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Lasten lihavuus ja epäterveelliset ruokailutottumukset ovat nousseet huolen ai-

heeksi niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti, minkä vuoksi tässä tutkimuk-

sessa selvitettiin varhaiskasvattajien näkemyksien avulla päiväkotiruokailua ja 

sen merkitystä lapsen hyvinvoinnille. Lisäksi tutkittiin kasvattajien omaa syö-

mistä työpäivän aikana sekä kasvattajien näkemyksiä varhaiskasvatuksessa tar-

jottavasta ravinnosta.  

Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2017 Suomessa työskenteleviltä var-

haiskasvattajilta (N = 501), internetissä täytettävällä kyselylomakkeella. Aineisto 

analysoitiin käyttäen määrällisen tutkimuksen menetelmiä. 

Havaittiin, että vastaajien näkemykset yksiköissä tarjottavien ruokien laa-

dusta vaihtelivat niin alueittain kuin yksiköittäin. Myös aterioiden välillä koet-

tiin laadullisia eroja, välipalojen olleen vähiten terveellisiä ja ravinteikkaita. Eroja 

kasvattajien omassa syömisessä havaittiin myös alueittain sekä yksiköittäin. Per-

hepäivähoitajat söivät päiväkodeissa ja muualla työskenteleviä useammin yksi-

köissä tarjottavia aterioita. Noin 60 % vastaajista hyödynsi tarjottavan lounaan 

yksiköstä ja alueesta huolimatta. Vastaajista 89 % koki päiväkotiruokailun tuke-

van lapsen hyvinvointia ja vastaajista 91 % edistävän myönteisesti lapsen suh-

detta ruokaan ja syömiseen, kun taas 76 % koki päiväkotiruokailun tukevan mo-

nipuolisia ja terveellisiä ruokailutottumuksia. 

Varhaislapsuusvuodet ovat kriittisiä kasvun ja kehityksen kannalta, joten 

päiväkotiruokailun merkitystä lapsen hyvinvoinnille ja ruokailutottumuksille 

olisi tärkeä tutkia vielä syvällisemmin.  
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1   JOHDANTO 

Lasten lihavuus on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Tähän on vaikutta-

nut niin teknologian kehitys kuin elintason nousu. Lapset liikkuvat vähemmän 

ja syövät epäterveellisemmin, mikä aiheuttaa lihavuuden ja siitä aiheutuvien sai-

rauksien kasvua. (Käypä hoito suositus 2013, 4.) Lasten liikunnan tarpeesta on 

puhuttu viime aikoina paljon myös mediassa uudistuneiden liikuntasuositusten 

ilmestyttyä. Liikunnan merkitystä on pyritty korostamaan entistä enemmän, sillä 

sen on katsottu kehittävän niin motorisia taitoja, kuin terveyttä ja hyvinvointia 

(Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016, 6). Myös liikunnan 

määrään ja laatuun on panostettu viime aikoina entistä enemmän, sillä tutkimuk-

set ovat herättäneet huolen lasten passiivisuudesta. (Soini 2015.) Ravitsemuksen 

merkitys lapsen hyvinvoinnille taas tuntuu olevan unohdettu, vaikka siihen on 

pyritty panostamaan viime vuosien aikana laatimalla muun muassa uudet lapsia 

ja perheitä koskevat ravitsemussuositukset (ks. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2016). Myös lasten lisääntyvä ylipaino ja pahoinvointi ovat nousseet yhteiskun-

nalliseksi huolenaiheeksi Suomessa ja tämän vuoksi lasten ja nuorten hyvinvoin-

nin edistäminen on sisällytetty nykyiseen hallitusohjelmaan (Kyttälä ym. 2008). 

Hyvinvointi on tärkeä osa jokaisen elämää ja siihen tulisi panostaa jo lapsen 

synnyttyä. Suurin osa alle kouluikäisistä lapsista on varhaiskasvatuksen piirissä 

ja viimeistään esikoulussa lapsesta tulee varhaiskasvatuksen asiakas (ks. Var-

haiskasvatus 2015). Hyvinvointi on tärkeä tekijä varhaiskasvatuksessa sillä ”var-

haiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mu-

kaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia” (Varhais-

kasvatuslaki 2a§). Varhaiskasvatuksen yksi tehtävistä onkin ohjata lasta kohti 

terveellistä elämäntapaa sekä hyvinvointia edistäviin valintoihin. Varhaiskasva-

tussuunnitelmien perusteiden mukaan lapsille tulee tarjota monipuolista, ter-

veellistä ja riittävää ravintoa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 19, 

31).  

Lapsille tarjottava ruoka ja sen terveellisyys puhututtavat niin vanhempia 

kuin alojen ammattilaisia. Alanammattilaisten sekä lasten vanhempien puheista 



 
 

voidaan ymmärtää, että aina ei olla tyytyväisiä päiväkodissa tarjottavan ruoan 

laatuun. Eniten puhututtavat niin välipalojen sokeripitoisuus kuin ravinnotto-

muus sekä yleisesti vähäinen proteiininsaanti ja liiallinen hiilihydraattien määrä.  

Tutkimusten mukaan lasten lisääntyvä ylipaino sekä lihavuus ovat nous-

seet merkittäväksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi ja niiden on katsottu ai-

heuttavan monia fyysisiä, psyykkisiä sekä sosiaalisia ongelmia (Lobstein, Baur & 

Uauy 2004; Ray 2013). Aiempien tutkimusten mukaan päiväkodissa tarjottava 

ruoka on kuitenkin monipuolisempaa kuin kotona tarjottu ruoka, mutta ei vält-

tämättä takaa korkeaa ravintopitoisuutta tai sopivuutta juuri lapsille (Padget & 

Briley 2005). Vaikka päiväkodissa lapset syövät enemmän vihanneksia ja hedel-

miä sekä päiväkodissa tarjottava ruoka on kuitu- ja viljapitoisempaa (Lehtisalo 

ym. 2010), sen laatuun ei aina olla tyytyväisiä. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa varhaiskasvattajien näke-

myksien avulla, onko päiväkodeissa tarjottavien aterioiden laatu tarpeeksi mo-

nipuolista ja terveellistä sekä minkälainen yhteys ruoalla on lapsen hyvinvoin-

nille kasvattajien mielestä. Tutkimuksessa kartoitetaan myös syövätkö kasvatta-

jat varhaiskasvatuksessa tarjottavia aterioita ja jos eivät, mitkä ovat perimmäiset 

syyt olla syömättä.  Aikaisempia päiväkotiruokailua koskevia tutkimuksia, jossa 

olisi kartoitettu henkilöstön syömistä sekä aterioiden laatua Suomessa ei löyty-

nyt. Tämän vuoksi tutkimuksen aihe on perusteltua tässä tutkimuksessa.  

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa niin varhaiskasvattajille, van-

hemmille kuin päättäjillekin: onko laadukkaana pidetty päiväkotiruokailu oike-

asti laadukasta ja terveellistä, eroaako tulokset eri puolella Suomea sekä, kuinka 

VASU:ssa määritellyt ruokakasvatuksen tavoitteet toteutuvat.



 

2   VARHAISKASVATUSIKÄISEN RAVITSEMUS 

OSANA HYVINVOINTIA

2.1   Hyvinvointi käsitteenä 

Hyvinvointi käsitteenä on hyvin moniulotteinen, eikä sitä voi määritellä yksi-

selitteisesti. Tarkastelen hyvinvoinnin käsitettä Allardtin (1976, 32) hyvinvointi-

mallin näkökulmasta, joka määrittelee hyvinvoinnin tarvekäsitteen avulla. Hy-

vinvoinnin osatekijät jaetaan yleensä kolmeen ulottuvuuteen, joita ovat terveys, 

materiaalinen hyvinvointi sekä koettu hyvinvointi ja elämänlaatu. Hyvinvointi-

käsitettä voidaan käyttää viitatessa yksilölliseen sekä yhteisön hyvinvointiin. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.)  

Maailmanlaajuinen World Health Organization (WHO) määrittelee hyvin-

voinnin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden pohjalta. Huttusen (2015) 

mukaan kuitenkaan tällaista täydellistä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ter-

veyden tilaa ei ole kenenkään mahdollista saavuttaa, sillä terveys ja hyvinvointi 

on koko ajan muuttuva tila, johon vaikuttavat fyysisen ja sosiaalisen elinympä-

ristön lisäksi ihmisen omat kokemukset. Allardtin (1976, 17) mukaan hyvinvointi 

taas määräytyy historiallisesti, mutta sen määritelmää täytyy uudelleen luoda 

olosuhteiden muuttuessa.  

Allardt (1976, 32) erottelee hyvinvoinnin ulottuvuuden kahteen osaan: hy-

vinvointiin eli onneen ja elintasoon eli elämänlaatuun. Hyvinvointi määrittyy 

tarvekäsitteen avulla, minkä mukaan hyvinvoinnin aste määräytyy tarpeentyy-

dytyksen asteesta. Tarpeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä perustarpeita, kuten 

ravitsemusta ja lämpöä. (Allardt 1976, 32.) Elämänlaatu taas koostuu Allardtin 

(1976, 32) mukaan aineellisista ja persoonattomista resursseista, kuten tuloista, 

asunnosta ja työstä. Lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on katsottu vaikut-

tavan arjen rytmin ja ajankäytön lisäksi uni, lepo, ruutuajan hallinta sekä liikku-

minen (Ray 2013; THL 2016). 

Kokonaisvaltaista lasten hyvinvointia voidaan tarkastella Allardtin tar-

peentyydytyksen kolmijaottelun avulla: 1) elintaso (having), 2) yhteisyyssuhteet 
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(loving) sekä 3) itsensä toteuttaminen (being) (Allardt 1976, 38). Konu ja Rimpelä 

(2002) ovat esittäneet Allardtin ajatuksiin pohjautuvan hyvinvointikaavion, joka 

istuu koulumaailmaan. Hyvinvointi on myös tärkeä tekijä varhaiskasvatusikäi-

sillä lapsilla, joten koulumallia on sovellettu tässä tapauksessa koskemaan var-

haiskasvatusta. (ks. kuvio 1).  

 

KUVIO 1. Varhaiskasvatuksen hyvinvointimalli Konua ja Rimpelää (2002) mukaillen 

Hyvinvointimallissa eritellyt kasvatus, oppiminen sekä hyvinvointi ovat toisis-

taan riippuvaisia. Näitä kolmea tekijää ympäröivät koti, yhteisö ja ympäristö, joi-

den merkitystä lapsen hyvinvoinnissa ei tule aliarvioida. (Konu & Rimpelä 2002.) 

Hyvinvointi voidaan jakaa vielä neljään alakategoriaan: materiaaliseen (having), 

sosiaaliseen (loving), psyykkiseen (being), ja fyysiseen (health). Lapsen kokonais-

valtaista hyvinvointia voidaankin käsitellä näiden psyykkisen, fyysisen, sosiaa-

lisen sekä materiaalisen näkökulman kautta (Allardt 1976, 38; Konu & Rimpelä 

2002; Konu, Lintonen & Rimpelä 2002).  

Hyvinvointi varhaiskasvatuksessa 
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2.2   Ravitsemuksen merkitys lapsen hyvinvoinnille ja kehityk-
selle 

Ravitsemuksen merkitystä lapsen kehityksessä ei tule unohtaa, sillä ravitsemuk-

sen rooli on hyvin tärkeä osa lapsen hyvinvointia liikkumisen ohella (Bellisle 

2008). Perheessä tapahtuvan säännöllisen ruokailun on todettu olevan tärkeä osa 

psyykkisen, fyysisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjinä (THL 2016). Myös 

Lagström ja Talvia (2014, 22) ovat todenneet ruoalla ja syömisellä olevan myön-

teisiä vaikutuksia fyysiseen, sosiaaliseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin. Ravit-

semus onkin liitetty läheisesti ensimmäisiin hyvinvoinnin oppimiskokemuksiin, 

koska äidin ja vauvan väliset lämpimät ja vastavuoroiset imetyshetket sekä van-

hempien ja lapsen väliset vastavuoroiset ruokailuhetket luovat lapselle myöntei-

siä kokemuksia itsestään ruokailijana sekä ehkäisevät mahdollisten syömishäiri-

öiden syntymistä (THL 2016). Huonoista terveystottumuksista johtuvan ylipai-

non onkin joidenkin tutkimusten mukaan todettu aiheuttavan anoreksiaa (Lobs-

tein ym. 2004). Näin ollen vanhempien olisi tärkeä miettiä omia elämäntapojaan, 

sillä ne heijastuvat suoraan lapseen mallin kautta (Lobstein ym. 2004), kunnes 

lapsi ei ole enää riippuvainen vanhemmistaan (Ray 2013). Tämän vuoksi varhais-

lapsuusvuosia voidaankin pitää kriittisinä terveellisten ruokailutottumusten luo-

jina, sillä lapsuudessa opitut tavat voivat heijastua läpi elämän (Brawley & Henk 

2014).  

Tutkimusten mukaan äidin ruokavalio ja ruokailutottumukset vaikuttavat 

lapsen kehitykseen jo ennen raskautta sekä raskauden aikana (Bellisle 2008; THL 

2016, 44). Riittävän monipuolinen sekä laadukas ravinto takaavat niin äidin hy-

vinvoinnin kuin sikiön terveen kasvun ja kehityksen (THL 2016, 44). Äidin epä-

terveellisillä elämäntavoilla on todettu olevan vaikutusta lapsen syntymäpai-

noon. Matala syntymäpaino saattaa aiheuttaa pitkäaikaissairauksia aikuisuu-

dessa, kuten diabetesta ja sydän- ja munuaissairauksia. (Underdown 2007, 75.) 

Myös Vuorelan, Hakasen ja Sahan (2015) mukaan äidin raskaudenaikaisilla epä-

terveellisillä elämäntavoilla sekä äidin ylipainolla on havaittu olevan yhteyttä 

lapsen terveyteen sekä lihomisriskiin. 
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Ravinnon laadun ja määrän merkitys korostuu entistä enemmän varhais-

lapsuudessa, koska nämä vuodet ovat kriittisiä kasvun ja kehityksen kannalta 

(Golden 2007). Epäterveelliset elämäntavat sekä ruokailutottumukset ovat suu-

rin syy lasten ylipainoisuuteen, mikä useimmiten näkyy vielä aikuisuudessa 

(Ray 2013; Singh, Mulder, Twisk, van Mechelen & Chinapaw 2008). Myös nopea 

kasvu varhaislapsuudessa saattaa olla yksi ylipainon riskitekijöistä (Reilly & 

Hughes 2015), mutta vanhempien ylipainolla, epäterveellisillä elämäntavoilla 

sekä alemmalla sosioekonomisella taustalla on havaittu olevan suurin yhteys 

lapsen ylipainoon (Lobstein ym.  2004; Vanhala 2012). 

Tutkimusten mukaan vanhempien omalla ylipainoisuudella tai liikaliha-

vuudella voi olla yhteys heidän näkemyksiinsä lasten ylipainosta. Vain noin puo-

let tunnustavat lapsensa ylipainoisiksi, mikä saattaa olla haittana terveiden elä-

mäntapojen muodostamisessa. (esim. Vanhala, Keinänen-Kiukkaanniemi, Kaik-

konen, Laitinen & Korpelainen 2011.) Myös vanhempien koherenssin tunne sekä 

vanhemmuuskäytänteet vaikuttavat lapsen elintapojen muodostumisessa. Tut-

kimuksen mukaan vanhempien lämpö ja vastaanottavaisuus oli voimakkaam-

min yhteydessä terveellisten elintapojen synnyssä ja myöhemmässä elämässä, 

kun taas epäterveelliset elämäntavat olivat yhteydessä vahvemmin lapsilla, jotka 

eivät kokeneet lämpöä ja vastaanottavaisuutta vanhemmiltaan. (Ray 2013.)  

2.3   Ongelmat ja haasteet 

Lasten ravintoa koskevien tutkimusten tekeminen on koettu haasteellisiksi, 

koska lapset eivät itse osaa raportoida heitä koskevia tietoja, vaan vanhemmat 

tai muut aikuiset raportoivat yleensä lasten puolesta (Kyttälä ym. 2008; Livings-

tone & Robson 2000; Livingstone, Robson & Wallace 2004). Tutkittaessa lasten 

ruokailutottumuksia haasteeksi on muodostunut lasten ravinnon määrän luotet-

tava raportoiminen. Ylipainoisten vanhempien on todettu aliarvioivan lastensa 

ravinnon määrää, sillä he ovat havainneet ravinnon määrän olevan yhteydessä 

lastensa painoon. (Livingstone, Robson & Wallace 2004.) Kuitenkin tutkittaessa 

varhaiskasvatusikäisen lapsen ravitsemusta, vanhempien tai muiden aikuisten 
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tietoon on nojattava, sillä lapsi pystyy vasta noin kahdeksan vuotiaana raportoi-

maan itse omasta ravinnostaan (Livingstone & Robson 2000). 

Lisääntyvä lasten ja nuorten ylipaino on noussut merkittäväksi kansanter-

veydelliseksi ongelmaksi ja haasteeksi ympäri maailmaa, sillä noin 10 % kaikista 

maailman kouluikäisistä lapsista oli ylipainoisia (Lobstein ym.  2004).  Tutkimus-

ten mukaan suomalaisista kolmevuotiaista lapsista ylipainoisia tai lihavia oli 11 

% ja viisivuotiaista jo lähes viidesosa (18 %). (Mäki ym. 2010.) Myös Yhdysval-

loissa ylipaino ja lihavuus on todettu huolestuttavaksi terveysongelmaksi, sillä 

noin 23 % esikouluikäisistä lapsista oli ylipainoisia (Ogden, Carrol, Kit & Flegal 

2014). Samansuuntaisia tilastoja on havaittu myös Australiassa (Australian Gov-

ernment Departments of Health and Ageing 2008).  

Ylipainolla ja lihavuudella on todettu monia psykologisia, sosiaalisia sekä 

fysiologisia terveysvaikutuksia, joista osa voi ilmetä jo lapsuudessa (Ray 2013). 

Ylipaino on suurin yksittäinen tekijä puhuttaessa diabeteksesta, sydän- ja veri-

suonisairauksista sekä ennenaikaisesta kuolemasta (Lobstein ym.  2004; Shetty 

2007). Myös Golden (2007) on todennut lapsuuden ruokavaliolla olevan yhteyttä 

aikuisiän diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Muita havaittuja ylipai-

nosta johtuvia fysiologisia terveysvaikutuksia ovat muun muassa astma, nukku-

misongelmat, kuten uniapnea sekä rasvamaksa (Lobstein ym.  2004). 

Usein puhutaan vain ylipainosta johtuvista fyysisistä terveysongelmista, 

mutta ylipainolla ja liikalihavuudella on todettu olevan välitön yhteys myös so-

siaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin (Lobstein ym.  2004). Tutkimusten mu-

kaan ylipainoisilla lapsilla on heikommat sosiaaliset taidot ja suhteet kuin nor-

maalipainoisilla lapsilla, sekä huonompi itsetunto (esim. Griffiths, Parsons & Hill 

2010; Lobstein ym.  2004).  

Suomessa valtakunnalliseen terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan on pa-

nostettu viime vuosikymmenen aikana.  Tavoitteena on ollut selvittää lasten ter-

veys- ja hyvinvointieroja eri väestöryhmissä sekä hyödyntää kerättyä tietoa 

suunnittelussa ja päätöksenteossa (Mäki ym. 2010, 18.) Ravitsemuksella onkin 

tieteellistä näyttöä terveyden edistämisestä sekä sairauksien riskin pienentämi-

sestä (Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014). Uusimmat 

tutkimustulokset osoittavat, että terveellisellä ruokavaliolla yhdessä terveellisten 
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elämäntapojen kanssa pystyttiin normalisoimaan 2 tyypin diabeteksen oireita 

sekä pääsemään lääkityksestä eroon. Verrokkiryhmälle annettu normaali hoito ja 

neuvonta ei tuottanut yhtä hyviä tuloksia kuin intensiivinen tuki ja hoito. (McIn-

nes ym. 2017.) Myös säännöllisellä ruokailulla (vähintään kolme ateriaa päi-

vässä), sekä erityisesti aamupalan syömisellä on tutkimusten mukaan todettu 

olevan yhteys pienempään painoindeksiin (Dubois, Girard, Kent, Farmer & Ta-

tone-Tokuda 2008; Lehto, Ray, Lahti-Koski & Roos 2010). Myös ne lapset, jotka 

söivät enemmän hedelmiä ja vihanneksia olivat todennäköisemmin normaalipai-

noisia, kuin ne lapset jotka söivät vähemmän tai eivät ollenkaan (Ledoux, Hingle 

& Baranowski 2010). 

Säännöllinen, laadukas ja terveellinen ravitsemus ovat pohjana lapsen hy-

vinvoinnille yhdessä muiden tekijöiden kanssa. Kuitenkin tulee muistaa, että ter-

veellinen ruokavalio koostuu monipuolisista raaka-aineista, eikä mikään yksit-

täinen ruoka ole epäterveellistä kohtuullisesti syötynä, sillä kokonaisuuden rat-

kaisee ruokavalion laatu. (Lagström & Talvia 2014, 22.) On kuitenkin havaittu, 

että pienet lapset voivat syödä painoonsa nähden yksittäistä ruoka-ainetta liikaa, 

mikä saattaa aiheuttaa ravinnon kokonaislaadun heikkenemistä (THL 2016, 30). 

Monipuolinen ruokavalio, joka tukee lapsen normaalia kehitystä ja kasvua koos-

tuu eri ruoka-aineryhmistä, kuten puhtaista hiilihydraateista, proteiinista sekä 

hyvistä rasvoista (Terveyttä ruoasta - Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014; 

THL 2016). Tärkeää monipuolisen ruokavalion takaamisella on vaihdella päivit-

täin ja viikoittain eri ruoka-aineiden lähteitä (Lagström & Talvia 2014, 22). Lapsen 

ruokavalio ennen kouluikää –raportissa huolenaiheeksi on noussut juurikin 

leikki-ikäisten (2-6 –vuotiaiden) lasten vähäinen kasvisten, hedelmien, marjojen, 

kalan sekä hyvälaatuisten rasvojen syöminen. Myös sokeripitoisten juomien ja 

herkkujen kulutus oli suosituksiin nähden liian suurta. (Kyttälä ym. 2008.)  

2.4   Ravitsemussuositukset 

Ihmisten ruokailutottumuksia ja ruokavalintoja ohjaillaan monella eri tavalla. 

Yksi näistä muodoista on ravitsemussuositukset. (Kovanen & Lipanoja 2014, 99.) 

Ravitsemussuosituksia laaditaan niin maailmanlaajuisesti kuin kansallisestikin. 
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Suositukset perustuvat sen hetkisiin tutkimustuloksiin ravintoaineiden tarpeista 

sekä niissä on otettu huomioon ravintoaineiden vaikutus sairauksien ehkäisyssä 

sekä terveyden edistämisessä. (Evira 2017.) Ravitsemussuositusten tarkoitus on-

kin muuttaa ruokapolitiikka terveellisempään suuntaan (Gonzalez Fischer & 

Garnett 2016, 2), sekä parantaa väestön terveyttä neljän eri väylän avulla: seuran-

nassa, poliittisessa ohjauksessa, suunnittelussa sekä viestinnässä (Terveyttä ruo-

asta - Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, 8).  Yhteiskunnallisesta näkökul-

masta katsottuna lasten ylipaino ja pahoinvointi ovat nousseet huolenaiheeksi ja 

Suomessa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen onkin sisällytetty hallitus-

ohjelmaan (Kyttälä ym. 2008). 

Huolestuttavaa maailmanlaajuisesti tarkasteltuna on, että vain 83 valtiota 

kaikista maailman 215 valtiosta ovat laatineet viralliset ravitsemussuositukset 

(Gonzalez Fischer & Garnett 2016, 2). Suomessa viimeisimmät koko kansan ra-

vitsemussuositukset on laadittu vuonna 2014 pohjoismaisten ravitsemussuosi-

tusten pohjalta, mutta perheitä ja erityisesti lapsia koskevat suositukset uusittiin 

vuonna 2016 (ks. THL 2016; Terveyttä ruoasta - Suomalaiset ravitsemussuosituk-

set 2014). SYÖDÄÄN YHDESSÄ –ruokasuosituksissa annetaan tietoa terveyttä 

edistävästä ja monipuolisesta ravinnosta niin perheille kuin varhaiskasvatukseen 

ja kouluihin. Suosituksissa painotetaan myös entistä enemmän ruokakasvatuk-

sen merkitystä sekä lapsen syömään opettelemisen tukemista. (THL 2016.) 

Ravintosuositusten mukainen ruokavalio koostuu monipuolisista ja vaihte-

levista ruoka-aineista. Suositeltavia ruoka-aineita ovat muun muassa kasvikset, 

hedelmät ja marjat, viljavalmisteet, peruna, rasvattomat tai vähärasvaiset maito-

tuotteet, kala, liha ja kananmuna sekä kasviöljypohjaiset levitteet. (Terveyttä ruo-

asta - Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014.) Prosessoitua ja punaista lihaa ke-

hotetaan syömään vähemmän, kuten myös tuotteita joihin on lisätty sokeria ja 

suolaa. Lisäksi rasvaiset maitotuotteet suositellaan vaihdettavaksi vähärasvaisiin 

sekä voin käyttö vaihtamaan kasvirasvapohjaisiin tuotteisiin. (Nordic nutrition 

recommendations 2012.)  

Verrattuna valtioiden laatimia ravitsemussuosituksia toisiinsa, voidaan 

huomata hienoisia eroja, vaikka pääsääntöisesti kaikista löytyy yhtenäinen linja. 

Taulukossa 1 on kuvattuna eroja varhaiskasvatusikäisten lasten viitteellisissä 
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ruoka-aineiden saantisuosituksissa Suomen, USA:n, Australian sekä Ruotsin vä-

lillä. Niin suomalaisissa, ruotsalaisissa, yhdysvaltalaisissa kuin australialaisissa 

ravitsemussuosituksissa kehotetaan syömään enemmän kasviksia, hedelmiä ja 

marjoja. (Livsmedelsverket 2016; National Health and Medical Research Council 

2013; Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuosistukset 2014; U.S. Depart-

ment of Health and Human service and U.S. Department of Agriculture 2015-

2020.)  

TAULUKKO 1. Ruoka-aineiden viitteelliset saantisuositukset varhaiskasvatusikäisille lap-
sille eri maissa 

  Suomi USA Australia Ruotsi 

 (THL 2016; Terveyttä  
ruoasta – suomalaiset  
ravitsemussuositukset 
2014) 

(U.S. Department of 
Health and Human 
service and U.S. 
Department of Ag-
riculture. 2015-
2020) 

(Nowson ym. 2004; Na-
tional Health and Medical 
Reserch Council 2013) 

(Livsmedelsverket 
2016) 

Hiilihydraatit 45-60E%, kuitua 2-
3g/MJ 

45-65E% 45-60E% 45-60E%, kuitua 
2-3g/MJ 

Proteiinit 10-20E% 10-30E% 15-25E% 10-20E% 

Rasvat 25-40E%,  
tyydyttyneitä alle 
10E% 

25-35E% 20-35E%,  
tyydyttyneitä enin-
tään 10E% 

25-40E%,  
tyydyttyneitä 
enintään 10E% 

D-vitamiini 2-18 -vuotiaat ym-
päri vuoden 7,5 
µg/vrk 

15 µg/vrk Aurinko, tarvittaessa 
10 µg/vrk 

10 µg/vrk ym-
päri vuoden 

Natrium 
(suola) 

3-4g/vrk n. 2g/vrk lapsille ei suositusta, 
mutta aikuisilla 
enintään 6g/vrk 

3-4g/vrk 

Lisätty sokeri alle 10E% 10E% 5-10E% alle 10E% 
E% = Energiaprosentti (tietyn energiaravintoaineen osuus päivän kokonaisenergiansaannista) 

Suomi taas on ainoana valtiona määritellyt kananmunan saantisuositukset 2–3 

kappaleeseen viikossa (Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 

2014), kun esimerkiksi Australiassa kananmunia kehotetaan syömään enemmän 

(National Health and Medical Research Council 2013). Suolan ja pikaruoan vä-

hentämiseen on taas pyritty panostamaan eniten Yhdysvalloissa. Huoli pahoin-
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voivasta ja ylipainoisesta kansasta on saanut myös Yhdysvaltojen hallituksen pa-

nostamaan terveyteen ravitsemussuositusten kautta. (U.S. Department of Health 

and Human service and U.S. Department of Agriculture 2015-2020.)  

Sekä ravintoaineiden rasvan laatua, että määrää on tutkittu viime vuosi-

kymmenien aikana intensiivisesti. Jotkin tutkimukset ovat osoittaneet eläinperäi-

sillä rasvoilla olevan yhteys tyypin 2 diabetekseen, korkeaan kolesteroliin sekä 

keskivartalolihavuuteen. (Schwab ym. 2014.) Kun taas Huthin ja Parkin (2012) 

mukaan yhteyttä ei ole havaittu. Myös maitotuotteiden käytöstä ollaan tutkijoi-

den kesken eri mieltä. Tutkimusten mukaan rasvattomilla maitotuotteilla on ha-

vaittu olevan yhteys keskivartalolihavuuteen sekä korkeampaan painoindeksiin 

(Crichton & Alkerwi 2014), kun taas päinvastaisia tutkimustuloksia on saanut 

Schwab ym (2014). 

 Somppi ja Somppi (2015, 16-17, 29) nostavat esiin erilaisen näkökulman tar-

kastella ravitsemussuosituksia. Ravitsemussuosituksia tulisi tarkastella kriitti-

sesti, sillä edelleen ne liputtavat vähärasvaisuuden, rypsiöljyn ja margariinin 

puolesta, vaikka useissa uusissa tutkimustuloksissa on havaittu voin käytöllä 

olevan positiivisia vaikutuksia muun muassa HDL-kolesteriin (Huth & Park 

2012). Myös Kovanen ja Lapinoja (2014, 99) antavat aihetta pohtia ravitsemus-

suositusten eettisyyttä. Onko ravitsemussuosituksilla tarkoitus parantaa väestön 

terveyttä oikeasti vai pelotella ihmisiä auktoriteetin voimin ostamaan tiettyjä 

elintarvikkeita, jotta tietyt yritykset tekisivät voittoa. (Kovanen & Lapinoja 2014, 

99.)  

Nykyisiä suomalaisia ravitsemussuosituksia (Terveyttä ruoasta - Suomalai-

set ravitsemussuositukset 2014) on valmisteltu useita vuosia. Nykyisissä suosi-

tuksissa näkyvin muutos on hiilihydraattimäärän alarajan lasku sekä rasvojen 

ylärajan nousu. Edelleen suositaan vähärasvaisia tuotteita sekä kasvirasvalevit-

teitä. (Somppi & Somppi 2015, 16; Terveyttä ruoasta - Suomalaiset ravitsemus-

suositukset 2014.) Sompin ja Sompin (2015, 28) mukaan ei liene ihme, että ravit-

semussuosituksia ei suostuta päivittämään uusien ulkopuolisten tutkimustulok-

sien mukaisiksi, sillä valtion ravitsemussuositusten työryhmää rahoittavat muun 

muassa Fazer Leipomot Oy, Vaasan Oy, Raisio Oyj sekä Raisio Benecol Ltd. 
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3   RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUK-

SESSA 

3.1   Ruokakasvatus osana varhaiskasvatussuunnitelmaa 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU) (2016, 14) määrittävät varhais-

kasvatuksessa tapahtuvan ruokailun tarkoituksenmukaisesti järjestetyksi ja oh-

jatuksi tilanteeksi, jossa jokaiselle lapselle tarjotaan täysipainoista ravintoa. Uu-

dessa VASU:ssa eritellään laaja-alaiset osaamisalueet, joista itsestä huolehtimi-

seen ja arjen taitoihin kuuluu ruokailutilanteissa toimiminen. Lapsia ohjataan ja 

opastetaan vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan, sekä heidän kanssaan käsi-

tellään hyvinvointia edistäviä tekijöitä kuten lepoa, ravintoa, liikuntaa ja mielen 

hyvinvointia. (VASU 2016, 23.) VASU:ssa eritelty ruokakasvatus sisältyy Kasvan, 

liikun ja kehityn –oppimisen alueeseen. Tavoitteena on edistää jokaisen lapsen 

myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukea monipuolisia ja ter-

veellisiä ruokailutottumuksia. Ruokakasvatuksen avulla lapsia ohjataan kohti 

omatoimista ruokailua ja monipuolista syömistä. Jokapäiväiset ruokailuhetket 

tulee järjestää kiireettömässä ilmapiirissä opetellen hyviä ruokailutapoja, ruoka-

rauhan merkitystä sekä yhdessä syömisen kulttuuria. (VASU 2016, 46-47.) Ruo-

kakasvatuksella pyritään myös opettamaan yleisesti ravitsemuksen tärkeydestä 

hyvinvoinnille sekä maistamaan uusia ruokia (Derscheid, Umoren, Kim, Henry 

& Zittel 2010). Varhaiskasvatuksessa voidaan myös järjestää erilaisia ruokakas-

vatustapahtumia kuten, leivonta- tai ruoanvalmistustuokioita sekä kasvattaa itse 

ruokaa pienimuotoisesti (THL 2016, 88). 

Vuonna 2013 Suomessa lanseerattiin Lasten ruokakasvatus varhaiskasva-

tuksessa -hanke. Hankkeen päämääränä oli tuottaa varhaiskasvatukseen uusia 

rakenteellisia ilmauksia ja toiminnallisia ruokakasvatuksen käytäntöjä, jotka 

edistävät lasten myönteistä suhdetta ruokaan ja syömiseen. Hankkeen pohjalta 

laadittu Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa –raportti on kansainväli-

sesti ensimmäinen laatuaan. (Ojansivu, Sandell, Lagström & Lyytikäinen 2014.) 
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Huoli ravitsemuksen vaikutuksesta lasten kasvuun ja kehitykseen on saanut eri 

alojen asiantuntijat pohtimaan mahdollisia keinoja kehittää ruokakasvatusta. 

Varhaiskasvatuksen kentältä saadut tiedot lasten syömisen ongelmista ovat ol-

leet hankkeen tärkeimpinä taustatekijöinä. (Ojansivu ym. 2014.)  

Suomessa vuonna 2015 varhaiskasvatuksen piirissä oli 68 % kaikista väes-

tön 1–6 -vuotiaista lapsista ja näistä 58 % oli kunnan kustantamassa kokopäiväi-

sessä päiväkotihoidossa. (Varhaiskasvatus 2015). Näin ollen suurin osa lapsista 

viettää ison osan päivästään koulussa tai päiväkodissa, joten instituutioiden rooli 

terveellisten ruokailutottumusten luojana on hyvin merkittävä (King & Ling 

2015; Korenman, Abner, Kaestner & Gordon 2013). Ball, Benjamin ja Ward (2008) 

muistuttavat myös instituutioissa tarjottavien ruokien laadun tärkeydestä, sillä 

aterioilla on suuri vaikutus lapsen kokonaisvaltaisen ravitsemuksen laatuun. 

Vaikka ruokaa olisi määrällisesti paljon, se ei automaattisesti takaa korkeaa ra-

vintopitoisuutta tai sopivuutta juuri lapsille (Padget & Briley 2005). Carolinassa 

tehdyn tutkimuksen mukaan erityisesti lapsille tarjotut välipalat olivat liian so-

keripitoisia, eivätkä lapset syöneet tarpeeksi viljoja, vihanneksia, hedelmiä tai 

proteiinin lähteitä (Ball ym. 2008).  Useimmiten törmätään myös lasten vali-

koivaan syömiseen. Tarjottava ruoka ei ole lapsille mieluista ja lapset jäävät usein 

nälkäisiksi. (Derscheid ym. 2010.) 

Padget’n ja Brileyn (2005) mukaan päivähoidolla on kuitenkin positiivinen 

vaikutus lasten ravitsemukseen Yhdysvalloissa. Suomessa tehtyjen tutkimusten 

mukaan, varhaiskasvatuksessa tarjotut ateriat ovat pääsääntöisesti kotona tarjot-

tavia ruokia monipuolisempia ja terveellisempiä (Lehtisalo ym. 2010), kun taas 

Australiassa varhaiskasvatuksen ravitsemusta on kritisoitu liian kaloripitoisesta 

mutta ravintoköyhästä ruoasta (Edwards ym. 2015).  Joidenkin tutkimusten mu-

kaan varhaiskasvatuksella ja terveellisellä ruokavaliolla on havaittu olevan posi-

tiivinen vaikutus ylipainon ehkäisemiseen, sillä varhaiskasvatuksessa olevat lap-

set juovat vähemmän virvoitusjuomia ja syövät enemmän hedelmiä (Belfield & 

Kelly 2012; Korenman ym. 2013; Kyttälä ym. 2008).  

Ilmainen koulu/päiväkotiruoka ei ole itsestäänselvyys jokaisessa valtiossa. 

Esimerkiksi Saksassa ja Alankomaissa ei tarjoilla ilmaista koululounasta, kun 

taas Suomessa ja Ruotsissa tarjotaan. (Ray 2013.) Joukkoruokailu onkin ollut yksi 
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merkittävä tekijä suomalaisen ruokakulttuurin synnyssä, sillä joukkoruokailu 

voi osin ohjata ruoan valintaa ja ruokamieltymyksiä, mikä taas saattaa edistää 

terveellisempiä ruokailutottumuksia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010.) Tutki-

musten mukaan ilmaisella kouluruoalla on merkitystä lapsen terveellisten elin-

tapojen edistämisessä. Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Alankomaissa tehdyn 

tutkimuksen mukaan etenkin hedelmien ja kasvisten syönnillä oli yhteyttä ilmai-

sen kouluruoan kanssa erityisesti silloin, jos vanhempien voimavarat eivät riittä-

neet lasten päivittäiseen terveyskäyttäytymiseen. (Ray 2013.) Portugalissa teh-

dyn tutkimuksen mukaan esikoulussa tarjottava ruoka oli ravintorikkaampaa 

sekä kuitupitoisempaa ja kokonaisrasvan kulutus oli pienempää kuin kotona tar-

jottu ruoka. Esikoulussa olevat lapset söivät enemmän kasviksia, leipää ja aa-

miaismuroja sekä kalaa, kun taas kotona lapset joivat enemmän virvoitusjuomia 

sekä söivät punaista lihaa. (Moreira ym. 2015.) 

Lasten ja vanhempien ruokailutottumuksiin voi vaikuttaa muun muassa 

vanhempien, erityisesti äidin, alempi sosioekonominen tausta (Kyttälä ym. 2008; 

Taulu 2010) sekä vanhempien lämpö ja vastaanottavaisuus (Ray 2013).  Erityi-

sesti kasvisten kulutuksessa on havaittu sosiodemografisten tekijöiden välillä 

eroja Suomessa siten, että Pirkanmaalla lapset söivät enemmän kasviksia kuin 

Pohjois-Pohjanmaalla. Myös äidin vanhemmalla iällä sekä molempien vanhem-

pien korkeammalla koulutustaustalla oli yhteys lapsen positiiviseen kasvisten 

syöntiin. (Kyttälä ym. 2008). Tutkimusten mukaan vanhempien sosioekonomi-

sella taustalla on havaittu olevan yhteyttä myös lasten ylipainon kanssa, erityi-

sesti äidin alemmalla koulutustaustalla (Kautiainen ym. 2009).  Varhaiskasvatuk-

sen tehtäviin kuuluukin tasoittaa perhetaustoista johtuvien ravitsemustottumus-

ten eroja ja näin ollen edistää jokaisen lapsen terveyden tasa-arvoa (THL 2016). 

3.2   Aikuisen rooli ruokakasvattajana 

Aikuisella on tärkeä rooli lapsilähtöisessä ruokakasvatuksessa (Naalisvaara 

2014). Aikuisen tehtävänä on tarjota terveellisiä ruokia, joista lapsi itse valitsee 

mitä ja kuinka paljon syö (Brawley & Henk 2014). Myös Eliassen (2011) korostaa 
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aikuisen roolimallia ruokakasvatuksessa.  Aikuisen olisi tärkeää syödä päiväko-

din tarjoamaa ruokaa yhdessä lasten kanssa, jotta lapselle voidaan opettaa ter-

veellisiä ruokailutottumuksia. (Eliassen 2011.) Kuitenkaan aikuisen omat mielty-

mykset eivät saa vaikuttaa lasten mieltymyksiin ruoasta, vaan aikuisen rooli ruo-

kakasvattajana on kuunnella ja rohkaista lasta maistamaan ja ilmaisemaan omia 

kokemuksiaan. Myönteinen asenne ravitsemusta kohtaan välittyy suoraan lap-

selle. (Naalisvaara 2014.)  

Aikuisen tehtävänä on huolehtia säännöllisestä ruokarytmistä sekä siitä, 

että tarjolla on terveellistä ruokaa (THL 2016.) Varhaiskasvatuksessa ruokailusta 

on säädetty varhaiskasvatuslaissa (19.1.1973/36), sekä esiopetuksen opetussuun-

nitelman perusteissa (2014). Ateriat suunnitellaan lapsilähtöisesti sekä turvaten 

säännöllinen ateriarytmi, joka auttaa monipuolisen ruokavalion toteuttamisessa 

sekä kohtuullisissa annoskoissa. (THL 2016, 18, 87). Lapselle säännöllinen ate-

riarytmi tarkoittaa 4-6 ateriaa päivässä eli useimmiten aamupalaa, lounasta, vä-

lipalaa, päivällistä sekä iltapalaa, joista arkisin aamupalan, lounaan ja välipalan 

useimmat lapset syövät päivähoidossa (THL 2016, 87). Näin ollen päiväkodissa 

syöty ruoka kattaa suurimman osan lapsen päivän ravinnosta (Derscheid ym. 

2010). 

Lapset tarvitsevat aikuisen tukea ruokakasvatuksessa, erityisesti myöntei-

sen ruokailutilanteen luomisessa, sillä se kehittää yhdessä osallisuuden ja ruo-

kailon kanssa lapsen ruokatottumuksia positiivisesti. Lapset tarvitset myös oh-

jausta ja tietoa terveellisestä ja monipuolisesta ruoasta, koska varhaisten koke-

muksien on todettu vaikuttavan siihen, millaiset tavat, tottumukset, makumiel-

tymykset, arvot, asenteet ja ruokaan liittyvä itsetunto lapselle kehittyy. (THL 

2016, 13.) Ruokakasvatuksen tavoitteena ei ole pelkästään opettaa lapsille hyviä 

pöytätapoja tai syömisen kulttuuria vaan antaa monipuolista hyvinvointia kos-

kevaa kasvatusta, josta on hyötyä läpi elämän. On myös havaittu, että terveellis-

ten elämäntapojen roolimallina toimimisesta on hyötyä aikuisille itselleen, koska 

näin ollen omaan hyvinvointiin kiinnittää enemmän huomiota ja roolimallina 

toimiminen on entistä helpompaa. (Sisson, Smith & Cheney 2017).  
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Haasteelliseksi ruokakasvatuksesta tekee varhaiskasvattajien tiedon puute. 

Tutkimusten mukaan henkilökunnalla ei ole tarpeeksi tietoa ja taitoa opettaa lap-

sille terveellisistä ja monipuolisista ruokailutavoista ja tottumuksista, vaan he 

kaipaavat lisää tutkimusta ja tietoa aiheesta. (Derscheid ym. 2010.) Myös omat 

kamppailut terveellisten ruokailutottumusten kanssa saattavat vaikeuttaa ruo-

kakasvatuksen toteuttamista, etenkin uusien ruokien maistamisen rohkaisemi-

sessa. Myös tietämättömyys terveellisen ravinnon merkityksestä hyvinvoinnille 

ja kehitykselle saattaa olla esteenä laadukkaalle ruokakasvatukselle. (Sisson ym. 

2017.) Lisähaastetta tuovat lisäksi yleistyneet ruokatrendit, erilaiset ruokavaliot 

sekä allergiat. Myös perheen ruokailutottumusten on todettu vaikuttavan lapsen 

syömiseen päivähoidossa. (Derscheid ym. 2010.) Kotona ateriat koostuvat arjen 

kiireen vuoksi useammin pikaruoista eikä tuoreita vihanneksia ja hedelmiä 

syödä juuri ollenkaan (Derscheid ym. 2010; Lehtisalo ym. 2010).  Myös pöydän 

ääressä syömisen on havaittu tuottavan haasteita osalle lapsista (Derscheid ym. 

2010).   
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4   TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää päiväkodin henkilökunnan mielipi-

teiden avulla ravitsemuksen merkitystä lapsen hyvinvoinnille. Tutkimuksessa 

kartoitettiin päiväkodissa tarjottavan ruoan laatua, sekä sitä ollaanko päiväko-

dissa tarjottavaan ruokaan yleisesti ottaen tyytyväisiä. Lisäksi selvitettiin henki-

lökunnan omaa syömistä, ruoan terveellisyyttä ja monipuolisuutta, sekä päivä-

kotiruokailun merkitystä lapsen hyvinvoinnille ja ruokailutottumuksille. Tutki-

muskysymyksiksi tässä tutkimuksessa muodostuivat: 

 

1.   Syökö päiväkodinhenkilökunta päiväkodin tarjoamaa ruokaa ja jos ei, 

mitkä ovat syyt olla syömättä? 

-   Eroaako syöminen eri yksikköjen välillä tai eri puolella Suomea?  

2.   Koetaanko päiväkodissa tarjottavat ateriat laadukkaiksi ja terveellisiksi? 

-   Ollaanko aterioihin yleisesti ottaen tyytyväisiä? 

3.   Kuinka lastentarhanopettajat kokevat ravitsemuksen ja päiväkotiruokai-

lun merkityksen lapsen hyvinvoinnille? 
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5   TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1   Lähestymistapa 

Tämän tutkimuksen lähestymistapa oli määrällinen eli kvantitatiivinen. Määräl-

lisessä tutkimuksessa tietoa tarkastellaan numeerisesti eli tutkittavia asioita kä-

sitellään yleisellä tasolla esimerkiksi tunnuslukujen avulla (Creswell 2014, 155; 

Punch 2003, 3; Vilkka 2014, 14). Tutkimuksen aineisto kerättiin standardoituna 

kyselylomaketutkimuksena, eli jokaiselta tutkimukseen osallistuvalta kysyttiin 

samat kysymykset samassa järjestyksessä käyttäen hyväksi netissä täytettävää 

kyselylomaketta (ks. Sapsford 2007, 6). Koska kyselylomakkeen avulla kerättiin 

numeerista tietoa päiväkodin henkilökuntien mielipiteistä ja asenteista päiväko-

tiruokailua kohtaan, se oli strategialtaan survey-tutkimus (ks. Creswell 2014, 13). 

Aineistonkeruun eteneminen kuvattu kuviossa 2. 

 

Tutkimus toteutettiin poikittaistutkimuksena, eli aineisto kerättiin yhtenä ajan-

kohtana usealta vastaajalta helmikuussa 2017 (ks. Punch 2003, 4; Vastamäki 2015, 

121). Tutkimukseen haettiin osallistujia Facebookin materiaalipankeista, jotka on 

suunnattu päiväkodissa työskenteleville henkilöille. Kyselyn linkki julkaistiin 

yhteensä neljässä eri ryhmässä ja saatesanoissa (ks. liite 1.) mainittiin kyselyn ole-

van tarkoitettu kaikille varhaiskasvattajille ja siihen vastaaminen oli täysin va-

paaehtoista. Koska kysely oli kohdistettu tietylle kohdejoukolle, ja siihen vastat-

tiin kiinnostuksen vuoksi, tutkimuksen otos on itsevalikoitunut. (ks. Miettinen& 

Vehkalahti 2013, 88.)  

Lomakkeen lähettä-

minen Facebookin 

materiaalipankkei-

hin 19.2.2017 

Kyselylomakkeen sulke-

minen ja vastausten 

siirto SPSS-ohjelmistoon 

21.2.2017 

kyselylomak-

keen pilotointi 

15.2.2017 

 

KUVIO 2. Aineistonkeruun eteneminen 
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5.2   Kyselylomaketutkimus 

Aineisto kerättiin tutkimusta varten laaditulla kyselylomakkeella (liite 1.) Kyse-

lylomake laadittiin Webropol-kyselyohjelmistolla netissä täytettäväksi, jotta se 

saavuttaisi mahdollisimman monen päiväkodissa työskentelevän, ja siihen olisi 

helppo ja nopea vastata. Verkkokyselyn etuna on sen nopeus niin kyselyä toimi-

tettaessa kuin sen vastaamisessa. (Valli & Perkkilä 2015, 109-110.) Vallin ja Perk-

kilän (2015, 109) mukaan sähköisenkyselyn etu on myös sen taloudellisuus. Ky-

selystä ei aiheudu kuluja ja sillä pystytään saavuttamaan suuri vastaajajoukko 

laajalta alueelta, tässä tapauksessa ympäri Suomea. Ennen varsinaisen aineiston 

keruuta, kyselylomaketta testattiin joukolla lastentarhanopettajia sekä lastentar-

hanopettajaopiskelijoita. Luotettavan ja laadukkaan tutkimuksen edellytyksenä 

on onnistunut kyselylomake, ja testauksen avulla säästytään turhalta työltä sekä 

mahdollisilta virheiltä. (Vastamäki 2015, 131; Vilkka 2014, 78.) 

Ennen aineiston keruuta varmistettiin, että perusjoukolla on tietoa kysei-

sestä aiheesta ja näin ollen motivaatiota vastata kyselyyn. (ks. Valli & Perkkilä 

2015, 111, 116; Vilkka 2014, 64). Tutkimukseen osallistujia haettiinkin Facebookin 

materiaalipankeista, jotka ovat tarkoitettu varhaiskasvatuksessa työskenteleville. 

Myös mahdollisuus vastata sähköiseen kyselyyn varmistettiin jakamalla linkki 

suoraan kyseisiin materiaalipankkeihin, jolloin oletettiin, että vastaajat joutuvat 

käyttämään jotakin tietoteknistä laitetta nähdäkseen ilmoituksen tutkimuksesta. 

(ks. Vilkka 2014, 64.)  

Lomakkeen laatimisessa pyrittiin kiinnittämään huomiota sen muotoiluun 

ja selkeyteen, mikä on Vilkan (2014, 63) mukaan onnistuneen kyselylomakkeen 

laatimisessa tärkeää (ks. myös Valli & Perkkilä 2015, 109). Lomakkeessa oli sel-

keät ja yksiselitteiset vastausohjeet ja kysymysten välille luotiin hyppyjä ja sään-

töjä, siten että kaikki kysymykset eivät näkyneet kaikille vastaajille. Osaan kysy-

myksistä ilmestyi jatkokysymyksiä vastauksen perusteella. (ks. Vilkka 2014, 67.)  

Virallinen kyselylomake koostui yhteensä 22 kysymyksestä, jotka olivat 

monivalintaisia, avoimia sekä sekamuotoisia (ks. Vehkalahti 2008, 24-26; Vilkka 

2014, 67). Kysymykset oli ryhmitelty aihepiireittäin siten, että ensimmäiset yh-
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deksän kysymystä koskivat vastaajan taustatietoja ja kysymykset 10 ja 11 vastaa-

jan omaa ruokailua työpäivän aikana. Kysymyksillä 12-14 haluttiin tietää vastaa-

jan kokemuksia ja suhdetta päiväkotiruokailun merkityksestä lapsen hyvinvoin-

nille, myönteiseen ruokasuhteeseen sekä ruokailutottumuksiin. Kysymykset 15-

19 käsittelivät päiväkodissa tarjottavien aterioiden laatua ja kysymys 20 yleisesti 

ruokaa. Viimeisellä kahdella kysymyksellä haluttiin saada tietoa koskien ruokai-

lutilanteita.  

Vastauksia kertyi yhteensä 501 yhden päivän aikana. Vastaajat olivat eri 

puolilta Suomea, eri ikäisiä, mutta pääsääntöisesti naisia. Vastaajien taustatietoja 

kuvataan tarkemmin luvussa 6.1. 

5.3   Luotettavuus ja eettisyys 

Tässä tutkimuksessa luotettavuuteen ja eettisyyteen pyrittiin kaikissa sen vai-

heissa. Tutkimuksen teossa käytettiin objektiivista otetta, mikä osaltaan auttaa 

luotettavuuden ja eettisyyden lisäämistä. Luotettavuutta tutkimuksessa lisäsi 

tutkijan ja tutkittavien etäinen suhde, sillä tutkimukseen osallistuvia haettiin so-

siaalisen median kautta. Tutkija ei näin ollen ollut missään tutkimuksen vai-

heessa yhteydessä vastaajiin, eikä voinut vaikuttaa kyselylomakkeella saatuihin 

vastauksiin tai tuloksiin. (ks. Vilkka 2014, 16.) Tutkimusta varten ei haettu erik-

seen lupia, sillä aineisto kerättiin internetissä täytettävällä kyselylomakkeella 

ympäri Suomea. Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja täyttä-

mällä kyselylomakkeen vastaajat antoivat luvan käyttää lomakkeen tietoja tässä 

tutkimuksessa. Tästä tiedotettiin heille saatekirjeessä. (ks. liite 1.) Vastaajia ei 

myöskään houkuteltu mukaan tarjottavilla eduilla (ks. Mäkinen 2006, 87). Ai-

neiston keruu ei oletettavasti häirinnyt vastaajien työpäivää, sillä siihen vastaa-

miseen kului aikaa vain noin kymmenen minuuttia, eikä sosiaalista mediaa ole 

lupa käyttää työpäivän aikana. 

Vastaajien anonymiteetti säilyi koko tutkimuksen ajan, sillä tutkimukseen 

haettiin osallistujia Facebookin materiaalipankkien avulla. Tutkimukseen sai 

osallistua kaikki varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät ja lomake täytettiin 
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internetissä, missä vastaukset tallentuivat anonyymeinä suoraan Webropol –oh-

jelmistoon. Tallentuneista vastauksista ei yksittäisiä vastaajia pysty tunnista-

maan, eikä lomakkeella kyselty tietoja joista vastaajia pystyisi tunnistamaan. 

Anonymiteetillä ei pelkästään pyritty takaamaan tutkimuksen eettisyyttä vaan 

se lisäsi tutkijan vapautta käsitellä ainestoa mikä puolestaan lisäsi tutkimuksen 

objektiivisuutta (ks. Mäkinen 2006, 114.) 

Ennen aineiston keruuta Mäkisen (2006, 81, 120) mukaan tulee pohtia tutki-

musaineistoon liittyviä kysymyksiä. Tämän tutkimuksen alkuperäinen sekä koo-

dattu aineisto säilytettiin koko tutkimuksen ajan tutkijan henkilökohtaisella sa-

lasanasuojatulla tietokoneella. Koodattu aineisto säilytään salasanasuojattuna 

tietokoneella vielä tutkimuksen valmistuttua mahdollista jälkitarkastusta varten 

(ks. Mäkinen 2006, 81). 

5.3.1   Reliabiliteetti 

Reliabiliteetin avulla kuvataan tutkimuksen toistettavuutta. Tutkimusta voidaan 

pitää reliaabelina, jos tutkimus pystytään toistamaan uudelleen saaden saman-

suuntaisia vastauksia. (Metsämuuronen 2005, 64-65; Mäkinen 2006, 87; Vilkka 

2014, 149.) Verkkokysely aineistonkeruumenetelmänä saattoi heikentää tutki-

muksen toistettavuutta, sillä tutkittavat saivat vastausohjeet vain saatekirjeessä 

ja kysymysten ohessa. Näin ollen vastaajilla ei ollut mahdollisuutta esittää tar-

kentavia kysymyksiä tutkijalle suoraan, vaan heidän olisi pitänyt ottaa yhteyttä 

tutkijaan sähköpostitse. Toisaalta tutkija julkaisi kyselyn omalla henkilökohtai-

sella Facebook tunnuksellaan, joten vastaajat pystyivät esittämään tarkentavia 

kysymyksiä myös suoraan Facebookissa. Tämä olisi kuitenkin vaatinut tutkijalta 

ympärivuorokautista päivystystä mahdollisista tarkentavista kysymyksistä. 

Koska tutkija ei ollut välittömässä yhteydessä tutkittavien kanssa, vastaajat ovat 

voineet ymmärtää kysymyksiä eri tavalla kuin ne oli tarkoitettu (ks. Valli 2015, 

89-91). 

Vaikka kyselylomake pilotoitiin ennen varsinaista aineiston keruuta nais-

puolisilla lastentarhanopettajilla (ks. Vehkalahti 2008, 48), osasta vastauksista 

paljastui väärin ymmärrettyjä kysymyksiä. Kysyttäessä työskentelykuntaa osa 

oli vastannut maakunnan. Tämän olisi voinut välttää kysymällä kaupunkia, jossa 
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vastaaja työskentelee. Kysyttäessä vastaajan ikää yksi vastaaja oli ilmoittanut 

koko syntymäaikansa. Tästä tutkijan oli kuitenkin helppo laskea vastaajan ikä 

numeroina. Oletettavasti lomakkeen testaaminen etukäteen onnistui hyvin, sillä 

melkein kaikki vastaajat olivat täyttäneet kaikki kohdat lomakkeesta kiitettä-

västi. Toisaalta verkkokyselyssä voidaan varmistaa, että jokaiseen kysymykseen 

on pakko vastata. Vastaajaa ei päästetä kyselyssä eteenpäin, ennen kuin on täyt-

tänyt hänelle sopivan vaihtoehdon. (Valli 2015, 94). Pakkovastaamista käytettiin 

tässä tutkimuksessa vain taustatietoja kartoittavissa kysymyksissä. Ainoastaan 

yksi vastaaja oli jättänyt kysymyksen 22 tyhjäksi, joka käsitteli ruokailutilanteita 

koskevia tekijöitä. 

Suuressa roolissa aineistonkeruun kannalta oli kyselylomakkeen ohessa 

oleva saatekirje, sillä tutkija ei tavannut vastaajia henkilökohtaisesti. Saatekir-

jeessä kerrottiin vastaajille tutkimuksen taustasta sekä annettiin ohjeita kyselyyn 

vastaamiseen. Saatekirjeen sisältö sekä ulkoasu ovat tärkeässä roolissa aineiston-

keruun onnistumisen kannalta, koska vastaaja päättää niiden perusteella osallis-

tuuko tutkimukseen vai ei. (Vehkalahti 2008, 48; Vilkka 2014, 81.) Onnistunut 

saatekirje on Vilkan (2014, 82-88) mukaan kohtelias ja puhuttelee vastaajaa sekä 

siitä ilmenee tutkimuksen tavoitteet, tutkijan yhteystiedot ja käytännön järjeste-

lyt. Saatekirjeen laatimisessa pyrittiin noudattamaan onnistuneen saatekirjeen 

tunnusmerkkejä (ks. Vilkka 2014, 82-88). Myös vastausohjeisiin pyrittiin panos-

tamaan, sillä ne ovat tärkeä tekijä onnistuneen kyselyn kannalta. Ohjeista tehtiin 

mahdollisimman lyhyet ja napakat, joista ilmeni selkeästi mitä kysymyksillä ha-

ettiin takaa (ks. Valli 2015, 91). 

Tutkimuksen aineisto kerättiin ennen hiihtolomia yhden päivän aikana hel-

mikuussa 2017. Lomake jaettiin Facebookin materiaalipankkeihin sunnuntai-il-

tana ja seuraavaan aamuun mennessä tutkimukseen oli vastannut yli 500 henki-

löä. Tutkimuksen luotettavuutta saattaa heikentää sosiaalisen median kautta 

hankittu aineisto, sillä Facebookin materiaalipankeissa voi olla myös ulkopuoli-

sia jäseniä. Toisaalta yhden päivän aikana saatu vastausmäärä kertoo tutkimuk-

sen kiinnostavuudesta ja ajankohtaisuudesta. Kuitenkaan tutkijalla ei voi olla 

täyttä varmuutta siitä, kuka lomakkeen on todellisuudessa täyttänyt (Valli 2015, 

88). 
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5.3.2   Validiteetti 

Tarkasteltaessa tutkimuksen validiteettia pohditaan, mittaako tutkimus sitä, 

mitä sen oli tarkoitus mitata eli tässä tutkimuksessa varhaiskasvatuksessa tarjot-

tavien aterioiden laatua ja merkitystä lapsen hyvinvoinnille (Metsämuuronen 

2005, 65; Vilkka 2014, 150; Vehkalahti 2008, 41). Validiteetti voidaan jakaa ulkoi-

seen ja sisäiseen validiteettiin eli yleistettävyyteen ja tutkimuksen omaan luotet-

tavuuteen (Metsämuuronen 2005, 65). Tämän tutkimuksen ulkoista validiteettia 

voidaan pitää hyvänä, sillä aineisto kerättiin ympäri Suomea. Tutkimuksessa 

hyödynnettiin satunnaisotantaa, otoskoko on melko suurehko ja laajalta alueelta, 

joten tulokset voidaan yleistää koskemaan perusjoukkoa eli suomalaisia varhais-

kasvattajia. (ks. Metsämuuronen 2005, 57; Vehkalahti 2008, 43.)  

Tutkimuksen sisäistä validiteettia taas pyrittiin lisäämään laatimalla kyse-

lylomakkeen yhteyteen saatekirje sekä kysymysten yhteyteen vastausohjeet. 

Metsämuurosen (2005, 65) mukaan sisäisen validiteetin voi jakaa vielä sisällön 

validiuteen, käsitevalidiuteen sekä kriteerivalidiuteen. Sisällön validiuteen vai-

kuttavat tässä tutkimuksessa käytetyt teorian mukaiset käsitteet, joita on avattu 

aiempien tutkimusten sekä alan muun kirjallisuuden avulla. Tutkimuksen si-

säistä validiteettia taas voi heikentää omien mittareiden käyttö. Aiheesta ei ole-

tettavasti ole tehty juuri samanlaista tutkimusta, joten aiempien tutkimusten lo-

makkeita ei pystytty tässä tapauksessa hyödyntämään.  

Tulosten vertailu aiempien tutkimusten tuloksiin lisää tutkimuksen luotet-

tavuutta. Tämän tutkimuksen tuloksia ei kuitenkaan suoraan pystytty vertaa-

maan aiempien tutkimusten tuloksiin, mikä saattaa osaltaan heikentää tutkimuk-

sen sisäistä luotettavuutta.  Tulosten luotettavuus pyrittiin puolestaan varmista-

maan käyttämällä erilaisia määrällisen tutkimuksen analysointimenetelmiä rin-

nakkain, sekä aineistonkeruussa hyödynnettiin suljettuja, avoimia ja monimuo-

toisia kysymyksiä. 
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5.4   Aineiston analyysi 

Ennen varsinaista analyysiä aineisto siirrettiin Webropol –kyselyohjelmistosta 

IBM SPSS Statistics 24 –analysointiohjelmaan, jossa aineisto tarkistettiin ja muu-

tettiin virheellisyyksien osalta. Osassa vastauksista oli käytetty kunnista lyhen-

nettä, jotka korvattiin kunnan koko nimellä. Kysyttäessä vastaajan koulutustaus-

taa korkeimman koulutuksen mukaan, muutama oli vastannut ylemmän ammat-

tikorkeakoulututkinnon luokkaan muu tutkinto. Nämä siirrettiin luokkaan 

AMK-tutkinto. Yhtään lomaketta, ei oltu täytetty puutteellisesti, joten yhtään 

vastausta ei poistettu lopullisesta aineistosta. 

Vastaajien perustietoja kartoittavista kysymyksistä tarkasteltiin niitä ku-

vaavia tietoja: frekvenssit, prosenttiosuudet, keskiarvot, keskihajonnat, mediaa-

nit, moodit sekä minimi- ja maksimiarvot. Ennen varsinaista analyysiä aineistoa 

muokattiin helpommin käsiteltävään muotoon. Vastaajien iästä sekä työskente-

lykunnista muodostettiin uudet luokitellut muuttujat, jotta vastausten analysoi-

misesta tuli mielekkäämpää. Aterioiden laatua koskevista kysymyksistä muo-

dostettiin summanmuuttujat, koskemaan aterioiden kokonaislaatua. Myös vas-

taajien omasta syömisestä työpäivän aikana muodostettiin kaksiluokkaiset 

muuttujat. 

Vastaajien työskentelykunnat jaettiin viiteen luokkaan, joita olivat Etelä-

Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Keski-Suomi sekä Pohjois-Suomi. Yksi vastaus 

oli saatu Espanjan Costa Blancasta, joten tätä vastausta ei ryhmitelty mihinkään 

näistä Suomen alueista. Luokat jaettiin graafisesti Suomen kartalla, sen mukaan 

missä päin Suomea vastaajan työskentelykunta sijaitsi. Luokittelussa on käytetty 

summittaista jaottelua, eli esimerkiksi Mikkeli ja Kuopio on luokiteltu Itä-Suo-

men ryhmään ja Oulun lähettyvillä sijaitsevat kunnat Pohjois-Suomeen. Ikäryh-

miä muodostettiin kolme, jotka olivat 21–29 -vuotiaat, 30–49 -vuotiaat sekä 50–

70 -vuotiaat.  

Vastaajien koulutustaustoista muodostettiin neliluokkainen muuttuja. Luo-

kat olivat yliopiston käyneet, ammattikorkeakoulun tai ylemmän ammattikor-

keakoulun käyneet, toisen asteen käyneet sekä muun koulutuksen käyneet. Yli-

oppilaista sekä ammatillisen koulutuksen saaneista muodostettiin toisen asteen 
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koulutuksen luokka sekä AMK- tai YAMK –koulutuksen saaneista ammattikor-

keakoulutuksen luokka. Muille luokille ei tehty muutoksia. 

Kaikki vastaajat jaettiin kahteen ryhmään sen perusteella, kuinka usein he 

söivät yksiköissään tarjoamaa ruokaa. Ryhmät jaettiin jokaisen aterian kohdalla 

erikseen, jotta ryhmiä pystyttiin vertailemaan aterioittain. Nämä ryhmät olivat: 

Ei koskaan tai harvoin syövät sekä päivittäin tai melkein päivittäin syövät. Ennen 

aterioiden laatua koskevien summanmuuttujien laatimista kysymyksien 15–19 

kohdista a ja d luotiin käänteiset muuttujat, jotta kaikkien aterioiden laatua kos-

kevien kysymysten vastausasteikko olisi samansuuntainen. (ks. Metsämuuronen 

2006, 508.) Aterioiden laatua mittaavien kysymysten reliabiliteetti mitattiin 

Cronbachin α:n avulla. Reliabiliteetti oli hyvä kaikkien aterioiden kohdalla: aa-

mupala (α = .84), lounas (α = .88), välipala (α = .85), päivällinen (α = .90) sekä 

iltapala (α = .86). 

Aineiston analyysissä käytetyt menetelmät on esitetty taulukossa 2. Henki-

lökunnan syömistä yksiköissä tutkittiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoi-

men avulla, koska muuttujat eivät olleet normaalisti jakautuneita, mutta vähin-

tään järjestysasteikollisia. (ks. Metsämuuronen 2006, 341.) Aterioiden laadun si-

sältöjen korrelaatiota mitattiin Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla, koska 

muuttujat olivat normaalisti jakautuneita, vähintään välimatka-asteikollisia sekä 

havaintojen määrä oli suuri (ks. Metsämuuronen 2006, 344).  

Aterioiden laadun yhteyttä valmistuspaikkaan, sekä alueen ja yksikön vai-

kutusta aterian laatuun tutkittiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä 

(ANOVA), koska se soveltui suuren ja normaalijakaumaa noudattavan aineiston 

analysointiin. Varianssianalyysillä pystyttiin vertailemaan useamman kuin kah-

den ryhmän välisiä keskiarvoja toisiinsa. (ks. Metsämuuronen 2005, 725.) Krus-

kal-Wallisin –testillä tarkistettiin alueen ja yksikön vaikutusta aterioiden laatuun, 

sillä muuttujien normaalijakaumat olivat kyseenalaisia. Tämä testi soveltuu use-

amman kuin kahden ryhmän keskiarvojen vertailuun silloin, kun muuttujat eivät 

ole normaalisti jakautuneita. (ks. Metsämuuronen 2005, 1051.) 
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TAULUKKO 2. Analyysimenetelmät 

Tutkimuskysymys Tutkittava asia Analyysitapa 

1.   Syökö päiväkodinhenkilö-
kunta päiväkodissa tarjotta-
via ruokia ja mitkä ovat 
syyt olla syömättä? 

Mitä aterioita henkilökunta 
syö? 

Frekvenssijakaumat, ristiintau-
lukointi, Spearmanin järjestys-
korrelaatiokerroin rs 

Mitkä ovat syyt olla syö-
mättä yksikössä tarjottavia 
ruokia? 

Frekvenssijakaumat, Mann-
Whitneyn U -testi (U) 

2.   Eroavatko päiväkodissa tar-
jottavat ateriat sisällöllisesti 
toisistaan? 

Eri aterioiden laatu ylei-
sesti 

Frekvenssijakaumat, Pearsonin 
korrelaatiokerroin 

Aterian laadun yhteys 
ruoan valmistuspaikkaan 

Ristiintaulukointi ja Khiin ne-
liötesti x2, yksisuuntainen va-
rianssianalyysi (ANOVA) 

Alueen ja yksikön vaikutus 
aterioiden laatuun 

Yksisuuntainen varianssiana-
lyysi (ANOVA), Kruskal-Wal-
lisin-testi (H) 

3.   Kuinka päiväkodin henkilö-
kunta kokee ravitsemuksen 
ja päiväkotiruokailun mer-
kityksen lapsen hyvinvoin-
nille? 

Ruokailun merkitys lapsen 
hyvinvoinnille 

Frekvenssijakaumat, T-testi 

Lapsen suhde ruokaan ja 
syömiseen 

Ristiintaulukointi ja khiin ne-
liötesti x2 

Monipuoliset ja terveelliset 
ruokailutottumukset 

Ristiintaulukointi, T-testi, 
Mann-Whitneyn U-testi (U) 

Sekä päiväkotiruokailun merkitystä lapsen hyvinvoinnille, että aterioiden ter-

veellisyyden, monipuolisuuden sekä ravitsemussuositusten mukaisuuden yh-

teyttä tutkittiin T-testillä, sillä se soveltuu normaalisti jakautuneen sekä vähin-

tään välimatka-asteikollisen otoksen analysointiin. (ks. Metsämuuronen 2005. 

365.) T-testillä sekä Mann-Whitneyn U -testillä tutkittiin myös monipuolisten ja 

terveellisten ruokailutottumusten yhteyttä ruokailutilanteita koskeviin tekijöi-

hin. Mann-Whitneyn U –testiä käytettiin osaltaan, koska kaikki muuttujat eivät 

olleet normaalisti jakautuneita. (ks. Metsämuuronen 2005, 365, 552.)  

Pearsonin korrelaatiokertoimen, Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoi-

men, yksisuuntaisen varianssianalyysin, Kruskal-Wallisin testin, T-testin sekä 

Mann-Whitneyn U –testin lisäksi analyysissä käytettiin frekvenssijakaumien tar-

kastelua ristiintaulukoinnin avulla. 
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6   TULOKSET  

6.1   Tutkittavat 

Tulosten raportoinnissa on käytetty pyöristettyjä valideja prosenttilukuja, joten 

summaksi ei välttämättä tule jokaisessa tapauksessa täyttä 100 %.  

Tutkimukseen vastasi 501 henkilöä, joista enemmistö (n = 492; 98.2 %) oli 

naisia, 1.6 % miehiä (n = 8) sekä 0.2 % jotain muuta sukupuolta (n = 1). Vastaajat 

olivat iältään keskimäärin 36.68-vuotiaita (vaihteluväli 21–70 v). Noin kolmasosa 

vastaajista (n = 158, 31.5 %) oli 21–29-vuotiaita, puolet (n = 277, 55.3 %) 30–49-

vuotiaita ja vähemmistö (n=66, 13.2 %) vastaajista jakaantui ikävälille 50–70. 

Koulutukseltaan suurin osa oli käynyt toisen asteen ammatillisen koulun (n 

= 188, 37.5 %), esimerkiksi lähihoitajakoulun. Ammattikorkeakoulutuksen saa-

neita oli vastaajista 28.5 % (n = 143) ja kasvatustieteen kandidaatteja, maistereita 

tai tohtoreita 28.9 % (n = 145). Ylioppilaita vastaajista oli 0.8 % (n = 4) ja muita 

koulutuksen käyneitä 4.2% (n = 21), johon sisältyi muun muassa opistotason kou-

lutuksen saaneita lastentarhanopettajia.  

Valtaosa vastaajista työskenteli kunnallisessa päiväkodissa (n = 414, 82.6%). 

Vastaajista 17.4% (n = 87) kertoi työskentelevänsä yksityisellä puolella. Päiväko-

dissa kertoi työskentelevänsä jopa 94.2% (n = 472) vastaajista, perhepäivähoita-

jina 1.4% (n = 7) ja jossain muussa paikassa 22 (4.4%) vastaajaa. Muita yksikköjä 

olivat koulun yhteydessä toimiva esikoulu sekä kerhot. Vastaajien työpaikka ja 

työsektori on kuvattu kuviossa 3.  
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KUVIO 3. Vastaajien jakautuminen yksiköittäin ja sektoreittain (N = 501) 

Tutkimukseen vastasi varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviä ympäri 

Suomea. Vastaajat jaoteltiin työskentelykuntien perusteella viiteen alueeseen, 

jotka on kuvattu kuviossa 4. Suurin osa n. 40 % (n = 202) vastaajista työskenteli 

Etelä-Suomessa. Noin viidesosa (n = 102, 20.4 %) Keski-Suomessa, 19.2% (n = 96) 

Länsi-Suomessa sekä selvänä vähemmistönä Itä-Suomesta (n = 42, 8.4 %) ja 

Pohjois-Suomesta (n = 58, 11.5 %). Yksi vastaaja työskenteli Suomen rajojen 

ulkopuolella, joten hän kuului ryhmään muu alue (n = 1, 0.2 %). 

 

KUVIO 4. Vastaajien jakautuminen alueittain (N = 501)  
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6.2   Päiväkodin henkilökunnan omat ruokailutottumukset työ-
päivän aikana 

Lomakkeella tiedusteltiin mitä aterioita vastaajan yksikössä tarjoillaan päivittäin. 

Lounas tarjoiltiin kaikissa yksiköissä päivittäin (n = 501, 100 %). Aamupalaa (n = 

490, 97.8 %) ja välipalaa (n = 497, 99.2 %) tarjoiltiin lähes kaikissa yksiköissä, kun 

taas päivällistä tarjoiltiin vain 13 % (n = 65) ja iltapalaa 11.4 % (n = 57) yksiköistä. 

Oletettavasti päivällistä ja iltapalaa tarjoavat ovat vuoropäivähoitoa tarjoavia yk-

sikköjä. Niistä vastaajista, jotka vastasivat päivällisen kuuluvan tarjoiltaviin ate-

rioihin, söi sen päivittäin 0.4 % (n = 2) ja iltapalan osalta vastaajista yksi (0.2 %) 

kertoi syövänsä myös iltapalan päivittäin. Päivällisen ja iltapalan syömistä vas-

taajien kesken ei ollut mielekästä tutkia, joten ne on jätetty tässä yhteydessä huo-

miotta.  

Päiväkodinhenkilökunnan omaa syömistä työpäivän aikana tarkasteltiin 

erikseen jokaisen aterian kohdalla. Syömistä tarkasteltiin myös sen osalta, poik-

kesiko päiväkodeissa tarjotun ruoan syöminen alueittain tai yksiköittäin. Vastan-

neista enemmistö (n = 280, 59.7 %) ilmoitti, että ei syö työpaikallaan tarjottavaa 

aamupalaa koskaan. Selvä vähemmistö (n = 28, 5.6 %) kertoi syövänsä aamupa-

lan päivittäin ja melkein joka päivä aamupalan söi 12.2 % (n = 61) vastaajista. 

Lounaan vastanneista päivittäin söi 57.3 % (n = 287) ja 13.2 % (n = 66) ilmoitti että 

ei syö lounasta koskaan. Päiväkodissa tarjottavaa välipalaa vastanneista melkein 

puolet (n = 239, 47.7 %) ei syönyt koskaan, kun taas selvä vähemmistö söi välipa-

lan joka päivä (n = 27, 5.4 %).  

Tutkimuksessa selvitettiin myös alueellisia eroja yksiköitten tarjoamien ate-

rioiden syömisessä. Alueiden jakaumat poikkesivat toisistaan aamupalan syömi-

sessä tilastollisesti merkitsevästi toisistaan [x2(4) = 16.89, p =.002]. Kuviossa 5 on 

kuvattu henkilökunnan aamupalan ja lounaan syöminen alueiden mukaan. Itä-

suomalaisista 29.3 % kertoi syövänsä aamupalan päivittäin tai melkein päivittäin, 

kun taas keskisuomalaisista päivittäin tai melkein päivittäin aamupalan kertoi 

syövänsä vain 10.3 % vastaajista.  
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KUVIO 5. Henkilökunnan aamupalan ja lounaan syömisen jakauma alueittain 

Yksiköiden lounaan tarjoamista hyödynnettiin alueittain tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi [x2(4) = 22.69, p <.001]. Länsisuomalaisista 80.2 % (n = 77), itäsuo-

malaisista 78.6 % (n = 33), pohjoissuomalaisista 75.9 % (n = 44), eteläsuomalaisista 

69.3 % (n = 140) söi yksikössään tarjottavan lounaan päivittäin tai melkein päivit-

täin, kun taas keskisuomalaisista vain 52 % (n = 53) (sovitetut standardoidut jään-

nökset 1.3; -4.3; 2.6; 1.1). Välipalan syömisessä [x2(4) = 8.46, p =.076] ei ollut tilas-

tollisesti merkitsevää eroa alueiden kesken. 

Kuten taulukosta 3 näkyy, eri yksiköissä työskentelevien välillä oli keskiar-

voja tarkastelemalla hyvin suuria eroja, siinä mitä yksiköissä tarjottavia aterioita 

vastaajat syövät. Taulukossa on kuvattu syötyjen aterioiden määrä prosentuaali-

sesti. 

TAULUKKO 3. Vastaajien kaikkien aterioiden syöminen yksiköittäin 

Ateria Päiväkoti Perhepäivä-hoito Joku muu Kaikki p 

 % % % %  

Aamupala 17 86 24 19 .000*** 

Lounas 68 100 91 70 .016* 

Välipala 21 86 36 23 .000*** 

*p <.05, **p<.01, ***p<.001 	  	   	  	   	  	  
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Vastaajien aamupalan ja välipalan syöminen korreloivat kohtalaisesti keskenään 

(rs =.68, p < .001). Tämä tarkoittaa, että aamupalan ja välipalan syöminen vasta-

sivat joltain osin toisiaan. Jos vastaaja ei syönyt aamupalaa, useimmiten hän ei 

myöskään syönyt välipalaa. Suurin osa vastaajista kuitenkin söi yksikössä tarjot-

tavan lounaan (n.58 %), joten lounaan välistä korrelaatiota aamupalan ja välipa-

lan kanssa voidaan pitää heikkona.  

Vastaajat, jotka eivät hyödyntäneet yksiköissä tarjottavia aterioita, kertoivat 

suurimmaksi syyksi jonkun muun syyn (ka = 3.25, kh = 1.25). Toiseksi suurin syy 

yleisesti olla syömättä oli, että ruoka ei vastannut vastaajan tarpeita (ka = 3.24, 

kh = 1.40) Kuten taulukosta 4 näkyy, suuria eroja syiden välillä ei ilmennyt. Tau-

lukosta ilmenee niiden vastaajien, jotka eivät syöneet kyseistä ateriaa koskaan tai 

söivät sen harvoin, syiden keskiarvot.  

TAULUKKO 4. Vastaajien syiden keskiarvot aterioittain asteikolla 1-5 

    Ateria, jota ei syö ka (kh)   

Syy Aamupala Lounas Välipala Kaikki ateriat 

Ruoka on kallista 2.60 (1.37) 2.97 (1.40) *** 2.63 (1.37) 2.59 (1.37) 

Ruoka ei vastaa 
tarpeitani 3.27 (1.40) 3.88 (1.18) *** 3.31 (1.40) 3.24 (1.40) 

Haluan valmistaa 
itse omat ruokani 2.91 (1.49) 3.92 (1.13) 2.96 (1.47) 2.92 (1.48) 

Ei kuulu ope-
tus/esimerkkiate-
ria 

2.22 (1.66) 2.34 (1.69) 2.20 (1.65) 2.19 (1.64) 

Joku muu 3.27 (1.26) 3.56 (1.09) 3.27 (1.24) 3.25 (1.25) 

Asteikko 1-5 (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä 
***p <. 001     

Aamupalan suhteen syyt eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Ne, jotka eivät 

syöneet lounasta (ka =2.97, kh = 1.40) kokivat ruoan olevan kallista (U = 13145.00, 

p <.001), halusivat itse valmistaa ruokansa (U =6310.00, p <.001), sekä kokivat 

että ruoka ei vastaa heidän tarpeitaan (U = 10366.00, p <.001). Muita syitä vastaa-

jat saivat täsmentää avoimella kysymyksellä. Näitä syitä olivat muun muassa, 

etteivät aamupala ja välipala kuuluneet henkilökunnalle, vastaaja halusi valmis-

taa itse oman ruokansa erityisen ruokavalionsa vuoksi sekä siksi että työaika al-

koi vasta aamupalan jälkeen. 
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6.3   Varhaiskasvatuksessa tarjottavat ateriat 

Yksiköissä tarjottavien aterioiden sisällöllistä laatua tarkasteltiin kunkin aterian 

kohdalla erikseen. Aterioita tarkasteltiin myös sen osalta, koetaanko niiden laa-

tujen välillä eroja keskenään. Vastanneista (N = 501) noin kolmasosa (n = 158, 

32.2 %) oli täysin tai osin samaa mieltä, siitä että heidän yksikössään tarjottava 

aamupala on laadukasta. Täysin tai osin samaa mieltä lounaan laadusta oli vas-

taajista 39.5 % (n = 198) kun taas välipalan laadukkaaksi koki täysin tai osittain 

vain 19.3 % (n = 96). Aamupalan laatu koettiin yleisesti vastanneiden (N = 501) 

kesken melko laadukkaaksi (ka = 3.46, kh = .87). Myöskin lounas (ka = 3.5, kh = 

.94) koettiin melko laadukkaaksi, kun taas välipalan (ka = 3.1, kh = .87) laatu ko-

ettiin hieman vähemmän laadukkaaksi.  

Ruoan laatuun oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä riippumatta siitä, missä 

ruoka valmistetaan. Aamupalan laadussa koettiin eroja sen suhteen, mistä ruoka 

yksikköön tuli (F(2, 487) = 3.47, p <.05). Ne yksiköt, joille ruoka tuli alueelliselta 

keskuskeittiöltä (ka = 3.39, kh = 0.86) kokivat aamupalan vähemmän laaduk-

kaammaksi kuin ne, joissa oli oma keittiö (ka = 3.60, kh = .9) tai ruoka tuli jostain 

muualta (ka = 3.60, kh = 0.86). Erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkit-

seviä Post Hoc testi Scheffellä testattuna.  

Eri ruoanvalmistuspaikat erosivat toisistaan lounaan laadun suhteen (F(2, 

498) = 4.82, p <.01), siten että  ne yksiköt joissa oli oma keittiö ja keittäjä (ka = 3.78, 

kh = 1.05) kokivat lounaan laadukkaammaksi kuin ne, joihin lounas tuotiin alu-

eellisesta keskuskeittiöstä (ka = 3.43, kh = 0.90). Myöskin välipalan suhteen ruoan 

valmistus paikalla oli tilastollisesti merkitsevä ero (F(2, 494) = 4.89, p <.01). Jos yk-

sikössä oli oma keittiö (ka = 3.33, kh = 0.93) välipala koettiin hieman laadukkaam-

maksi kuin, jos välipala valmistettiin alueellisessa keskuskeittiössä (ka = 3.01, kh 

= 0.81). Taulukosta 5 ilmenee kaikkien aterioiden koettu laatu suhteutettuna ate-

rioiden valmistuspaikkaan. 
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TAULUKKO 5. Ruoan valmistuspaikan merkitys aterian laadussa 

 Oma keittiö ja 
keittäjä 
ka (kh) 

Alueellinen kes-
kuskeittiö 

ka (kh) 

Muu 

ka (kh) 

Kaikki 

ka (kh) p 

Aamupala 3.60 (0.9) 3.39 (0.86) 3.60 (0.86) 3.46 (0.87) .032* 

Lounas 3.78 (1.05) 3.43 (0.90) 3.52 (0.90) 3.51 (0.94) .008** 

Välipala 3.33 (0.93) 3.01 (0.81) 3.15 (0.97) 3.09 (0.87) .008** 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
    

Yksiköt, joissa ruoka valmistettiin itse omassa keittiössä, kokivat aamupalan ole-

van houkuttelevamman näköistä kuin niissä yksiköissä johon ruoka tuotiin alu-

eelliselta keskuskeittiöltä [x2(8) = 15.68, p =.047]. Omassa keittiössä valmistettu 

lounas koettiin terveellisemmäksi kuin keskuskeittiössä valmistettu lounas [x2 (8) 

= 29.32, p <.001] sekä enemmän maukkaaksi kuin keskuskeittiössä tai muussa 

paikassa valmistettu lounas [x2(8) = 24.99, p =.002].  Välipalan terveellisyyden 

[x2(8) = 18.99, p =.015] ja monipuolisuuden [x2(8) = 19.87, p =.011] suhteen vas-

taukset olivat ristiriidassa keskenään. Terveelliseksi omasta keittiöstä tarjottavan 

ruoan koki osin 44.3 % sekä osin ei terveelliseksi 28.4 % ja alueellisesta keskus-

keittiöstä tarjottavan välipalan terveelliseksi koki osin 37.7 % ja osin ei terveel-

liseksi 37.3 % sekä jostain muualta tulevan välipalan osin terveelliseksi koki 36.4 

% ja osin ei terveelliseksi 41.6 %.  

Eri alueet erosivat toisistaan välipalan laadussa tilastollisesti melkein mer-

kitsevästi toisistaan (F(4, 491) = 2.472, p <.05), siten, että keskisuomalaiset (ka = 2.99, 

kh = 0.90) olivat tyytymättömimpiä välipalanlaatuun kuin itäsuomalaiset (ka = 

3.45, kh = 0.80). Tarkasteltaessa kaikkia varhaiskasvatuksessa tarjottavien ateri-

oiden laatua alueittain, tilastollisesti merkitseviä eroja ei ilmennyt aamupalan 

(F(4, 484) = 2.128, p =.076), eikä lounaan (F(4, 495) = 1.351, p =.250) suhteen.  
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TAULUKKO 6. Aterioiden laatu alueittain 

  
Etelä- 
Suomi  
ka (kh) 

Itä-Suomi  
ka (kh) 

Keski- 
Suomi  
ka (kh) 

Länsi- 
Suomi  
ka (kh) 

Pohjois- 
Suomi  
ka (kh) 

Kaikki 
 ka (kh) p 

Aamupala 3.39 (0.89) 3.81 (0.73) 3.44 (0.86) 3.45 (0.86) 3.52 (0.89) 3.46 (0.87) .076 

Lounas 3.42 (0.97) 3.69 (0.81) 3.47 (0.93) 3.63 (0.90) 3.53 (0.94) 3.51 (0.94) .250 

Välipala 3.06 (0.88) 3.45 (0.80) 2.99 (0.90) 3.15 (0.80) 3.03 (0.87) 3.09 (0.87) .044* 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001         

Aterioiden laatua tutkittiin myös yksiköiden välillä.  Eri yksiköt erosivat toisis-

taan välipalan laadun suhteen (F(2, 494) = 4.294, p =.014), siten että perhepäivähoi-

dossa (ka = 4.02, kh = 1.12) työskentelevät olivat päiväkodeissa (ka = 3.07, kh = 

0.86) ja muualla (ka = 3.17, kh = 0.81) työskenteleviä tyytyväisempiä välipalan 

laatuun.  Taulukossa on 7 kuvattuna aamupalan, lounaan ja välipalan laadut yk-

siköittäin.  

TAULUKKO 7. Aterioiden laatu yksiköittäin 

  Päiväkoti 
ka (kh) 

Perhepäivä 
hoito 

ka (kh) 

Muu 
ka (kh) 

Kaikki 
ka (kh) p 

Aamupala 3.44 (0.86) 4.21 (1.13) 3.60 (0.97) 3.45 (0.87) .054 

Lounas 3.50 (0.93) 4.48 (0.69) 3.39 (1.03) 3.51 (0.94) .019* 

Välipala 3.07 (0.86) 4.02 (1.12) 3.17 (0.81) 3.09 (0.87) .014* 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001     

Lounaan laatua tutkittaessa eri yksiköiden välillä ilmeni myös tilastollisesti mer-

kitseviä eroja (F(2, 498) = 3.991, p =.019). Perhepäivähoidossa (ka = 4.48, kh = 0.69) 

työskentelevät olivat päiväkodeissa (ka = 3.49, kh = 0.93) ja muualla (ka = 3.38, 

kh = 1.03) työskenteleviä tyytyväisempiä myös lounaan laatuun. Aamupalan laa-

dussa ei eri yksikköjen välillä ilmennyt tilastollisesti merkitseviä eroja (F(2, 487) = 

2.945, p =.054).  
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6.4   Päiväkotiruokailun merkitys lapsen hyvinvoinnille 

Vastaajista 89 % (n = 444) koki päiväkotiruokailun tukevan lapsen hyvinvointia. 

Melkein jokainen (n = 458, 91.4 %) koki päiväkotiruokailun edistävän myöntei-

sesti lapsen suhdetta ruokaan ja syömiseen, mutta vastaajista 76.4 % (n = 382) 

koki päiväkotiruokailun tukevan monipuolisia ja terveellisiä ruokailutottumuk-

sia. Vastausta sai täsmentää avoimen kentän avulla, mihin useimmat olivat pe-

rustelleet päiväkodissa tarjottavan ruoan olevan tärkeää lapsen jaksamisen kan-

nalta. Vastaukista ilmeni myös, että ruoka tukee lapsen hyvinvointia, koska se 

on terveellistä ja monipuolista sekä tarkoin mietittyä, kun taas osa koki päiväko-

tiruoan liian einespitoiseksi, hiilihydraattipitoiseksi sekä tuoreiden hedelmien ja 

kasvisten määrän olevan olematonta. Osa myös kyseenalaisti rasvattomien mai-

totuotteiden sekä kasvirasvalevitteiden käyttöä.  

Tutkimuksessa selvitettiin niiden, jotka kokevat päiväkotiruokailun tuke-

van lapsen hyvinvointia sekä niiden, jotka eivät koe päiväkotiruokailun tukevan 

lapsen hyvinvointia välisiä näkemyksiä päiväkodissa tarjottavista aterioista. 

Niillä, jotka eivät koe päiväkotiruokailun tukevan lapsen hyvinvointia oli kriitti-

sempi (ka = 3.60, kh = 1.23) näkemys aamupalan ravinteikkuudesta, kuin niillä 

jotka, kokivat päiväkotiruokailun tukevan lapsen hyvinvointia (ka = 2.32, kh = 

1.19). Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä [t(488) = -7.51, p<.001, d = -1.06]. 

Kuten taulukosta 8 näkyy, niiden jotka kokevat päiväkotiruokailun tukevan lap-

sen hyvinvointia, ovat positiivisempia aterioiden terveellisyyden, ravinteikkuu-

den sekä monipuolisuuden suhteen. 
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TAULUKKO 8. Vastaajien näkemys aterioiden terveellisyydestä, ravinteikkuudesta sekä 

monipuolisuudesta 

  
Päiväkotiruokailu 

ei tue lapsen 
hyvinvointia ka (kh) 

Päiväkotiruokailu 
tukee lapsen 

hyvinvointia ka (kh) 
p 

Aamupalan terveellisyys 3.42 (1.13) 4.07 (0.97) .000*** 

Aamupalan 
ravintoköyhyys 3.60 (1.23) 2.32 (1.19) .000*** 

Aamupalan monipuolisuus 2.24 (1.11) 3.23 (1.22) .000*** 

Lounaan terveellisyys 2.47 (1.14) 3.80 (1.05) .000*** 

Lounaan ravintoköyhyys 3.82 (0.97) 2.29 (1.19) .000***  

Lounaan monipuolisuus 2.70 (1.27) 3.86 (1.09) .000*** 

Välipalan ravintoköyhyys 4.02 (0.81) 3.08 (1.24) .000*** 

Välipalan terveellisyys 2.42 (1.02) 3.10 (1.13) .000*** 

Välipalan monipuolisuus 2.14 (1.11) 2.98 (1.20) .000*** 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
      

Erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä myös aamupalan terveellisyyden 

osalta [t(488) = 4.089, p <.001, d = 0.61]. Ne joiden mielestä päiväkotiruokailu tu-

kee lapsen hyvinvointia (ka = 4.07, kh = 0.97) pitivät aamupalaa terveellisempänä 

kuin ne, joiden mielestä päiväkotiruokailu ei tue lapsen hyvinvointia (ka = 3.42, 

kh = 1.13). Myös lounaan sekä välipalan terveellisyyden, ravintoköyhyyden ja 

monipuolisuuden näkemyksissä oli tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja nii-

den välillä, jotka eivät koe päiväkotiruokailun tukevan lapsen hyvinvointia ja 

jotka taas kokevat. 

Taulukossa 9 on esitetty päiväkotiruokailun merkitystä tukemassa moni-

puolisia ja terveellisiä ruokailutottumuksia suhteessa siihen koetaanko ateriat ra-

vitsemussuositusten mukaisiksi. Ne, jotka kokivat ja eivät kokeneet päiväkoti-

ruokailun tukevan monipuolisia ja terveellisiä ruokailutottumuksia erosivat ti-

lastollisesti merkitsevästi toisistaan sen suhteen koetaanko aamupala ravitse-

mussuositusten mukaiseksi [t(487) = -7.460, p<.001, d = -0.79]. Myös koettiinko 

lounas [t(498) = -7.872, p<.001, d = -0.83] ja välipala [t(494) = -7.079, p<.001, d = -
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0.75] ravitsemussuositusten mukaiseksi erosivat tilastollisesti merkitsevästi nii-

den välillä, jotka kokevat ja eivät koe päiväkotiruokailun tukevan monipuolisia 

ja terveellisiä ruokailutottumuksia. T-testin tulokset tarkastettiin Mann-Whit-

neyn U –testillä, joka antoi samanlaisen tuloksen.  

TAULUKKO 9. Vastaajien näkemys aterioiden ravitsemussuositusten mukaisuudesta 

  

Päiväkotiruokailu 
ei tue monipuolisia 

ja terveellisiä  
ruokailutottumuksia 

ka (kh) 

Päiväkotiruokailu 
tukee monipuolisia 

ja terveellisiä  
ruokailutottumuksia 

 ka (kh) 

p 

Aamupala ei  
ravitsemussuositusten mukaista 2.89 (1.13) 2.00 (1.11) .000*** 

Lounas ei 
ravitsemussuositusten 
 mukaista 

3.11 (1.12) 2.16 (1.16) .000*** 

Välipala ei  
ravitsemussuositusten  
mukaista 

3.47 (1.13) 2.63 (1.11) .000*** 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001    

Kuten kuviosta 6 ilmenee, varhaiskasvatuksessa tarjottavan ruoan kotimaisuutta 

pidetään hyvin tärkeänä (ka = 4.54, kh = 0.69). Myös vähäsuolaisuus (ka = 4.07, 

kh = 0.85), täysjyvätuotteet (ka = 4.37, kh = 0.73) sekä lisätyn sokerin välttäminen 

(ka = 4.07, kh = 0.93) olivat vastaajien mukaan tärkeitä tekijöitä. Ei niin tärkeiksi 

tekijöiksi koettiin maidottomuus (ka = 2.29, kh = 1.05) sekä rasvattomat tuotteet 

(ka = 2.65, kh = 1.20). 

 

KUVIO 6. Vastaajien näkemys päiväkodissa tarjottavasta ruoasta yleisesti 

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

Kotimaisuus
Vähäsuolaisuus

Ei lisättyä sokeria
Eettisyys

Maidottomuus
Luonnonmukaiset tuotteet (luomu)

Täysjyvätuotteet
Rasvattomat tuotteet

1. Ei yhtään tärkeää 2. Ei kovin tärkeää 3. En osaa sanoa

4. Melko tärkeää 5. Hyvin tärkeää
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Tutkittaessa varhaiskasvatuksessa tapahtuvia ruokailutilanteita yleisellä tasolla 

vastaajista 75 % (n = 376) koki ruokailutilanteet opettavaiseksi. Vastaajista 63.7 % 

(n = 319) koki ruokailutilanteet kiireettömiksi, kun taas 20.0 % (n = 100) kiirei-

siksi. Tärkeimpänä tekijänä ruokailutilanteissa vastaajat pitivät rohkaisemista 

kaiken maistamiseen (n = 361, 72.1 %). Toiseksi tärkein tekijä päiväkotiruokai-

lussa oli yhdessä ruokailu (n = 315, 62.9 %) ja 53.3 % (n = 267) vastaajista piti 

käytöstapojen opettelua tärkeänä tekijänä ruokailutilanteissa. Taulukossa 10 on 

eriteltynä niiden vastaajien, joiden mielestä päiväkotiruokailu edistää myöntei-

sesti lapsen suhdetta ruokaan ja syömiseen sekä niiden joiden mielestä ei edistä 

yhteys ruokailutilanteita kuvaaviin ja tärkeinä pidettyihin tekijöihin.  

TAULUKKO 10. Päiväkotiruokailu edistää myönteisesti lapsen suhdetta ruokaan ja syömi-
seen ristiintaulukoituna ruokailutilanteita kuvaavien tekijöiden kanssa 

  Edistää Ei edistä Kaikki p 
 % % %  

Kiireinen 17 51 20 .000*** 

Kiireetön 66 40 64 .002** 

Tutkiva 30 12 28 .036* 

Innostava 26 12 25 .089 

Meluinen 37 61 39 .010** 

Sotkuinen 16 16 16 .910 

Pakollinen 10 35 12 .000*** 

Opettavainen 77 51 75 .001*** 

Joku muu 14 14 14 .908 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001       

Kuten taulukosta 10 ilmenee, niiden joiden mielestä päiväkotiruokailu ei edistä 

myönteisesti lapsen suhdetta ruokaan ja syömiseen kokivat ruokailutilanteet 

enemmän kiireisiksi, pakollisiksi sekä meluisiksi kun taas ne, jotka kokivat päi-

väkotiruokailun edistävän lapsen suhdetta ruokaan ja syömiseen mielestä ruo-

kailutilanteet ovat enemmän kiireettömiä ja opettavaisia. 
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7   POHDINTA

7.1   Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa varhaiskasvattajien näkemyksiä 

päiväkotiruokailun merkityksestä lapsen hyvinvoinnille. Tutkimuksessa selvi-

tettiin myös varhaiskasvattajien näkemyksiä aterioiden laadusta, heidän omaa 

syömistään työpäivän aikana sekä millaisena varhaiskasvattajat kokevat ruokai-

lutilanteet yksiköissään. 

Tutkittaessa henkilöstön omaa syömistä työpäivän aikana saatiin selville, 

että hieman yli puolet vastanneista hyödyntää yksiköissään tarjottavan lounaan 

työpaikasta riippumatta. Kasvavat ruokailutrendit sekä erilaiset allergiat vaikut-

tivat eniten henkilökunnan päätöksiin olla syömättä yksiköissään tarjottavia ate-

rioita. Ruoka ei näin ollen vastannut henkilökunnan tarpeita, joten he halusivat 

mieluummin valmistaa itse omat ruokansa. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset 

henkilökunnan syömisestä ovat ristiriidassa Eliassenin (2011) korostaman aikui-

sen roolin kanssa. Jos päivähoidossa tarjotaan ruokaa, tulisi henkilökunnan 

syödä sitä yhdessä lasten kanssa, jotta lapsi oppii terveellisiä ja monipuolisia ruo-

kailutottumuksia. (Eliassen 2011.) Tulokset ovat ristiriidassa myös varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteiden (2016, 46) kanssa, sillä perusteiden mukaan ruoka-

kasvatuksella on tärkeä rooli terveellisten ja monipuolisten ruokatottumusten 

luojana. 

Varhaiskasvattajien näkemykset aterioiden laadusta olivat pääsääntöisesti 

positiivisia. Ainoastaan välipalan laatu koettiin heikoksi sen ravintoköyhyyden 

sekä sokeripitoisuuden vuoksi, mikä vastaa Ballin ym. (2008) Yhdysvalloissa teh-

dyn tutkimuksen tuloksia. Tässä tutkimuksessa ateriat koettiin ravitsemussuosi-

tusten mukaisiksi, eli ateriat koostuivat lähinnä viljoista, tuoreista vihanneksista 

ja hedelmistä, sekä hyvistä proteiinin ja rasvan lähteistä. Verrattuna Ballin ym. 

(2008) tutkimukseen, jonka mukaan päiväkodissa lapset eivät syöneet tarpeeksi 

viljoja ja vihanneksia, tämän tutkimuksen tulokset vastasivat Lehtisalon ym. 

(2010) Suomessa tehdyn tutkimuksen tuloksia. Toisaalta tässä tutkimuksessa ate-
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rioiden laatu koettiin hyvin ristiriitaiseksi, sillä osan mielestä päiväkodissa tar-

jottava ruoka vastaa kaikilta osiltaan ravitsemussuosituksia sekä on monipuo-

lista ja terveellistä, kun taas osan mielestä ruoka vastasi Edwardsin ym. (2015) 

Australiassa tekemän tutkimuksen tuloksia, eli oli liian einespitoista, hiilihyd-

raattipitoista sekä ravintoköyhää. 

Syitä tälle aterioiden laadun ristiriidalle selittävät varmasti vastaajien omat 

mielipiteet ja asenteet ravitsemusta kohtaan. Osa mieltää rasvattomat maitotuot-

teet, leivän sekä kasvismargariinit terveelliseksi ruoaksi, kun taas osa on alkanut 

kritisoida ja epäillä näiden ruoka-aineiden terveellisyyttä, kuten muun muassa 

Somppi ja Somppi (2015) sekä Kovanen ja Lapinoja (2014). Toisaalta aterioiden 

koettuun laatuun vaikutti myös sen valmistuspaikka. Oma keittiö ja keittäjä ta-

kasivat parempaa ja laadukkaampaa ruokaa mikä selittää sen, että perhepäivä-

hoidossa ruoka koettiin laadukkaammaksi kuin päiväkodeissa tai muissa yksi-

köissä, sillä perhepäivähoitajat valmistavat usein itse päivän ruoat. Aiemmat 

kansainväliset tutkimukset ovatkin osoittaneet, että aterioiden laatu voi vaih-

della maan, sekä sen valmistuspaikan mukaan (ks. esim. Lehtisalo ym. 2010; Pad-

get & Briley 2005; Moreira ym. 2015). 

Verrattuna henkilökunnan omaa päiväkodissa tarjottavan ruoan syömistä, 

sekä syömättä jättämisen syitä aterioiden koettuun laatuun, tulokset eivät ole 

loogisia keskenään.  Tarjottu ruoka koettiin melko laadukkaaksi ja terveelliseksi, 

mutta siitä huolimatta vastaajista melkein puolet ei sitä syönyt. Tämä tulos on 

yllättävä, koska oletuksena oli, että henkilökunnasta suurin osa söisi yksiköis-

sään tarjottavia aterioita ja syitä syömättömyydelle olisi ruon kallis hinta tai että 

vastaajalle ei kuulu opetus/esimerkkiateria. Vaikka varhaiskasvatuksessa tarjo-

tun ruoan tulee olla laadukasta (Ball ym. 2008; Derscheid ym. 2008), voidaan tä-

män tutkimuksen tuloksista päätellä, että ruoka ei kuitenkaan ole tarpeeksi laa-

dukasta henkilökunnalle. Ravinnon tärkeys kuitenkin korostuu varhaislapsuu-

dessa, sillä sen on todettu olevan kriittistä aikaa niin kasvun ja kehityksen kan-

nalta kuin ruokailutottumusten luojana (Brawley & Henk 2014; Golden 2007). 

Kuten Padget ja Briley (2005) ovat todenneet, määrä ei takaa ruoan laatua eikä 
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sopivuutta lapsille, joten voidaanko varhaiskasvatuksessa tarjottavaa ruokaa täl-

löin pitää laadukkaana ja terveellisenä, jos henkilökunnan mukaan se ei vastan-

nut heidän tarpeitaan.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) määritellyt ruokakasva-

tuksen tavoitteet eivät toteutuneet täysin kaikissa tähän tutkimukseen osallistu-

neiden vastaajien yksiköissä. Lähes kaikkien vastaajien mukaan päiväkotiruo-

kailu tukee lapsen hyvinvointia sekä edistää myönteistä suhdetta ruokaan ja syö-

miseen mutta neljäsosan mukaan ruokakasvatus ei tue monipuolisia ja terveelli-

siä ruokailutottumuksia. Toisaalta tulokseen voi vaikuttaa viime vuonna päivi-

tetty VASU, joka ei vielä ole täysin jokaisessa päiväkodissa käytössä. Aikaisem-

mat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että päivähoidolla on positiivinen 

vaikutus lapsen kokonaisvaltaiseen ravitsemukseen, mitä myös tämän tutkimuk-

sen tulokset tukevat (Belfield & Kelly 2012; Korenman ym. 2013; Kyttälä ym. 

2008; Moreira ym. 2015; Padget & Briley 2005). Tähän tutkimukseen osallistuneet 

perustelivat päiväkotiruokailun terveellisyyden ja monipuolisuuden sekä hyvin-

voinnin tukemisen säännöllisillä ruoka-ajoilla, tuoreiden kasvisten ja hedelmien 

saannilla sekä muistuttivat että joillekin lapsista päiväkotiruoka saattaa olla ainut 

lämmin ruoka päivässä. Näin ollen tämän tutkimuksen tulokset ovat samalla lin-

jalla aiempien tutkimusten kanssa. (Lehtisalo ym. 2010; Moreira ym. 2015.) 

Vastaajien näkemykset ruokailutilanteista vastasivat VASU:ssa (2016) mää-

riteltyjä tavoitteita: kiireetön ilmapiiri, hyvien ruokailutapojen oppiminen ja ruo-

karauhan antaminen. Myös yhdessä syöminen koettiin tärkeäksi, mikä Der-

scheidin ym. (2010) tutkimuksen mukaan saattaa aiheuttaa osalle lapsista haas-

teita. Ruokailutilanteiden kokeminen oli myös samansuuntainen aiempien tutki-

musten osoittamien tekijöiden kanssa. Lähes kaikkien vastaajien mukaan ruokai-

lutilanteet olivat opettavaisia ja he myös kokivat rohkaisemisen uusien ruokien 

maistamiseen Derscheidin ym. (2010) tavoin tärkeäksi tekijäksi.  
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7.2   Tutkimuksen luotettavuus, yleistettävyys ja rajoitukset 

Tutkimuksen osallistujat valikoituivat satunnaisella otoksella ja kuvastivat tyy-

pillistä varhaiskasvatuksessa työskentelevää henkilökuntaa: suurin osa vastaa-

jista oli naispuoleisia, ammatiltaan lastentarhanopettajia tai lastenhoitajia sekä 

keski-iältään noin 37 –vuotiaita. Tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää sen 

otosta, joka koostuu pääsääntöisesti korkeasti koulutetuista, naispuoleisista sekä 

alle 40 –vuotiaista henkilöistä. Tulokset voisivat olla erisuuntaisia, jos tutkimuk-

seen olisi osallistunut enemmän miehiä sekä vanhempia henkilöitä. Toisaalta 

vastaajia oli melkein jokaisesta ikäluokasta aina 21 –vuotiaasta 70 –vuotiaaseen. 

Tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää sen laajuutta sekä vastaajien ja-

kaumaa, joka vastasi suurilta osin Suomessa asuvan väestön jakaumaa. Enem-

mistö vastaajista oli Etelä-Suomesta, missä asuu yli viidesosa suomalaista. Vä-

hemmistöä tässä tutkimuksessa edustaa Pohjois-Suomi, jossa tilastokeskuksen 

mukaan asuu, Ahvenmaa poissuljettuna, vähiten suomalaisista. (Tilastokeskus 

2017.) Enemmistö työskenteli kunnan kustantamassa päiväkodissa, mikä vastaa 

varhaiskasvatusraportin tilastoja vuodelta 2015. Raportoidut tilastot koskevat 

varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia, mutta voidaan olettaa, että niissä yksi-

köissä joissa on eniten lapsia, työskentelee myös eniten henkilökuntaa. (Varhais-

kasvatus 2015). 

Tämän tutkimuksen tekemisessä pyrittiin noudattamaan tieteelliselle tutki-

mukselle asetettuja vaatimuksia jokaisessa sen vaiheessa. Määrällisessä tutki-

muksessa voi esiintyä aina joitain käsittely-, mittaus-, kato-, sekä otantavirheitä. 

(ks. Vilkka 2014,153-154.) Tässä tutkimuksessa esiintyi ainoastaan yhden kysy-

myksen kohdalla katoa, kun yksi vastaaja oli jättänyt vastaamatta joko huolimat-

tomuuttaan tai tarkoituksellaan. Vastaamatta jättäminen ei kuitenkaan ollut mer-

kittävä, joten tuloksia pystyttiin analysoimaan tästä huolimatta. Huolellisesti laa-

dittu kyselylomake vaikutti saatujen vastausten luotettavuuteen, sillä minkään 

varsinaisen kysymyksen kohdalla ei ilmennyt väärin ymmärryksiä. Ohjaajalta, 

opponointiparilta sekä lomaketta testanneilta lastentarhanopettajilta saadun pa-

lautteen perusteella, lomaketta pystyttiin muokkaamaan selkeämpään muotoon, 

mikä lisäsi tutkimuksen kokonaisluotettavuutta (ks. Vilkka 2014, 153).  Kyselylo-
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makkeen vahvuutena voidaankin pitää sen selkeyttä sekä monipuolisia kysy-

myksiä, joihin oli helppo ja nopea vastata internetin avulla. Näin ollen lomak-

keella saatiin vastauksia siihen, mitä haluttiin tutkia.  

Tämän tutkimuksen vahvuuksiin kuuluu erilaiset ja monipuoliset aineiston 

analysointimenetelmät. Lisäksi tutkielman vahvuutena voidaan pitää laajaa ja 

syvää perehtymistä aiempiin ajankohtaisiin kansainvälisiin ja kotimaisiin tutki-

muksiin ja lähteisiin. Tutkittaessa lasten ravintoa ja ruokailua, käytetään usein 

aikuisen näkemyksiä asiasta. Tämän tutkimuksen heikkoutena voidaan nähdä 

aikuisten raportoiminen lasten puolesta, mikä on kyseenalaistettu luotettavaksi 

keinoksi tutkittaessa lasten ravitsemusta (ks. Livingstone & Robson 2000; Li-

vingstone, Robson ja Wallace 2004). Toisaalta tässä tutkimuksessa kartoitettiin 

juuri varhaiskasvattajien näkemyksiä päiväkotiruokailusta, heidän omaa syö-

mistä työpaikalla sekä näkemyksiä toteutuneesta ruokakasvatuksesta, joten täy-

sin luotettavan tuloksen saamiseksi aterioiden laatua koskien olisi niin lasten 

kuin aikuistenkin täytynyt osallistua tutkimukseen.  

7.3   Tutkimuksen anti ja jatkotutkimustarpeet 

Tämä tutkimus vahvisti käsityksiä melko laadukkaasta varhaiskasvatuksessa 

tarjottavasta ravinnosta. Näkemykset vaihtelivat suuresti eli alueiden välillä, 

mikä antaa miettimisen aihetta niin ravinnosta päättävien kuin varhaiskasvatuk-

sen henkilöstön keskuudessa. Osa koki ravinnon hyvin monipuoliseksi ja ter-

veelliseksi, kun taas osan mielestä ruoka oli liian einespitoista ja sokerista sekä 

ravintoköyhää. Tutkimus antoi myös aiheen kyseenalaistaa varhaiskasvatuk-

sessa tarjottavaa ruokaa yleisesti, koska oletuksena on sen olevan terveellistä, 

monipuolista sekä lapsen kehitykselle ja tarpeille sopivaa. Näin ei kuitenkaan tä-

män tutkimuksen mukaan ollut.  

Vaikka ravinto koettiin pääsääntöisesti hyväksi ja laadukkaaksi, niin väli-

palojen laadussa olisi parantamisen varaa. Kuten tutkielman teoriataustakin 

osoitti, päiväkodeissa tarjotut välipalat olivat liian sokerisia ja ravintoköyhiä. 

Tämä tutkimus tuotti myös mielenkiintoista tietoa kasvattajien omasta syömi-
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sestä sekä syistä olla syömättä. Suurin osa ei syönyt tai söi hyvin harvoin yksik-

könsä tarjoamaa ruokaa, koska ei kokenut sen olevan hänen tarpeitaan tyydyttä-

vää. Tutkimuksessa ei kuitenkaan tutkittu missä kasvattajat syövät omia ruoki-

aan, joten oletettavasti lapset saavat jonkinlaisen mallin, miten toimia ruokailu-

tilanteissa.  

Kasvattajien raportoimat päiväkotiruokailun hyödyt lapsen hyvinvoinnille 

ja ruokailutottumuksille antavat osviittaa ruokakasvatuksen merkityksestä. 

Vaikka suurin osa mieltää päiväkotiruokailun tukevan lapsen hyvinvointia sekä 

edistävän myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen niin monipuolisten ja 

terveellisiä ruokailutottumusten luojana ruokakasvatus ei yltänyt samalle ta-

solle. Tämä löydös tarjoaa varhaiskasvattajille ajattelemisen aihetta niin ruoka-

kasvatuksen suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Kuitenkin vasta viime vuo-

sina ruokakasvatukseen on pyritty panostamaan entistä enemmän ja ruokakas-

vatus terminä on lisätty vasta uuteen vuonna 2016 laadittuun varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteisiin.  

Tämän tutkimuksen tulokset olivat osaltaan yllättäviä, sillä usein päiväko-

tiruokailu mielletään hyväksi ja laadukkaaksi. Olisikin mielenkiintoista selvittää 

ruoan vaikutusta lapsen kehitykseen ja olemukseen pitkällä tähtäimellä sekä mi-

ten ravinto vaikuttaa lapseen päiväkotipäivän aikana, sekä onko päiväkotiruo-

kailulla yhteyttä lapsen kehittyviin ruokailutottumuksiin. Näin ollen jatkotutki-

mukset voisivat keskittyä syvemmin päiväkotiruokailuun tilanteena kuin myös 

ruoan koettuun laatuun ja terveellisyyteen lapsen näkökulmasta. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomake 
 

ARVOISAT VARHAISKASVATUKSEN AMMATTILAISET! 

Oheisen kyselyn avulla kartoitetaan päiväkotiruokailun merkitystä lasten hy-

vinvoinnille. Kyselylomakkeella kerätään aineisto Jyväskylän yliopiston var-

haiskasvatustieteen kandidaatin tutkielmaan, joka valmistuu kevään 2017 ai-

kana.  

Kyselylomakkeella tiedustellaan: 

-   Vastaajan taustatiedot 

-   Omaa ruokailua työpäivän aikana 

-   Ruoan laadusta 

-   Ruokailutilanteista 

-   Ravitsemuksen merkityksestä lapsen kognitiivisiin taitoihin 

Kyselylomakkeen täyttämiseen menee aikaa vain noin 5-10 minuuttia. 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Vastaukset käsitellään 

luottamuksellisesti sekä täysin anonyymisti. Yksittäisiä vastaajia ei siis voi tun-

nistaa täytetyistä lomakkeista eikä valmiista kandidaatin tutkielmasta. 

Vastaamalla oheiseen kyselyyn annatte luvan käyttää lomakkeen tietoja tut-

kimustarkoituksessa. Vastausaikaa on sunnuntaihin 12.3.2017 asti, tämän jäl-

keen kysely sulkeutuu ja tiedot kerätään talteen. 

Mikäli teillä herää kysymyksiä lomakkeen täyttämisestä tai tutkimuksestani, 

voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse. 

Kiitos vastauksestanne jo etukäteen! 

Henna Ekoluoma, opiskelija 

Jyväskylän yliopisto, 

Kasvatustieteiden tiedekunta, 

Varhaiskasvatus 

henna.s.ekoluoma@student.jyu.fi 
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Vastaajan taustatiedot 

1. Sukupuoli 

Mies 

Nainen 

Joku muu 

 

2. Ikä numeroina: _________________ 

 

3. Työskentelykunta: _______________________________ 

 

4. koulutustausta korkeimman koulutuksen mukaan 

Yliopisto (KK, KM, KT) 

AMK (mm. Sosionomi) 

Toisen asteen koulutus (mm. Lähihoitaja, lastenohjaaja, lastenhoitaja) 

Ylioppilas 

Peruskoulu 

Muu, mikä? __________________________ 

5. Onko sinulla omia päiväkoti-ikäisiä lapsia? 

Kyllä  

Ei 

6. Missä yksikössä työskentelet tällä hetkellä? 

Päiväkoti 

Perhepäivähoito 

Joku muu, mikä? 
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7. Työskenteletkö yksityisellä vai kunnallisella puolella? 

Yksityinen 

Kunnallinen 

8. Mitä seuraavista aterioista yksikössäsi tarjoillaan päivittäin? 

Aamupala 

Lounas 

Välipala 

Päivällinen 

Iltapala 

9. Mistä yksikössäsi tarjottava ruoka tulee? 

Oma keittiö ja keittäjä 

Alueellinen keskuskeittiö 

Joku muu, mikä? 
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10. Syötkö seuraavia yksikössäsi tarjottavia ruokia? 

 

Yksikös-
säni ei tar-

jota ky-
seistä ate-

riaa 

En kos-
kaan 

Harvem-
min kuin 

kerran 
viikossa 

kerran 
viikossa 

Melkein 
joka 

päivä 

Päivit-
täin 

Aamupala 0 1 2 3 4 5 

Lounas 0 1 2 3 4 5 

Välipala 0 1 2 3 4 5 

Päivällinen 0 1 2 3 4 5 

Iltapala 0 1 2 3 4 5 

 

11. Vastasitte kohdassa 10 omaa ruokailuanne koskevaan kysymykseen jon-
kin seuraavista vaihtoehdoista: en koskaan, harvemmin kuin kerran viikossa 
tai kerran viikossa.  

Mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttavat päätökseesi olla syömättä yksikös-
säsi tarjottavaa ruokaa? 

 
Täysin eri 

mieltä 
Osin eri 
mieltä 

Ei eri 
eikä sa-

maa 
mieltä 

Osin sa-
maa 

mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Päiväkodissa tarjottava ruoka 
on mielestäni kallista 1 2 3 4 5 

Päiväkodissa tarjottava ruoka 
ei vastaa tarpeitani 1 2 3 4 5 

Minulle ei kuulu opetus/esi-
merkkiateria 1 2 3 4 5 

Haluan valmista itse omat 
ruokani 1 2 3 4 5 

Joku muu, mikä? 
1 2 3 4 5 
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12. Koetko päiväkotiruokailun tukevan lapsen hyvinvointia? 
Täsmennä vastaustasi muutamalla lauseella. 

 

Kyllä, miten? 

__________________________________________________________ 

Ei, miksi ei? 

___________________________________________________________ 

13. Koetko päiväkotiruokailun edistävän myönteisesti lapsen suhdetta ruo-
kaan ja syömiseen? 

Täsmennä vastaustasi muutamalla lauseella. 

 

Kyllä, miten? 

___________________________________________________________ 

Ei, miksi ei? 

___________________________________________________________ 

14. Koetko päiväkotiruokailun tukevan monipuolisia ja terveellisiä ruokailu-
tottumuksia? 

Täsmennä vastaustasi muutamalla lauseella. 

 

Kyllä, miten? 

___________________________________________________________ 

Ei, miksi ei? 

___________________________________________________________ 
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Seuraava osio käsittelee päiväkodissa tarjottavan ruoan laatua 

15. Mielestäni päiväkodissa tarjottava AAMUPALA on? 

 
Täysin eri 

mieltä 
Osin eri 
mieltä 

Ei eri 
eikä sa-

maa 
mieltä 

Osin sa-
maa 

mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Ravintoköyhää 1 2 3 4 5 

Monipuolista 1 2 3 4 5 

Terveellistä 1 2 3 4 5 

Ei ravitsemussuositusten 
mukaista 1 2 3 4 5 

Houkuttelevan näköistä 1 2 3 4 5 

Maukasta 1 2 3 4 5 

      
16. Mielestäni päiväkodissa tarjottava LOUNAS on? 

 
Täysin eri 

mieltä 
Osin eri 
mieltä 

Ei eri 
eikä sa-

maa 
mieltä 

Osin sa-
maa 

mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Ravintoköyhää 1 2 3 4 5 

Monipuolista 1 2 3 4 5 

Terveellistä 1 2 3 4 5 

Ei ravitsemussuositusten 
mukaista 1 2 3 4 5 

Houkuttelevan näköistä 1 2 3 4 5 

Maukasta 1 2 3 4 5 



61 
 

17. Mielestäni päiväkodissa tarjottava VÄLIPALA on? 

 
Täysin eri 

mieltä 
Osin eri 
mieltä 

Ei eri 
eikä sa-

maa 
mieltä 

Osin sa-
maa 

mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Ravintoköyhää 1 2 3 4 5 

Monipuolista 1 2 3 4 5 

Terveellistä 1 2 3 4 5 

Ei ravitsemussuositusten 
mukaista 1 2 3 4 5 

Houkuttelevan näköistä 1 2 3 4 5 

Maukasta 1 2 3 4 5 

      
18. Mielestäni päiväkodissa tarjottava PÄIVÄLLINEN on? 

 
Täysin eri 

mieltä 
Osin eri 
mieltä 

Ei eri 
eikä sa-

maa 
mieltä 

Osin sa-
maa 

mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Ravintoköyhää 1 2 3 4 5 

Monipuolista 1 2 3 4 5 

Terveellistä 1 2 3 4 5 

Ei ravitsemussuositusten 
mukaista 1 2 3 4 5 

Houkuttelevan näköistä 1 2 3 4 5 

Maukasta 1 2 3 4 5 
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19. Mielestäni päiväkodissa tarjottava ILTAPALA on? 

 
Täysin eri 

mieltä 
Osin eri 
mieltä 

Ei eri 
eikä sa-

maa 
mieltä 

Osin sa-
maa 

mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Ravintoköyhää 1 2 3 4 5 

Monipuolista 1 2 3 4 5 

Terveellistä 1 2 3 4 5 

Ei ravitsemussuositusten mu-
kaista 1 2 3 4 5 

Houkuttelevan näköistä 1 2 3 4 5 

Maukasta 1 2 3 4 5 

 

20. Kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat koskien päiväkodissa tarjottavaa 
ruokaa yleisesti? 

 
Ei yhtään 
tärkeää 

Ei kovin 
tärkeää 

En osaa 
sanoa 

Melko 
tärkeää 

Hyvin 
tärkeää 

Kotimaisuus 1 2 3 4 5 

Vähäsuolaisuus 1 2 3 4 5 

Ei lisättyä sokeria 1 2 3 4 5 

Eettisyys (tuotettu ihmistä, 
luontoa ja ympäristöä kun-
nioittaen) 

1 2 3 4 5 

Maidottomuus 1 2 3 4 5 

Luonnonmukaiset tuotteet 
(luomu) 1 2 3 4 5 

Täysjyvätuotteet 1 2 3 4 5 

Rasvattomat tuotteet 1 2 3 4 5 
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Seuraava osio käsittelee kysymyksiä koskien ruokailutilanteita 

21. Mitkä 3 seuraavista tekijöistä koet tärkeäksi koskien ruokailutilanteita 
yksikössäsi? 

Valitse mielestäsi 3 tärkeintä tekijää. 

Keskusteleva ilmapiiri 

Aterimien oikeaoppinen käyttö 

Ruokarauha 

Yhdessä ruokailu 

Lapsi saa itse ottaa ruoan 

Lapsi saa itse valita ruokajuoman 

Rohkaiseminen kaiken maistamiseen 

Käytöstapojen opettelu 

Joku muu, mikä? _______________________________ 

22. Mitkä 3 seuraavista tekijöistä kuvaavat parhaiten ruokatilannetta yksikös-
säsi? 

Valitse mielestäsi 3 parhaiten kuvaavaa tekijää. 

Opettavainen 

Pakollinen 

Sotkuinen 

Meluinen 

Innostava 

Tutkiva 

Kiireetön 

Kiireinen 

Joku muu, mikä? _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


