lasten kanssa. Ruotsissa Sapere-menetelmästä on 

koottu peruskouluikäisille suunnattu Sapere-käsikirja ”Mat för alla sinnen”, jota 

sovellettiin myös Suomen ”Salapoliisi Sapere ja KoeKeittiö” -hankkeen pohjalla. 

Käsikirjassa on Sapere-menetelmän esittelyn lisäksi yhteensä 10 valmista oppi-

tuntia, jotka perustuvat Sapere-menetelmän mukaisesti eri aistien käyttöön. Op-

pitunnit on valmiiksi suunniteltu ja ne sisältävät valmiit ohjeet, tarvikelistat sekä 

kuvia oppituntien tueksi. (ks. Livsmedelsverket 2015.) 

Euroopassa Sapere-menetelmää tekee tutuksi Association Sapere. Asso-

ciation Sapere on vuonna 1994 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, joka 

pitää päämajaansa Brysselissä Saksassa. Yhdistys kokoaa eri alojen ammattilaisia 
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tarjoamaan lapsille makuopetusta lähinnä kouluihin. Lisäksi yhdistys tekee tar-

kasti suunniteltua ja tavoitteellista koulutustyötä eri maissa. Yhdistys on tehnyt 

yhteistyötä Sapere-menetelmän merkeissä Suomen, Ruotsin, Ranskan, Hollannin 

sekä Sveitsin kanssa. (Association Sapere 2018.) 

Yhdysvalloissa Saperen kaltaista toimintaa ovat olleet esimerkiksi ”Smart 

School Snacks”- sekä ”The Food Friends: Making New Foods For Kids” -ohjel-

mat. ”Smart School Snacks” -ohjelma kehitettiin, koska opettajat tarjosivat 3–5 -

vuotiaille lapsille päivittäin sokerisia ja ravintoköyhiä välipaloja ja lapsilla todet-

tiin vakavia terveysongelmia. Ohjelma koostuu neljästä pääkategoriasta, joiden 

avulla opettajat voivat toteuttaa ravitsemuskasvatusta lasten kanssa. Ohjelmassa 

oppiminen tapahtuu oppimisympäristön, opettajan tekemien luokkahuonemate-

riaalien, perheiden osallistumisen ja koulutuksen sekä opettajien koulutuksen ja 

tukemisen kautta. (Bernath & Masi 2006, 20–21.) 

”The Food Friends: Making New Foods For Kids” -ohjelma on hyvin sa-

mankaltainen Sapere-menetelmän kanssa. Ohjelma luotiin esittelemään päivä-

koti-ikäisille lapsille uusia ruokia ja luomaan positiivista ruokailuympäristöä, 

jotta lasten uteliaisuus uusia ruokia kohtaan lisääntyisi. Ohjelma koostuu käy-

tännön ravitsemustoiminnasta, satukirjoista ja monista mahdollisuuksista ko-

keilla uusia ruokia. Kaikki aktiviteetit tukevat myös lasten oppimistaitoja, mu-

kaan lukien karkea- ja hienomotoriikka, kuunteleminen ja kielelliset taidot. 

(Young, Anderson, Beckstrom, Bellows & Johnson 2003, 337.) 

2.4 Ruokailutilanteet osana varhaiskasvatuksen ruokakasva-

tusta 

Varhaiskasvatuksessa jokainen ruokailutilanne on myös kasvatustilanne. Ruo-

kailutilanteiden lomassa lapset tutustuvat uusiin ruoka-aineisiin ja makuihin 

sekä oppivat syömisen perustaitoja, yhdessä oloa ja ruokapuhetta. Koko kasva-

tusyhteisöllä tulisikin olla yhdenmukaiset ruokakasvatuksen tavoitteet ja lin-

jaukset käytännön toteutusta varten. (THL 2016, 88.) 
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Alderton ja Campdell-Barr (2005, 199, 205) tutkivat varhaiskasvattajien tie-

tämystä lasten ruoka- ja ravitsemusasioista. Tutkimuksessa selvisi, että ravitse-

mustietämys perustui monilta osin ns. epäviralliseen, esimerkiksi perheiltä ja 

muilta päiväkodeilta saatavaan tietoon. Myös käytännön tilanteissa oppimista 

pidettiin tärkeänä. Osa vastaajista piti muilta päiväkodeilta saatua tietoa jopa tär-

keämpänä kuin virallisten tahojen tietoja. Myös Derscheidin, Umoren, Kimin, 

Henryn ja Zittelin (2010, 262) tutkimuksessa selvisi, että tiedon puute luo haas-

teita ruokakasvatuksen ja terveellisten elintapojen opettamiselle. Tutkimukseen 

osallistujat kokivat, ettei heillä ole riittävästi tietoa ja taitoa opettaa lapsille ter-

veellisistä ja monipuolisista ruokatottumuksista, vaan he kaipaisivat lisää tutki-

musta ja tietoa aiheesta. 

Ruokakasvatuksen onnistumisella on suuri merkitys lasten elämään vielä 

myöhemminkin. Puhl ja Schwartz (2003, 285, 290) tutkivat lapsuudessa syömi-

seen liitettyjen sääntöjen vaikutusta syömistaipumuksiin aikuisuudessa. Tutki-

muksessa ruokaan liittyvät säännöt jaoteltiin syömistä rajoittaviin sääntöihin, 

syömiseen rohkaiseviin sääntöihin sekä käytöstä kontrolloiviin sääntöihin joissa 

ruokaa käytettiin joko palkkiona tai rangaistuksena. Tutkimuksessa selvisi, että 

lapsuuden ruokasäännöt olivat yhteydessä aikuisuuden ruokatottumuksiin esi-

merkiksi ahmimiseen ja ruokavalioon. Mikkilä, Räsänen, Raitakari, Pietinen ja 

Viikari (2005) ovat samoilla linjoilla Puhlin ja Schwartzin kanssa. Mikkilän ym. 

(2005, 930) tutkimuksen mukaan lapsuusajan ruoka- ja ravitsemuskasvatus on 

tärkeää, koska lapsuusajan ruokatottumuksilla ja konkreettisilla ruokavalin-

noilla on pitkävaikutteisia seurauksia. Tästä johtuen lapsuusajan ravitsemuskas-

vatuksella voidaan myös ennaltaehkäistä monia ruokavalioon liittyviä sairauk-

sia. 

2.4.1 Lasten osallisuus ruokailutilanteissa 

Lasten osallisuutta edistetään varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa kaikissa 

tilanteissa, ruokailutilanteet mukaan lukien. Varhaiskasvatuksen ruokailun on 

oltava mahdollisimman lapsilähtöistä toimintaa, joka mahdollistaa lapsen ruo-
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kailuun liittyvän oppimisen. Ruokailutilanteissa lapsi otetaan huomioon aktiivi-

sena toimijana ja omatoimiseksi kehittyvänä ruokailijana. Lisäksi aktiivinen osal-

listuminen ja yhteinen ruuan äärellä tapahtuva toiminta edistävät ennakkoluu-

lottoman asenteen kehittymistä uusia ruokia kohtaan. (VRN 2018, 66.) 

Arjen ruokailutilanteissa kasvattajien asenteet ja toimintatavat joko sallivat 

tai estävät lasten osallisuuden toteutumisen. Lapselle tulisi antaa mahdollisuus 

osallistua kyvyistä riippumatta, ja tarvittaessa tukea ruokailutilanteissa toimimi-

sessa. Kannustavan ja ohjaavan tuen avulla lapsi oppii ruokailutilanteissa toimi-

mista sekä toisten huomioimista. (VRN 2018, 66.) Veini (2013, 72) tutki pro gra-

dussaan 5–6-vuotiaiden lasten näkemyksiä päiväkodin ruokailutilanteista. Tut-

kimuksessa lapset toivat esille sen, ettei pienet lapset saaneet ottaa itse ruokaa 

vaan aikuiset antoivat ruuan. Kinnunen (2011) selvitti osana pro gradu -tutkiel-

maansa lastentarhanopettajien näkemyksiä esiopetuksen ruokailusta. Tutkimuk-

sessa selvisi, että lasten osallisuus ruokailutilanteissa rajoittui lähinnä oman ruo-

kailupaikan kattamiseen, ruuan hakemiseen sekä omien jälkien siivoamiseen 

ruokailun jälkeen. Lisäksi lapset eivät juurikaan osallistuneet ruuan valmistuk-

seen, mitä perusteltiin sekä ajanpuutteella että hygieniasyillä. (Kinnunen 2011, 

41–43.) 

Päivittäisissä ruokailutilanteissa kunnioitetaan kaiken ikäisten lasten itse-

määräämisoikeutta, sekä varataan riittävästi aikaa ja voimavaroja ruokailutilan-

teisiin (THL 2016, 88). Lyytikäisen ja Virtasen (2018, 32) mukaan aikuinen päättää 

sen, mitä ruokaa on tarjolla ja milloin. Lapsi kuitenkin tietää itse paljonko hän 

jaksaa syödä. Lasten tulisikin ottaa ruoka itse heti kun se on lapsen iän ja kehi-

tystason puolesta mahdollista. Aikuisen tulisi myös kunnioittaa lapsen omaa 

ruokahalua, jottei luontainen ruuansäätely häiriinny. Myös Brawleyn ja Henkin 

(2014, 20) mukaan lapsille kehittyy todennäköisemmin terveelliset ruokailutot-

tumukset, jos aikuinen valitsee tarjottavan ruuan, mutta lapsi saa itse säädellä 

määrää. 

Metsomäen (2006, 201) väitöskirjatutkimuksessa selvisi, että joissain ruo-

kailutilanteissa vastakkain asettuvat lapsen oikeus määrätä kehostaan sekä ai-

kuisen velvollisuus huolehtia lapsen hyvinvoinnista. Nämä vastakkainasettelut 
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aiheuttivat neuvottelu- ja vallankäyttöilmapiirillään tiukkojakin kohtaamistilan-

teita ruokailussa. Väitöskirjatutkimuksessa nimettiinkin kolme erilaista aikuisen 

ja lapsen välisen kohtaamisen tyyppiä, joita olivat määräävä aikuinen ja vastaan 

sanova lapsi, keskusteleva aikuinen ja keskusteleva lapsi sekä rohkaiseva aikui-

nen ja vapautunut lapsi. 

2.4.2 Uusiin ruokiin tutustuminen 

Uusiin makuihin totuttelu liittyy vahvasti ruokakasvatukseen. Nurttilan (2003, 

108) mukaan lapsilla on luonnostaan pelko uusiin ruokiin. Kun lapselle tarjotaan 

jotain uutta, lapsi usein epäröi tai kieltäytyy maistamasta vedoten siihen, ettei 

hän pidä tarjotusta ruuasta. Uuden pelolle on ominaista maistamisen epäröimi-

sen lisäksi se, että ensimmäisillä maistamiskerroilla lapsi syö hyvin vähän. Epäily 

ja pelko uusia ruokia kohtaan on lapsilla vahvimmillaan noin 2–3-vuotiaana 

(Koistinen & Ruhanen 2009, 8). 

Mikäli lasta pakotetaan syömään tai lapsi tuntee olonsa pakotetuksi, miel-

tymys syötävään ruokaan saattaa vähentyä. Myös tietyn ruuan syömisestä pal-

kitseminen saattaa johtaa mieltymyksen vähenemiseen kyseisen ruuan kohdalla. 

Vaikka tarkoitus olisi hyvä, voi lapsesta tuntua ettei ruoka jonka syömisestä pal-

kitaan ole hyvää tai vanhempien arvostamaa. (Nurttila 2003, 113–114). Brawleyn 

ja Henkin (2014, 20) mukaan se, että lasta kannustaa maistamaan edes yhden pa-

lan esimerkiksi vihanneksia, voi aikuisesta tuntua hyvältä idealta lapsen ravin-

nonsaannin ja kehityksen kannalta. Pitkällä tähtäimellä tämä voi kuitenkin johtaa 

epäterveellisten ruokatottumusten kehittymiseen, koska valinta maistamisesta ei 

ole lapsella. 

Lapsiperheiden ruokasuosituksissa tuodaan esiin, että ruokailussa lapset 

syövät oman tarpeensa mukaisesti, eikä ruokaa saa ”tuputtaa”. Leipä ja ruoka-

juomat ovat ruuan osia, eikä niitä käytetä palkintona syömisestä. (THL 2016, 88.) 

Metsomäen (2006) väitöskirjatutkimuksen useissa kohdissa selvisi, että osa päi-

väkodin henkilökunnasta käyttää leipää ja jälkiruokaa palkintona ruuan syömi-

sestä. Lisäksi jos lapsi ei halunnut syödä ruokaa, oli vaihtoehtona ruokailun lo-

pettaminen. Aikuiset saattoivat myös neuvotella ruuan syönnistä ilman lapsen 
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kuulemista tai sopimuksen hyväksyntää. Freedmanin ja Alvarezin (2010, 449) 

tutkimuksessa selvitettiin kasvattajien tietoutta lasten ruokailusta sekä asenteita 

ja käytäntöjä ruokailutilanteissa. Vaikka tutkittavat tiesivät, että lapset tarvitse-

vat useita maistamiskertoja, ei se välittynyt aikuisten toimintaan. Lisäksi suuri 

osa vastaajista käski lasten syödä lautasensa tyhjäksi ennen jälkiruuan saantia. 

Lähes kaikki pyrkivät myös puheellaan saamaan lapset syömään enemmän.  

Jenningsin, McEvoyn ja Corishin (2011) tutkimuksessa selvitettiin henkilö-

kunnan toimintaa päiväkotien ruokailutilanteissa. Useimmissa tutkimukseen 

osallistuneissa päiväkodeissa henkilökunta rohkaisi lapsia syömään lautasensa 

tyhjäksi. Eniten vaihtelua syntyi siinä, kuinka päiväkodeissa toimittiin nirsojen 

syöjien kohdalla. Jos lapsi kieltäytyi syömästä, keinoina käytettiin muun muassa 

rohkaisua, esimerkin näyttämistä, ruuan ulkonäön muuttamista, aikarajoja sekä 

syömisessä auttamista. Joissain paikoissa tarjottiin myös vaihtoehtoista ruokaa 

tai altistettiin lasta ruualle josta hän ei pitänyt. (Jennings ym. 2011, 249.) Ruuan 

valmistus, jakelu ja varsinainen ruokailutapahtuma ovat useissa paikoissa eriy-

tyneet toisistaan. Usein varhaiskasvatuksen työntekijät joutuvatkin syöttämään 

lapsille toisten laittamaa ruokaa, vaikka tietäisivät sen olevan lapsille epä-

mieluista. Viimekädessä varhaiskasvatuksen henkilöstön vastuulle jää huolehtia 

lasten ravinnon saannista ja että lapset syövät heille valmistetun ruuan. Ulkoa-

päin tuleva valta vaikuttaa siis aikuisten toimintamahdollisuuksiin ruokailuti-

lanteissa. (Metsomäki 2006, 202.) 

2.4.3 Ruokailutilanteeseen liittyvät säännöt ja toimintatavat 

Ruokailutilanteisiin liittyy erilaisia sääntöjä ja toimintatapoja. Derscheidin ym. 

(2010, 259) tutkimuksessa varhaiskasvattajat kuvailivat ruokailutilanteiden ole-

van hyviä tilanteita opettaa lapsille muun muassa pöytätapoja kuten ruuan ojen-

tamista, tarjoilua ja juoman kaatamista. Lisäksi lasten ottaminen mukaan ruuan 

valmisteluun nähtiin positiivisena tapana opettaa ravitsemusasioita ja saada lap-

set halukkaiksi maistamaan uusia ruokia. Kinnusen (2011, 45–46) tutkimuksessa 

lastentarhanopettajat toivat esiin tärkeänä toimintatapana toiset huomioon otta-

vat pöytätavat eli muiden auttamisen ja avunpyytämisen. Lisäksi kiinnitettiin 
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huomiota sopivan kokoisten ruoka-annosten ottamiseen. Osa lastentarhanopet-

tajista toi esille myös veitsen ja haarukan käytön harjoittelun ruokailutilanteissa. 

Veinin (2013) tutkimuksessa lasten puheissa nousi esille ruokailua ohjaavat 

säännöt ja käytännöt. Säännöistä esiin nousivat erityisesti ruuan ottamiseen ja 

syömiseen liittyvät säännöt, esimerkiksi ruuat kuului syödä tietyssä järjestyk-

sessä ja leivän ja jälkiruuan syömistä rajattiin erilaisin säännöin. (Veini 2013, 71–

72.) Kinnusen (2011, 44–45) tutkimissa ruokailutilanteissa syötävän ruuan mää-

rää säädeltiin esimerkiksi leivän määrää rajoittamalla. Lisäksi ryhmien välillä ko-

rostui erilaisia painotuksia muun muassa maidon juonnin ja ruoka-annoksen 

syömisen suhteen. 

Veinin tutkimuksessa (2013, 72–73) lapset toivat esiin myös ruokailutilan-

teisiin kuuluvia sääntöjä käytöstavoista. Kiellettyä oli lasten mukaan esimerkiksi 

riehuminen ja sotkeminen sekä ruualla ja ruokailuvälineillä leikkiminen. Toisille 

piti myös antaa ruokarauha. Myös ruuasta tai syömisestä kieltäytymisestä seu-

rasi lasten mukaan esimerkiksi maistamista tietty määrä, tai ruokapöytään joutui 

jäämään muiden lähdettyä. Lasten kertomuksista kävi ilmi myös leivän tai jälki-

ruuan epääminen, jos ruokaa ei suostu maistamaan. Useimmat lasten esiin tuo-

mat ruokailutilanteen säännöt olivat kieltomuotoisia. 

2.4.4 Ruokailutilanteen ilmapiiri 

Miellyttävässä ja rauhallisessa ympäristössä ruokaileminen on lapselle esteetti-

nen kokemus. Lisäksi se välittää lapselle ajatusta ruuan arvostamisesta. (Nurttila 

2003, 127.) Ruokailutilanteen ja -ympäristön järjestelyillä sekä sopivat toiminta-

tavat valitsemalla voidaankin edistää merkittävästi lasten hyvinvointia ja ter-

veellisiä elämäntapoja (VRN 2018, 64). Ruokailutilanteen sujumiseen ja viihty-

vyyteen vaikuttavat lapsille sopivat kalusteet, jakelulinjaston mitoitus sekä tilan 

yleinen viihtyisyys. Parhaimmillaan ruokailutilanne mahdollistaa lapselle virkis-

tyshetken, jolloin lapsella on mahdollisuus rauhalliseen ruokailuun ja uusiin ma-

kuihin tutustumiseen yhdessä muiden kanssa (THL 2016, 88). Veinin (2013, 78) 

tutkimuksessa lapset toivat kuitenkin esiin, että päiväkodin ruokailutilanteet 

ovat meluisia. Melua ruokailutilanteissa aiheutti yleinen melu sekä se, että kaikki 
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puhuvat yhtä aikaa. Myös astioiden putoaminen aiheutti lasten mukaan rauhat-

tomuutta. 

Myös syödyn ruuan ja ruokailutilanteen ilmapiirin välillä on yhteys. Tun-

neilmastoltaan myönteiset ruokailutilanteet ikään kuin maustavat ruokaa, jolloin 

ruuan mieluisuus kasvaa. Epämiellyttävä ruokailutilanne sen sijaan vähentää 

syödyn ruuan mieluisuutta ja voi saada sen maistumaan lapsen mielestä pahalta. 

(Nurttila 2003, 111.) Eliassenin (2011, 86) mukaan mielenkiintoiset ja miellyttävät 

ateriointikeskustelut lisäävät ruuasta nauttimista. Aikuiset voivat puhua myön-

teisesti elintarvikkeista joita he syövät, ja innostaa myös lapset mukaan kuvaa-

maan ruuan värejä, makuja ja tekstuureja. Keskustelun ei pitäisi kuitenkaan ra-

joittua pelkästään ruokaan, jotta lasten mielenkiinto säilyy. 

Lyytikäisen ja Virtasen (2018, 32) mukaan varhaiskasvatuksen työntekijöi-

den ja lasten ruokaileminen yhdessä kertoo ilmapiirin laadusta sekä ruokailuun 

liittyvistä arvostuksista ja asenteista. Ruokailutilanteen pitäisi olla niin viihtyisä, 

että työntekijät haluavat osallistua siihen. Kinnusen (2011) tutkimuksessa lasten-

tarhanopettajat ilmaisivat ruokailutilanteen ilmapiiriin kuuluviksi rauhoittumi-

sen, kiireettömyyden, tunneilmapiirin, lasten yksilöllisen huomioinnin, rauhoi-

tetun vuorovaikutuksen sekä keskustelun mahdollistumisen. Kasvattajat myös 

kokivat ruokailun olevan päivän ainut toimintatilanne, jossa heillä on mahdolli-

suus kohdata lapset yksilöllisemmin ja keskustella heidän kanssaan. (Kinnunen 

2011, 39.) 

2.4.5 Aikuisen malli ruokailutilanteissa 

Kaikki päiväkodissa työskentelevät aikuiset toimivat ruokailutilanteissa esi-

merkkinä lapsille (THL 2016, 88). Koistisen ja Ruhasen (2009, 8) mukaan aikuiset 

välittävät lapsille ruokaan ja ruokailuun liittyviä arvoja esimerkiksi ruuasta pu-

humisen, ruokailutilanteiden valmistelun ja järjestämisen, ruuan esillepanon ja 

ruokarauhan kautta. Aikuisille ruuan arvo välittyy usein esimerkiksi ravintosi-

sältöjen, ruuan valmistukseen kulutetun ajan tai hinnan kautta, mutta lapsille 

ruokiin liittyvä käsite- ja arvomaailma on vasta muotoutumassa konkreettisen 
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toiminnan ja esimerkin kautta. (Koistinen & Ruhanen 2009, 8.) Brawleyn ja Hen-

kin (2014, 19) mukaan käyttäytyminen ja asenteet ruokaa kohtaan tulevat tiedos-

tamatta esiin ruokailutilanteissa toimiessa. Todennäköisesti lapset hyväksyvät 

aikuisten ruokiin liittyvät arvot, jos aikuinen osoittaa negatiivista asennetta ja 

käyttäytymistä ruokaa kohtaan. Samalla tavalla lapset ottavat omikseen myös ai-

kuisen positiivisen asenteen ruokaa kohtaan. 

Myönteiset ruokailutilanteet, osallisuus ja koettu ruokailo kehittävät lapsen 

ruokatottumuksia. Lapsi tarvitsee aikuiselta rohkaisua ja myönteistä palautetta 

pienistäkin onnistumisista. Varhaiset kokemukset ruokailusta vaikuttavat siihen, 

millaisiksi ruokaan liittyvä itsetunto, tavat ja tottumukset, arvot ja asenteet sekä 

makumieltymykset muotoutuvat. (THL 2016, 13.) Varhaiskasvatuksen henkilös-

tön asenne ja toimintatavat vaikuttavat suuresti siihen, millainen oppimistilanne 

ruokailusta lapselle muodostuu. Koska ruokailu on oppimistilanne, toimii jokai-

nen varhaiskasvatuksessa työskentelevä roolimallina ja näyttää esimerkkiä kes-

kustellessaan, toimiessaan ja syödessään lasten kanssa. (VRN 2018, 64.) Kinnusen 

(2011, 47) tutkimuksessa lastentarhanopettajat korostivat myös lasten keskinäi-

sen vuorovaikutuksen ohjaamista, jotta jokainen lapsi pääsisi mukaan yhteiseen 

keskusteluun. 

Eliassen (2011, 86) korostaa aikuisen roolimallia ruokailutilanteissa. Aikuis-

ten olisi tärkeää syödä päiväkodin tarjoamaa ruokaa yhdessä lasten kanssa, jotta 

he voivat antaa lapsille mallia terveellisiin ruokatapoihin. Brawley ja Henk (2014, 

21) kehottavat aikuisia mallintamaan omaa käytöstään niiltä osin, mitä he halua-

vat lapsiltakin nähdä, koska lapset seuraavat jo pienenä sosiaalisia vihjeitä. Lap-

set haluavat useimmiten syödä ruokaa, joka perustuu heidän hoitajansa sosiaali-

seen vasteeseen. Näin ollen lapset syövät todennäköisemmin myös esimerkiksi 

hedelmiä ja vihanneksia, jos heidän hoitajansakin syö niitä. Dersheidin ym. 

(2010, 259) tutkimuksessa varhaiskasvattajat toivat kuitenkin esille, että usein ns. 

mallisyöminen voi olla hankalaa esimerkiksi allergioiden takia tai tarjolla on ruo-

kaa josta kasvattaja ei itse pidä. 
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Hendyn ja Raudenbushin (1999, 75) tutkimuksessa selvitettiin opettajien 

mallinnuksen tehokkuutta uusien ruokien hyväksymisessä. Tutkimuksessa sel-

visi, että opettajien innostunut mallinnus toimi tehokkaasti lapsiin. Opettajan 

mallinnuksen tehokkuus kuitenkin katosi, jos lapsi näki vertaisryhmäänsä kuu-

luvan toisen lapsen, ns. kilpailevan vertaismallin, esimerkiksi kieltäytyvän ruu-

asta. Jos opettajat haluavat hyödyntää mallinnusta mahdollisimman tehokkaasti, 

kannattaa Hendyn ja Raudenbushin (1999, 75) mukaan välttää kilpailevien ver-

taismallien sijoittamista samaan pöytään. Myös Freedmanin ja Alvarezin (2010, 

449) tutkimuksen tulokset tukivat ajatusta siitä, että aikuisen malli on tehokas 

tapa saada lapset maistamaan uusia ruokia. 
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3 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää varhaiskasvatuksen ruokakasva-

tusta ja ruokailukäytäntöjä varhaiskasvattajien näkökulmasta. Tutkimuksessa 

selvitettiin erilaisia varhaiskasvatuksen ruokailutilanteissa esiintyviä ruokailu-

käytäntöjä ja niiden tärkeyttä. Lisäksi selvitettiin ruokakasvatuksen järjestämistä 

sekä Vasussa (2016) ruokakasvatukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. 

Tutkimuskysymyksiksi tässä tutkimuksessa muodostuivat: 

 

1. Millaisia ruokailukäytäntöjä varhaiskasvatuksessa esiintyy? 

2. Mitkä ruokailukäytännöt koetaan tärkeimmiksi? 

3. Miten ruokakasvatusta järjestetään yksikön sisällä? 

a. Onko Saperella vaikutusta ruokakasvatuksen järjestämiseen? 

4. Miten Vasussa (2016) ruokakasvatukselle asetetut tavoitteet toteutu-

vat käytännössä? 

a. Mitkä tekijät vaikuttavat tavoitteiden toteutumiseen? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Lähestymistapa 

Tämä tutkimus on ns. mixed methods-tutkimus, jossa yhdistyy määrällisen ja 

laadullisen tutkimuksen hyödyt (ks. Bergman 2008, 1). Koska määrällinen ja laa-

dullinen tutkimusote eroavat toisistaan huomattavasti, on Metsämuurosen 

(2011, 266) mukaan järkevää valita jompikumpi otteista pääasialliseksi tutkimus-

otteeksi. Tässä tutkimuksessa pääpaino on määrällisessä tutkimuksessa. Tutki-

mus toteutettiin poikittaistutkimuksena, eli aineisto kerättiin yhtenä ajankohtana 

useilta vastaajilta (ks. Punch 2003, 4; Vastamäki 2015, 121). Osallistuminen tutki-

mukseen tapahtui sähköisen kyselylomakkeen kautta. Tutkimuksen aineisto ke-

rättiin standardoituna kyselytutkimuksena, eli kaikilta vastaajilta kysyttiin sa-

mat asiat samalla tavalla ja samassa järjestyksessä (ks. Sapsford 2007, 6; Vilkka 

2007, 28). 

Kun kyselyn julkaisee sosiaalisessa mediassa, ei tutkija juurikaan voi rajata 

tutkittavia. Tutkija ei ole etukäteen yhteydessä tutkittaviin eikä valikoi heitä yk-

silökohtaisesti. Jonkin verkkosivun lukijoista tiettynä ajankohtana voidaan saada 

näyte, jos osalle vierailijoista tarjotaan kyselylomaketta vastattavaksi. Vaikka täl-

laisessa on harkintaa, on kyseessä sattumanvarainen näyte riippuen mitä kysy-

tään ja mihin vierailijat ovat kiinnostuneita vastaamaan. Tällä tavoin saatua ai-

neistoa kutsutaan myös itsevalikoituvaksi näytteeksi. (Miettinen & Vehkalahti 

2013, 79; Vehkalahti 2014, 47.) Vallin ja Perkkilän (2015, 111) mukaan tämä on 

otettava huomioon tutkimustuloksia analysoitaessa. Lisäksi on huomioitava, että 

aineiston kohdalla puhutaan näytteestä, ei otoksesta. 
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4.2 Kyselylomaketutkimus 

Osallistujia tutkimukseen haettiin Facebookin varhaiskasvattajille suunnatusta 

ryhmästä keväällä 2018. Tutkimuksen kannalta oli tärkeää julkaista kysely ni-

menomaan varhaiskasvattajille suunnatussa ryhmässä, jotta kysely tavoittaa 

kohdejoukkonsa. Aineistonkeruun eteneminen on esitetty kuviossa 2. 

KUVIO 2. Aineistonkeruun eteneminen  

Tutkimuksen aineisto kerättiin tutkimusta varten laaditulla kyselylomakkeella 

(liite 1). Kyselylomake laadittiin Webropol-kyselyohjelmalla netissä täytettä-

väksi. Kysely jaettiin Facebookissa varhaiskasvattajille suunnatussa suljetussa 

ryhmässä. Kyselyyn vastaaminen tapahtui täysin vapaaehtoisesti ja anonyymisti, 

mitä korostettiin myös kyselyn mukana olleessa saatekirjeessä (liite 1). Vallin ja 

Perkkilän (2015, 109) mukaan yhtenä verkkokyselyn etuna on nopeus sekä kyse-

lyn toimittamisessa että vastauslomakkeen palauttamisessa, vaikka tutkija voi 

joutua tekemään taustatöitä kohdejoukon tavoittamiseksi. Toisena etuna voi-

daan pitää taloudellisuutta, koska kyselystä ei koidu kuluja aineistonkeruuvai-

heessa. Miettinen ja Vehkalahti (2013, 79) mainitsevat verkkokyselyn etuna myös 

tutkijan työvaiheiden vähenemisen. Aineistoa ei tarvitse syöttää sähköiseen 

muotoon käsin, joten mahdolliset näppäilyvirheet vähenevät ja vastaukset säily-

vät alkuperäisessä muodossa. 

Ennen varsinaista aineistonkeruuta kyselylomake lähetettiin testattavaksi 

viidelle lastentarhanopettajaopiskelijalle, sekä jaettiin Facebookissa eräässä jo 

valmistuneiden sosionomien opiskeluaikaisessa ryhmässä. Kyselylomakkeen 

laatimisen tärkeimmät vaiheet ovatkin lomakkeen suunnittelu ja kysymysten 

muotoilu ja testaus, koska virheitä ei voi korjata aineiston keräämisen jälkeen 

Kyselylomakkeen 
pilotointi 25.2.2018

Lomakkeen 
jakaminen 
Facebookin 

varhaiskasvattajille 
suunnatussa 

ryhmässä 26.2.2018

Kyselylomakkeen 
sulkeminen ja 

vastausten siirto 
SPSS-ohjelmistoon 

4.3.2018
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(Vilkka 2007, 78). Testikysely sisälsi varsinaisten kysymysten lisäksi kohdan va-

paalle palautteelle. Saadun palautteen perusteella kyselyä muokattiin vielä en-

nen varsinaista julkaisua. Palautteen pohjalta korjattiin mahdolliset kirjoitusvir-

heet, lisättiin muutama vastausvaihtoehto sekä luotiin yksi kokonaan uusi kysy-

mys koskien ruokailukäytäntöjen tärkeysjärjestystä. Näiden lisäksi lomakkeen 

responsiivisuusasetuksia muutettiin niin, että lomake toimisi oikein myös mobii-

lilaitteilla. Vallin ja Perkkilän (2015, 110) mukaan älypuhelinten ja tablettien tulo 

tietokoneiden rinnalle täytyy ottaa huomioon kyselylomaketta tehdessä. Lomak-

keen tulee toimia kaikissa laitteissa ja olla helposti vastattavissa laitteesta huoli-

matta. Ennen varsinaista julkaisua poistettiin myös testikyselyn kohta avoimelle 

palautteelle. 

Tavoitteena oli laatia mahdollisimman selkeä ja helppotäyttöinen kyselylo-

make. Lomakkeen kysymykset muotoiltiin neutraalisti niin, etteivät ne johdattele 

vastaajia ja näin vääristä vastauksia. Kysymykset ovatkin Vallin (2015, 85) mu-

kaan perusta koko tutkimuksen onnistumiselle. Varsinainen kyselylomake si-

sälsi yhteensä 37 kysymystä. Lomake sisälsi sekä monivalintaisia, avoimia että 

sekamuotoisia kysymyksiä (ks. Vehkalahti 2014, 24; Vilkka 2007, 67–69). Kysy-

mykset oli ryhmitelty lomakkeelle aihepiireittäin. Ensimmäiset 11 kysymystä 

koskivat vastaajan taustatietoja. Taustatietoihin sisältyi kysymyksiä myös siitä 

lapsiryhmästä, jossa vastaaja työskentelee. Kysymykset 12–17 koskivat ruoka-

kasvatuksen toteuttamista yksikön sisällä. Kysymyksillä 18–35 selvitettiin erilai-

sia ruokailukäytäntöjä ja niille annettuja perusteluja sekamuotoisilla ja avoimilla 

kysymyksillä. Kysymyksessä 34 vastaaja sai nimetä kolme tärkeimpänä pitä-

määnsä ruokailukäytäntöä, ja kysymykseen 35 vastaaja sai vapaasti perustella 

mitä tahansa kyselyssä aiemmin ollutta kohtaa. Kahdella viimeisellä kysymyk-

sellä selvitettiin vielä kuinka tärkeänä vastaajat kokevat Vasun (2016) asettamat 

tavoitteet ruokakasvatukselle ja kuinka usein ne toteutuvat käytännössä. 

Vastauksia kyselyyn kertyi vastausaikana eli viikossa yhteensä 201. Vastaa-

jat olivat eri ikäisiä, eri puolilta Suomea ja erilaisista työpaikoista. Valtaosa vas-

taajista oli kuitenkin naisia. Vastaajien taustatietoja käsitellään tarkemmin lu-

vussa 5.1 tutkittavat.  
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4.3 Luotettavuus ja eettisyys 

Tässä tutkimuksessa luotettavuuteen ja eettisyyteen pyrittiin tutkimuksen kai-

kissa vaiheissa. Vilkan (2007, 16) mukaan tutkimusprosessin tavoitteena on mah-

dollisimman objektiivinen tutkimus. Tutkimusprosessin ja tulosten puolueetto-

muutta edesauttavat tutkijan ja tutkittavien etäinen suhde sekä se, ettei tutkija 

pysty vaikuttamaan saatuihin vastauksiin ja sitä kautta tuloksiin. Koska tutki-

mukseen haettiin osallistujia sosiaalisen median kautta, ei tutkija ollut missään 

vaiheessa yhteydessä vastaajiin eikä näin voinut vaikuttaa kyselylomakkeella 

saatuihin vastauksiin. 

Tätä tutkimusta varten ei haettu tutkimuslupia, koska aineisto kerättiin Fa-

cebook-ryhmässä kyselylomakkeella. Lisäksi kyseisen Facebook-ryhmän sään-

nöissä sallittiin kyselyjen jakaminen ilman erillistä lupaa. Tutkimukseen osallis-

tuminen oli täysin vapaaehtoista, josta tiedotettiin myös kyselyn ohessa olleella 

saatekirjeellä. Täyttämällä kyselyn vastaajat antoivat luvan käyttää vastauksiaan 

tässä tutkimuksessa. Kyselylomakkeen etuna on, että vastaajat ovat saaneet vas-

tata kyselyyn silloin kun heille parhaiten sopii, mikä antaa luotettavamman poh-

jan tuloksille (Valli 2015, 89). Kyselyllä ei rasitettu vastaajia, koska he saivat valita 

itselleen sopivimman ajankohdan kyselyyn vastaamiseen, ja aikaa vastaamiseen 

kului vain noin kymmenen minuuttia. Lisäksi tutkimukseen osallistuminen ei 

oletettavasti häirinnyt vastaajien työntekoa, koska sosiaalista mediaa ei ole lupa 

käyttää työpäivän aikana. 

Vastaajien anonymiteetti säilyi koko tutkimuksen ajan. Tutkimukseen sai-

vat osallistua kaikki varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät henkilöt. Lo-

make täytettiin internetissä, ja vastaukset tallentuivat anonyymeinä Webropol-

kyselyohjelmaan. Lomakkeessa ei kysytty vastaajan henkilötietoja tai muita tie-

toja joista yksittäisen vastaajan voisi aineistossa tunnistaa. Vastauksia käsiteltiin 

koko prosessin ajan luottamuksellisesti. Kyselyyn osallistujia ja heidän antami-

aan vastauksia kunnioitettiin tutkimuksen jokaisessa vaiheessa, ja jokainen saatu 

vastaus on yhtä arvokas ja tärkeä. Aineisto säilytettiin tutkijan hallussa olevalla 

muistitikulla. Tutkimuksen valmistuttua aineisto ja kaikki siihen viittaava muu 
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materiaali, eli aineiston käsittelyn ja analysoinnin helpottamiseksi luodut tiedos-

tot, hävitettiin asianmukaisesti. 

4.3.1 Reliabiliteetti 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta. Tutkimus on luotettava 

ja tarkka, jos tutkimus voidaan toistaa saaden samansuuntaisia vastauksia. (ks. 

Metsämuuronen 2011, 74; Vilkka 2007, 149.) Aineiston kerääminen internetissä 

täytettävällä kyselylomakkeella saattoi heikentää tutkimuksen toistettavuutta, 

koska vastaajat saivat ohjeet vain saatekirjeen ja kysymysten ohjeiden kautta. 

Vastaajilla ei siis ollut mahdollisuutta esittää tarkentavia kysymyksiä tutkijalle 

heti. Tutkija julkaisi kyselyn omalla henkilökohtaisella Facebook-tunnuksellaan 

ja saatekirjeestä löytyi lisäksi tutkijan sähköpostiosoite, mikä mahdollisti yhtey-

den tutkijaan. Tarkentavien kysymysten esittäminen olisi kuitenkin vaatinut eril-

lisen yhteydenoton sekä vastauksen odottamisen. Koska tutkija ei ollut yhtey-

dessä vastaajiin, he ovat voineet ymmärtää kysymyksen väärin tai jättää vastaa-

matta ja näin vastaukset saattavat vääristyä. (ks. Valli 2015, 89–91.) 

Ennen varsinaisia kysymyksiä kyselylomakkeessa oli luettavissa saatekirje, 

jossa kerrottiin tutkimuksen taustasta ja tavoitteista sekä tutkimukseen osallistu-

misesta. Vehkalahden (2014, 47) mukaan saatekirje on tutkimuksen julkisivu, 

jonka perusteella vastaaja voi motivoitua vastaamaan kyselyyn tai hylätä lomak-

keen. Myös kysymysten yhteydessä oleviin vastausohjeisiin pyrittiin panosta-

maan, koska Vallin (2015, 91) mukaan vastausohjeet ovat tärkeä tekijä kyselyn 

onnistumisen kannalta. Vastausohjeiden tulisikin olla hyvin tarkat, mutta sa-

maan aikaan lyhyet ja napakat. 

Kyselylomake pilotoitiin ennen varsinaista kyselyä. Tutkimuksen toistetta-

vuutta ja luotettavuutta parantaa testatun ja saatujen palautteiden pohjalta muo-

katun kyselylomakkeen käyttö aineistonkeruussa. (ks. Vilkka 2007, 153–154.) Lo-

makkeen pilotointi ja sen perusteella muokkausten tekeminen onnistui hyvin, 

koska vastauksista ei ollut nähtävissä väärinymmärryksiä eikä merkittävää vas-

taamatta jättämistä minkään kysymyksen kohdalla. Näin lomakkeella saatiin 

vastauksia juuri siihen mitä haluttiin tutkia. Työskentelykaupunkia koskevaan 
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kysymykseen oli jätetty vastaamatta enemmän kuin muihin kohtiin. Koska ky-

seiseen kysymykseen oli kuitenkin vastattu hyvin eri tavoin, ei kyseessä luulta-

vasti ole kysymyksen ymmärtämättömyys vaan muut syyt esimerkiksi se, ettei 

vastaaja ole halunnut kertoa kaupunkiaan tai hän työskentelee useammassa kuin 

yhdessä paikassa. 

Vilkan (2007, 28) mukaan yksi verkkokyselyn tärkeimmistä asioista on ky-

selynlomakkeen ajoitus. Tutkimuksen aineisto kerättiin helmi-maaliskuun vaih-

teessa 2018. Aineistonkeruun ajankohta sattui Keski-Suomen hiihtolomaviikolle, 

millä saattoi olla vaikutusta vastauksiin. Sosiaalisen median kautta hankittu ai-

neisto saattaa heikentää tutkimuksen luotettavuutta, koska varhaiskasvattajille 

suunnatussa ryhmässä voi olla myös ulkopuolisia jäseniä. Tutkijalla ei siis ole 

täyttä varmuutta siitä, kuka kyselyyn on todellisuudessa vastannut (Valli 2015, 

88). Kyselyyn tuli vastausaikana melko paljon vastauksia, mikä kertoo tutkimuk-

sen kiinnostavuudesta ja ajankohtaisuudesta. 

4.3.2 Validiteetti 

Tutkimuksen validiteettia tarkastellessa pohditaan, mittaako tutkimus juuri sitä 

mitä sen oli tarkoituskin mitata, eli tässä tutkimuksessa varhaiskasvatuksen ruo-

kakasvatusta ja ruokailukäytäntöjä (Vilkka 2007, 150). Tutkimuksen validiteetti 

voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Ulkoinen validiteetti tarkoittaa 

tutkimuksen yleistämistä, kun taas sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tutkimuk-

sen omaa luotettavuutta. (Metsämuuronen 2011, 65.) 

Vallin ja Perkkilän (2015, 111) mukaan verkkokyselyä tehdessä on mietit-

tävä, onko aineisto jollain tavalla valikoitunut, ja millaiset ihmiset ovat saattaneet 

jäädä tutkimusaineiston ulkopuolelle. Kuten jo aiemmin tutkimuksen lähesty-

mistavassa todettiin, tässä tutkimuksessa on puhuttava näytteestä, ei otoksesta. 

Tämä vaikuttaa tutkimuksen ulkoiseen validiteettiin, koska tuloksia ei voida 

yleistää koskemaan perusjoukkoa. Punch (2003, 39) kuitenkin toteaa, että jokai-

nen tutkimus melkein millä tahansa näytteellä tarjoaa uutta tietoa, kunhan tutki-

mus on toteutettu perusteellisesti ja huolella. 
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Tämän tutkimuksen sisäistä validiteettia pyrittiin lisäämään kyselylomak-

keen yhteyteen laaditulla saatekirjeellä sekä kysymysten vastausohjeilla. Sisäi-

nen validiteetti voidaan Metsämuurosen (2011, 74) mukaan jakaa vielä sisällön 

validiuteen, käsitevalidiuteen sekä kriteerivalidiuteen. Tässä tutkimuksessa si-

sällönvalidiuteen vaikuttavat tutkimuksessa käytetyt käsitteet, joita on avattu 

aiempien tutkimusten ja alan kirjallisuuden avulla. Tässä tutkimuksessa sisäistä 

validiteettia saattaa heikentää omien mittareiden käyttö. Samankaltaista tutki-

musta ei ole juurikaan tehty tai ne on toteutettu laadullisen tutkimuksen mene-

telmin, joten tässä tutkimuksessa ei voitu hyödyntää aiempien tutkimusten ky-

selylomakkeita. 

Tulosten luotettavuutta pyrittiin lisäämään hyödyntämällä aineistonke-

ruussa niin suljettuja, avoimia kuin sekamuotoisia kysymyksiä. Kysymysten ana-

lysoinnissa käytettiin sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen analyysime-

netelmiä, eli hyödynnettiin triangulaation monimetodi-menetelmää (ks. Metsä-

muuronen 2011, 115). Metsämuurosen (2011, 115) mukaan useamman tutkimus-

menetelmän käyttö lisää tiedon varmuutta. Tulosten luotettavuutta pyrittiin var-

mistamaan myös käyttämällä aineiston analysoinnissa rinnakkain erilaisia mää-

rällisen tutkimuksen analysointimenetelmiä. 

4.4 Aineiston analyysi 

Ennen varsinaista analyysia aineisto siirrettiin Webropol kyselyohjelmasta IBM 

SPSS Statistics Subscription -analysointiohjelmaan. Tämän jälkeen aineisto tar-

kistettiin ja korjattiin mahdollisten virheellisyyksien osalta. Osassa vastauksista 

oli työvuosien perään merkitty ”vuotta” tai ”v.”, jotka poistettiin. Ryhmäkokoa 

selvittävästä kysymysestä poistettiin osasta vastauksista lasten iät, ”lasta”-mer-

kinnät sekä yhdistettiin lasten määrä yhdeksi luvuksi, esimerkiksi 15+4 lasta 

muutettiin 19. Myös työntekijöiden määrää kartoittavasta kysymyksestä poistet-

tiin mahdolliset ammatit ja muut selitykset sekä yhdistettiin lukumäärät, esimer-

kiksi 3+1 työntekijää muutettiin 4. Vasun (2016) tavoitteiden tärkeyttä ja toteutu-
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mista koskevista kysymyksistä 0 vastaukset muutettiin puuttuviksi, koska 0-vas-

taus ei ollut vastausvaihtoehtona alkuperäisessä kyselylomakkeessa eikä vastaa-

jan alkuperäisiä vastauksia pystytty jäljittämään. Aineistosta poistettiin myös 

kolmen vastaajan vastaukset, koska he olivat jättäneet vastaamisen kesken. 

Vastaajien taustatietoja koskevista kysymyksistä tarkasteltiin niitä kuvaa-

via tietoja eli frekvenssit, prosenttiosuudet, keskiarvot ja -hajonnat, mediaanit, 

moodit sekä minimi- ja maksimiarvot. Ennen varsinaista analyysia osaa vastauk-

sista muokattiin vielä helpommin käsiteltävään muotoon. 

Vastaajien alkuperäisesti kirjoittamat työskentelykunnat jaettiin kuuteen 

luokkaan, joita olivat Etelä-Suomi, Lounais-Suomi, Länsi- ja Sisä-Suomi, Itä-

Suomi, Pohjois-Suomi ja Lappi. Aluksi selvitettiin, mihin maakuntaan jokainen 

vastauksissa esiintynyt kunta kuuluu. Tämän jälkeen maakunnat jaettiin edellä 

mainittuihin luokkiin, jotka muodostettiin aluehallintoviraston toimialueiden 

mukaan (ks. avi.fi). Lisäksi ne jotka eivät olleet ilmoittaneet työskentelykaupun-

kiaan, jaoteltiin luokkaan ”ei vastattu”. 

Lasten ikää kysyttiin alkuperäisessä kyselylomakkeessa viidellä vastaus-

vaihtoehdolla, jotka olivat 0–2, 3–5, yli 5, eskari sekä muu. Koska ”muu” -kohtaan 

tuli todella paljon vastauksia, päätettiin lasten iästä muodostaa uudet luokat. 

Lasten iästä muodostettiin neliluokkainen muuttuja, jossa luokat ovat 0–3, yli 3, 

eskari sekä muu. Selkeästi johonkin luokkaan kuuluvat lajiteltiin ensin. Iät 3–6 ja 

3–7 luokiteltiin kuuluvaksi yli 3-vuotiaisiin. ”Muu” -kohtaan jäivät ne vastaukset 

jotka eivät sopineet muihin luokkiin. Näissä ikäjakauma oli laaja, eli lapsiryhmän 

iäksi oli merkitty esimerkiksi 1–5 tai 2–7 vuotta. 

Työvuosia, ryhmän työntekijämäärää sekä ryhmäkokoa kysyttiin kyselylo-

makkeessa avoimilla kysymyksillä. Koska vastauksia tuli paljon ja ne jakautuivat 

laajasti, muodostettiin muuttujista uudet luokat analyysien helpottamiseksi. 

Työvuodet luokiteltiin seuraavasti: 0–5, 6–10, 11–20 sekä yli 20 vuotta työsken-

nelleet. Työntekijämäärästä muodostettiin kolme luokkaa, joita ovat 1–2 työnte-

kijää, 3 työntekijää sekä 4 työntekijää tai enemmän. Ryhmäkoosta muodostettiin 

kolmiluokkainen muuttuja, jossa luokat ovat alle 15 lasta, 15–24 lasta sekä 25 lasta 

tai enemmän. 
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Sapere-menetelmän käyttöä selvitettiin alkuperäisessä kyselylomakkeessa 

viidellä vaihtoehdolla, joita olivat kyllä, ei, ei, mutta käytämme toista ruokakas-

vatusmenetelmää (kerro mikä), osittain sekä en tiedä. Analyysien helpotta-

miseksi Sapere-menetelmästä muodostettiin kaksiluokkainen muuttuja: Sapere 

käytössä ja ei Saperea. Alkuperäisistä vastausvaihtoehdoista ”kyllä” ja ”osittain” 

luokiteltiin kuuluvaksi Sapere käytössä -luokkaan. Myös ”ei, mutta käytämme 

toista ruokakasvatusmenetelmää (kerro mikä)” luokiteltiin kuuluvaksi Sapere 

käytössä -luokkaan, koska vain yksi oli valinnut tämän vaihtoehdon ja peruste-

lusta selvisi Saperen olevan käytössä osittain. Ei Saperea -luokkaan taas luokitel-

tiin kuuluvaksi alkuperäisistä vastausvaihtoehdoista ”ei” ja ”en tiedä”. Saperen 

käyttöä kartoittava kysymys oli alun perin ruokakasvatusta yksikön sisällä sel-

vittävien kysymysten joukossa, mutta ennen analyysejä se vaihdettiin taustatie-

toihin kuuluvaksi. 

Aineiston analyysissä käytetyt menetelmät on esitelty taulukossa 1. Var-

haiskasvatuksessa esiintyviä ruokailukäytäntöjä ja ruokakasvatuksen järjestä-

mistä yksikön sisällä tarkasteltiin frekvenssijakaumien avulla. Sapere-menetel-

män käytön yhteyttä ruokakasvatuksen järjestämiseen tutkittiin ristiintaulukoin-

nilla ja khiin neliö -testillä. Ristiintaulukoinnilla voidaan selvittää luokitteluas-

teikollisien muuttujien välistä riippuvuutta, ja khiin neliö -testillä selvitetään 

onko ryhmien välillä todellista eroa (Metsämuuronen 2011, 358, 563). 

Tärkeimpiä ruokailukäytäntöjä analysoitiin yhdistämällä laadullista ja 

määrällistä analyysiä. Vehkalahden (2014, 13) mukaan sanallisia vastauksia voi 

olla antoisaa analysoida laadullisin menetelmin, mutta tulokset voi esittää mää-

rällisin menetelmin. Vastaajien tärkeimmiksi nimeämät ruokailukäytännöt olivat 

jo valmiiksi melko pelkistettyjä, joten ne jaettiin alaluokkiin. Alaluokista muo-

dostettiin yläluokkia ja yläluokista muodostettiin kuusi pääluokkaa, joita olivat 

lapsen osallisuus, ruuan tarjoaminen, tapakulttuuri, ruokailutilanteen ilmapiiri, 

ruokarauha ja ruokailutilanteen sosiaalisuus (liite 2). Vastaajien toiseksi ja kol-

manneksi tärkeimmiksi nimetyt ruokailukäytännöt jaettiin suoraan pääluokkiin, 

koska niissä esiintuodut asiat eivät eronneet aiemmista. Tärkeysjärjestyksiä tar-

kasteltiin myös frekvenssijakaumien avulla. 
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TAULUKKO 1. Analyysimenetelmät 

Tutkimuskysymys Tutkittava asia Analyysitapa 

1. Millaisia ruokailukäytän-
töjä varhaiskasvatuksessa 
esiintyy? 

Varhaiskasvatuksessa esiin-
tyvät ruokailukäytännöt 

Frekvenssijakaumat 

2. Mitkä ruokailukäytännöt 
koetaan tärkeimmiksi? 

 

Vastaajien nimeämät ruokai-
lukäytännöt 
 
Käytännöille annetut tärkeys-
järjestykset 
 

Laadullinen sisällönanalyysi 
 
 
Frekvenssijakaumat 

3. Miten ruokakasvatusta jär-
jestetään yksikön sisällä? 

Onko Saperella vaikutusta 
ruokakasvatuksen järjestämi-
seen? 

 

Ruokakasvatuksen järjestä-
minen yksikön sisällä 
 
Sapere-menetelmän käytön 
yhteys ruokakasvatuksen jär-
jestämiseen 

Frekvenssijakaumat 
 
 
Ristiintaulukointi ja khiin ne-
liö 

4. Miten Vasussa (2016) ruo-
kakasvatukselle asetetut ta-
voitteet toteutuvat käytän-
nössä? 

Mitkä tekijät vaikuttavat ta-
voitteiden toteutumiseen? 

 

Vastaajien arviot Vasun ta-
voitteiden toteutumisesta 
 
 
Tavoitteiden toteutumisen 
erot eri taustamuuttujien suh-
teen 

Keskiarvot ja keskihajonnat 
 
 
 
Kruskal-Wallisin testi (H), 
Mann-Whitneyn U-testi (U) 

Vastaajien arvioita Vasussa (2016) asetettujen tavoitteiden toteutumisesta tarkas-

teltiin vastausten keskiarvojen ja keskihajontojen kautta. Tavoitteiden toteutumi-

sen eroja eri taustamuuttujien suhteen tarkasteltiin Kruskal-Wallisin testillä ja 

Mann-Whitneyn U -testillä riippuen taustamuuttujasta, koska kaikki muuttujat 

eivät olleet normaalisti jakautuneita (ks. Metsämuuronen 2011, 581, 785). Kaksi-

luokkaisia taustamuuttujia tarkastellessa käytettiin Mann-Whitneyn U -testiä, ja 

kolme- tai useampiluokkaisten taustamuuttujien kohdalla Kruskal-Wallisin tes-

tiä. 
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5 TULOKSET 

5.1 Tutkittavat 

Tulosten raportoinnissa on käytetty valideja prosenttilukuja, joihin ei ole laskettu 

mukaan puuttuvia vastauksia. Puuttuvia vastauksia oli kysymyksestä riippuen 

nollasta kolmeen vastausta, joten niitä ei ole erikseen mainittu jokaisen tiedon 

kohdalla. Tutkimukseen vastasi 198 henkilöä, joista valtaosa oli naisia. Vastaajat 

sijoittuivat ympäri Suomea, ja heillä oli hyvin erilaisia koulutustaustoja. Tausta-

tiedoista vastaajan ikä, työvuodet, työyksikkö, lasten ikä, ryhmäkoko, ryhmän 

työntekijämäärä sekä Sapere-menetelmän käyttö on otettu tarkempaan tarkaste-

luun, koska näitä tietoja käytettiin myös aineiston analysoinnissa. 

Noin puolet vastaajista oli iältään 30–49-vuotiaita (54,3 %; n = 107), alle 30-

vuotiaita oli 29,9 % (n = 59) ja 50-vuotiaita tai yli oli vastaajista 15,7 % (n = 31). 

Työvuodet jaettiin neljään luokkaan ja ne jakautuivat melko tasaisesti: 0–5-työ-

vuotta 38,8 % (n = 76), 6–10-työvuotta 18,9 % (n = 37), 11–20-työvuotta 26,5 % (n 

= 52) ja yli 20-vuotta työskennelleet 15,8 % (n = 31). Suurin osa vastaajista (87,9 

%; n = 174) työskenteli päiväkodissa. Perhepäivähoidossa työskenteli 3,5 % (n = 

7) ja 8,6 % (n = 17) vastaajista oli ilmoittanut työskentelypaikakseen muun. Muita 

työskentelypaikkoja olivat muun muassa ryhmäperhepäivähoito ja esiopetus. 

Kunnallisella puolella työskenteli 82,3 % (n = 163) vastaajista ja yksityisellä puo-

lella 17,7 % (n = 35). 

Vastaajista 23,9 % (n = 47) työskenteli 0–3-vuotiaiden lasten ryhmässä. Yli 

3-vuotiaiden kanssa työskenteli 33,5 % (n = 66) ja esikouluikäisten kanssa 20,8 % 

(n = 41). Muun kuin edellä mainittujen ikäryhmien kanssa ilmoitti työskentele-

vänsä 21,8 % (n = 43). Muuhun vaihtoehtoon vastatut ryhmät olivat ikäjakaumal-

taan laajoja, esimerkiksi 1–5-vuotiaat tai 2–7-vuotiaat, ja niiden kerrottiin mo-

nessa tapauksessa olevan sisarusryhmiä. Reilu puolet vastaajista (57,9 %; n = 114) 

työskenteli ryhmässä, jossa on 15–24 lasta. Vastaajista 35,5 % (n = 70) työskenteli 

alle 15 lapsen ryhmässä ja 6,6 % (n = 13) ryhmässä jossa on 25 lasta tai enemmän. 

Puolet vastaajista (50,8 %; n = 100) kertoi ryhmässään olevan kolme työntekijää. 
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Vastaajista 16,8 % (n = 33) ryhmässä oli 1–2 työntekijää ja 32,5 % (n = 64) kertoi 

työskentelevänsä ryhmässä, jossa on neljä työntekijää tai enemmän. Taustatie-

doissa kartoitettiin myös, onko vastaajan työskentely-yksikössä käytössä Sapere-

menetelmä. Vastaajista 30,3% (n = 60) ilmoitti Sapere-menetelmän olevan käy-

tössä. Sen sijaan 69,7 % (n = 138) ilmoitti ettei yksikössä käytetä Sapere-menetel-

mää.  

5.2 Varhaiskasvatuksessa esiintyvät ruokailukäytännöt 

Varhaiskasvatuksessa esiintyviä ruokailukäytäntöjä kartoitettiin kysymyksillä, 

joiden vastausvaihtoehtoina olivat ”kyllä”, ”ei” ja ”riippuu tilanteesta, miten?”. 

Jos vastaaja valitsi viimeisen vaihtoehdon, toivottiin hänen perustelevan vastaus-

taan lyhyesti. Kysymyksissä vastaajat arvioivat erilaisten ruokailukäytäntöjen 

käyttöä omassa ryhmässään. Taulukossa 2 on esitetty kootusti vastausten jakau-

tuminen jokaisen ruokailukäytännön kohdalla, myönteisten vastausten mukaan 

järjestyksessä. 

Keskustelu ruokailun aikana oli sallittua 97,5 % mukaan, ja vain yksi (0,5 

%) ilmoitti ettei keskustelu ole sallittua. Vastaajista 2,0 % kertoi keskustelun sal-

limisen riippuvan tilanteesta. Rauhallinen keskustelu oli sallittua, ja lisäksi lasten 

kanssa harjoiteltiin hiljaa olemista vaihtoehtona huutamiselle. Suuri osa vastaa-

jista (93,4 %) myös ilmoitti aikuisten syövän yhdessä lasten kanssa. Vain 2,5 % 

kertoi, etteivät aikuiset syö lasten kanssa, ja 4,0 % kertoi sen riippuvan tilanteesta. 

Vastaajat toivat esille, että vain osa ryhmän aikuisista syö lasten kanssa, ja 

yleensä yhdessä syöminen tapahtuu vain lounaalla ja joskus välipalalla. 

Vastaajista 78,7 % kertoi, että keskusteluun kannustetaan ruokailun aikana. 

Sen sijaan 11,2 % kertoi, ettei keskusteluun kannusteta ja 10,2 % ilmoitti sen riip-

puvan tilanteesta. Vastaajat toivat esille, että yleensä lapsia ei tarvitse kannustaa 

keskusteluun vaan se hoituu omalla painollaan. Lapsia myös kannustetaan rau-

halliseen keskusteluun, mutta tarvittaessa keskustelua hillitään ja keskitytään 

syömiseen. Ruokailun jälkeen lapset vievät itse astiat pois 76,1 % mukaan. Vas-
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taajista 7,1 % ilmoitti etteivät lapset vie astioita itse pois, ja 16,8 % kertoi sen riip-

puvan tilanteesta. Lapset vievät astioita pois ikänsä mukaan, esimerkiksi pelkän 

mukin. 

TAULUKKO 2. Ryhmissä käytössä olevat ruokailukäytännöt 

 

Kyllä 
 % (n) 

Ei 
 % (n) 

Riippuu 
tilanteesta 

%(n) 

Keskustelu on sallittua 97,5 (192) 0,5 (1) 2,0 (4) 

Aikuiset syövät lasten kanssa 93,4 (185) 2,5 (5) 4,0 (8) 

Keskusteluun kannustetaan 78,7 (155) 11,2 (22) 10,2 (20) 

Lapsi vie itse astiat pois ruokailun jälkeen 76,1 (150) 7,1 (14) 16,8 (33) 

Ruokaa saa lisää vaikkei olisi maistanut kaikkea 73,7 (146) 13,6 (27) 12,6 (25) 

Aterimien käyttöön kiinnitetään huomiota 72,7 (144) 10,6 (21) 16,7 (33) 

Lapsilla on nimetyt paikat ruokapöydässä 72,2 (143) 21,2 (42) 6,6 (13) 

Lapsi saa valita ruokajuomansa 67,2 (133) 14,1 (28) 18,7 (37) 

Ruuan esillepanoon kiinnitetään huomiota 61,6 (122) 22,7 (45) 15,7 (31) 

Kaikki ruuan osat tarjotaan samaan aikaan 60,1 (119) 20,7 (41) 19,2 (38) 

Lapsi saa ottaa ruuan itse 37,6 (74) 47,7 (94) 14,7 (29) 

Kaikkia ruokia tulee maistaa 34,3 (68) 27,3 (54) 38,4 (76) 

Ruokailu aloitetaan yhtä aikaa 32,5 (64) 51,8 (102) 15,7 (31) 

Ruokailu lopetetaan yhtä aikaa 13,1 (26) 78,3 (155) 8,6 (17) 

Kaikki istuvat samassa pöydässä 11,6 (23) 80,8 (160) 7,6 (15) 

Kaikkia ruokia tulee ottaa lisää 2,5 (5) 89,8 (177) 7,6 (15) 

Vastaajista 73,7 % kertoi lasten saavan lisää ruokaa, vaikkeivat he olisi maistaneet 

kaikkea tarjottua. Vastaajista 13,6 % taas kertoi ettei lisää saa ellei kaikkea ole 

maistanut, ja 12,6 % kertoi sen riippuvan tilanteesta. Lisää saamiseen vaikutti 

eniten lapsen ikä sekä yksilöllinen suhtautuminen ruokaan, esimerkiksi heikosti 

syövät lapset saivat helpommin lisää, kun taas paremmin syöviltä vaadittiin 

enemmän. Ruokailun aikana aterimien ns. oikeaoppiseen käyttöön kiinnitettiin 

huomiota 72,7 % mukaan, kun taas 10,6 % kertoi, ettei asiaan kiinnitetä huomiota. 
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Vastaajista 16,7 % kertoi aterimien käytön riippuvan tilanteesta, useimmiten las-

ten iästä ja kehitystasosta. 

Vastaajista 72,2 % kertoi lapsilla olevan nimetyt paikat ruokapöydässä, kun 

taas 21,2 % kertoi, ettei nimettyjä paikkoja ole. Vastaajista 6,6 % toi esille, että 

paikkojen nimeäminen riippuu tilanteesta. Osassa ryhmistä paikat vaihtuivat vii-

koittain, tai lounaalla istuttiin tietyllä paikalla mutta aamupalalla ja välipalalla 

lapset saivat valita itse istumapaikkansa. Osa vastaajista myös kertoi, että tietyillä 

pysyvyyttä tarvitsevilla lapsilla on nimetyt paikat, mutta muut saavat valita 

paikkansa vapaasti. Yli puolet vastaajista (67,2 %) kertoi, että lapset saavat valita 

itse ruokajuomansa, kun taas 14,1 % mukaan lapset eivät saa valita juomaansa. 

Vastaajista 18,7 % kertoi juoman valitsemisen riippuvan tilanteesta. Useimmissa 

tapauksissa vanhemmat olivat tehneet päätöksen lapsensa ruokajuomasta, ja 

henkilökunta noudatti sitä. 

Vastaajista 61,6 % toi esille että ruokailutilanteissa ruuan esillepanoon kiin-

nitetään huomiota, kun taas 22,7 % kertoi ettei ruuan esillepanoa huomioida. 

Vastaajista 15,7 % kertoi ruuan esillepanon huomioinnin riippuvan tilanteesta. 

Osa vastaajista toi esille että joku muu, esimerkiksi keittiöhenkilökunta, hoitaa 

esillepanon eikä siihen voi itse vaikuttaa. Lapsille ruuat pyrittiin kuitenkin lait-

tamaan lautaselle selkeästi erilleen. Vastaajat kertoivat myös panostavansa esil-

lepanoon erityisesti juhlien esimerkiksi joulun aikaan, ja silloin jos siihen jää ai-

kaa. Vastaajista 60,1 % mukaan kaikki ruuan osat eli esimerkiksi pääruoka, leipä 

ja ruokajuoma tarjoillaan samaan aikaan. Viidesosa vastaajista (20,7 %) kertoi 

ettei ruokia tarjoilla yhtä aikaa, ja 19,2 % ilmoitti sen riippuvan tilanteesta. Ylei-

simmin tuotiin esille, että yleensä ennen leivän saantia oli syötävä jonkin verran 

pääruokaa, mutta keittopäivinä leipä tarjoiltiin samaan aikaan keiton kanssa. 

Vastaajista 37,6 % kertoi, että lapset saavat ruokailussa ottaa ruuan itse. Lä-

hes puolet vastaajista (47,7 %) taas ilmoitti, etteivät lapset saa ottaa ruokaa itse. 

Vastaajista 14,7 % kertoi ruuan ottamisen riippuvan tilanteesta. Ruuan itse otta-

miseen vaikuttavia tekijöitä olivat vastaajien mukaan muun muassa lasten ikä ja 

kehitystaso. Usein leivän sai kuitenkin voidella itse ja hakea esimerkiksi ruuan 



37 
 

kanssa tarjottavat tuorepalat. Lisäksi oli mainittuna, että erityisesti flunssakau-

della lapset eivät saa ottaa itse ruokaa. Kysyttäessä tuleeko lapsen maistaa kaik-

kia ruokia, vastaukset jakautuivat melko tasaisesti. Vastaajista 34,3 % ilmoitti että 

lasten tulee maistaa kaikkea, 27,3 % vastaajista kertoi ettei lasten tarvitse maistaa 

kaikkea ja jopa 38,4 % kertoi sen riippuvan tilanteesta. Suurin osa kertoi kannus-

tavansa lapsia maistamaan vaikka nuolaisemalla, mutta ei pakota lasta maista-

maan. Maistaminen riippui myös lapsesta sekä vanhempien kanssa tehdyistä so-

pimuksista. 

Vastaajista 32,5 % kertoi kaikkien aloittavan ruokailun samaan aikaan. Noin 

puolet vastaajista (51,8 %) taas ilmoitti ettei ruokailua aloiteta yhtä aikaa. Vastaa-

jista 15,7 % toi esille ruokailun aloittamisen riippuvan tilanteesta. Yleensä saman 

pöydän lapset aloittivat ruokailun yhtä aikaa, ja pienimmät lapset pääsivät en-

simmäisinä syömään. Osa vastaajista kertoi ruokailun yleensä alkavan samaan 

aikaan, mutta jos tilanteessa tulee jokin häiriö tai viivästymä niin kaikkien ei tar-

vitse odottaa. Vastaajista 13,1 % toi esille, että ruokailu lopetetaan yhtä aikaa. 

Vastaajista (78,3 %) kertoi ettei ruokailua lopeteta yhtä aikaa, ja 8,6 % kertoi sen 

riippuvan tilanteesta. Ruokailun lopettamiseen vaikutti muun muassa se, onko 

joku aikuisista valmis lähtemään lasten kanssa ryhmään. 

Vastaajista 11,6 % kertoi kaikkien istuvan samassa pöydässä. Jopa 80,8 % 

vastaajista toi esille, että ruokailun aikana kaikki eivät istu samassa pöydässä, ja 

7,6 % kertoi sen riippuvan tilanteesta. Esimerkiksi ryhmän koon kerrottiin vai-

kuttavan samassa pöydässä istumiseen. Vastaajien mukaan kaikki ryhmän jäse-

net eivät mahdu samaan pöytään, joten käytössä on useampi pöytä. Jokaisessa 

pöydässä kerrottiin kuitenkin olevan aikuinen istumassa lasten kanssa. Vain 2,5 

% vastaajista ilmoitti että lisää otettaessa on otettava kaikkia ruokia, ja suurin osa 

vastaajista (89,8 %) kertoi, että lisää voi ottaa vain niitä ruokia joita haluaa. Vas-

taajista 7,6 % kertoi asian riippuvan tilanteesta. Siihen, saako ottaa lisää vain niitä 

ruokia joita haluaa, vaikutti eniten tarjottava ruoka. Vastaajat esimerkiksi kertoi-

vat, että kastikkeen kanssa pitää ottaa myös perunaa, eikä keitosta saa ottaa 

vaikka pelkkiä nakkeja.  
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5.3 Tärkeimpinä pidetyt ruokailukäytännöt 

Vastaajilta tiedusteltiin avoimella kysymyksellä tärkeimpiä ruokailukäytäntöjä. 

Vastaajat saivat nimetä kolme ruokailukäytäntöä järjestykseen sen mukaan, mitä 

he pitävät tärkeänä ruokailutilanteissa. Vastaukset käytiin läpi sisällönanalyy-

sillä (liite 2) ja niistä muodostettiin kuusi pääluokkaa joita ovat: lapsen osallisuus, 

ruuan tarjoaminen, tapakulttuuri, ruokailutilanteen ilmapiiri, ruokarauha sekä 

ruokailutilanteen sosiaalisuus. Taulukossa 3 on esitetty vastaajien käytännöille 

antamat tärkeysjärjestykset, tärkeimmäksi nimetyn mukaan suuruusjärjestyk-

sessä. 

TAULUKKO 3. Vastaajien käytännöille antamat tärkeysjärjestykset 

 1. tärkein 
 % (n) 

2. tärkein 
 % (n) 

3. tärkein 
 % (n) 

Tapakulttuuri 24,4 (43) 26,3 (46) 32,4 (56) 

Ruuan tarjoaminen 20,5 (36) 30,9 (54) 13,9 (24) 

Ruokarauha 18,8 (33) 4,6 (8) 4,6 (8) 

Ruokailutilanteen 
ilmapiiri 
 

15,9 (28) 11,4 (20) 15,0 (26) 

Lapsen osallisuus 12,5 (22) 15,4 (27) 20,8 (36) 

Ruokailutilanteen 
sosiaalisuus 

8,0 (14) 11,4 (20) 13,3 (23) 

Tapakulttuuri pitää sisällään ruuan arvostamisen, ruokailutavat, ryhmän tavat, 

säännöt sekä ruokailutaidot. Ruuan arvostamiseen vastaajat katsoivat kuulu-

vaksi positiivisen puheen ruuasta sekä ruuan, muiden ruokailijoiden ja ruokai-

lutilanteen kunnioittamisen. Arvostus (ruuan, ruokaseurueen ja ruokailun arvostami-

nen, vaikka ei esimerkiksi tykkäisi jostakin ruuasta, tai olisi huono mieli ja tekisi mieli 

riehua ym) (vastaaja 150). Ruokailutapoihin vastaajat toivat esille hyvät pöytä- ja 

ruokailutavat. Hyvät tavat, kiitos ja ole hyvä! (vastaaja 55). Ryhmän tapoihin taas 

katsottiin kuuluvaksi erilaiset ryhmän sisäiset toimintatavat kuten ruokaloru (vas-

taaja 111). Sääntöihin vastaajat toivat esille erilaisia sääntöjä muun muassa siitä 
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miten pöydässä kuuluu istua. Pöydässä istutaan oikein päin, jalat pöydän alla (vas-

taaja 30). Ruokailutaitoihin liittyen esiin nousi aterimien käyttö. Tärkeänä taitona 

vastaajat näkivät myös ruuan määrän arvioinnin ja sopivan kokoisten annosten 

ottamisen. Otetaan sopiva määrä (oma arvio) ruokaa eli sen verran kuin jaksaa syödä. 

Lisää voi hakea. (Vastaaja 161.) Vastaajista 24,4 % (n = 43) nosti tapakulttuuriin liit-

tyvät asiat tärkeimmäksi. Toiseksi tärkeimmäksi tapakulttuurin nosti 26,3 % (n = 

46) ja kolmanneksi tärkeimmäksi 32,4 % (n = 56) vastaajista. 

Ruuan tarjoamiseen sisältyy esillepano, maistamiseen kannustaminen, 

maistaminen sekä fyysinen tarve. Esillepanoon liittyen vastaajat toivat esiin 

ruuan laatuun, makuun ja ulkonäköön liittyviä asioita. Kaunis tarjoilu/houkuttele-

vuus (vastaaja 72). Maistamiseen liittyen vastaukset jakautuivat kahteen osaa: 

maistamiseen kannustamiseen sekä maistamiseen. Maistamiseen kannustami-

sessa vastaajat korostivat erityisesti lasten rohkaisemista ja kannustamista mais-

tamiseen, mutta toivat esille ettei maistamiseen tai syömiseen kuitenkaan pako-

teta. Kaikkea olisi hyvä maistella, mutta mitään ei ole pakko syödä (vastaaja 7). Maista-

misessa vastaajat toivat esiin, että kaikkia ruokia otetaan lautaselle ja lapset saa-

vat sitten valita mitä syövät. Lisäksi korostettiin kaikkien tarjolla olevien ruokien 

maistamista edes vähän. Kaikkea pitää maistaa, mutta jo lusikan nuolaiseminen riittää 

(vastaaja 185). Esille nousi myös ruuan merkitys fyysisen tarpeen tyydyttäjänä. 

Osa vastaajista toi esille tärkeimpänä ruokailussa sen, ettei kellekään jää nälkä. 

Tärkeintä että ei jää nälkä kun pöydästä noustaan. Voidaan siis syödä leipää/maitoa jos 

pääruoka ei maistu. Ruokailun jälkeen pitää olla hyvä mieli ja vatsa ravittu. (Vastaaja 

149.) Vastaajista 20,5 % (n = 36) piti ruuan tarjoamiseen liittyviä asioita tärkeim-

pänä. Toiseksi tärkeimmäksi ruuan tarjoamisen vastasi 30,9 % (n = 54) ja kolman-

neksi tärkeimmäksi 13,9 % (n = 24) vastaajista. 

Ruokarauhan voidaan ajatella kuuluvan ruokailutilanteen ilmapiiriin, 

mutta koska ruokarauha sai paljon mainintoja yksinään, päätettiin siitä tehdä 

oma ruokailukäytäntönsä. Ruokarauhaan vastaajat toivat esille ruokarauhan 

sekä rauhallisuuden. Lisäksi vastaajat pitivät tärkeänä, että lapset oppivat anta-

maan ruokarauhan kanssaihmisille. Ruokailun aikana ei saa pitää kovaa meteliä, ruo-
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karauha muille (vastaaja 170). Ruokarauhaan kuuluvana osa vastaajista katsoi tär-

keäksi myös rauhallisen ruokailukulttuurin opettamisen. Ruokailuhetki on rauhal-

linen, mukava yhteinen hetki (vastaaja 37). Ruokarauhaa tärkeimpänä ruokailukäy-

täntönä piti 18,8 % (n = 33) vastaajista. Toiseksi tärkeimpänä ruokarauhaa piti 

vastaajista 4,6 % (n = 8) ja kolmanneksi tärkeimpänä saman verran eli 4,6 % (n = 

8) vastaajista. 

Ruokailutilanteen ilmapiiriin kuuluu kiireettömyys sekä positiivinen ilma-

piiri. Vastaajat pitivät tärkeänä, että ruokailutilanne olisi kiireetön ja rauhallinen. 

Ruokailun tulee olla kiireetön ja rauhallinen, ilman hoputusta (vastaaja 99). Positiivi-

nen ilmapiiri sisältää vastaajien esille tuomia positiivisia kuvauksia ilmapiiristä. 

Tavoiteltavaksi ilmapiiriksi nousi hyväksyvä, myönteinen, paineeton, miellyt-

tävä, mukava, kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri. Ruokailutilanne on miellyttävä 

kaikille (vastaaja 59) ja Syöminen on kivaa (vastaaja 115). Ruokailutilanteen ilmapii-

rin nosti tärkeimmäksi 15,9 % (n = 28) vastaajista. Toiseksi tärkeimpänä ruokai-

lutilanteen ilmapiiriä piti 11,4 % (n = 20) ja kolmanneksi tärkeimpänä 15,0 % (n = 

26) vastaajista. 

Lapsen osallisuus pitää sisällään lapsen kuulemisen, omatoimisuuden sekä 

sen, ettei pakkoa ole. Lapsen kuulemiseen liittyen vastaajat toivat esille, että lap-

sella on päätösvalta sen suhteen mitä ja kuinka paljon hän haluaa syödä. Lapsella 

on oikeus itse päättää mitä ja miten paljon syö (vastaaja 186). Omatoimisuus taas si-

sälsi ajatuksen siitä, että lapset ottavat ruuan itse ja toimivat muiltakin osin itse 

niin paljon kuin mahdollista. Lapset ottavat itse ruuan ja vievät astiat pois. Leivät 

voidellaan itse ja maito kaadetaan itse. Aikuinen auttaa ja aikuisen kanssa voi asian tehdä 

yhdessä. (Vastaaja 128.) Vastaajat toivat esiin sen, että ruokailutilanteisiin ei liity 

pakkoa. Lapsia ei pakoteta syömään tai maistamaan vastoin heidän tahtoaan. 

Vastauksista nousi esiin myös se, ettei ruokailutilannetta pidetä vallankäytön vä-

lineenä. Ruokailu ei ole valtapeliä, uhkailua tai kiristämistä (vastaaja 151). Vastaajista 

12,5 % (n = 22) piti lapsen osallisuutta tärkeimpänä ruokailukäytäntönä. Toiseksi 

tärkeimmäksi osallisuus nousi 15,4 % (n = 27) mielestä, ja kolmanneksi tärkeim-

mäksi sen koki 20,8 % (n = 36) vastaajista. 
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Ruokailutilanteen sosiaalisuus sisältää ruokailun sosiaalisen puolen. Siihen 

kuuluu sosiaalinen tilanne, vuorovaikutuksellinen keskustelu sekä aikuiset mu-

kana ruokailussa. Vastaajat toivat esille, että ruokailu on sosiaalinen tilanne, jo-

hon kuuluu yhdessä syöminen ja sen tuottama sosiaalisuus. Ruokailu on iloinen ja 

sosiaalinen tapahtuma (vastaaja 140). Vuorovaikutukselliseen keskusteluun taas 

katsottiin kuuluvaksi keskustelu sekä yleisistä aiheista kuten päivän kulusta, että 

ruokaan liittyvät keskustelut. Ruokailutilanteesta pyritään tekemään mukava ja rau-

hallinen yhdessäolon hetki, jolloin jutellaan päivän tapahtumista ja ruuasta (vastaaja 

182). Ruokailutilanteen sosiaalisen luonteen lisäksi vastaajat nostivat esille aikui-

sen roolin ruokailutilanteissa. Aikuiset syövät yhdessä lasten kanssa, mutta hei-

dän mainittiin toimivan myös mallina lapsille. Aikuinen on roolimallina ruokapöy-

dässä (vastaaja 90). Ruokailutilanteen sosiaalisuuden nosti tärkeimmäksi 8,0 % (n 

= 14) vastaajista. Toiseksi tärkeimmäksi ruokailutilanteen sosiaalisuuden nosti 

11,4 % (n = 20) ja kolmanneksi tärkeimmäksi 13,3 % (n = 23) vastaajista. 

5.4 Ruokakasvatuksen järjestäminen yksikön sisällä 

Ruokakasvatuksen järjestämistä yksikön sisällä kartoitettiin monivalintakysy-

myksillä, joissa tiedusteltiin mahdollisista ruokakasvatuksen materiaaleista, vas-

tuuhenkilöstä, koulutuksesta sekä ruokakasvatuksen pelisäännöistä ja toiminta-

tapojen yhdenmukaisuudesta. Lisäksi ristiintaulukoinnin ja khiin neliö -testin 

avulla selvitettiin Sapere-menetelmän käytön yhteyttä ruokakasvatuksen toteut-

tamiseen. Ristiintaulukoinnin tulokset on kerätty kootusti taulukkoon 4. 

Vastaajista 72,2 % (n = 143) ilmoitti ettei heidän yksikössä ole käytössä mi-

tään ruokakasvatuksen materiaalia. Sen sijaan 15,2 % (n = 30) kertoi käytössä ole-

van jotakin materiaaleja. Käytössä olevista ruokakasvatuksen materiaaleista mai-

nittiin muun muassa Sapereen liittyvät materiaalit sekä erilaiset asiakirjat, suosi-

tukset ja ohjeet, esimerkiksi Vasu ja uudet varhaiskasvatuksen ruokailusuosituk-

set. Vastaajista 12,6 % (n = 25) ei tiennyt mahdollisista materiaaleista. Sapere-me-

netelmän käyttö oli yhteydessä ruokakasvatuksen materiaalien käyttöön (Χ2(2) = 
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11.53, p = .003, Cramer’s V = .24). Yksiköissä joissa Sapere oli käytössä, oli tyypil-

lisesti käytössä jotakin ruokakasvatuksen materiaalia (ASR = 3,0). Niissä yksi-

köissä joissa Saperea ei käytetty, ei ruokakasvatuksen materiaaleja tyypillisesti 

ollut käytössä (ASR = 3,2). 

TAULUKKO 4. Sapere-menetelmän käytön yhteys ruokakasvatuksen järjestämiseen yksi-
kön sisällä 

  Sapere käytössä Ei Saperea Yhteensä 

  % (n) % (n) % (N) 

Ruokakasvatuksen 
materiaalin käyttö 

Kyllä 26,7T (16) 10,1A (14) 15,2 (30) 

 Ei 56,7A (34) 79,0T (109) 72,2 (143) 

 En tiedä 16,7 (10) 10,9 (15) 12,6 (25) 

 Yhteensä 100,0 (60) 100,0 (138) 100,0 (198) 

Ravitsemukseen ni-
metty vastuuhen-
kilö/ryhmä 

Kyllä 26,7T (16) 7,3A (10) 13,2 (26) 

 Ei 70,0A (42) 86,1T (118) 81,2 (160) 

 En tiedä 3,3 (2) 6,6 (9) 5,6 (11) 

 Yhteensä 100,0 (60) 100,0 (137) 100,0 (197) 

Ruokakasvatuksen 
koulutus 

Kyllä 38,3T (23) 9,4A (13) 18,2 (36) 

 Ei, eikä tarvetta 
koulutukselle 

16,7 (10) 21,0 (29) 19,7 (39) 

 Ei, mutta koulu-
tusta haluttaisiin 

31,7A (19) 55,1T (76) 48,0 (95) 

 En tiedä 13,3 (8) 14,5 (20) 14,1 (28) 

 Yhteensä 100,0 (60) 100,0 (138) 100,0 (198) 

Ruokakasvatuksen 
yhteiset pelisäännöt 

Kyllä 68,3T (41) 47,1A (65) 53,5 (106) 

 Ei 26,7A (16) 47,1T (65) 41,0 (81) 

 En tiedä 5,0 (3) 5,8 (8) 5,6 (11) 

 Yhteensä 100,0 (60) 100,0 (138) 100,0 (198) 

Yhdenmukaiset käy-
tännöt yksikön sisällä 

Kyllä 51,7T (31) 33,8A (46) 39,3 (77) 

 Ei 41,7 (25) 50,7 (69) 48,0 (94) 

 En tiedä 6,7 (4) 15,4 (21) 12,8 (25) 

 Yhteensä 100,0 (60) 100,0 (136) 100,0 (196) 

Yhdenmukaiset käy-
tännöt ryhmän sisällä 

Kyllä 96,7T (58) 83,2A (114) 87,3 (172) 

 Ei 3,3A (2) 16,8T (23) 12,7 (25) 

 Yhteensä 100,0 (60) 100,0 (137) 100,0 (197) 

A = odotettua pienempi osuus, sovitettu standardoitu jäännös (ASR) ≤ -2. 
T = odotettua suurempi osuus, sovitettu standardoitu jäännös (ASR) ≥ 2. 
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Vastaajien mukaan suurimmassa osassa yksikköjä (81,2 %; n = 160) ei ole nimetty 

ravitsemukseen liittyvää vastuuhenkilöä tai -ryhmää. Vastaajista 13,2 % (n = 26) 

kertoi yksikössä olevan nimetty vastuuhenkilö. Yleensä vastuuhenkilöksi oli ni-

metty ryhmässä työskentelevä lastenhoitaja tai lastentarhanopettaja. Vastuuhen-

kilönä saattoi olla myös esimerkiksi päiväkodin johtaja tai keittiöhenkilökuntaan 

kuuluva. Vastaajista 5,6 % (n = 11) ei tiennyt onko vastuuhenkilöä tai -ryhmää 

nimetty. Sapere-menetelmä oli yhteydessä nimettyyn vastuuhenkilöön tai -ryh-

mään (Χ2(2) = 13.98, p = .001, Cramer’s V = .27). Yksiköissä joissa Sapere oli käy-

tössä, oli tyypillisesti nimetty ravitsemukseen liittyvä vastuuhenkilö tai -ryhmä 

(ASR = 3,7). Niissä yksiköissä joissa Saperea ei käytetty, ei tyypillisesti ollut ni-

mettynä vastuuhenkilöä tai -ryhmää (ASR = 2,7). 

Kysyttäessä ruokakasvatusta tukevasta koulutuksesta, lähes puolet vastaa-

jista (48,0 %; n = 95) kertoi haluavansa koulutusta jota ainakaan tähän mennessä 

ei ollut tarjottu. Vastaajista 19,7 % (n = 39) ilmoitti ettei koulutusta ole tarjottu 

mutta eivät myöskään kokeneet tarvitsevansa sitä. Koulutusta oli tarjottu vastaa-

jista 18,2 % (n = 36) mukaan, ja se oli useimmiten ollut Sapere-menetelmään liit-

tyvää. Muutamassa tapauksessa koulutusta oli tarjottu myös ruokasuosituksiin 

liittyen. Vastaajista 14,1 % (n = 28) ei tiennyt onko koulutusta tarjottu. Sapere-

menetelmän käyttö oli yhteydessä ruokakasvatusta tukevaan koulutukseen 

(Χ2(3) = 24.44, p < .001, Cramer’s V = .35). Niissä yksiköissä joissa Sapere oli käy-

tössä, oli tyypillisesti tarjottu ruokakasvatusta tukevaa koulutusta (ASR = 4,8). 

Niissä yksiköissä joissa Sapere-menetelmä ei ollut käytössä, ei koulutusta tyypil-

lisesti ollut tarjottu, mutta sitä olisi toivottu (ASR = 3,0). 

Kysymykseen ruokakasvatuksen yhteisistä pelisäännöistä vastaukset ja-

kautuivat melko tasaisesti. Vastaajista 53,3 % (n = 106) kertoi yksikössä olevan 

laadittu yhteiset pelisäännöt ruokakasvatukseen, kun taas 40,9 % (n = 81) ilmoitti 

ettei yhteisiä pelisääntöjä ole. Vastaajista 5,6 % (n = 11) ei tiennyt asiaa. Saperen 

käyttö oli yhteydessä yhteisiin pelisääntöihin (Χ2(2) = 7.84, p = .020, Cramer’s V 

= .20). Niissä yksiköissä joissa Sapere-menetelmä oli käytössä, oli tyypillisesti laa-
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dittu yhteiset pelisäännöt ruokakasvatukseen (ASR = 2,8). Yksiköissä joissa Sa-

pere ei ollut käytössä, ei yhteisiä pelisääntöjä tyypillisesti ollut laadittu (ASR = 

2,7).  

Lähes puolet vastaajista (48,0 %; n = 94) kertoi ettei yksikön sisäiset käytän-

nöt ruokailuun liittyen ole yhdenmukaisia. Vastaajista 39,3 % (n = 77) taas kertoi 

käytäntöjen olevan yhdenmukaisia. Vastaajista 12,8 % (n = 25) ei tiennyt ovatko 

käytännöt yhdenmukaisia vai ei. Sapere-menetelmän käyttö oli yhteydessä sii-

hen, onko ruokailuun liittyvät käytännöt yhdenmukaisia yksikön sisällä (Χ2(2) = 

6.60, p = .037, Cramer’s V = .18). Niissä yksiköissä joissa Sapere oli käytössä, oli 

tyypillisesti myös yhdenmukaiset käytännöt yksikön sisällä (ASR = 2,4). 

Jopa 87,3 % (n = 172) kertoi, että ruokailuun liittyvät käytännöt ovat yhden-

mukaisia heidän oman ryhmänsä sisällä. Vastaajista 12,7 % (n = 25) koki, että 

käytännöt oman ryhmän sisällä eivät ole yhdenmukaisia. Saperen käyttö oli yh-

teydessä siihen, onko ruokailuun liittyvät käytännöt yhdenmukaisia ryhmän si-

sällä (Χ2(1) = 6.81, p = .009, Cramer’s V = .19). Niissä yksiköissä joissa Sapere-

menetelmä oli käytössä, ruokailuun liittyvät käytännöt olivat tyypillisesti yhden-

mukaisia ryhmän sisällä (ASR = 2,6). Yksiköissä joissa Saperea ei käytetty, käy-

tännöt ryhmässä eivät tyypillisesti olleet yhdenmukaisia (ASR = 2,6). 

5.5 Ruokakasvatukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen  

Ruokakasvatukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista selvitettiin kysymyk-

sellä, jossa vastaaja arvioi kuinka usein jokaisen kohdan tavoite toteutuu ruokai-

lutilanteessa. Vaihtoehdot jokaisen tavoitteen toteutumiselle olivat 1 = ei kos-

kaan, 2 = harvoin, 3 = useana päivänä viikossa, 4 = päivittäin ja 5 = joka aterialla. 

Taulukossa 5 on esitetty jokaiselle tavoitteelle vastausten keskiarvo sekä keski-

hajonta. Keskiarvot asettuivat välille 3,14–4,44, eli vastaajat arvioivat tavoitteiden 

toteutuvan hieman keskimääräistä useammin. 

Tavoitteiden toteutumista tarkasteltiin myös taustamuuttujien suhteen. Ta-

voitteiden toteutumisen eroa eri taustamuuttujien ryhmissä tarkasteltiin vastaa-

jan iän, työvuosien, työyksikön, lasten iän, ryhmäkoon, työntekijämäärän sekä 
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Sapere-menetelmän käytön suhteen Kruskal Wallisin (H) testillä tai Mann-Whit-

neyn U-testillä (U) riippuen taustamuuttujasta. Siinä, kuinka usein Vasun (2016) 

tavoitteet toteutuvat, oli taustamuuttujien suhteen tilastollisesti merkitsevää eroa 

omatoimisuudessa, monipuolisessa syömisessä, riittävässä syömisessä, kiireettö-

myydessä, pöytätavoissa ja eri aistein ruokaan tutustumisessa. Tavoitteet on sekä 

taulukossa 5 että tekstissä esitetty samassa järjestyksessä kuin ne Vasussa (2016) 

ovat. 

TAULUKKO 5. Tavoitteiden toteutuminen keskimääräisesti 

 Toteutuminen* 
ka (kh) N 

Omatoimisuus ruokailussa 4,36 (0,77) 198 

Monipuolinen syöminen 3,98 (0,73) 197 

Riittävä syöminen 3,93 (0,69) 198 

Kiireetön ilmapiiri 3,74 (0,93) 197 

Ruokarauha 3,61 (0,89) 198 

Pöytätavat 3,90 (0,84) 198 

Yhdessä syömisen kulttuuri 4,44 (0,72) 198 

Ruokaan tutustuminen eri aistein 3,14 (1,01) 196 

Ruokasanaston kehittyminen 3,92 (0,82) 198 

* Asteikko 1–5 (1 = ei koskaan, 5 = joka aterialla) 

Omatoimisuuden toteutumiseen vaikutti lapsen ikä sekä se, oliko kyse yksityi-

sestä vai kunnallisesta yksiköstä. Omatoimisuuden toteutuminen erosi eri ikäi-

sillä lapsilla (H(3) = 27.96, p < .001). Eskari-ikäisillä lapsilla omatoimisuus toteu-

tui useammin kuin muilla ikäryhmillä eli 0–3-vuotiailla (p < .001), yli 3-vuotiailla 

(p = .038) ja muun ikäryhmän (p < .001) lapsilla. Lasten iän lisäksi omatoimisuu-

den toteutuminen erosi yksityisen ja kunnallisen yksikön välillä (U = 2192.00, p 

= .017). Kunnallisella puolella työskentelevät arvioivat omatoimisuuden toteutu-

van useammin (md = 5,00, vaihteluväli 3,00) kuin yksityisellä puolella työsken-

televät (md = 4,00, vaihteluväli 3,00). 
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Monipuolisen syömisen toteutumiseen vaikutti työyksikkö, lasten ikä sekä 

ryhmän työntekijämäärä. Monipuolisen syömisen toteutuminen erosi sen suh-

teen, työskentelikö vastaaja päiväkodissa, perhepäivähoidossa vai jossain muu-

alla (H(2) = 7.62, p = .022). Vaikka perhepäivähoidossa työskentelevät ilmoittivat 

monipuolisen syömisen toteutuvan useammin kuin muissa yksiköissä työsken-

televät, eivät erot ryhmien välillä olleet tilastollisesti merkitseviä (p > .05). Myös 

lasten ikä vaikutti monipuolisen syömisen toteutumiseen (H(3) = 14.92, p = .002). 

Sekä yli 3-vuotiaiden (p = .004) että eskari-ikäisten (p = .008) kohdalla monipuo-

lisuus toteutui useammin kuin 0–3-vuotiaiden kanssa. Työyksikön ja lasten iän 

lisäksi monipuolisen syömisen toteutumiseen vaikutti ryhmän työntekijämäärä 

(H(2) = 7.72, p = .021). Ryhmissä, joissa oli 1–2 työntekijää, monipuolisuus toteu-

tui useammin kuin niissä ryhmissä joissa työntekijöitä oli 3 (p = .026) tai ryhmissä 

joissa työntekijöitä oli 4 tai enemmän (p = .038). 

Riittävän syömisen toteutumiseen vaikutti lasten ikä. Riittävä syöminen 

erosi eri ikäisillä lapsilla (H(3) = 8.85, p = .031). Yli 3-vuotiailla lapsilla riittävä 

syöminen toteutui useammin kuin 0 – 3-vuotiailla lapsilla (p = .044). 

Kiireettömyyden toteutumiseen vaikutti vastaajan ikä, työvuodet sekä työ-

yksikkö. Eri ikäiset vastaajat arvioivat kiireettömyyden toteutuvan eri tavalla 

(H(2) = 6.24, p = .044). Vaikka 30–49-vuotiaat arvioivat kiireettömän ilmapiirin 

toteutuvan useammin kuin muut ikäryhmät, ei erot ryhmien välillä olleet tilas-

tollisesti merkitseviä (p > .05). Myös vastaajan työvuodet vaikuttivat kiireettö-

myyden toteutumisen arviointiin (H(3) = 8.32, p = .040). Vastaajat, jotka olivat 

työskennelleet 11–20-vuotta sekä yli 20-vuotta työskennelleet arvioivat kiireettö-

myyden toteutuvan useammin kuin vähemmän aikaa työskennelleet, mutta erot 

ryhmien välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (p > .05). Työntekijän iän ja 

työvuosien lisäksi kiireettömän ilmapiirin toteutuminen erosi eri työyksiköiden 

kesken (H(2) = 10.26, p = .006). Perhepäivähoidossa työskentelevät ilmoittivat 

kiireettömyyden toteutuvan useammin kuin päiväkodissa työskentelevät (p = 

.008). 
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Pöytätapojen toteutumiseen vaikutti sekä työvuodet että lasten ikä. Se, 

kuinka usein vastaajat arvioivat pöytätapojen toteutuvan, erosi vastaajan työ-

vuosien mukaan (H(3) = 13.97, p = .003). Sekä 11–20-vuotta (p = .040) että yli 20-

vuotta (p = .006) työskennelleet arvioivat pöytätapojen toteutuvan useammin 

kuin 0–5-vuotta työskennelleet. Pöytätapojen toteutuminen erosi myös eri ikäis-

ten lasten kohdalla (H(3) = 11.32, p = .010). Yli 3-vuotiailla (p = .015) ja eskari-

ikäisillä (p = .027) pöytätapojen arvioitiin toteutuvan useammin kuin 0–3-vuoti-

ailla. 

Eri aistein ruokaan tutustumisen toteutumiseen vaikutti työntekijän ikä, 

työvuodet sekä Sapere-menetelmän käyttö. Eri aistein ruokaan tutustuminen 

erosi työntekijän iän mukaan (H(2) = 7.87, p = .020). Vastaajista 50-vuotiaat tai 

sitä vanhemmat arvioivat eri aistien käytön toteutuvan useammin kuin alle 30-

vuotiaat (p = .019) tai 30–49-vuotiaat (p = .049). Aistien käyttö erosi myös vastaa-

jan työvuosien suhteen (H(3) = 7.87, p = .049). Yli 20-vuotta työskennelleet arvioi-

vat eri aistien käytön toteutuvan useammin kuin 0–5-vuotta työskennelleet (p = 

.041). Vastaajan iän ja työvuosien lisäksi eri aistein ruokaan tutustumisen toteu-

tuminen erosi sen mukaan, onko yksikössä käytössä Sapere-menetelmä vai ei (U 

= 2842,500, p = .001). Niissä yksiköissä joissa Sapere oli käytössä, eri aistein ruo-

kaan tutustuminen toteutui useammin (md = 4,00, vaihteluväli 3) kuin niissä yk-

siköissä joissa Saperea ei käytetty (md = 3,00, vaihteluväli 4). 
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6 POHDINTA 

6.1 Tulosten tarkastelu 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa varhaiskasvatuksen ruokakasva-

tusta ja ruokailukäytäntöjä varhaiskasvattajien näkökulmasta. Tarkemmin selvi-

tettiin, millaisia ruokailukäytäntöjä varhaiskasvatuksessa esiintyi ja mitä käytän-

töjä pidettiin tärkeimpinä. Lisäksi selvitettiin ruokakasvatuksen järjestämistä yk-

sikön sisällä ja Saperen vaikutusta siihen, sekä Vasussa (2016) ruokakasvatuk-

selle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

Erilaisia ruokailukäytäntöjä selvitettäessä havaittiin, että ruokailukäytän-

nöt olivat hyvin vaihtelevia, eikä yhdenmukaista linjaa eri ruokailukäytäntöjen 

kohdalla ollut. Eniten hajontaa ruokailukäytännöissä aiheutti kysymys kaikkien 

ruokien maistamisesta. Noin kolmasosa oli sitä mieltä, että kaikkea pitää maistaa, 

toinen kolmasosa taas ei pitänyt maistamista pakollisena, ja loput olivat sitä 

mieltä, että maistaminen riippuu tilanteesta. Myös muiden ruokailukäytäntöjä 

koskevien kysymysten kohdalla vastaukset vaihtelivat, eikä mihinkään kysy-

mykseen saatu yksimielistä vastausta. Eri ruokailukäytäntöihin saaduissa perus-

teluissa tuotiin kuitenkin esiin samoja asioita kuin aiemmissakin tutkimuksissa. 

Esimerkiksi perustelut ruuan itse ottamisesta noudattelivat Kinnusen (2011) ja 

Veinin (2013) tutkimuksessa esiin nousseita perusteluja. 

Vaihtelevat ruokailukäytännöt aiheuttavat varmasti ristiriitaisuuksia lasten 

näkökulmasta. Lasten voi olla vaikea ymmärtää miksi toisessa tilanteessa esimer-

kiksi ei tarvitse maistaa jotakin ruokaa, mutta toisessa tilanteessa taas tarvitsee. 

Yhdenmukaisemmat ruokailukäytännöt auttaisivat lapsia oppimaan toimintata-

vat ja toisivat rutiineja ja pysyvyyttä myös ruokailutilanteisiin. Positiivista ruo-

kailukäytäntöihin saaduissa perusteluissa oli kuitenkin lasten yksilöllinen huo-

miointi. Moni vastaaja kertoi käytäntöjen riippuvan tilanteesta, ja syynä oli 

useimmiten lapsen ikä, kehitystaso sekä muut lapsen yksilölliset ominaisuudet. 
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Tärkeimmiksi ruokailukäytännöiksi vastaajat nimesivät järjestyksessä tapa-

kulttuuriin, ruuan tarjoamisen, ruokarauhan, ruokailutilanteen ilmapiirin, lap-

sen osallisuuden sekä ruokailutilanteen sosiaalisuuden. Tärkeimmäksi nimetyn 

tapakulttuurin sisältämät asiat olivat hyvin paljon samoja kuin Veinin (2013) tut-

kimuksessa lasten esiintuomat asiat ruokailutilanteen säännöistä ja käyttäyty-

mistavoista. Lisäksi tapakulttuuri sisälsi Derscheidin ym. (2010) ja Kinnusen 

(2011) tutkimuksen mukaisesti näkemyksen ruokailutilanteesta mahdollisuutena 

opettaa lapsille muun muassa pöytätapoja. Lisäksi tapakulttuuriin sisältyi esi-

merkiksi aterimien käyttö sekä sopivan kokoisten annosten ottaminen, mitkä 

myös Kinnusen (2011) tutkimuksen lastentarhanopettajat olivat nostaneet esiin 

tärkeinä toimintatapoina. Tapakulttuurin lisäksi myös muut tärkeäksi nimetyt 

käytännöt sisälsivät samansuuntaisia ajatuksia kuin aiemmat tutkimukset. Esi-

merkiksi ruokailutilanteen sosiaalisuus sisälsi muun muassa aikuisten toimimi-

sen roolimallina ja vuorovaikutuksellisen keskustelun, mitkä nousivat esiin 

myös Freedmanin ja Alvarezin (2010) sekä Eliassenin (2011) tutkimuksissa. 

Tapakulttuuriin liittyen ruokarauhan sijoittuminen ensimmäiseksi, toiseksi 

ja kolmanneksi tärkeimmäksi herätti huomiota muihin käytäntöihin verrattuna. 

Muiden käytäntöjen määrät pysyivät melko samoina tai nousivat hieman kohti 

kolmanneksi tärkeintä, mutta ruokarauhan nimesi tärkeimmäksi 18,8 % ja 

toiseksi ja kolmanneksi vain 4,6 %. Voi olla, että ruokarauhan on nimennyt tär-

keimpiin käytäntöihin vain ne, joiden ryhmässä ruokarauhaa ei ole tai sitä on 

ollut hankalampi ylläpitää. Toisaalta vastaajien tehtävänä oli nimetä omasta mie-

lestään kolme tärkeintä järjestyksessä. Vastaajilla on saattanut ollut useampia 

vaihtoehtoja jokaiseen kohtaan, joista he ovat joutuneet tekemään valinnat sen 

mukaan mitä painottavat. Ruokarauha voi myös sisältyä vahvasti ryhmän ja ruo-

kailun sääntöihin ilman erillistä mainintaa, jolloin tässä tapakulttuuriksi luoki-

tellut asiat saattavat sisältää ruokarauhaan liittyviä asioita sääntöjen kautta. Syitä 

voi kuitenkin vain arvailla. 

Vastauksista ruokakasvatuksen järjestämistä koskeviin kysymyksiin sel-

visi, että ruokakasvatuksen järjestäminen yksikön sisällä on hyvin vaihtelevaa. 
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Samoin kuin ruokailukäytännöissä, yhdenmukaista linjaa ruokakasvatuksen jär-

jestämiseen ei ollut. Lähes puolet vastaajista toi myös esille toivomuksensa saada 

ruokakasvatukseen liittyvää koulutusta, jota tähän mennessä ei ollut tarjottu. 

Myös Derscheidin ym. (2010) tutkimuksessa osallistujat kokivat tarvitsevansa li-

sää tietoa ja tutkimusta ruokakasvatuksen toteuttamiseen. Vaikka ruokakasva-

tuksen järjestäminen oli vaihtelevaa, Sapere-menetelmän käyttö vaikutti siihen 

myönteisesti. Sapere-menetelmän käytöllä oli positiivinen vaikutus jokaiseen 

ruokakasvatuksen järjestämiseen liittyvään asiaan. Vaarnon ja Ojansivun (2014, 

100) mukaan Sapere-menetelmän onkin arvioitu vaikuttavan myönteisesti työn-

tekijöiden ja työyhteisön asenteisiin ruokakasvatusta kohtaan. 

Jokaisen Vasussa (2016) ruokakasvatukselle asetetun tavoitteen toteutumi-

nen oli arvioitu keskimääräistä paremmaksi. Suurin osa vastauksista sijoittuikin 

tavoitteiden toteutumiseen useana päivänä viikossa tai päivittäin. Erityisesti ruo-

karauhan toteutuminen keskimääräistä useammin yllätti, koska oletuksena oli, 

että ruokarauha toteutuisi muita tavoitteita harvemmin. Erityisesti varhaiskas-

vattajien välisestä keskustelusta ja asenteista on välittynyt ajatus ruokailutilan-

teiden rauhattomuudesta ja ruokarauhan puuttumisesta. Tavoitteiden toteutu-

mista vertailtiin myös eri taustamuuttujien suhteen. 

Taustamuuttujien suhteen eroa oli tavoitteissa omatoimisuudessa, moni-

puolisessa syömisessä, riittävässä syömisessä, kiireettömyydessä, pöytätavoissa 

sekä eri aistein ruokaan tutustumisessa. Eroa löytyi lasten iän, työntekijän iän, 

työyksikön, työvuosien, työntekijämäärän sekä Sapere-menetelmän käytön suh-

teen riippuen tavoitteesta. Erityisesti Sapere-menetelmän positiivinen vaikutus 

eri aistein ruokaan tutustumisessa oli ennustettavissa, koska Sapere-menetelmä 

pohjautuu nimenomaan aistikokemuksille (Koistinen & Ruhanen 2009, 9). Myös 

lasten iän vaikutus tavoitteiden toteutumiseen oli pääteltävissä, koska pienillä 

lapsilla ei ole yhtäläisiä valmiuksia esimerkiksi omatoimisuuteen tai pöytätapo-

jen noudattamiseen kuin vanhemmilla lapsilla. 
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus, yleistettävyys ja rajoitukset 

Tämän tutkimuksen toteuttamisessa pyrittiin noudattamaan tieteelliselle tutki-

mukselle asetettuja vaatimuksia jokaisessa tutkimuksen vaiheessa. Tutkimuksen 

vahvuutena voidaan nähdä laaja perehtyminen tutkittavan ilmiön teoriataustaan 

sekä kotimaisia että kansainvälisiä lähteitä hyödyntäen. Osaa tämän tutkimuk-

sen tuloksista pystyttiin myös vertaamaan aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. Ruo-

kakasvatuksen järjestämisen ja Vasun (2016) ruokakasvatuksen tavoitteiden 

osalta aiempaa tutkimusta, joihin tuloksia olisi voinut verrata, ei löytynyt. Ruo-

kakasvatus ja ruokakasvatukselle asetetut tavoitteet otettiin käyttöön vasta uu-

den Vasun (2016) myötä, mikä voisi selittää ainakin kotimaisen tutkimuksen 

puuttumista. 

Vahvuutena tässä tutkimuksessa on myös triangulaation monimetodi-me-

netelmän hyödyntäminen. Aineiston analysointi sekä määrällisesti että laadulli-

sesti lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. (ks. Metsämuuronen 2011, 115.) Lisäksi 

vahvuutena voidaan pitää onnistunutta aineistonkeruutavan valintaa. Kuten jo 

aiemmin todettiin, erityisesti varhaiskasvatuksen ruokailu ja sen käytännöt saat-

tavat herättää hyvinkin eriäviä mielipiteitä. Aiheen ns. arkuuden vuoksi kysely-

lomakkeen käyttö aineistonkeruumenetelmänä toimi hyvin. Nimettömänä täy-

tettävään kyselylomakkeeseen vastaajat uskalsivat oletettavasti kertoa tutkitta-

vasta aiheesta rehellisesti. Jos tutkimus olisi toteutettu esimerkiksi haastattele-

malla, haastateltavat olisivat voineet jättää jotakin kertomatta tai kaunistella vas-

tauksiaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ruokakasvatusta ja ruokailu-

käytäntöjä varhaiskasvattajien näkökulmasta. Tutkimuksessa esiin nousseet 

asiat vastasivat tutkimuksen tavoitteita. Tutkimuksella siis saatiin tietoa siitä 

mitä oli tarkoituskin tutkia. 

Tutkimuksen rajoitukset liittyvät lähinnä kyselylomakkeeseen aineistonke-

ruumenetelmänä, vaikka tämän tutkimuksen kohdalla sähköisellä kyselylomak-

keella saatiin paljon tietoa tutkittavasta aiheesta. Tutkimuksen osallistujiksi vali-

koituivat ne, jotka vastasivat varhaiskasvattajien Facebook -ryhmässä jaettuun 

kyselylomakkeeseen. Koska aineisto kerättiin internetin välityksellä, kyseessä on 
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itsevalikoitunut näyte eikä tuloksia voida suoraan yleistää perusjoukkoa koske-

vaksi (ks. Miettinen & Vehkalahti 2013, 79; Vehkalahti 2014, 47). 

Vaikka aineistonkeruupaikaksi valikoitunut ryhmä oli suunnattu varhais-

kasvatuksen parissa työskenteleville, ei täyttä varmuutta vastaajista ole. Lisäksi 

aktiivisemmin kyselyihin vastaavat yleensä nuoret naiset. Tässä tutkimuksessa 

kyselyn suuntaaminen varhaiskasvattajien ryhmään toi kuitenkin melko suuren 

vastaajamäärän (N = 198), ja vastauksista päätelleen vastaajat myös työskenteli-

vät varhaiskasvatuksen parissa. Vaikka valtaosa vastaajista oli naisia, vastaajia 

oli jokaisesta ikäluokasta ja ympäri Suomea. Tähän tutkimukseen valikoitunut 

vastaajajoukko kuvastikin tyypillisesti varhaiskasvatuksessa työskenteleviä, ja 

näin oli mahdollista saada luotettavaa tietoa tutkittavasta aiheesta. 

Kyselylomakkeessa käytettiin paljon monivalintakysymyksiä, joten aineis-

ton analysointivaiheessa suurin osa muuttujista oli luokitteluasteisia muuttujia. 

Analyysimenetelmät luokitteluasteisille muuttujille olivat rajalliset, mikä vä-

hensi erilaisten analyysimenetelmien vaihtoehtoja. Monipuolisempien kysymys-

ten laatiminen olisi varmistanut monipuolisemmat muuttujat ja sitä kautta mo-

nipuolisempien analyysimenetelmien käytön. Monipuolisempien analyysimene-

telmien käyttö taas olisi lisännyt tulosten monipuolisuutta ja tutkimuksen luotet-

tavuutta entisestään. Laadullisen lähestymistavan yhdistäminen tutkimukseen 

antoi kuitenkin syvemmän näkökulman varhaiskasvattajien näkemyksiin tär-

keimmistä ruokailukäytännöistä, ja vastaajat saivat tuoda esille sellaisia asioita, 

joita ei muissa kysymyksissä välttämättä olisi tullut esille. 

Koska tutkittavaa ilmiötä lähestyttiin ainoastaan varhaiskasvattajien näkö-

kulmasta, on saadut tulokset heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan tutkitta-

vasta asiasta. Täysin luotettavan tuloksen saamiseksi ruokakasvatusta ja ruokai-

lukäytäntöjä tulisikin tutkia laajemmin eri näkökulmista. Tutkimuksen suuntaa-

minen eri kohderyhmille syventäisi tietoa tutkittavasta aiheesta. Myös erilainen 

lähestymistapa tai erilaisten mittausmenetelmien käyttö tuottaisi erilaista tietoa 

aiheesta. Tämä tutkimus kuitenkin antoi yhden näkökulman ruokakasvatukseen 

ja ruokailukäytäntöihin, mikä tarjoaa pohjaa seuraaville tutkimuksille. 
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6.3 Tutkimuksen anti ja jatkotutkimustarpeet 

Varhaiskasvatuksessa esiintyvät ruokailukäytännöt sekä tärkeimmiksi nimetyt 

käytännöt noudattelivat aiempien tutkimusten linjaa. Vaikka kaikkia tässä tutki-

muksessa mukana olleita käytäntöjä eikä koettua tärkeysjärjestystä ole tutkittu, 

oli käytännöille annetut merkitykset ja perustelut samankaltaisia kuin aiemmissa 

tutkimuksissa. Tämän tutkimuksen tulokset myös vahvistivat keskusteluista 

nähtävissä olleen ruokailukäytäntöjen vaihtelevuuden ja yhdenmukaisen linjan 

puuttumisen. Jatkossa olisi mielenkiintoista selvittää esimerkiksi sitä, millaisia 

heikkouksia kasvattajat näkevät ruokailutilanteissa sekä perusteluja niille. Mah-

dollisten heikkouksien selvittämisen kautta ruokakasvatusta ja ruokailutilanteita 

voisi saada toimimaan paremmin. 

Ruokakasvatuksen järjestämisessä huolestuttavaa on kasvattajien esiin-

tuoma ruokakasvatuksen yhdenmukaisen linjan puuttuminen. Lisäksi suhteelli-

sen moni toi esille, ettei tiedä ruokakasvatuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. 

Vaikka Saperen käyttö vaikutti positiivisesti ruokakasvatuksen järjestämiseen, 

olisi ruokakasvatuksen hyvä olla toimivaa myös niissä yksiköissä joissa Sapere 

ei ole käytössä. Sekä erilaiset ruokailukäytännöt että ruokakasvatuksen järjestä-

miseen liittyvät asiat ovat tässä tutkimuksessa varhaiskasvattajien itse tekemiä 

arvioita. Mistä kasvattajien kokemukset yhdenmukaisen linjan puuttumisesta 

sitten johtuvat? Jatkossa voisikin olla mielekästä selvittää laajemmin, esimerkiksi 

johdon näkökulmasta, mistä ruokailukäytäntöjen ja ruokakasvatuksen järjestä-

misen vaihtelevuus mahdollisesti johtuu, ja mitä keinoja yhdenmukaisen linjan 

luomiseen olisi. 

Ruokailutilanteissa toimitaan pitkälti jokaisen omien asenteiden ja oppien 

mukaan, koska minkäänlaista ohjeistusta ei ruokailuun ole ollut. Kun ruokakas-

vatus on nyt otettu valtakunnallisesti esille, tarjoaa se mahdollisuuden asian 

esille nostamiseen. Valtakunnallisten linjausten myötä ruokailu voitaisiinkin 

nostaa keskusteluun ryhmien ja yksiköiden sisällä, ja luoda sille yhdessä yhden-

mukaiset toimintatavat ja linjaukset. Koetaanko ruokailu kuitenkin niin arkisena 
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asiana, ettei sitä ehkä ymmärretä ottaa puheeksi muun toiminnan ja niiden ta-

voitteiden rinnalle? Olisikin mielenkiintoista nähdä syntyykö jatkossa keskuste-

lua ja sitä kautta yhdenmukaisempia ruokailukäytäntöjä. Olisiko ruokakasvatus 

ja ruokailukäytännöt yhdenmukaisempia esimerkiksi parin vuoden kuluttua, 

kun valtakunnalliset linjaukset ovat tulleet tutuksi? 

Vasussa (2016) ruokakasvatukselle asetetut tavoitteet toteutuivat yllättävän 

hyvin, vaikka ne ovat olleet virallisesti käytössä vasta vajaan vuoden. Tavoittei-

den toteutumiseen kuitenkin vaikuttivat erilaiset taustatekijät, jotka omalta osal-

taan tuovat haastetta tavoitteiden toteuttamiseen käytännössä. Jatkon kannalta 

olisi mielenkiintoista tietää, vaikuttaako ajan kuluminen tavoitteiden toteutumi-

seen, esimerkiksi arvioisivatko kasvattajat Vasun tavoitteiden toteutuvan vielä 

useammin sitten kun tavoitteet ovat olleet osana toimintaa kauemmin. Lisäksi 

olisi hyödyllistä selvittää miten tavoitteiden toteutumista voisi edesauttaa enti-

sestään, vai onko sellaisia keinoja. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016), joihin myös ruokakasva-

tus sisältyy, tehtävänä on edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen 

toteutumista koko maassa. Tästä tutkimuksesta esiin nousi kuitenkin ruokakasva-

tuksen järjestämisen ja ruokailukäytäntöjen vaihtelevuus sekä yhdenmukaisen 

linjan puuttuminen. Asiaan ei välttämättä ole kiinnitetty huomiota, tai sitä ei ole 

osattu tai haluttu ottaa puheeksi. Jatkossa olisikin tärkeää kehittää erityisesti ruo-

kailukäytäntöjä ja ruokakasvatuksen järjestämistä yhdenmukaisempaan suun-

taan, jotta lapsille voitaisiin tarjota entistä laadukkaampaa varhaiskasvatusta 

myös ruokakasvatuksen osalta. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomake 

 

Arvoisat varhaiskasvatuksen ammattilaiset! 

Opiskelen varhaiskasvatusta ja teen kandidaatin tutkielmaani Jyväskylän yliopistossa. 

Tutkielmani tavoitteena on selvittää varhaiskasvatuksessa esiintyviä ruokailukäytäntöjä 

(sekä niille annettuja perusteluja). Oheisella kyselylomakkeella kerätään aineisto tut-

kielmaani, joka valmistuu kevään 2018 aikana. 

Kyselylomakkeella selvitetään 

- Vastaajan taustatiedot 

- Ruokakasvatuksen toteuttamista yksikön sisällä 

- Ruokailukäytäntöjä ja niille annettuja perusteluja 

- Vasussa ruokakasvatukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista 

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10-15 minuuttia. 

Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Kaikki vastaukset käsitellään ehdotto-

man luottamuksellisesti ja anonyymisti. Vastauksia käytetään siten, ettei yksittäisiä vas-

taajia voida tunnistaa kyselyyn annetuista vastauksista eikä valmiista tutkielmasta. 

Vastaamalla oheiseen kyselyyn, annatte luvan käyttää vastauksia tutkimustarkoi-

tuksessa. 

Mikäli teillä herää kysymyksiä kyselyyn tai tutkimukseeni liittyen, voitte ottaa yhteyttä 

sähköpostitse. 

Ystävällisin terveisin, 

Jenni Rouvali, opiskelija 

Jyväskylän yliopisto, 

Kasvatustieteiden tiedekunta, 

Varhaiskasvatus 

jenni.a.e.rouvali@student.jyu.fi  

mailto:jenni.a.e.rouvali@student.jyu.fi


 
 

Vastaajan taustatiedot 

1. Sukupuoli 

☐Mies 

☐Nainen 

☐Joku muu 

2. Ikä 

☐Alle 30 

☐30–49 

☐50 tai yli 

3. Työskentelykaupunki 

4. Koulutustausta (valitse korkein koulutuksesi) 

☐Yliopisto (KK, KM, KT) 

☐AMK (mm. sosionomi) 

☐Toisen asteen koulutus (mm. lähihoitaja, lastenhoitaja, lastenohjaaja) 

☐Ylioppilas 

☐Peruskoulu 

☐Muu, mikä? 

5. Työvuodet varhaiskasvatusalalla (kirjoita numeroin esim. 10) 

6. Missä yksikössä työskentelet tällä hetkellä? 

☐Päiväkoti 

☐Perhepäivähoito 

☐Muu, mikä? 

7. Työskenteletkö yksityisellä vai kunnallisella puolella? 

☐Yksityinen 

☐Kunnallinen 

8. Lapsiryhmäsi koko (kirjoita numeroin esim. 18)  



 
 

9. Lapsiryhmäsi ikäjakauma 

☐0–2-vuotiaat 

☐3–5-vuotiaat 

☐Yli 5-vuotiaat 

☐Eskari 

☐Muu, mikä? 

10. Työntekijöiden määrä ryhmässäsi (kirjoita numeroin esim. 2) 

11. Sapere on varhaiskasvatuksessa toteutettava ruokakasvatusmenetelmä, 

jossa lasta innostetaan ja ohjataan tutustumaan ruokaan kaikkien aistiensa 

avulla. Saperessa lapsi oppii aistimalla, ihmettelemällä, tutkimalla, kokeile-

malla ja leikkimällä. Onko yksikössäsi käytössä Sapere -menetelmä? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Ei, mutta käytämme toista ruokakasvatusmenetelmää (kerro mikä) 

☐Osittain 

☐En tiedä 

Ruokakasvatuksen toteuttaminen yksikön sisällä 

12. Onko yksikössänne käytössä jotakin ruokakasvatuksen materiaalia? 

☐Kyllä, mitä? 

☐Ei 

☐En tiedä 

13. Onko yksikössänne nimetty ravitsemukseen liittyvä vastuuhenkilö/ryhmä? 

☐Kyllä, kuka? 

☐Ei 

☐En tiedä 

  



 
 

14. Onko henkilöstölle tarjottu jonkinlaista koulutusta ruokakasvatukseen? 

☐Kyllä, millaista? 

☐Ei, enkä tarvitse koulutusta 

☐Ei, mutta haluaisin koulutusta 

☐En tiedä 

15. Onko yksikössänne laadittu ruokakasvatukseen liittyvät yhteiset pelisään-

nöt? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐En tiedä 

16. Ovatko ruokailuun liittyvät käytännöt yhdenmukaisia yksikkönne sisällä? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐En tiedä 

17. Ovatko ruokailuun liittyvät käytännöt yhdenmukaisia ryhmäsi sisällä? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐En tiedä 

Ruokailukäytännöt ja niille annetut perustelut 

Seuraavat kysymykset käsittelevät erilaisia ruokailukäytäntöjä ja niille annettuja perus-

teluja. Vastaa kysymyksiin, miten asiat ovat juuri sinun ryhmässäsi. Jos valitset vaihto-

ehdon "riippuu tilanteesta, miten?", voit halutessasi perustella vastauksesi lyhyesti. 

18. Kiinnitetäänkö ruuan esillepanoon huomiota? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Riippuu tilanteesta, miten? 

  



 
 

19. Tarjoillaanko kaikki ruuan osat (mm. pääruoka, leipä, ruokajuoma) sa-

maan aikaan? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Riippuu tilanteesta, miten? 

20. Saako lapsi ottaa ruuan itse 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Riippuu tilanteesta, miten? 

21. Saako lapsi valita itse ruokajuomansa? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Riippuu tilanteesta, miten? 

22. Tuleeko lapsen maistaa kaikkia ruokia? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Riippuu tilanteesta, miten? 

23. Saako ruokaa lisää, vaikkei olisi maistanut kaikkea tarjottua? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Riippuu tilanteesta, miten? 

24. Jos lapsi haluaa lisää ruokaa, tuleeko ottaa kaikkia ruokalajeja? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Riippuu tilanteesta, miten? 

  



 
 

25. Kiinnitetäänkö huomiota aterimien ”oikeaoppiseen” käyttöön? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Riippuu tilanteesta, miten? 

26. Viekö lapsi itse astiat pois ruokailun jälkeen? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Riippuu tilanteesta, miten? 

27. Aloitetaanko ruokailu yhtä aikaa? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Riippuu tilanteesta, miten? 

28. Lopetetaanko ruokailu yhtä aikaa? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Riippuu tilanteesta, miten? 

29. Onko lapsilla nimetyt paikat ruokapöydässä? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Riippuu tilanteesta, miten? 

30. Istuvatko kaikki samassa pöydässä ruokailun aikana? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Riippuu tilanteesta, miten? 

31. Syövätkö aikuiset yhdessä lasten kanssa? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Riippuu tilanteesta, miten?  



 
 

32. Onko keskustelu sallittu ruokailun aikana? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Riippuu tilanteesta, miten? 

33. Kannustetaanko keskusteluun ruokailun aikana? 

☐Kyllä 

☐Ei 

☐Riippuu tilanteesta, miten? 

34. Nimeä kolme (3) tärkeimpänä pitämääsi ruokailukäytäntöä. 

1. 

2. 

3. 

35. Tähän voit halutessasi perustella vapaasti yhtä tai useampaa edellä mainit-

tua kohtaa. Kerrothan mihin kohtaan/kohtiin perustelu liittyy. 

Varhaiskasvatussuunnitelman asettamia tavoitteita ruokakasvatukselle 

36. Kuinka tärkeänä koet seuraavat asiat ruokailutilanteissa? 

 Ei yhtään 

tärkeää 

Ei kovin 

tärkeää 

En osaa 

sanoa 

Melko 

tärkeää 

Hyvin 

tärkeää 

Omatoimisuus ruokailussa      

Monipuolinen syöminen      

Riittävä syöminen      

Kiireetön ilmapiiri      

Ruokarauha      

Pöytätavat      

Yhdessä syömisen kulttuuri      

Ruokaan tutustuminen eri aistein      

Ruokasanaston kehittyminen (esim. nimeämi-

nen ja ruuasta keskustelu) 

     

  



 
 

37. Kuinka usein ryhmäsi ruokailutilanteissa toteutuvat seuraavat asiat? 

 

Ei koskaan Harvoin 

Useana 

päivänä 

viikossa Päivittäin 

Joka 

aterialla 

Omatoimisuus ruokailussa      

Monipuolinen syöminen      

Riittävä syöminen      

Kiireetön ilmapiiri      

Ruokarauha      

Pöytätavat      

Yhdessä syömisen kulttuuri      

Ruokaan tutustuminen eri aistein      

Ruokasanaston kehittyminen (esim. 

nimeäminen ja ruuasta keskustelu) 

     

 

 

 

 

  



 
 

Liite 2. Sisällönanalyysi 

Alaluokka (n) Yläluokka Pääluokka 

Ei pakkoa (2) Ei pakkoa Lapsen osallisuus 

Ei valtapeliä (2) 

Ei pakoteta maistamaan/syö-

mään (3) 

Ruoka otetaan itse (4) Omatoimisuus 

Omatoimisuus (3) 

Lapsi päättää syömisestä (5) Lapsen kuuleminen 

Pyritään maistamaan (2) Maistamiseen kannustaminen Ruuan tarjoaminen 

Rohkaistaan maistamaan (2) 

Ei pakkoa, mutta kannustetaan 

maistamaan (4) 

Kannustetaan maistamaan (3) 

Ruuan laatu ja esillepano (4) Esillepano 

Ravinnon saanti (1) Fyysinen tarve 

Vatsat täyteen (3) 

Kaikkea maistetaan (7) Maistaminen 

Maistaminen (7) 

Kaikkea tarjottua otetaan (4) 

Hyvät tavat (4) Ruokailutavat Tapakulttuuri 

Pöytätavat (7) 

Ruokailutavat (5) 

Ruokailuun liittyvät säännöt (7) Säännöt 

Samat säännöt (1) 

Ruuan kunnioitus (1) Ruuan arvostus 

Ruuan arvostus (4) 

Positiivinen ruokapuhe (2) 

Pienryhmät (4) Ryhmän tavat 

Ruuan tutkiminen (1) 



 
 

Ruokaloru (1) 

Aterimien käyttö (2) Ruokailutaidot 

Ruuan määrän arviointi (5) 

Kiireettömyys (7) Kiireettömyys Ruokailutilanteen ilmapiiri 

Hyväksyvä ilmapiiri (2) Positiivinen ilmapiiri 

Positiivinen ilmapiiri (6) 

Syöminen on kivaa (3) 

Kannustava ilmapiiri (4) 

Hyvä tunnelma (2) 

Mukava tunnelma (2) 

Annetaan ruokarauha kaikille 

(9) 

Ruokarauha Ruokarauha 

Rauhallinen ruokailukulttuuri 

(4) 

Rauhallisuus (8) 

Ruokarauha (12) 

Syödään yhdessä (2) Sosiaalinen tilanne Ruokailutilanteen sosiaalisuus 

Sosiaalinen tapahtuma (3) 

Yhteinen hetki (2) 

Keskustellaan (1) Vuorovaikutuksellinen keskus-

telu 

Vuorovaikutus (2) 

Aikuiset ja lapset syövät yh-

dessä (4) 

Aikuiset mukana 

Aikuisen malli (2) 

 


