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Opinnäytetyön tavoitteena oli saada kattava kuva ruoka- ja ravitsemuskasvatuk-
sen toteuttamisesta Etelä-Pohjanmaan kuntien varhaiskasvatuksessa. Työn toi-
meksiantaja oli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon ja ter-
veyden edistämisen yksikkö Aksila, jonka tehtäviin kuuluvat väestön terveyden 
edistäminen ja koulutuksen järjestäminen esim. terveelliseen ruoka- ja ravitse-
muskasvatukseen liittyen. 

Työssä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää ja kyselyn tulok-
set analysoitiin sisällön analyysillä. Tutkimus toteutettiin etsimällä Etelä-
Pohjanmaan kuntien verkkosivuilta käytössä oleva varhaiskasvatussuunnitelma, 
josta haettiin seuraavia asioita: päivittämisvuosi, terveellinen ruoka ja ravinto, ra-
vitsemussuositus ja ruokakasvatus.  Tätä tietoa täydennettiin kahdella sähköposti-
kyselyllä, jotka lähetettiin sekä kuntien varhaiskasvatuksesta että ruokapalvelusta 
vastaaville. Kysymykset olivat avoimia ja niissä kysyttiin muun muassa ruoka- ja 
ravitsemuskasvatuksen toteuttamisesta, ruokalistoista, välipaloista, ravitsemus-
suosituksista ja elintarvikehankinnoista.  

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kuntien varhaiskasvatussuunnitelmissa on 
kirjattu vaihtelevasti ruoka- ja ravitsemuskasvatukseen liittyviä asioita ja niitä toteu-
tetaan eri kunnissa erilailla. Ruokapalveluissa on haasteellista valmistaa ruokaa 
samalla kertaa erilaisille asiakasryhmille, niin että se tyydyttäisi kaikkien tarpeet, 
myös terveellisten välipalojen toteutukseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. 
Varhaiskasvatukseen valmistettavan ruoan toteutuksen seuranta oli vähäistä tai 
sitä ei ollut lainkaan ja yhteistyön lisääminen varhaiskasvatuksen ja ruokapalvelu-
jen kesken koettiin tärkeäksi. 

Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan jatkossa hyödyntää Perusterveydenhuollon 
ja terveyden edistämisen yksikössä, kun he suunnittelevat ja toteuttavat koulutuk-
sia esim. Etelä-Pohjanmaan alueen varhaiskasvatuksen ja ruokapalvelujen henki-
lökunnalle lasten terveellisestä ravitsemuksesta tai välipalojen oikeaoppisesta 
koostamisesta.  

Avainsanat: Kunnat, varhaiskasvatus, lapset, ravitsemuskasvatus, ruokakasva-
tus, ravitsemussuositukset, välipalat. 
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1 JOHDANTO  

Päivähoitojärjestelmän kehitys nykyiseen muotoonsa on ollut pitkä prosessi, jonka 

muotoutumiseen ovat vaikuttaneet erilaiset yhteiskunnalliset muutokset. Lasten 

päivähoidosta annettiin vuonna1973 laki, jota sovelletaan kunnan, kuntayhtymän 

sekä muun palvelujen tuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen. Lasten päivä-

hoidolla tarkoitetaan laissa lapsen hoidon järjestämistä päiväkotihoitona, perhe-

päivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana.( Alila ym. 2014.)  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteena on Opetushallituksen antama valtakun-

nallinen määräys, jonka mukaan kunnissa laaditaan paikalliset ja lasten omat var-

haiskasvatussuunnitelmat. Kunnissa päivitetään tällä hetkellä suunnitelmia, jotka 

tulevat voimaan elokuussa 2017. 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista 

sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään 

varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeisistä tavoitteista ja sisällöistä, varhais-

kasvatuksen järjestäjän ja lasten huoltajien välisestä yhteistyöstä, monialaisesta 

yhteistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä. (L 8.5.2015/ 

580, 9 §.) 

Opinnäytteen toimeksiantaja on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Perustervey-

denhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila, joka tarjoaa terveydenedis-

tämiseen asiantuntemusta ja koulutusta. Tavoitteena on, että saadaan kattava 

kuva sekä kuntien varhaiskasvatuksen ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen toteutta-

misesta että ravitsemuspalveluista. Työstä saatua tietoa voidaan hyödyntää maa-

kuntauudistuksessa varhaiskasvatuksen ruokapalveluiden suunnittelussa, kehit-

tämisessä ja uudelleenjärjestelyissä eri toimijoiden kesken. Opinnäytetyöstä saa-

tavaa tietoa voidaan jatkossa hyödyntää myös Aksilassa, jossa järjestetään Etelä-

Pohjanmaan alueen varhaiskasvatus- tai ruokapalveluhenkilökunnalle koulutusta 

esim. lasten terveellisestä ravitsemuksesta tai välipalojen oikeaoppisesta koosta-

misesta.  
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2 RUOKA- JA RAVITSEMUSKASVATUS 

VARHAISKASVATUKSESSA 

2.1 Ravitsemussuositukset ja lasten ravitsemus 

Ravitsemussuositusten mukaan keskeinen tavoite on parantaa väestön terveyttä 

ravitsemuksen avulla. Suosituksia käytetään pääasiassa neljällä tavalla: seuran-

nassa, poliittisessa ohjauksessa, suunnittelussa ja viestinnässä. Suunnittelua tar-

vitaan erityisesti ateriapalveluissa, joissa laaditaan ruokalistoja esimerkiksi päivä-

koteihin. Sen perustana käytetään sekä ruokasuosituksia että ravintoaineiden 

saantisuosituksia. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 8–19.) 

Lapsi tarvitsee energiaa, kun hän kasvaa ja liikkuu. Energiavarastojen ylläpitoon 

tarvitaan rasvaa. Liikkumiseen ja aivojen toimintaan lapsi tarvitsee hiilihydraatteja 

ja kudosten kasvuun proteiineja. (Arffman & Hujala 2010, 60.) 

Pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa (Nordic Nutrition Recommedations 

2012) kiinnitetään erityistä huomiota yksittäisten ravintoaineiden sijaan ruokavalion 

kokonaisuuteen sekä ruoka-aineiden laatuun ja merkitykseen ravintoaineiden läh-

teenä. Suomalaisten ravitsemussuositukset (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 

2014, 8-19) perustuvat pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. Suosituksissa pää-

paino on terveyttä edistävän ruokavalion kokonaisuudessa. Lasten ruokasuosituk-

sen mukaan terveyttä edistävä ruokavalio sisältää runsaasti kasvikunnan tuotteita: 

kasviksia, marjoja, hedelmiä, palkokasveja ja täysjyväviljaa. Se sisältää myös ka-

laa, kasviöljyjä ja kasviöljypohjaisia levitteitä, pähkinöitä ja siemeniä sekä rasvat-

tomia ja vähärasvaisia maitovalmisteita. Terveyttä edistävän ruokavalion koosta-

mista helpottamaan on kehitetty ruokakolmio, kun taas lautasmalli auttaa hahmot-

tamaan ruokavalion kokonaisuutta yksittäisellä aterialla. 

Syödään yhdessä (2016,19) ja Pohjoismaisten ravitsemussuositusten (Nordic Nut-

rition Recommendations 2012) mukaan monipuoliseen kokonaisuuteen mahtuu 

kohtuullisesti siipikarjaa ja jonkin verran punaista lihaa. Tällaisessa ruokavaliossa 

on runsaasti vitamiineja, kivennäisaineita ja kuitua sekä sopivassa suhteessa hy-

vänlaatuisia hiilihydraatteja, rasvoja ja proteiineja. 
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Maitovalmisteet ovat hyviä monien vitamiinien, erityisesti D-vitamiinin lähteitä. Niis-

tä saa myös kalsiumia, jodia, proteiinia. Rasvaisissa maitovalmisteissa esim. mai-

dossa, jogurtissa, viilissä ja piimässä on runsaasti tyydyttynyttä rasvaa. Niiden tuli-

si olla enintään 1 % rasvaa sisältäviä ja juustot vähän suolaisia ja enintään 17 % 

rasvaa sisältäviä. Leivän päällä käytetään vähintään 60 % rasvaa sisältäviä kas-

viöljypohjaisia levitteitä, koska ne sisältävät runsaasti hyvää tyydyttämätöntä ras-

vaa ja E-vitamiinia ja lisäksi D-vitamiinia. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 

22–23.)  

Päivittäisestä kokonaisenergiansaannista enintään 10 % saa tulla sokerista. Mai-

don, hedelmien, marjojen ja kasvisten sisältämää luontaista sokeria ei tarvitse va-

roa. Suositus tarkoittaa, että kaksivuotiaan keskimääräinen päivittäinen energian-

tarve on 1200 kcal, josta sokeria on enintään 30 g (2 rkl) ja vastaavasti 5-vuotiaan 

lapsen 1500 kcal:n keskimääräisestä energiantarpeesta sokeria voi olla 38 g (2,5 

rkl). Sokerimäärän saa helposti tavanomaisista ruoista. (Syödään yhdessä: ruo-

kasuositukset lapsiperheille 2016, 30.)  Muiden tärkeiden ravintoaineiden saanti 

jää helposti alle suosituksien, jos ruoka korvataan sokerisilla herkuilla ja juomilla. 

Sokeriset ruoat pienentävät ruokavalion energiatiheyttä, lisäävät hammaskariesta 

ja painoa (World Health Organization 2015,1). 

Korpela-Kososen (2014) mukaan lapset saavat eniten sokeria välipaloista kuten 

mehujuomista, suklaasta, makeisista, jogurteista sekä makeista jälkiruoista. Myös 

aamupalalla he saavat 13 % päivittäisestä sokerimäärästään sekä lounaalla että  

päivällisellä saanti on noin 5 %. 

Lapsen ruokavalio ennen kouluikää (Kyttälä ym. 2008) raportin mukaan alle kou-

luikäisten lasten ruokavaliossa on puutteita, vaikka energian ja kovan rasvan 

saanti oli laskenut. Silti lapset saivat liikaa tyydyttyneitä ja liian vähän monityydyt-

tymättömiä rasvahappoja ruoasta. Kasvisten, hedelmien, marjojen, öljyjen ja leipä-

levitteiden käyttöä pitäisi lisätä. Tutkimuksessa mukana olevat lapset saivat he-

delmiä ja marjoja noin 100–125 grammaa päivässä. Kasvisruokien keskimääräi-

nen kulutus oli alle 50 grammaa päivässä. Hedelmien, marjojen ja kasviksien suo-

situs on 5 annosta päivässä ja lapset saivat niitä keskimäärin 2 annosta. Raportin 

perusteella lapsen ruokavalion laatu huononi ensimmäisen ikävuoden jälkeen, kun 

hän alkoi syödä samaa ruokaa kuin vanhemmat. (Kyttälä 2008,119–120.) Myös ( 
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Israeli & Merrick.2014,16) mukaan jokaisen ihmisen tulisi nauttia riittävästi  täysjy-

vätuotteita, hedelmiä ja vihanneksia, mutta niiden syöminen on usein liian vähäis-

tä. 

2.1.1 Ruokakolmio 

Ruokakolmiolla (kuva 1.) havainnollistetaan terveyttä edistävän ruokavalion koko-

naisuus. Kolmion alaosassa olevat ruoka-aineet muodostavat päivittäisen ruoka-

valion perustan.  Sen sijaan kolmion huipulla olevat ruoka-aineet eivät kuulu päivit-

täin käytettynä terveyttä edistävään ruokavalioon. (Valtion ravitsemusneuvottelu-

kunta 2014, 8–19.) Kolmion kaikkia ruokia ei ole tarkoitus syödä yhtenä päivänä. 

 

  

Kuva 1. Ruokakolmio (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014,19). 

2.1.2 Lautasmalli  

Lautasmallista (kuva 2) on apua hyvän aterian koostamisessa ja se ohjaa riittä-

vään ravintoaineiden ja kohtuulliseen energian saantiin. Alle kouluikäisen lapsen 

kerralla syömä ruokamäärä on pieni, joten pääaterian lisäksi lapsi tarvitsee välipa-
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lan. Mallin mukaiset ateriat voi koostaa monenlaisista ruokavaihtoehdoista. Valtion 

ravitsemusneuvottelukunnan (2014, 20) lautasmallissa kuvataan, mistä perusai-

neksista suositusten mukainen ruokavalio koostuu.  

 

Kuva 2. Lautasmalli (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014,20). 

 

Lautasmallin mukaan puolet lautasesta täytetään kasviksilla, esimerkiksi raasteilla, 

kasviöljypohjaisella kastikkeella tai kasviöljyllä kostutetulla salaatilla ja/tai lämpi-

mällä kasvislisäkkeellä. Perunan, täysjyväpastan tai muun täysjyväviljalisäkkeen 

osuus annoksesta on noin neljännes. Lautasesta noin neljännes jää kala-, liha- tai 

munaruoalle tai palkokasveja, pähkinöitä tai siemeniä sisältävälle kasvisruoalle. 

Lautasmallia täydentävät ruokajuomana rasvaton maito, piimä tai vesi sekä täysjy-

väleipä, jonka päällä on kasviöljypohjaista rasvalevitettä. Jälkiruokana suositaan 

marjoja tai hedelmiä. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 20.) 

Lapsiryhmän iän mukaisesti kuvattu lautasmalli toimii apuna aterioiden koostami-

sessa. He syövät ruokaa oman tarpeensa mukaisesti, eikä ruokaa saisi ”tuputtaa”. 

Leipä ja maito tai piimä ruokajuomana ovat aterian osia, eikä niitä käytetä palkin-

tona muun ruoan syömisestä. (Syödään yhdessä: ruokasuositukset lapsiperheille 

2016, 88.) 
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2.1.3 Ateriarytmi 

Säännöllinen syöminen on terveyttä edistävän ruokavalion perusta. Suosituksena 

on, että aikuiset ja lapset söisivät 3–4 tunnin välein 4–6 ateriaa päivässä. (Syö-

dään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille 2016, 18.) Säännöllinen ateriarytmi 

pitää veren glukoosipitoisuuden tasaisena ja hillitsee nälän tunnetta sekä suojaa 

hampaita reikiintymiseltä. Noudattaessa säännöllistä ateriarytmiä on helpompaa 

syödä sopivan kokoisia annoksia ja napostelun tarve vähenee. Säännölliseen ate-

riarytmiin on tärkeä totutella jo lapsena ja se tukee myös painonhallintaa. Lasten 

annoskoot ovat pienempiä kuin aikuisten eikä heidän elimistönsä pysty käyttä-

mään energiavarastoja yhtä tehokkaasti. Sen vuoksi energian saannin tulisi jakau-

tua pää- ja väliaterioiden kesken tasaisesti. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 

2014,24.) 

Varhaiskasvatuksessa olevat lapset syövätkin jo samaa ruokaa, kuin aikuiset.  

Lapsilla on kyky säädellä syömänsä ravinnon määrää vaikkakin se on joskus vir-

heellistä ja sen vuoksi ruoanenergiatiheys saattaa jäädä pieneksi. (Greer & Klein-

man 2014,147.) Säännöllinen ateriarytmi auttaa pitämään ruokavalion monipuoli-

sena. Aikuisen olisi hyvä olla läsnä lapsen syödessä. Säännöllinen ateriarytmi tu-

kee lapsen luontaista syömisen sääntelyä. (Syödään yhdessä: ruokasuositukset 

lapsiperheille 2016, 77–79.)  

Säännöllinen ateriarytmi pitää lapsen tyytyväisenä ja vältytään turhalta kiukuttelul-

ta. Lapsena opittu säännöllinen ateriarytmi auttaa ylläpitämään syömisen säätelyä, 

hampaiden terveyttä ja painonhallintaa. Lapsi saa tarvitsemansa energian ja ravin-

toaineet D-vitamiinia lukuun ottamatta normaalista ruoasta. Monipuolista ruokaa 

tulee olla tarjolla runsaasti ja riittävän usein. (Arffman & Hujala 2010, 59.) Ate-

riarytmiä tulisi noudattaa myös viikonloppuisin (Syödään yhdessä: ruokasuosituk-

set lapsiperheille 2016, 18). 

Päivähoidossa olevalle lapselle tarjotaan ne ateriat ja välipalat, jotka normaalisti 

kuuluisivat kyseiseen ajankohtaan, esimerkiksi aamupala, lounas ja välipala, kun 

lapsi on koko päivän hoidossa. Vuoropäivähoidossa tarjotaan myös päivällinen ja 

iltapala. Kokopäivähoidon ateriat kattavat noin kaksi kolmasosaa ja osapäivähoi-
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don yhden kolmasosan lapsen päivittäisestä energiantarpeesta. (Syödään yhdes-

sä: ruokasuositukset lapsiperheille 2016, 87.) 

Erityisruokavaliota noudattavalle lapselle tulee tarjota turvallista ruokaa. Erityisruo-

kavalion tarve todennetaan asianmukaisesti ja samalla varmistetaan lapsen moni-

puolinen ruoka-aineiden saanti. Kasvisruokavaliot sekä uskonnolliseen ja eetti-

seen vakaumukseen pohjautuvat ruokavaliot toteutetaan päivähoidossa huoltajien 

ilmoituksen perusteella. (Syödään yhdessä: ruokasuositukset lapsiperheille 2016, 

89.) 

2.1.4 Välipalan merkitys lapsen ruokavaliossa 

Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille (2016, 87)- julkaisussa on myös 

suosituksia päiväkodissa lapsille tarjottavasta välipalasta. Välipalan tulisi olla mo-

nipuolinen, vaihteleva ja ravitsemussuositusten mukainen. Laadukas välipala si-

sältää kasviksia, hedelmiä tai marjoja sekä viljavalmisteita ja rasvattomia tai vähä- 

rasvaisia maitovalmisteita. 

Lapsen on tärkeää syödä useita aterioita päivässä, koska hänen elimistönsä ei 

pysty hyödyntämään elimistön energiavarastoja niin tehokkaasti kuin aikuisen.  . 

Välipala kuuluu olennaisena osana lapsen päivittäiseen ateriarytmiin ja sen tarkoi-

tus on pitää verensokeri tasaisena lounaan ja päivällisen välisen ajan. Välipalojen 

monipuolisuus ja ravitsemuslaatu on tärkeää varsinkin nirsoilla lapsilla, jotka syö-

vät valikoiden ja joiden annoskoot pääaterioilla ovat pieniä. Tämän vuoksi välipalo-

jen ravitsemuslaatu on heidän kohdallaan vielä tärkeämpää välttämättömien ravin-

toaineiden saannin kannalta.  (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2016, 79.) Valit-

semalla välipalojen kokoamiseen terveellisiä raaka-aineita ovat välipalat automaat-

tisesti ravitsemuslaadultaan hyviä (Koistinen & Ruhanen 2009, 8). 

Välipalojen tulisi sisältää aina kasviksia, hedelmiä tai marjoja, joita on helppo naut-

tia sellaisenaan. Leivän olisi hyvä olla runsaskuituista ja vähäsuolaista, ja levitteet 

kasvismargariineja. Erilaiset puurot, leseet ja hiutaleet ovat hyviä välipalalla nautit-

tavia kuidun lähteitä. Leikkeleiden ja juustojen rasva- ja suolapitoisuuksiin tulisi 

kiinnittää huomiota ja niitä välipaloissa niitä tulee käyttää kohtuudella. Kananmuna 
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on hyvä välipala, jota voidaan käyttää monipuolisesti sekä ruoanvalmistuksessa 

että lisäkkeenä. Jogurteista, rahkoista ja viileistä tulisi suosia maustamattomia 

vaihtoehtoja. Maustetuissa maitovalmisteissa rasvan ja sokerin määrä tulisi pysyä 

matalana. Muita suositeltavia välipalavalintoja ovat pähkinät, mantelit, siemenet ja 

erilaiset palkokasvit. Välipalajuomiksi suositellaan vähärasvaisia maitotuotteita ja 

vettä. (Syödään ja opitaan yhdessä: kouluruokailusuositus 2017, 84–85.) 

Pienimmille lapsille voidaan tarjota leivän tilalla puuroa tai muuta rakenteeltaan 

pehmeää syötävää. Lusikalla syötävä vaihtoehto vähentää suolan saantia verrat-

tuna leipään ja leikkeleisiin. Pienelle lapselle puurovaihtoehto on tarpeen myös 

riittävän energiansaannin turvaamiseksi. Marjapuuroissa sekä puurojen ja hapan-

maitotuotteiden marjalisäkkeissä pieni määrä sokeria on paikallaan. (Syödään yh-

dessä: ruokasuositukset lapsiperheille 2016, 87.) 

 

Terve koululainen verkkosivulla annetaan ohjeistuksena, että kunnon välipalojen 

kokoaminen onnistuu samalla periaatteella kuin pääaterioiden. Viljatuotteita kuten 

puuroa, muroja, leipää tai karjalanpiirakka (1 osa), kasviksia, hedelmiä tai marjo-

ja (1 osa) ja maitotuotteita tai lihaleikkeleitä (1osa). 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Terveellinen välipala (Ravitsemuspassi 2017). 

 

). 



 15  

 

2.2 Ruoka- ja ravitsemuskasvatus 

Nupposen (2003,15–31) mukaan ravitsemuskasvatuksen keskeisin tavoite on 

edistää monipuolisen ja jäsentyneen ravitsemus- ja terveyskäsityksen kehittymis-

tä. Sosiaali- ja terveysministeriön (2004:11) raportin mukaan ravitsemuskasvatus 

koostuu kolmesta pääosasta: opetuksesta, neuvonnasta ja valistuksesta, joiden 

tavoitteena on kehittää jokaisen ihmisen omia edellytyksiä huolehtia maukkaasta 

ruoasta ja terveydelle suotuisasta ravitsemuksesta. 

Jokainen ruokaan ja ruokailuun liittyvä hetki on ruokakasvatusta, joten niissä on 

otettava huomioon kansanterveydelliset päämäärät, joita yhteiskunnassamme ha-

lutaan edistää. Varhaiskasvatuksessa ruokakasvatus on keskeinen osa arjen toi-

mintaa. Yksikkö- ja yksilötason varhaiskasvatussuunnitelmissa ruokakasvatusta 

on harvoin huomioitu. Ruokakasvatus on jokaisen lapsen arkea ja sen avulla voi-

daan tukea myös eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia. Ruokakasvatus yhteisöllise-

nä tekemisenä ja mallikäyttäytymisen havainnointina vahvistaa lapsen myönteistä 

käsitystä kestävästä arjesta. (Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa 2014.) 

Ojansivun (2013) mukaan ruokakasvatus parhaimmillaan tukee lasten ruoka-

asenteiden muodostumista, monipuolistaa lasten ruokavaliota, muokkaa maku-

mieltymyksiä ja vähentää uutuudenpelkoa. Ruokakasvatusta voitaisiin hyödyntää 

yhdessä ravitsemuskasvatuksen kanssa edistämään ravitsemussuosituksien siir-

tymistä käytäntöön.  

Lasten kehitykseen, ruokavalintoihin ja liikuntaan, vaikuttavat osaltaan koko kas-

vuympäristö, elintarvikkeiden tarjonta ja saatavuus, vanhemmat, kaverit, päiväkoti 

ja koulu. Varhaiskasvatus ja kouluopetus luovat ruokasivistyksen perustan toimi-

malla ruokakasvattajina, puolueettomana tiedon jakajina, lasten ja nuorten ruoka-

osaamisen kartuttajina sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän ruokailun mahdol-

listajina ja mallina. (A 6.4.2011/338.) 

Lasten ravitsemuksen edistäjänä varhaiskasvatuksella on erityinen painoarvo. 

Kunnallisessa päivähoidossa tai yksityisen hoidon tuella hoidettavia 1 - 6 vuotiaita 

lapsia on keskimäärin 63 % ikäryhmästä ja esikouluikäisistä hoidossa on 90 %. Yli 
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puolet lapsista on kokopäivähoidossa, jossa lapset syövät aamiaisen, lounaan ja 

välipalan. (THL:n tilaston 2012.) 

Kasvattajan tehtävänä on tiedostaa, missä vaiheessa lapsi on ruokaoppimises-

saan: mitä lapsi jo osaa, mistä hän ”tykkää” ja mitä hän haluaa oppia sekä tehdä, 

mitkä ovat lapsen vahvuudet ruokaoppijana ja missä asioissa hän tarvitsee tukea. 

Ruokaan liittyviä asioita kannattaa kysyä myös lapselta itseltään. (Lasten ruoka-

kasvatus varhaiskasvatuksessa 2014,41.) 

Päivähoitoympäristössä voidaan edistää lasten ruokailutottumuksien kehittymistä. 

Päivähoidossa olevilla lapsilla ruokavalion on todettu olevan lähempänä suosituk-

sia, kun kotona hoidetuilla lapsilla. Lasten ravitsemus - ja ruokakasvatuksen avulla 

pystytään kehittämään lasten ruokailutottumuksia. (Kyttälä ym. 2008; Lehtisalo 

ym. 2010.) 

Varhaiskasvatuksessa sopimukset rasvattoman maidon käytöstä, täysjyväleivän 

tarjoamisesta ja lasten merkkipäivien huomioiminen esim. makeisten tilalla kasvis-

hedelmätarjotin tukevat terveellisten vanhemmuuskäytäntöjen rakentumista. (Las-

ten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa 2014,185.) 

2.2.1 Ruokailuhetki päivähoidossa 

Ruokailutilanteet ovat päivittäin toistuvia pedagogisia hetkiä, joiden kehittäminen 

vaati ruokailutilanteen kasvatuksellisten mahdollisuuksien tiedostamista (Lasten 

ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa 2014,165). 

Ruokailu on kasvatustilanne, jossa lapset tutustuvat uusiin ruoka-aineisiin, oppivat 

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

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tulisi määritellä ruokakasvatuksen tavoitteita ja 

linjauksia käytännön toteuttamisesta. Lasten ruokailussa kunnioitetaan pienten 

lasten itsemääräämisoikeutta ja järjestetään riittävästi aikaa ja voimavaroja ruokai-

lutilanteeseen. Ruokailulla on vahva sosiaalinen merkitys, ja se on yksi tärkeim-

mistä tapakasvatuksen muodoista. ( Syödään yhdessä: ruokasuositukset lapsiper-

heille 2016, 88.) 



 17  

 

Ruokailun sujumiseen ja ruokailutilanteen viihtyisyyteen voidaan vaikuttaa monin 

tavoin; panostamalla viihtyisyyteen, sopivilla kalusteilla ja jakelulinjaston mitoituk-

sella. Ruokailutilanteen tulisi olla lapselle rentouttava ja virkistävä positiivinen hetki 

kiireisen päivän keskellä. Lapsi totuttelee uusiin makuihin, ruokailee rauhassa ja 

saa makuelämyksiä yhdessä muiden lasten ja aikuisten kanssa. Päiväkodeissa ja 

kouluissa työskentelevien aikuisten täytyy näyttää mallia lapsille omalla esimerkil-

lään. (Syödään yhdessä: ruokasuositukset lapsiperheille 2016, 86–88.) 

Ruokailuhetki on lapselle tärkeä ja sillä on merkitystä arjen ajanhallinnan, arkiryt-

mitykseen liittyvien taitojen vakiinnuttamisessa. Yhteisöllinen oppiminen, maittava 

ateriakokonaisuus ja ympäristön viihtyisyys vahvistavat hyvinvoinnin ja turvallisen 

arjen kokemusta. (Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa 2014,165.) 

Päivähoidon ruokailutilanteet ja niissä tarjottava ruoka ovat kodin ohella keskeisiä 

lapsen ruokatottumuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tämän vuoksi ei ole samantekevää, 

miten päivähoidon ruokailutilanteet lasten kannalta järjestetään. Parhaimmillaan 

ruokailutilanne on virkistyshetki, jolloin lapsi voi rauhassa ruokailla, tottua uusiin 

makuihin ja saada makuelämyksiä yhdessä muiden lasten ja aikuisten kanssa. ( 

Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa 2014,121.) 

Lasten ruokailusta huolehtivilla varhaiskasvatuksen työntekijöillä on käytännön 

kokemusta eri-ikäisten lasten syömisestä, syömään oppimisen vaiheista ja ruoka-

tottumusten kehityksellisestä tukemisesta. (Lasten ruokakasvatus varhaiskasva-

tuksessa 2014,121.) 

2.2.2 Sapere-ruokakasvatusmenetelmä 

Sapere-ruokakasvatusmenetelmään perustuva ruokakasvatus sisältää ruokaan 

liittyvää toimintaa, joka lisää lapsen tietoa ruuasta, ruoka-aineista, alkuperästä, 

ruoanvalmistuksesta ja ruokakulttuurista. Pääpaino on lasten aktiivisessa osallis-

tumisessa, aistikokemuksien kehittymisessä ja niiden ilmaisemisessa. (Sapere 

2017.)  

Sapere-ruokakasvatuksen pyrkimyksenä on myönteisesti ruokaan suhtautuva lap-

si, jonka ruokamieltymykset lisääntyvät ja kiinnostus ruokamaailmaan kasvaa. Sa-
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peressa tarkastellaan ruokamaailmaa lapsilähtöisestä näkökulmasta: Ruuasta opi-

taan yhdessä aistimalla, tutkimalla, kokeilemalla, ihmettelemällä ja leikkimällä.  

Jokaisella on iästä riippumatta oikeus henkilökohtaiseen kokemiseen, ei ole oike-

aa tai väärää tapaa tehdä ruoasta havaintoja. (Sapere 2017.) 

Sapere- ruokakasvatuksen päämäärät (taulukko 1) ovat seuraavanlaisia: Lapsi 

oppii oivaltamaan aistiensa olemassa olon ja "makunsa tai ruokamieltymyksensä". 

Hän oppii kuvailemaan, ilmaisemaan omia aistimuksiaan ja ruokakokemuksiaan, 

rohkaistuu kokeilemaan uusia elintarvikkeita ja ruokalajeja, haluaa syödä entistä 

monipuolisempaa ruokaa, on kriittinen ja osaava kuluttaja. (Lasten ruokakasvatus 

varhaiskasvatuksessa 2014,210) 

Taulukko 1. Sapere-menetelmän päämäärät:  

1. Luodaan myönteinen ja luonnollinen suhde ruokaan ja syömiseen 

2. Lasta tuetaan ja rohkaistaan tutustumaan erilaisiin ruokiin kaikin aistein 

3. Ruoan alkuperään tutustuminen (kasvupaikka, kotieläimet, jalostaminen) 

4. Lasta rohkaistaan ja kannustetaan kielelliseen ruokaan liittyvien aistiko-

kemusten ilmaisuun ja toisten kokemusten arvostamiseen 

5. Lasta tuetaan monipuolisen ruokakulttuurin syntymistä 

6. Vanhemmat tukevat myös lapsen monipuolisten ruokailutottumusten ke-

hittymistä ja myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen 

7. Sapere- ruokakasvatusmenetelmän kokeilemista 

 

Sapere- ruokakasvatuksen tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus ruokaan, 

ruokakulttuuriin ja ruuan alkuperään omien aistikokemusten avulla ja siten moni-

puolistaa ruokavaliota. Se tukee terveellisten ruokatapojen syntymistä, mutta ei 

korvaa ravitsemuskasvatusta. Mikäli ruokakasvatuksen toteutus on linjassa ravit-

semussuositusten kanssa, saadaan kansanterveydellisesti merkittäviä tuloksia 

lasten ravitsemuksen parantamiseksi. (Sapere 2017.) 
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Pohjanheimon (2010), Tuorilan ym. (2016) ja Tuorilan ym. (2008) mukaan ruoka-

elämys voi olla positiivinen tai negatiivinen. Ruoan aistittavat ominaisuudet voivat 

liittyä makuun, hajuun, ääneen, rakenteeseen ja ulkonäköön. Ruokailun aikana 

käytämme useita aisteja, jotka aktivoivat ruokahaluamme. Teemme lukuisia aisti-

muksiin perustuvia päätöksiä valinnoissamme enempiä ajattelematta ennen kuin 

ruoka pääsee edes suuhun asti. 

Sapere-ruokakasvatuksen vahvuutena ovat lapsilähtöiset toimintatavat. Tarkoituk-

sena on kehittää lapsen kielellisiä valmiuksia, huomioida leikin ja aistien kautta 

oppimista sekä vahvistaa motorisia ja hienomotorisia taitoja. Sapere- ruokakasva-

tukseen voi yhdistää monia muitakin varhaiskasvatuksen osa-alueita kuten taide-

kasvatusta, liikuntakasvatusta, musiikkia, ympäristökasvatusta ja matemaattisten 

perustaitojen oppimista. (Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa 2014,39). 

2.2.3 Päivähoidon ruokakasvatustapahtumat 

Päivähoidossa voidaan järjestää ruokaan liittyviä ruokakasvatustapahtumia, kuten 

leivonta- tai ruoanvalmistustuokioita, sadonkorjuutapahtumia tai harjoittaa pieni-

muotoista viljelyä. Vuodenaikaisjuhlat, juhlapäivät ja erilaiset teemat tutustuttavat 

lapset suomalaiseen ja ulkomaisiin ruokakulttuureihin. (Syödään yhdessä: ruo-

kasuositukset lapsiperheille 2016, 88.) 

Ruokakasvatukseen sisältyy monia tilanteita, joissa lapset voivat oppia ja omak-

sua esim. matemaattisia perustaitoja. Ruokaa on mahdollisuus luokitella esim. 

marjoihin, hedelmiin, kasviksiin, juureksiin, viljoihin ja maitotuotteisiin. Raaka-

aineita voidaan mitata, laskea kananmunien lukumäärää, seurata kellosta paisto-

aikaa ja jakaa joulupipareita tasapuolisesti kaikille. Ruoka-aineita voidaan myös 

vertailla värien, muotojen tai alkuperän perusteella. Ruokailutilanteissa lapset pää-

sevät arvioimaan ruoka-annoksensa kokoa. Kurkunsiivuista, porkkanan palasista 

sekä puolukoista voi sarjoittaa kauniin ”ornamentin”, joka muuttuu sitä mukaan, 

kun sarjasta popsitaan suuhun. (Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa 

(2014,77.) 
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Pieni lapsi oppii kestävän kehityksen periaatteita: tekemällä, kokemalla ja aistimal-

la. Ruoka liittyy kestävään kehitykseen monin tavoin. Päiväkodin arjessa lasten 

kanssa voi tarkkailla biojäteastiaa ja lajitella jätteitä oikealla tavalla. Ruokaa ope-

tellaan ottamaan sopiva määrä, tutustutaan ruoan oikeanlaiseen säilytykseen ja 

opetellaan samalla kestävän kehitykseen liittyviä asioita. Ruoan arvostus alkaa 

sieltä, missä ruoka kasvaa, missä sitä kasvatetaan ja jalostetaan. (Lasten ruoka-

kasvatus varhaiskasvatuksessa 2014,79; Raittila 2012.) 

Ruokaperinteiden ja ruokahistorian ruoka-aineiden näkeminen ja ruoanvalmistus-

tapojen kokeminen auttavat lasta ymmärtämään ruokaperinteitämme. Säilömällä, 

kuivattamalla, mehustamalla, hauduttamalla, nuotiolla paistamalla, hapattamalla 

tai jauhamalla voidaan valmistaa monenlaista ruokaa. (Lasten ruokakasvatus var-

haiskasvatuksen 2014,79.) 

Lapset saavat päivittäin esteettisiä kokemuksia, jotka perustuvat aistimiseen, läs-

näolemiseen, ihmettelyyn ja hämmästelyyn. Näitä ovat mm. ruoan värit, muodot, 

olomuodot, ympäristö, mistä ruoka tulee tai missä se kasvaa. (Rusanen 2009,81.)  

Lauluista lapsi aistii ruokailoa ja myönteistä tunnelmaa. Lasten laulut kertovat eri 

tavoin ruoasta ja ruokaympäristöstä muun muassa Leipuri Hiiva tai Peruna on pyö-

reä -laulut antavat musiikillisen elämyksen lisäksi tietoa ruuasta tai sen tekemises-

tä. (Ruokonen 2009.) 

Draamaleikin avulla, joita ovat esim. kauppaleikki ja kotileikki voidaan tutustua 

marjoihin, kasviksiin ja juureksiin. Draamaleikissä aikuinen kyselee, keskustelee ja 

kertoo sekä toimii lasten ideoiden sekä myös omien tavoitteiden pohjalta. (Toiva-

nen 2012.) Välipaloja voidaan valmistaa lapsiryhmän kanssa yhteistyössä. Lapsi 

kaataa juomaa kuppiin ja valitsee hedelmän, jonka haluaa syödä. Sen jälkeen hän 

pesee, kuorii ja syö hedelmän. ( Walton 2009,25.)  

Vienolan (2012) mukaan lapsi kasvaa eettiseksi ja moraaliseksi ihmiseksi lämpi-

mässä ja huolehtivassa ympäristössä. Ruoka on yksi hoivaa, lämpöä ja turvalli-

suutta välittävä tekijä. Ruokakasvatukseen sisältyy eettisiä arvoja, normeja ja 

asenteita. 



 21  

 

Suomessa uskonnonvapauslaki antaa jokaiselle uskonnon ja omantunnon vapau-

den. Lain (6.6.2003/453, 3§) mukaan vanhemmat päättävät yhdessä lapsen us-

konnollisesta asemasta. Eri uskontojen ruokakulttuurit tuovat rikkautta ja monipuo-

lisuutta ruokakasvatukseen.  

Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksen (2014,86) raportin mukaan monissa 

artikkeleissa tulee esille lasten ruokakasvatus tutkimisen ja kokeilevan toiminnan 

kautta. Käydessään läpi porkkanan ominaisuuksia ja huomatessaan sen olevan 

syötävää, lapsi on jo saanut paljon tietoa porkkanasta muutaman tutkimus- ja ko-

kemuskerran jälkeen. Lapsi voi jatkaa porkkanan tutkimista pilkkomalla sitä tikuik-

si, ympyröiksi ja torneiksi. Hän voi kokeilla miten porkkanan käsittely vaikuttaa 

makuun ja miten porkkanaa on mukavinta syödä. Keväällä ja syksyllä päästään 

tutkimaan, miten porkkanat saavat alkunsa ja miten ne kasvavat. 

Vienolan (2012) mukaan toisten huomioiminen ruokailutilanteissa on haasteellista 

erikokoisissa lapsiryhmissä. Sopimuksien tai sääntöjen noudattaminen on sosiaa-

lisen käyttäytymisen perusta ja ne luovat pohjan turvalliselle toiminnalle; kädet tu-

lee pestä ennen ruokailua, toisille annetaan ruokarauha ja miten käyttäydytään 

toisia kohtaan.   

2.2.4 Taitojen ja makumieltymysten kehittyminen 

Ruokatottumukset ja -valinnat eivät rakennu pelkästään ravitsemustiedon varaan. 

Ihmisen synnynnäiset ominaisuudet karvaiden makujen vierastaminen tai mielty-

mys makeaan ohjaavat osaltaan valintojamme. Erilaiset ruokaan ja syömiseen 

liittyvät uskomukset, merkitykset, tunteet, arvot ja asenteet ohjaavat syömistäm-

me. Fyysinen, taloudellinen, sosiaalinen, ja kulttuurinen ympäristö vaikuttavat toi-

saalta siihen, mitä ruokia on saatavilla tai mitkä ruoat ovat haluttuja. Suomalaisis-

sa pikkulapsiperheissä erityisesti äitien koulutus on ollut yhteydessä lasten ruoka-

valioon, sillä korkeammin koulutettujen äitien lapset syövät terveellisemmin kuin 

vähemmän kouluttautuneiden äitien lapset. ( Erkkola, Kyttälä, Kautiainen & Virta-

nen 2012.) 
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Ruokailutottumukset ovat yhteydessä käytösmalliimme. Syödäkseen terveellisem-

pää ruokaa ihmisten pitää muuttaa tapojaan ja ympäristöään. Ruokailutottumukset 

muuttuvat myös ajan kuluessa ja nykyajan lapsilla on kulttuurinmuutoksen vuoksi 

erilaiset ruokatottumukset, kuin heidän vanhemmillaan. Terveellisen ruoan syömi-

sestä ollaan jo tietoisempia kuin aiemmin. (Israeli & Merrick.2014,16) 

Talvian (2013) mukaan Suomalaisten lapsiperheiden parissa toteutetussa STRIP- 

tutkimuksessa havaittiin, että vanhempien ja erityisesti äitien oma kasvisten käyttö 

oli yhteydessä lasten kasvisten syömiseen. Lisäksi vanhempien myönteinen asen-

ne terveellistä syömistä kohtaan oli yhteydessä perheen lasten ruokavalioon. 

Vanhempien ja muiden kasvattajien tulee turvata lapsen kehitykselle ja ruokailutot-

tumusten oppimiselle myönteiset ja otolliset olosuhteet (taulukko 2). Kylläisyyden 

ja nälän tuntemusten tunnistaminen on tärkeää. Ylipainon ehkäisyn kannalta oman 

tarpeen mukaisen syömisen oppiminen on tärkeää. Lapsi oppii sietämään pieniä 

pettymyksiä ja oppii tärkeitä selviytymistaitoja elämää varten, kun hän tietää, ettei 

kaikkea voi saada. On ruokia, joita syödään melkein aina esim. kasvikset, hedel-

mät ja sekä ruokia, joita mahtuu hyvään ruokavalioon vain silloin tällöin esim. jää-

telö, keksit, perunalastut tai karkit. Pitämällä kiinni säännöllisestä syömisen rytmis-

tä voidaan samalla ehkäistä napostelukulttuurin yleistymistä. (Lasten ruokakasva-

tus varhaiskasvatuksessa 2014,23.) 

Taulukko 2. Leikki-ikäisen syömään oppimisen vaiheet (Syödään yhdessä: ruo-
kasuositukset lapsiperheille 2016, 80). 

2-3 vuotias - Lapsen tulee harjoitella omatoimista ruokailua, nauttia yh-

dessä syömisestä ja kokea ruokailo ruokailutilanteessa.  

- Ruokailuvälineiden käyttöön harjaantuminen ja aktiivinen uu-

siin ruokiin tutustuminen kaikin aistein 

-  Lapsen kannattaa ottaa mukaan ruoanvalmistukseen.  

- Monipuolinen syöminen, ruokasanaston laajeneminen, ruoki-

en nimeäminen 

- Ruokapuheen kehittyminen esim. ”ole hyvä” ja ”kiitos”.  
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4-6 vuotias - Lapsi on jo oppinut ruokaillessaan yhdessä syömisen iloja  

- Opetellaan hyviä pöytätapoja ja siisteyttä 

- Itselle sopivan annoksen tekeminen  

- Ruokatehtäviä ja ruokakaupassa käyntiä harjoitellaan  

- Ruokapuheen rikastuminen  

- Ruokamieltymyksien kehittyminen ja utelias kokeilija 

 

Ihmisen makumieltymykset ja tottumukset kehittyvät varhain ja säilyvät aikuisuu-

teen saakka. Aikuisen ja lapsen keskinäinen vuorovaikutus ruokailutilanteessa 

vaikuttavat lapsen myöhemmän elämän ruokasuhteeseen. Merkittäviä muita teki-

jöitä ovat tilanne, ympäröivä kulttuuri, muiden ihmisten läsnäolo, omat ja muiden 

asenteet ja odotukset.  (Syödään yhdessä: ruokasuositukset lapsiperheille 2016, 

8, 28.) 

Suomessa lasten ruokailu varhaiskasvatuksessa tasoittaa perhetaustoista johtuvia 

ravitsemuseroja ja edistää näin terveyden tasa-arvoa. Lapsen varhaisin turvalli-

suuden kokemus syntyy siitä, kun lapsen nälkäviesteihin vastataan antamalla hä-

nelle ravintoa ja perusturvallisuuden tunnetta vahvistaa myös säännöllinen syömi-

nen. Lapsen ensimmäiset hyvinvoinnin oppimiskokemukset liittyvätkin läheisesti 

ruokaan. Vanhemman ja lapsen lämmin vastavuoroinen suhde ruokailutilanteissa 

rakentaa lapselle myönteistä kokemusta itsestään ruokailijana ja ehkäisee syö-

mispulmien syntymistä. (Syödään yhdessä: ruokasuositukset lapsiperheille 2016, 

8.) 

Neofobia eli varautuneisuus uusia ruokia kohtaan on tyypillistä erityisesti noin 2–3-

vuotiaalle lapselle. Ruokiin kannattaa tutustua lapsen ehdoilla esim. tutkimalla, 

katselemalla, haistelemalla ja tunnustelemalla sitä. Lapsi hyväksyy uuden ruoan 

helpommin, jos se tarjotaan tutun ruoan kanssa ja hän näkee aikuisen tai sisaruk-

sen syövän samaa ruokaa. Lasta kannustetaan maistelemaan erilaisia makuja ja 

hänen annetaan tutustua ruokaan kaikkia aisteja käyttäen, sillä ruokatottumukset 
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kehittyvät vähitellen. (Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille 2016, 78). 

Merkittävästi neofobisia on arvioitu olevan 20–30 % lapsista ja 16–18 % aikuisista 

(Knaapila ym. 2007; Wardle ym. 2008). 

Lapsen energiantarpeeseen ja ruokahaluun vaikuttavat mm. kasvunopeus, ulkoilu, 

päivärytmin vaihdokset, unen määrä ja terveydentila. Samanikäisten lasten keski-

näiset erot ovat huomattavia (Syödään yhdessä: ruokasuositukset lapsiperheille 

2016, 79). 

2.3 Ruokapalvelut 

Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan noin kolmasosa väestöstä syö päi-

vittäin erilaisten ruokapalvelujen tarjoamia aterioita ja ruokapalvelut ovatkin siksi 

tärkeä osa suomalaista ruokakulttuuria. (2014, 38.) Kaikilla tulisi olla mahdollisuus 

tehdä tietoinen ja terveyttä edistävä valinta ruokaillessaan kodin ulkopuolella (Vik-

stedt ym. 2011, 3).  

Ruokapalveluissa tarjottavien aterioiden ravitsemuslaadulle on olemassa kriteerei-

tä; pääruoalle, energialisäkkeelle ja muille aterian osille. Niissä kiinnitetään huo-

miota rasvan määrään ja laatuun sekä suolan ja kuidun määrään. Kriteerit sovel-

tuvat myös käytettäviksi päiväkotien lounas- ja päivällisaterioiden suunnittelussa. 

(Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 38.) 

2.3.1 Ruokalistan merkitys 

Ruokalista on lapsille tarjottavien aterioiden ja välipalojen runko. Parhaimmillaan 

ruokalista ottaa huomioon kohderyhmän tarpeet. Ruokalistasuunnittelussa otetaan 

huomioon ikäryhmäkohtaisesti lasten makutaso ja syömään oppimiseen liittyvät 

tavoitteet. (Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa 2014,188.) 

Ruokalistasuunnittelussa lähtökohtana on suomalainen perusruoka, joka muuntuu 

sesongin tuotteilla ja teemoilla vaihtelevaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on, että 

lapselle opetetaan vähitellen uusia makuja ja ruoan rakenteessa otetaan huomi-
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oon lapsen yksilölliset tarpeet. (Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa 

(2014,189.) 

Ruokalistasuunnittelun ja ruoanvalmistuksen tavoitteena on, että ruoka on mau-

kasta, monipuolista ja sen vitamiini- ja kivennäisainetiheys on suuri. Ruokalista-

suunnittelun pohjana ovat ravitsemussuositukset, mutta siinä tulisi huomioida 

myös kasvatukselliset näkökohdat, ruokalistan vaihtelevuus, lasten tarpeet ja ma-

kumieltymykset. Viikoittain listalla tulisi olla keitto-, pata-, laatikkoruoka, kastikkeel-

linen pääruoka ja kappaletuote muun muassa pihvi tai pyörykkä. Vakioiduilla ruo-

kaohjeilla ja tietokoneohjelmin lasketuilla ravintoainesisällöillä varmistetaan, että 

ruoka on ravitsemussuositusten mukaista, maukasta ja tasalaatuista. (Kouvolan 

Ruokahetki Ravitsemuskäsikirja 2014.) 

Varhaiskasvatuksen ja ruokapalvelun yhteistyönä tehty pedagoginen ruokalista 

tukee ruokakasvatusta taloudellisesti ja joustavasti. Ruokalistaa voidaan käyttää 

apuna aistien aktivoinnissa esimerkiksi ruokapiiri ennen ateriaa. Pedagoginen ruo-

kalista viestii varhaiskasvatuksen henkilöstön kiinnostuksesta lasten hyvinvointiin. 

(Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa (2014,189.) 

Ruokalistan olisi hyvä olla esillä päiväkodissa ja kunnan verkkosivuilla. Näin van-

hempien on helpompi kiinnittää huomiota esim. makkaran liiallisen käyttöön, kun 

he valmistavat kotona ruokaa. (Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille 

(2016, 87.) 

2.3.2 Elintarvikehankinnat varhaiskasvatuksessa 

Motivan hankintapalvelun (2017) mukaan julkisissa elintarvike- ja ruokapalvelu-

hankinnoissa joukkoruokailu on keskeisessä roolissa terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseksi. Elintarvikehankinnoissa ravitsemussuosituksissa määritelty ravit-

semuslaatu on ehdoton vähimmäisvaatimus. Ruoan terveellisyys ja vastuullisuus-

näkökulmat kulkevat käsi kädessä. 

Raaka-aineiden saatavuuteen vaikuttavat elintarvikesopimusten hankintasisällöt. 

Hankintasopimuksissa linjataan mm. elintarvikkeet, pakkauskoot, toimitusrytmit, 

kotimaisuus ja tuotteiden ravintosisältö. Nämä seikat vaikuttavat, mitä tuotteita on 



 26  

 

käytettävissä, millaisella tilausrytmillä ja millaisella hinnalla niitä saa. Hankintaso-

pimuksiin sitoudutaan määritellyksi ajaksi. (Lasten ruokakasvatus varhaiskasva-

tuksessa 2014, 196.). Vaatimukset elintarvikehankinnoissa kohdistuvat useimmi-

ten myös tuotteen rasva-, suola- tai kuitupitoisuuteen. Laatukriteerit on tärkeä 

huomioida, kun ruokapalveluja kilpailutetaan ja elintarvikkeita hankitaan. ( Sosiaa-

li- ja terveysministeriön 2011, 51; Vikstedt ym. 2011,21.) 

Elintarvikehankinnoissa on tärkeää kiinnittää huomiota ravitsemuksen kannalta 

olennaisiin elintarvikkeisiin ja niiden ravitsemuslaatuun päivittäisessä ruokailussa. 

Näitä ovat esimerkiksi maitotuotteet ja -valmisteet, liha ja lihavalmisteet, rasvat, 

valmisruoat sekä leipä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, 87.) 

Suomessa ravitsemuslaadun indikaattorina on käytössä Sydänmerkki ja se on laa-

jennettu koskemaan myös terveellisiä aterioita (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 

37.) Suomen Sydänliiton julkaisema Suositus elintarvikehankintojen ravitsemuk-

sellisiksi ehdoiksi -hankintasuositus (2010) on apuväline ruokapalveluiden elintar-

vikehankintoihin. Hankintasuositus opastaa ruokapalveluiden ammattilaisia ter-

veellisten aterioiden suunnittelussa ja valmistamisessa. Suosituksen tarkoituksena 

on myös auttaa ammattilaisia valitsemaan ravitsemuslaadultaan hyviä elintarvik-

keita. Hankintasuosituksessa on mukana elintarvikkeita, jotka ovat suurimmat pii-

lorasvan ja -suolan lähteet sekä elintarvikkeet, joita käytetään usein ja suuria mää-

riä ammattikeittiöissä.  

Tärkeimmät ruoan terveellisyyden indikaattorit ovat vähäinen kovan rasvan ja suo-

lan määrä sekä riittävän pehmeä rasvan määrä. Sen vuoksi ne on valittu elintar-

vikkeiden ravitsemuksellisiksi kriteereiksi. Myös kuitu ja sokeri ovat joissakin elin-

tarvikeryhmissä kriteereinä. Suosituksen kriteereiden tarkoituksena on korjata 

suomalaisia ravitsemusvirheitä ruokavaliossa vähentämällä muun muassa suolan 

ja kovan rasvan saantia sekä lisäämällä pehmeiden rasvojen ja kuidun saantia. 

Luonnollisesti terveelliseen ateriatarjontaan ja hankintoihin kuuluvat hedelmät, 

marjat, kasvikset sekä kala. Tavoitteena on suosia markkinoilta löytyviä tuotteita ja 

hankintamääräysten mukaisia tuotteita, joissa rasvan laatu, suolan ja kuidun mää-

rä ovat lähempänä tavoitearvoja. Sydänmerkillä varustetut tuotteet taas sopivat 

sellaisenaan suositeltavien tuotteiden listaan. (Suositus elintarvikehankintojen ra-

vitsemuksellisiksi ehdoiksi, 2010.) 
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Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen kuuluvat seuraavat kun-

nat, kaupungit tai kuntayhtymät: Kauhavan kaupunki, Kuntayhtymä Kaksineuvoi-

nen, Evijärven kunta, Lappajärven kunta, Ähtärin kaupunki, Kuortaneen kunta, 

Ilmajoen kunta, Kurikan kaupunki, Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Alajärven 

kaupunki, Soinin kunta, Vimpelin kunta, Seinäjoen keskussairaala ja Eskoon sosi-

aalipalvelujen kuntayhtymä. (Mäkelä 2016) 

Elintarvikehankintojen asiantuntijatyöryhmään kuuluu 10 jäsentä ja heidän tehtä-

viinsä kuuluvat tarjouspyynnön laatiminen, nimikkeistöstä ja kriteereistä päättämi-

nen, elintarvikesopimusten seuranta ja elintarvikehankintoihin liittyvien infotilai-

suuksien järjestäminen alueella. Hankintojen kilpailuttaminen ja päätöksenteko 

hoidetaan keskitetysti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimesta ja hankinta-

renkaaseen kuuluvat osallistujajäsenet ovat kiinteästi sitoutuneet hankintapäätök-

siin. (Mäkelä 2016) 

Varhaiskasvatuksen (päiväkodit yms.) kriteerit elintarvikehankinnoille: 

Rasvan, kovan rasvan, suolan ja sokerin määrä tulee olla määritetty niiltä osin, 

kun se elintarvikkeiden kohdalla on mahdollista tai tarpeellista. esim. leivässä tai 

pastatuotteissa kuitupitoisuus tulee olla vähintään 6 g / 100 g (niiden tuotteiden 

osalta, kun markkinoilta on saatavilla runsaskuituisia). Liha- kala- ja kasvistuotteis-

sa (pyörykät ja pihvit) on määritelty rasva- ja suolapitoisuuksia. Rasvojen kohdalla 

on määritelty kokonaisrasvan ja tyydyttyneen rasvan osuus. Päiväkodin näkökul-

masta on huomioitu myös pienemmät pakkauskoot esim. puurohiutaleita 700 g 

paketeissa. (Mäkelä 2016) 

Tarjottavien tuotteiden tulee olla ammattikäyttöön soveltuvia ja täyttää elintarvik-

keista sekä niiden valvonnasta Suomessa voimassaolevat lait, asetukset, EU-

standardit ja muut viranomaismääräykset ja lisäksi eläinten hyvinvoinnille Suo-

messa asetetut edellytykset. Tarjottujen tuotteiden ja tarjoajan toiminnan tulee 

täyttää kulloinkin voimassa olevan elintarvikelainsäädännön mukaiset laatu- ja kul-

jetusolosuhdevaatimukset sekä omavalvonnan vaatimukset. (Mäkelä 2016) 

Tarjouspyynnön nimikkeistön vaatimuksien määrittämisessä käytetään apuna Sy-

dänliiton suositusta ravitsemuksellisen laadun ehdoista. Kaikkien elintarvike- ja 

rehualan toimijoiden tulee pystyä jäljittämään kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jake-
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luvaiheessa, rehut, elintarviketuotantoon käytettävät eläimet ja muut mahdolliset 

aineet, jotka voidaan käyttää elintarvikkeeseen ja rehuun. Tarjottavien elintarvik-

keiden ja elintarvikkeiden raaka-aineiden tuotannossa tulee noudattaa vastuullista 

tuotantotapaa, jolla tarkoitetaan mm, että tarjottavat elintarvikkeet eivät saa suo-

raan sisältää geenimuunneltuja raaka-aineita. Ostot pohjautuvat päiväkotien ruo-

kalistoihin ja resepteihin. (Mäkelä 2017) 

Mäkelä (2016) kuvailee, että myyjällä tulee olla järjestelmä, jonka avulla voidaan 

kulloinkin voimassa olevan elintarvikelain mukaisesti riittävällä tarkkuudella yhdis-

tää tiedon saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. Lihan ja lihajalosteiden raa-

ka-aineiden tulee olla kansallisen ja EU – lainsäädännön mukaisesti testattuja. 

Myyjän tulee noudattaa tuotanto- ja hankintaketjun osalta voimassa olevaa ympä-

ristö- ja työlainsäädäntöä, joka on voimassa siinä maassa, missä tuote valmiste-

taan ja palvelu tuotetaan. Myyjän vastuu kattaa koko tuotanto- ja hankintaketjun 

osalta siitä, että tarjotut tuotteet täyttävät Suomen lainsäädännön vaatimukset 

eläinten lääkityksestä ja hyvinvoinnista. Lisäksi hormonien käyttö kasvun edistäjä-

nä on kiellettyä. Kalastuksen tulee olla eettisiä periaatteita huomioivaa. 

Elintarvikehankinnoissa huomioidaan eri asiakasryhmille asetetut ravitsemussuosi-

tukset, kuten lasten ravitsemussuositukset. Hankintarenkaan elintarvikehankin-

noissa on peruselintarvike-nimikkeiden rinnalle lisäksi laadittu joitakin luomu–

nimikkeitä. Sopimuskauden aikana hankintarenkaan osallistujajäsenet voivat hyö-

dyntää tätä mahdollisuutta kukin omassa toiminnassaan soveltuvin osin. Hyviksi 

käytännöntason joukkoruokailun toteuttamiskriteereiksi sopivat Sydänmerkki-

aterian kriteerit. (Mäkelä 2016) 

Mäkelä (2016) kuvailee, että hankintarenkaan tavoitteena on edistää ja lisätä han-

kintarenkaan osallistujajäsenten lähiruoan käyttöä esim. mahdollistamalla lähiruo-

ka – teemapäiviä, jonka tavoitteena on, että lounasruoka valmistetaan lähialueen 

tuottajien raaka-aineista. Lähitoimittajat voivat olla mukana teemapäivässä esim. 

tuotenäyttelyn merkeissä.  
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3 SUOMALAINEN PÄIVÄHOITOJÄRJESTELMÄ 

3.1 Päivähoitojärjestelmän kehitys 

Päivähoitojärjestelmän kehitys nykyiseen muotoonsa on ollut pitkä prosessi, jonka 

muotoutumiseen ovat vaikuttaneet erilaiset yhteiskunnalliset ja ideologiset muu-

tokset. Varsinainen päivähoidon palvelujärjestelmän syntyhistoria sijoittuu Suo-

messa sotien jälkeiseen kauteen, yhteiskunnan jälleenrakentamiseen ja hyvinvoin-

tivaltion perusedellytysten rakentamiseen. (Alila ym. 2014.) 

Nykyisen muotoisena päivähoitojärjestelmän luominen alkoi, kun lasten päivähoi-

dosta annettiin vuonna 1973 laki, jota sovelletaan kunnan, kuntayhtymän sekä 

muun palvelujen tuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen. Opetushallituksen 

mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista 

kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu 

erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, 

kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Lasten päivähoidolla tarkoitetaan 

laissa lapsen hoidon järjestämistä päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoi-

mintana tai muuna päivähoitotoimintana. ( Varhaiskasvatussuunnitelma, 2016.) 

Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana palvelujärjestelmän sisään on kunnal-

listen palvelujen rinnalle rakentunut myös yksityisten päivähoitopalvelujen kuten 

päiväkotien ja perhepäivähoito markkinat. (Alila ym. 2014.) 

Päivähoidon kehitykselle antoi sysäyksen varhaiskasvatustyöryhmän raportti 

(1999), joka loi suunnan 2000-luvun varhaiskasvatuspolitiikalle.  Varhaiskasvatuk-

sen valtakunnalliset linjaukset ilmestyivät vuonna 2002 ja Stakes julkaisi vuonna 

2003 varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jota uudistettiin vuonna 2005. Ope-

tushallituksen laatima uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet astuu voimaan 

1.8.2017. 

Ohjausjärjestelmän näkökulmasta suuri muutos on tapahtunut, kun päivähoito ja 

varhaiskasvatus ovat siirtyneet vuonna 2013 sosiaalipalvelusta osaksi suomalaista 

koulutusjärjestelmää opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Sen myötä päivä-

hoitolakiin siirrettiin säännöksiä sosiaalihuoltolaista (L 17.9.1982/710). Nämä 
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säännökset koskivat lähinnä viranomaisia ja niiden toimivaltaa, kunnan päivähoi-

don järjestämistapoja, kunnan monijäsenistä toimielintä sekä yksityistä lasten päi-

vähoitoa. Lisäksi päivähoitolakiin lisättiin viittauksia sosiaalipuolen laeista. (Alila 

ym. 2014.)   

Lasten päivähoitolaki (L 19.1.1973/36) muuttui varhaiskasvatuslaiksi 1.8.2015 

voimaan tulleella lainmuutoksella (L 8.5.2015/ 580), jossa varhaiskasvatus korvaa 

käsitteen päivähoito. Toistaiseksi päivähoitoa koskevia säädöksiä, joissa viitataan 

sosiaalihuoltoon tai – palveluihin sovelletaan myös varhaiskasvatukseen. 

Varhaiskasvatuksen järjestämisessä on otettava huomioon velvoitteet, jotka tule-

vat muusta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on 

sitoutunut. Tällaisia ovat muun muassa yhdenvertaisuuslaki (L 2014/1325), tasa-

arvolaki (L 1986/609) ja sen muutos (L 2014/1329), Euroopan ihmisoikeussopimus 

(1990), YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1989), YK:n yleissopimus vammaisten 

henkilöiden oikeuksista (2007), YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista 

(2007) sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet - Agenda 2030. (Varhaiskasva-

tussuunnitelma 10, 2016). 

3.2 Varhaiskasvatuksen kansainväliset ohjeistukset 

Lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määritellään; kaikki lapset ovat 

yhdenvertaisia, lapsella on oikeus saada hyvä elämä, lapsella on oikeus saada 

koti, ruokaa ja vaatteita. (A 21.8.1991/60). 

Euroopan Yhteisö laati vuonna (1996) lasten päivähoidon ja esiopetuksen laatuta-

voitteet. Euroopan Yhteisö ohjaa myös koulutuspolitiikkaa ja vuonna (2009) koulu-

tusneuvostossa sovittiin linjauksesta eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategi-

sista puitteista (ET2020). Puitteet käsittävät koulutusjärjestelmät kokonaisuudes-

saan varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen ja toteutumista seurataan vuosit-

tain komission julkaisemalla koulutuksen monitorointiraportilla (Education and 

Training Monitor 2012 SWD). Vuoden 2012 raportin mukaan Suomessa varhais-

kasvatukseen osallistui 73.1 % lapsista vuonna 2011, kun EU:n keskiarvo oli 92,3 

%. Tavoitearvo olisi 95 %.  
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Komission tiedonannossa (KOM (2011, 66) annettiin ehdotus varhaiskasvatusta 

koskevasta EU-yhteistyöstä, sillä komission mielestä laadukkaalla varhaiskasva-

tuksella on suuri merkitys osaavan työvoiman kehittämiselle sekä vanhempien 

mahdollisuudelle sovittaa perhe- ja työelämä paremmin yhteen, molemmat tavoit-

teet edistävät työllistettävyyttä. 

Varhaiskasvatuspalvelujen järjestäminen on kaikissa Pohjoismaissa pääsääntöi-

sesti kuntien vastuulla ja niissä on jonkin verran eroja. Ruotsissa tarjotaan var-

haiskasvatukseen osallistuville 4- 5 vuotiaille lapsille ilmaista päivähoitoa ja vastuu 

varhaiskasvatuksesta kuuluu koulutuksen arviointivirastolle. Norjassa koulu aloite-

taan 6-vuotiaana, siellä ei ole erillistä esiopetusta ja kaikille alle kouluikäisille tarjo-

taan lastentarhapaikka. Tanskan varhaiskasvatusjärjestelmän yksi erityispiirre on 

voimakas painotus kielen kehityksen arvioimiseen ja mahdollisen tuen järjestämi-

seen.  

3.3 Suomalainen varhaiskasvatussuunnitelma 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on opetushallituksen antama valtakunnal-

linen määräys, jonka mukaan kunnat laativat paikallisen varhaiskasvatussuunni-

telman. Sen laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki (L 1973/ 36), jossa 

säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen ta-

voitteista. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta, jota säätelee perusopetuslaki ja 

ohjaa opetushallituksen määräyksenä annettu Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet. (Varhaiskasvatussuunnitelma 2016,4.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistuksen lähtökohtana ovat lasten 

kasvuympäristön ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutokset. Varhais-

kasvatussuunnitelman laatimisvelvoite koskee myös kunnan hankkimaa muuta 

varhaiskasvatusta ja kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa tai yksi-

tyistä perhepäivähoitoa. (L 28.12.2012/909, 15–26 §.) 

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lap-

sen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kas-

vatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista, vaikkakin huoltajilla 



 32  

 

on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Paikallinen varhaiskasvatussuunni-

telma voidaan laatia kaikkia toimintamuotoja koskevaksi (päiväkoti, perhepäivähoi-

to ja muu varhaiskasvatus) tai kullekin toimintamuodolle erikseen. (L 

28.12.2012/909,15- 26 §.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään varhaiskasvatuksen toteut-

tamisen keskeisistä tavoitteista ja sisällöistä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja 

lasten huoltajien välisestä yhteistyöstä, monialaisesta yhteistyöstä sekä lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä. (L 8.5.2015/ 580, 9 §.) Varhaiskasvatus-

suunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta varhais-

kasvatussuunnitelman perusteista, paikallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta 

sekä lasten henkilökohtaisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta. (Varhaiskasvatus-

suunnitelma 2016,4.) 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä huolehtii myös siitä, että varhaiskasvatuksen henki-

löstölle, huoltajille sekä lapsille annetaan mahdollisuus osallistua paikallisen var-

haiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen. (L 8.5.2015/580, 7b§.) 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja 

hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelman laatimiseen osallistu-

vat tarpeen mukaan lapsen kehitystä ja oppimista tukevat asiantuntijat tai muut 

tarvittavat tahot. Suunnitelmassa kuvataan lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnos-

tuksen kohteet sekä yksilölliset tarpeet ja siinä tulee olla lapsen huoltajan ja henki-

löstön havaintoja ja näkemyksiä lapsen kehityksen ja oppimisen vaiheista. (Var-

haiskasvatussuunnitelma 2016,6.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen aloitetaan, kun lapsi menee päiväkotiin 

tai perhepäivähoitoon. Sinne kirjattujen tavoitteiden myötä tulisi pedagogista toi-

mintaa toteuttaa ja lapsen omiakin mielipiteitä kuunnella. Lasten varhaiskasvatus-

suunnitelmista nousevat tavoitteet tulisi huomioida lapsiryhmätoiminnan suunnitte-

lussa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Perhepäivähoidossa olevan lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä käytetään lastentarhanopettajan asian-

tuntijuutta.  (Varhaiskasvatussuunnitelma 2016, 6.) 
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Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatusta voidaan järjestää tätä tarkoitusta 

varten varatussa tilassa, jota kutsutaan päiväkodiksi tai sitä voidaan järjestää yksi-

tyiskodissa tai muussa kodinomaisessa hoitopaikassa, jota kutsutaan perhepäivä-

kodiksi. Muuta varhaiskasvatusta voidaan järjestää tätä tarkoitusta varten varatus-

sa paikassa. (L 8.5.2015/580,1 §.) 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta ja toteutumisen arvioinnista päi-

väkodeissa vastaa henkilö, jolla on lastentarhanopettajan kelpoisuus. Lapsen 

omaa suunnitelmaa tarkastetaan tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. (L 

8.5.2015/580, 7 a §.)  

3.4 Ruokakasvatuksen tavoitteet uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa 

Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on järjestettävä lapsen ravitsemustarpeet 

täyttävää terveellistä ja tarpeellista ravintoa. Ruokailun tulee olla tarkoituksenmu-

kaisesti järjestettyä ja ohjattua. (L 8.5.2015/580, 2b§.) Valtioneuvoston asetuksella 

voidaan antaa tarkempia säännöksiä ravinnon tarpeellisuudesta ja terveellisyydes-

tä sekä varhaiskasvatuksessa ruokailun toteuttamisesta. 

Karilan (2016) mukaan, lapsen syöminen ja ruokailu ovat niitä ensimmäisiä asioita, 

joista keskustellaan ja sovitaan lapsen siirtyessä uuteen kasvuympäristöön, esi-

merkiksi päiväkotiin tai perhepäivähoitoon. 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa (2016, 31) todetaan, että lasten hyvinvointia edis-

tetään antamalla mahdollisuus päivän aikana rauhoittumiseen ja lepoon sekä tar-

jotaan monipuolista, terveellistä ja riittävästi ravintoa. 

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle, joka 

muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. 

Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen 

edellyttämällä tavalla. Laadukas pedagoginen toiminta (taulukko 3) vahvistaa las-

ten laaja-alaista osaamista. (Varhaiskasvatussuunnitelma 2016, 21.) 
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Taulukko 3. Varhaiskasvatussuunnitelman (2016, 22) laaja-alaisen osaamisen 
osa-alueet. 

- Ajattelu ja oppiminen 

- Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

- Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

- Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

- Osallistuminen ja vaikuttaminen 

 

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan tarkoituksena on oppiva ja hyvinvoiva 

lapsi, jossa opetellaan, koetaan, toimitaan, osallistutaan, leikitään, liikutaan, tutki-

taan ja ilmaistaan. (Varhaiskasvatussuunnitelma 2016, 36.) 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa (2016, 39) määritellään seuraavat oppimisen alu-

eet (taulukko 4), jotka kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan kes-

keisiä tavoitteita ja sisältöjä. Niiden tarkoituksena on ohjata henkilöstöä monipuoli-

sen ja eheytetyn pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdes-

sä lasten kanssa. Lapsilla on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen eri 

alueista. 

Taulukko 4. Varhaiskasvatussuunnitelman (2016, 39) oppimisen kokonaisuudet. 

- Kielten rikas maailma 

- Ilmaisun monet muodot 

- Minä ja meidän yhteisömme 

- Tutkin ja toimin ympäristössäni 

- Kasvan, liikun ja kehityn 
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Ruokakasvatukseen ja terveyteen liittyviä tavoitteita on esim. Kasvan, liikun ja ke-

hityn oppimisen kokonaisuudessa. Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää 

myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukea monipuolisia ja ter-

veellisiä ruokatottumuksia. Lapsia ohjataan omatoimiseen ruokailuun ja monipuoli-

seen, riittävään syömiseen. Päivittäiset ateriahetket järjestetään kiireettömässä 

ilmapiirissä opetellen ruokarauhaa ja hyviä pöytätapoja sekä yhdessä syömisen 

kulttuuria. Eri aistien avulla ja tutkimalla tutustutaan ruokiin, niiden alkuperään, 

ulkonäköön, koostumukseen ja makuominaisuuksiin. Ruoasta keskusteleminen, 

tarinat ja laulut edistävät lasten ruokasanaston kehittymistä. (Varhaiskasvatus-

suunnitelma 2016, 46.) 

Varhaiskasvatuksessa tulisi pohtia yhdessä lasten kanssa terveyteen ja turvalli-

suuteen liittyvistä asioista. Lasten kanssa keskustellaan liikkumisen, levon ja hyvi-

en ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle.  Heidän kanssaan 

opetellaan päivittäisissä tilanteissa turvallisuuteen liittyviä asioita, joita voivat olla 

muun muassa pukeutumis-, ruokailu-, leikki- sekä ulkoilutilanteet. Lasten valmiuk-

sia pitää huolta terveydestään sekä henkilökohtaisesta hygieniastaan on myös 

tärkeä tukea. (Varhaiskasvatussuunnitelma 2016, 46.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena oli, että saadaan kattava käsitys kuntien varhaiskasvatuksen se-

kä ruoka- että ravitsemuskasvatuksen toteuttamisesta. Etelä- Pohjanmaan kuntiin 

suunnatulla verkkokyselyllä selvitettiin nettisivuilta löytyvistä varhaiskasvassuunni-

telmista suunnitelman päivittämisvuosi, tietoa terveellisestä ruoasta tai terveelli-

sestä ravinnosta, ravitsemussuosituksista ja ruokakasvatuksesta, ruokailutilanteis-

ta ja ruokailutottumuksista.  

Tietoa täydennettiin tekemällä sähköpostikysely Etelä- Pohjanmaan kuntien var-

haiskasvatuksesta ja ruokapalveluista vastaaville. Kyselyn avulla pyrittiin selvittä-

mään, miten kunnissa toteutetaan varhaiskasvatuksen ruoka- ja ravitsemuskasva-

tusta. Tavoitteena oli saada selville myös, miten varhaiskasvatuksen ruokapalve-

luissa otetaan huomioon terveellinen ja monipuolinen ravinto, kuka vastaa ruoka-

listasuunnittelusta ja mihin asioihin siinä kiinnitetään huomiota, mihin välipalojen 

toteutuksessa kiinnitetään huomiota, miten ravitsemussuosituksia noudatetaan, 

miten hankinnat toteutetaan, seurataanko ja raportoidaanko ruokapalvelujen toteu-

tusta. 

Tietoa voitaisiin jatkossa hyödyntää esim. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksilassa, joka on työn 

toimeksiantaja. He voivat järjestää Etelä-Pohjanmaan alueen varhaiskasvatus tai 

ruokapalvelu henkilökunnalle koulutusta esim. lasten terveellisestä ravitsemukses-

ta tai välipalojen oikea-oppisesta koostamisesta. 

Maakuntakuntauudistus tuo myös haasteita kuntien varhaiskasvatuksen toimin-

taan. Kunnissa tulee kehittää palvelujen saatavuutta, laatua, tehokkuutta ja miet-

tiä, miten palveluja kehitetään ja saadaan nykyaikaistettua.   
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4.2 Toimeksiantajan esittely 

Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö Aksila kuuluu 

osana Etelä-Pohjanmaan kuntayhtymähallinnon toiminta-alueeseen. Sen toiminta-

ajatuksena on toimia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon linkkiyksikkö-

nä, joka tarjoaa moniammatillista asiantuntemusta perusterveydenhuollon kehit-

tämisessä ja asukkaiden terveyden edistämisessä. Yksikkö perustettiin Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin 1.5.2011.  

Terveydenhuoltolain mukaan yksikön tehtävänä on sovittaa yhteen ja tukea pe-

rusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketju-

jen laatimista, täydennyskoulutusta ja huolehtia henkilöstötarpeen ennakoinnista 

sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja soveltuvin osin myös sosiaa-

litoimen yhteensovittamisesta. Yksikkö osallistuu myös terveydenhuollon järjestä-

missuunnitelman laatimiseen. Terveydenhuoltolaki (L 30.12.2010/1326) asettaa 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen velvoitteita sekä kunnille että sairaanhoito-

piireille. Kunnan on mm. asetettava terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoit-

teet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet, seurattava väestöryhmittäin asukkai-

den terveyttä, raportoitava valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja toi-

menpiteistä sekä valmisteltava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointiker-

tomus. 

Aksilan tehtäviin kuuluu myös edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia kokoamalla 

hyvinvointi- ja terveysseurantatietoja, järjestämällä koulutusta ja tarjoamalla toimi-

joiden käyttöön vaikuttaviksi osoitettuja toimintamalleja.  

4.3 Tutkimuksen aineisto ja menetelmät 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Etelä-Pohjanmaan kunnat, koska ne kuuluvat 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja siellä perusterveydenhuollon ja terveyden 

edistämisen toimintayksikkö Aksilan toiminta-alueeseen.   

Etelä-Pohjanmaan liiton mukaan (Etelä-Pohjanmaan liitto 2017) Etelä- Pohjanmaa 

on 194 000 asukkaan maakunta, joka muodostuu seuraavista 17 kunnasta: Alajär-
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vi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Ku-

rikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri. Tähän työhön 

on otettu mukaan myös Isokyrö, koska se kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-

piirin alueeseen. Etelä-Pohjanmaan kunnissa varhaiskasvatukseen liittyviä asioita 

hoidetaan, joko kunnassa itsenäisesti tai yhteistyössä toisten kuntien kanssa.  

Tutkimuksen aineistona olivat Etelä-Pohjanmaan kuntien verkkosivut, joista etsit-

tiin varhaiskasvatussuunnitelma ja niistä varhaiskasvatuksen ruoka- ja ravitsemis-

kasvatukseen liittyviä asioita. Tällä pyrittiin saamaan tietoa, että kuinka paljon 

kunnissa kiinnitetään huomiota varhaiskasvatuksen ruoka- ja ravitsemuskasvatuk-

seen ja miten se tulee esille heidän varhaiskasvatussuunnitelmissaan.  

Työn toteutuksen menetelmiä mietittäessä päädyttiin sähköpostikyselyyn, koska 

siihen vastaaminen on helppoa. Jos kyselylomake lähetetään paperisena, niin 

vastaaja joutuu vielä palauttamaan sen postin kautta takaisin. Valittu kohderyhmä 

on laajalla alueella, että haastattelut olisivat olleet hankalia toteuttaa. 

Kuntien verkkosivujen tiedonhankinnan jälkeen työtä täydennettiin lähettämällä 

sekä kuntien varhaiskasvatuksesta että ruokapalveluista vastaaville (29 henkilöä) 

sähköpostikysely. Kysymykset olivat avoimia ja niissä kysyttiin muun muassa ruo-

ka- ja ravitsemuskasvatuksen toteuttamisesta, ruokalistoista, välipaloista, ravitse-

mus-suosituksista ja elintarvikehankinnoista. 

Kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä käytettäviä aineistonkeruumenetelmiä 

ovat haastattelut, kysymyslomakkeet, havainnointi, osallistuva havainnointi ja eri-

laiset dokumentit. (Hirsjärvi ym. 2010,161–164.) Tämän työn lähestymistapana 

käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää, jonka avulla haluttiin 

saada Etelä-Pohjanmaan kuntien varhaiskasvatuksen ruoka- ja ravitsemuskasva-

tuksen toteutuksesta kattavaa tietoa.  

Tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja aineisto koottiin 

luonnollisesta, todellisesta ympäristöstä. Yleisesti todetaan, että kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa on pyrkimyksenä pikemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin 

todentaa jo olemassa olevia (totuus) väittämiä ja kohdejoukko valitaan tarkoituk-

senmukaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010,161–164.) 
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Tässä työssä kyselylomakkeet on analysoitu sisällönanalyysillä, joka on pikem-

minkin laadullisen tutkimusmenetelmän metodi, jossa etsitään merkityssuhteita ja 

merkityskokonaisuuksia. Tieto esitetään sanallisina tulkintoina. (Vilkka 2015, 163.) 

Vilkan mukaan (2015, 102) kyselylomaketta suunnitellessa on hyvä tuntea tutki-

muksen kohderyhmä ja tarkistaa kysymysten muotoilu, jotta kysymykset ovat yksi-

selitteisiä ja ymmärrettäviä. Tämän lisäksi kyselylomakkeen tulee mitata sitä, mitä 

sen on tarkoituskin mitata. Kyselylomakkeen tekoon ja suunnitteluun on käytettävä 

tarpeeksi aikaa ja ennen kyselylomakkeen tekoa on päätettävä tutkimuksen viite-

kehys sekä tutkimuksen keskeiset käsitteet. Kyselyssä ei voi kysyä sitä, mitä kyse-

lyn laatijaa itseä huvittaisi tietää ja se on myös tärkeä testata ennen varsinaista 

toteutusta. 

Sähköpostikyselyssä kannatta käyttää lyhyitä avoimia kysymyksiä. Menetelmä 

sopii rajatulle ryhmälle ja rajatussa kysymyksenasettelussa. (Kylmä & Juvakka 

2012.) 

Ennen kysymyksien muodostamista tutustuttiin Opetushallituksen varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteisiin ja luettiin lasten ruoka- ja ravitsemuskasvatukseen 

liittyvää kirjallisuutta. Niiden pohjalta mietittiin kysymyksiä, jotka liittyvät lasten ruo-

ka- ja ravitsemuskasvatukseen, välipaloihin, ravitsemussuosituksiin ja miten niitä 

on huomioitu eri kuntien varhaiskasvatussuunnitelmissa. 

Tämän tutkimuksen verkkokyselyn rakenteen ja sisällön suunnittelussa otettiin 

huomioon tutkimuksen kohderyhmä, tutkimuksen tavoitteet ja sen lisäksi kumpikin 

kyselylomake pyrittiin rakentamaan johdonmukaiseksi. Kyselyn alussa kerrottiin 

tutkimuksen tarkoitus ja sen sisältö suunniteltiin selkeäksi, tiiviiksi ja kysymyksiin 

laitettiin apusanoja, jotka helpottivat vastaamista. 

Vilkan (2015) mukaan kyselylomakkeen testaus on tärkeä vaihe onnistuneessa 

tutkimuksessa, sillä virheitä ei aineiston keräämisen jälkeen voida enää korjata. 

Kyselylomake testattiin haastattelemalla kahta toimijaa ja sillä haluttiin kerätä pa-

lautetta kyselyn rakenteesta ja sisällöstä. Tämän jälkeen yhteen kysymykseen teh-

tiin muutoksia, ennen kuin kyselylomake lähetettiin vastattavaksi muille. Kyselyyn 

vastaaminen koettiin selkeäksi ja nopeaksi ja apusanat helpottivat vastaamista. 

Tutkimuksessa vastaajat laittoivat kyselylomakkeisiin nimensä, mutta ne eivät tul-
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leet näkyviin tuloksia analysoitaessa. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista. 

Verkkokyselylomakkeet ovat liitteenä 1 ja 2. 

4.3.1 Varhaiskasvatussuunnitelmat verkossa  

Kuntien (18kpl) verkkosivuilta etsittiin varhaiskasvatussuunnitelma ja nettiosoitteet 

linkitettiin taulukkoon. Se helpotti myöhemmin varhaiskasvatussuunnitelman ruo-

kapalveluihin ja varhaiskasvatussuunnitelmista saatavien asioiden tarkastamista 

verkkosivuilta. Jos kunnan sivulta löytyi voimassa oleva varhaiskasvatussuunni-

telma, siitä etsittiin suunnitelman päivittämisvuosi, tietoa terveellisestä ruoasta tai 

terveellisestä ravinnosta, ravitsemussuosituksista ja ruokakasvatuksesta, ruokailu-

tilanteista ja ruokailutottumuksista. Verkkosivuilta löydetyistä asioista tehtiin tau-

lukko.  

Sen lisäksi kuntien verkkosivuilta etsittiin henkilö, joka vastaa varhaiskasvatukses-

ta ja sen ruokapalveluista, että saataisiin tietoa kunnan varhaiskasvatuksen ruoka- 

ja ravitsemuskasvatuksen toteuttamisesta. 

Asiasanojen haku tehtiin kuntien verkkosivuilla käyttäen Etsi-toimintoa sekä luke-

malla kuntien varhaiskasvatukseen liittyvät verkkosivut ja mahdolliset varhaiskas-

vatuksen suunnitelmat vielä huolellisesti läpi. Etsimistä hankaloitti se, että eri kun-

tien sivuilla tarvittavaa tietoa varhaiskasvatuksesta löytyy eri kohdista ja otsikot 

ovat erilaisia.  

4.3.2 Sähköpostikysely varhaiskasvatuksesta vastaaville  

Etelä-Pohjanmaan kuntien varhaiskasvatuksesta vastaaville lähetetyssä sähkö-

postikyselyssä oli 8 avointa kysymystä, joiden avulla haluttiin selvittää muun mu-

assa, minkälaisissa varhaiskasvatuspaikoissa lapsia hoidetaan, kuka vastaa ruo-

kapalvelujen järjestämisestä, miten huomioidaan ruoan terveellisyys, miten opete-

taan ruokakasvatustaitoihin liittyviä asioita, miten toimitaan ruokailutilanteissa ja 

tuoko uudistettu varhaiskasvatussuunnitelma muutoksia ruoka- ja ravitsemuskas-

vatukseen. 
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Sähköpostikysely lähetettiin 16 varhaiskasvatuksesta vastaavalle, joista 10 vasta-

si.  

4.3.3 Sähköpostikysely ruokapalveluista vastaaville 

Etelä-Pohjanmaan kuntien varhaiskasvatuksen ruokapalveluista vastaaville lähete-

tyssä sähköpostikyselyssä oli 9 avointa kysymystä, joiden avulla haluttiin selvittää 

muun muassa, miten varhaiskasvatuksen ruokapalveluissa otetaan huomioon ter-

veellinen ja monipuolinen ravinto, kuka vastaa ruokalistasuunnittelusta ja mihin 

asioihin siinä kiinnitetään huomiota, mihin välipalojen toteutuksessa kiinnitetään 

huomiota, miten ravitsemussuosituksia noudatetaan, miten hankinnat toteutetaan, 

seurataanko ja raportoidaanko ruokapalvelujen toteutusta. 

Sähköpostikysely lähetettiin 13 varhaiskasvatuksen ruokapalveluista vastaavalle, 

joista 8 vastasi. 

4.4 Aineiston käsittely 

Etelä-Pohjanmaan kuntien verkkosivuista tehtiin yhteenveto, jossa kuntien net-

tiosoitteet oli linkitetty suoraan kuntien sivuille. Se helpotti tiedonetsintää sivuilta, 

koska näin niihin pääsi helposti palaamaan ja tarkistamaan tarvittavia asioita. 

Verkkosivujen tarkastelun jälkeen kuntien varhaiskasvatussuunnitelmista etsityt 

asiat koottiin yhteen, analysoitiin ja kirjattiin niitä asioita, jotka esiintyivät useiden 

kuntien sivuilla. 

Kun sähköpostivastaukset saatiin varhaiskasvatuksen ja ruokapalveluiden vastaa-

vilta, ne tallennettiin erillisiin verkkokansioihin. Sitä ennen kunnat oli numeroitu, 

että vastauksista pystyttiin jäljittämään vastaajat ja se helpotti vastauksien ana-

lysointia.  

Varhaiskasvatuksen ja ruokapalvelujen vastaajien kysymykset lajiteltiin sisällön 

analyysin mukaan. Ensin kaikkien kysymysten vastaukset taulukoitiin sanasta sa-

naan. Sen jälkeen aineisto pelkistettiin eli karsittiin tutkimusongelman kannalta 

epäolennainen informaatio pois. Tarkoituksena oli tiivistää saatua tietoa. Sen jäl-
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keen tutkimusaineistosta saatua tietoa ryhmiteltiin kysymyslomakkeen mukaisesti. 

Vastaukset läpikäytiin kysymyksittäin ja niistä etsittiin yhteneväisyyksiä ja eroavai-

suuksia. Seuraavanlaisiin kysymyksiin haettiin aineiston pelkistämisen jälkeen 

vastauksia, minkälaisissa varhaiskasvatuspaikoissa lapsia hoidetaan, kuka vastaa 

ruokapalveluista, miten ruokapalvelut toteutetaan, mihin asioihin ruokailutilanteissa 

kiinnitetään huomiota, millaisia ruokakasvatustapahtumia järjestetään, mihin ruo-

kalistasuunnittelussa ja välipaloissa kiinnitetään huomiota, ravitsemussuosituksien 

noudattaminen ja tuoko elokuulla 2017 voimaantuleva varhaiskasvatussuunnitel-

ma muutoksia. Sekä varhaiskasvatuksen että ruokapalveluiden vastaavien kyse-

lyiden vastaukset analysoitiin ja ryhmiteltiin erikseen taulukoihin. Sisällön analyy-

sin avulla pyrittiin saamaan tiivistetty kokonaisuus, johon kirjattiin aineistosta tär-

keimpiä ja eniten esiinnousseita asioita. 

Vilkan (2015, 163- 164) mukaan aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä työn tekijä 

päättää tutkimusaineiston keräämisen jälkeen ennen analyysiä, millaista toiminnan 

logiikkaa tai kertomusta tehdään. Tämän jälkeen tutkimusaineisto pelkistetään eli 

tutkimusaineistosta karsitaan tutkimusongelman kannalta epäolennainen infor-

maatio pois hävittämättä kuitenkaan tärkeää informaatiota. Tiivistämistä ohjaavat 

tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset. Tämän jälkeen tutkimusaineisto ryhmitel-

lään uudeksi johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. 

Ryhmittely voi tapahtua esim. niiden ominaisuuksien, piirteiden tai käsitysten mu-

kaan, jotka löytyvät analyysin kohteena olevasta analyysiyksiköistä, jotka voivat 

olla esim. lause tai lauseen osa. Ryhmät nimetään sisältöä parhaiten kuvaavalla 

yläkäsitteellä. Tutkimuksen tuloksena ryhmittelyistä muodostuu käsitteitä, luokitte-

luja tai teoreettinen malli. Saadun tuloksen avulla yritetään ymmärtää tutkittavan 

kuvaamaa merkityskokonaisuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 102, 110–115.) 

Induktiivisessa eli aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä aineisto puretaan osiin 

ja sisällöllisesti samankaltaiset osat yhdistetään. Aineisto tiivistetään kokonaisuu-

deksi, joka vastaa tutkimuksen tarkoitukseen ja tutkimustehtäviin. Analyysin avulla 

pyritään kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä tiivistetyssä muodossa. (Kylmä ym. 2007, 

112–113.) Analyysi jatkuu tarkastelemalla tulkintaa teoreettisen viitekehyksen 

avulla. Tavoitteena on ensisijaisesti tutkittavien toiminta- ja ajattelutapojen ymmär-
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täminen ja uudistaminen tutkimuksessa muodostuneiden käsitteiden, luokitusten 

tai mallien avulla. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 116–117.) 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 Ravitsemus- ja ruokakasvatus varhaiskasvatussuunnitelmissa 

Etelä-Pohjanmaan kuntien (taulukko 5) verkkosivuilta löytyi 15 varhaiskasvatus-

suunnitelmaa (VASU). Niitä oli päivitetty 2009 jälkeen 15 kunnassa. Varhaiskasva-

tussuunnitelmista etsittiin Etsi-toiminolla tietoa terveellisestä ruoasta tai terveelli-

sestä ravinnosta, ravitsemussuosituksista ja ruokakasvatuksesta.  

 

Taulukko 5. Kuntien verkkosivuilta löytyvät varhaiskasvatussuunnitelmat.  

Kunta Varhaiskasvatussuunnitelmat ja päivitysvuosi 

Alajärvi Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen VASU 2012 

Alavus Kuusvasu 2009 

Evijärvi Perhepäivähoidon VASU 2014- 2017 

Ilmajoki _ 

Isojoki 2011 

Isokyrö 2014 

Karijoki _ 

Kauhajoki 2010 

Kauhava 2014- 2017 

Kuortane Kuusvasu 2009 

Lappajärvi Perhepäivähoidon VASU 2014- 2017 

Lapua 2016- 2019 
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Seinäjoki Meirän vasu 2012 

Soini Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen VASU 2012 

Teuva _ 

Vimpeli Järvi- Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen VASU 2012 

Ähtäri Kuusvasu 2009 

  

Kunnissa varhaiskasvatuksesta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö, varhaiskasvatus-

johtaja, sivistysjohtaja tai päiväkodin johtaja. Kuntien varhaiskasvatussuunnitel-

missa mainittiin seuraavia asioita ruoka- ja ravitsemuskasvatukseen liittyen: Var-

haiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi ja ruokakasvatus on osa hy-

vinvointikasvatusta. Ravitsemus- ja makutottumukset opitaan jo varhaislapsuu-

dessa. Lapsilähtöisyys ruokakasvatuksessa tarkoittaa, että lapsella on mahdolli-

suus osallistua, harjoitella ja oppia.  

 

Ruokakasvatuksen tavoitteena on ruokailo ja myönteinen suhde ruokaan sekä 

ruokamaailmaan, siksi kasvattajan on erityisesti kiinnitettävä huomiota ruokailuti-

lanteiden ilmapiiriin. Hyvän ruokakasvatuksen kulmakiviä ovat mm. monipuolisuus, 

säännölliset ruoka-ajat, päivittäiset perheen ruokahetket, omatoimisuuden sallimi-

nen ja siihen kannustaminen, kiireetön, turvallinen ja opettelulle myönteinen ruoka-

tilanne. 

 

Taulukko 6. Etelä-Pohjanmaan kuntien nettisivuilta varhaiskasvatussuunnitelmista 
löytyvät asiat joulukuussa 2016 

Kunta/  

kaupunki 

Terveellinen ruoka Ravitsemussuositukset Ruokakasvatus, 

Ruokatilanteet 

Alajärvi X  X 

Alavus X X X 

Evijärvi X  X 

Ilmajoki    
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Isojoki   X 

Isokyrö X  X 

Karijoki    

Kauhajoki X  X 

Kauhava X   

Kuortane    

Kurikka X X X 

Lappajärvi X   

Lapua X  X 

Seinäjoki X X X 

Soini X  X 

Teuva    

Vimpeli X  X 

Ähtäri    

 

 

Terveellisestä ruoasta (taulukko 6) löytyi maininta kahdestatoista varhaiskasvatus-

suunnitelmasta. Ravitsemussuositukset mainittiin vain kolmessa suunnitelmassa. 

Ruokakasvatuksesta tai ruokailutilanteista löytyi tietoa yhdestätoista suunnitelmas-

ta.  

 

Varhaiskasvatussuunnitelmissa mainittiin, että lapsille tarjotaan terveellistä ja mo-

nipuolista ruokaa, ruokaa ei pakoteta syömään ja houkutellaan maistamaan kaik-

kia ruokia. Lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan ravinnon saannissa ja ruokailu-

rytmissä. Kunnassa tehty kehittämishanke on vaikuttanut osaltaan kasvattajayh-

teisöjen toimintaan ja tuonut tavoitteisiin yhteistä linjausta. Puhtaus on puoliruo-

kaa, perushoito sekä levon, ulkoilun ja ruokailun tasapaino edistävät lapsen hyvin-

vointia, kannustaminen omatoimisuuteen perustoiminnoissa (pukeminen, ruokai-

lu), terveellinen ruoka ja ruoanvalmistustehtävät. Ruokailussa otetaan huomioon, 

että eri-ikäiset lapset tarvitsevat valikoimaltaan ja rakenteeltaan erilaista ruokaa, 

lasta syötetään tai autetaan syömään tarpeen mukaan. 
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Kuntien varhaiskasvatussuunnitelmissa mainittiin, että ruokailun yhteydessä ope-

tellaan hyviä ruokailutapoja. Kädet pestään aina ennen ruokailua, ruokailuun rau-

hoitutaan ruokalorun avulla ja tarvittaessa ohjaaja auttaa, opetellaan maistamaan 

eri ruokia ja muistamme sanat: Kiitos ja Ole hyvä!, Ruokailutilanteesta tehdään 

miellyttävän yhdessäolon hetken, jossa huomioidaan turvallinen ympäristö. Ruo-

kailu on opetuksellinen ja kasvatuksellinen tilanne.   

 

Lasta kannustetaan ja rohkaistaan maistamaan ja käyttämään kaikkia aistejaan 

(maku-, haju-, näkö-, tunto- ja kuuloaisti) tutustuessaan ruokamaailmaan. 

 

Ruokailuhetki on myös kasvatustilanne: opitaan terveellinen ruokavalio ja kauniit 

pöytätavat sekä harjoitellaan itsenäistä syömistä. Ruokailu aloitetaan hiljentymällä, 

lasta opetetaan säätelemään ruoka-annoksen koko sopivaksi ja lapsille opetetaan 

myös ruokailuvälineiden käyttöä ja kannustetaan omatoimisuuteen. 

 

Ruokailutilanteiden tulee olla miellyttäviä ja positiivisia; aikuisen esimerkki ja 

asenne on tärkeää. Tämä näkyy hyvin siinä, miten suhtaudutaan vaikkapa ruoka-

pöydässä tapahtuviin vahinkoihin esim. miten kasvattaja suhtautuu maitolasin kaa-

tumiseen tai haarukan putoamiseen lattialle. Lapset kompastelevat opetellessaan 

kävelemään ja juoksemaan. Samalla tavalla lapset "kompastelevat" opetellessaan 

syömään ja tutustuessaan ruokakulttuurin monipuoliseen maailmaan. 

 

Turvallinen ruokailutilanne syntyy lapsen osallisuudesta. Lapsen osallisuus mah-

dollistetaan esim. siten, että lapsi saa itse ottaa ruokaa ja arvioida, mitä ja kuinka 

paljon syö. Lapsi saa toimia lapselle ominaisella tavalla myös ruokamaailmassa. 

Lasta ei pakoteta, ruoalla ei lahjota eikä ruokaa arvoteta (esim. ensin puuro, sitten 

leipä).  

  

Kuntien verkkosivujen varhaiskasvatussuunnitelmista ilmeni, että yhden kunnan 

päivähoitoon on laadittu kiertävä välipalalista, jossa on otettu huomioon terveelli-

syys. Jogurtit ja vanukkaat on jätetty pois ja listaan on lisätty marjoja, vihanneksia 

ja kasviksia. Saattaa olla, että joissain kunnissa on käytössä kiertävä aamu- ja 

välipalalista, mutta sitä ei ole laitettu verkkosivuille ja kyselyjen vastauksista se ei 

tullut ilmi. 
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Kuntien varhaiskasvatussuunnitelmissa mainittiin seuraavia asioita muihin aktivi-

teetteihin liittyen: Leipomispäivät ovat osa päiväkodin arkea, kasvatusta ja käden-

taitoa. Lapsien kanssa leikitään yhteistoiminnallisia leikkejä ruokaan liittyen. 

 

Sapere-menetelmä on ruokakasvatuksen pedagoginen menetelmä, jolla lapsi tu-

tustutetaan kaikkien aistiensa avulla kokonaisvaltaisesti ruokaan, sen alkuperään 

ja ruokakulttuuriin. Sapere on viisi aistia ruokamaailmaan, viisi sormea tunnustella 

ruokaa, viisi perusmakua maistella ruokaa, viisi väriä iloita ruoasta ja viisi askelta 

kohti terveyttä. Ruoka on lapsen hoivan, huolenpidon ja perusturvallisuuden kes-

keinen osa sekä kasvun ja kehittymisen edellytys. Lasta kannustetaan ja rohkais-

taan maistamaan ja käyttämään kaikkia aistejaan (maku-, haju-, näkö-, tunto- ja 

kuuloaisti) tutustuessaan ruokamaailmaan. Lapsien kanssa käydään metsä- ja 

marjaretkillä lähiympäristössä. (Kurikka.fi 2017.) 

 

Varhaiskasvatuksen ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen asioita on joissakin kunnis-

sa laitettu erikseen esim. päiväkotien tavoitteisiin ja arvoihin, jotka löytyvät verk-

kosivujen varhaiskasvatuksen kohdasta. 

 

Yhteenvetona voi todeta, että kuntien varhaiskasvatussuunnitelmissa oli mainittu 

suhteellisen vähän ruokaan ja ravitsemukseen liittyviä asioita. Toivottavasti uusiin 

suunnitelmiin kirjataan enemmän asioita, sillä ruoka ja ravitsemus ovat jokapäi-

väistä toimintaa ja siihen olisi hyvä kiinnittää varhaiskasvatuksessa enemmän 

huomiota. 

5.2 Kysely varhaiskasvatuksesta vastaaville 

Varhaiskasvatukseen liittyviä sähköpostikyselyitä lähetettiin päiväkodin johtajille, 

varhaiskasvatusjohtajille, varhaiskasvatuspäälliköille tai sivistystoimenjohtajille 

yhteensä 16, joista 10 vastasi kyselyyn (taulukko 8). 

Taulukko 7. E- P:n varhaiskasvatuksesta vastaavien kyselyn tulokset (n= 10). 

Lasten varhaiskasvatus-
paikat 

- Päiväkoti, perhepäivähoito, ryhmäperhepäi-
vähoito, yksityinen varhaiskasvatuspalvelu 
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palvelusetelillä tai muu päivähoito (yht. 
6600 lasta) 

Ruokapalveluista vastaa  - Eri kunnissa on erilaisia käytänteitä ruoka-
palvelujen vastuun ja toteutuksen suhteen 

- Tekniset palvelut/ tilapalvelu; ruokapalvelu-
päällikkö, Tekniset palvelut/ ruokapalvelut/ 
ruokapalvelupäällikkö, päivähoidon ruoka-
palvelut.  

- Perhepäivähoitajat vastaavat itsenäisesti  

Ruokapalveluiden toteutus - Alakoulun, terveyskeskuksen, yläkoulun tai 
palvelukeskusten keittiöillä, joista se jaetaan 
päiväkoteihin.  

- Ruoan laatu voi vaihdella riippuen siitä mis-
tä ruoka tulee (10 kk- 6v) 

- Yhteistyön merkitys tärkeää 
- Ympäristökasvatuksen näkökulmasta hävi-

kin määrän seuraaminen 
- Lähiruoan merkitys (hinta ratkaisee) 
- Varhaiskasvatus ei osallistu toteuttamiseen 

tai kehittämiseen (luotetaan ammattikeitti-
öön) 

- Ravitsemussuosituksien noudattaminen 

Ruokailutilanteet - Ruokailuhetkeen rauhoitutaan,  
- Ruokailutapojen opettelu ja keskustellaan 

omassa pöydässä rauhallisesti 
- Hyvät pöytätavat 
- Kannustetaan maistamaan, pienetkin syö-

vät itse (tarvittaessa avustetaan) 
- Ruokaa saa vatsan täyteen  
- Ruoan syöminen, eikä vain näkkileipää ja 

kiisseliä 
- Ruokailuvälineiden käytön harjoittaminen 
- Yli 3-v lapset saavat itse annostella ruokan-

sa 
- Kasvattajat osallistuvat ruokahetkiin 

Sapere-
ruokakasvatusmenetelmä 

- Sapere- ruokakasvatusmenetelmä (varhais-
kasvatus ja ruokapalveluhenkilöstö) 

Ruokakasvatustapahtumat - Teemapäivät (joulu, laskiainen, pääsiäinen, 
vappu ja itsenäisyyspäivä), sadonkorjuu, 
kasvikset, ruokaperinne ja kansainvälisyys  

- Sämpylöiden, piparien ja pikkuleipien lei-
vonta 

- Marjaretket tai tutustuminen maatiloille 
- Ruokaan liittyvät laulut, ruokalorut tai askar-

telut 
- Kestävään kehitykseen kiinnitetään huomio-

ta (ei kertakäyttöastioita, biojäteastia käy-
tössä) 



 50  

 

- Retket lähiympäristön maatiloille 
- Vähäistä 

Muutoksia uuden vasun 
myötä 

- Paikallinen vasu tekeillä -> 1.8.2017 
- Ravitsemukseen liittyvistä asioista ei ole 

vielä keskusteltu 
- Muutoksia voi tulla menetelmiin, mutta sisäl-

tö jo toteutuukin 
- Kirjataan yhteiset käytänteet ruokapalvelui-

hin liittyen 
- Sapere- ruokakasvatusmenetelmä pysyy 

edelleen kuntavasussamme ja jatkamme 
sen hengessä 

Muut asiat - Arvostan ruokapalveluita (ammattimaisuus) 
- Ruokahuollolle annettu palautetta liian ma-

keista ja yksipuolisista välipaloista (toivo-
taan muutosta uuden vasun myötä) 

- Suunnitteilla varhaiskasvatuksen ruokatyö-
ryhmän perustaminen 

- Ruokapalvelut ja varhaiskasvatus etäällä 
toisistaan  

- Kunnassa kysely ruoan valmistukseen liitty-
en 

- Hankkeet esim. terveellinen ravinto (Liikun-
nasta iloa ipanoille- hanke) 

- Ruokapalveluiden ja varhaiskasvatuksen 
yhteistyö sujuu hyvin 

 

 

Etelä-Pohjanmaan kuntien varhaiskasvatukseen tekemässä kyselyssä löytyi mo-

nia asioita, jotka ovat hyvin, mutta kehitettävääkin löytyy. Varhaiskasvatuksesta 

vastaavien nimikkeet ovat eri kunnissa erilaisia mm. päiväkodin johtaja, varhais-

kasvatusjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö tai sivistystoimenjohtaja.  Sähköposti-

kysely lähetettiin pääasiassa varhaiskasvatusjohtajille ja he olivat lähettäneet niitä 

eteenpäin henkilöille, jotka pystyvät paremmin vastaamaan kyselyyn. 

 

Jokaisessa kunnassa varhaiskasvatuksen ruokapalveluihin liittyvät asiat ovat or-

ganisoitu erilailla. Pääosin ruokapalvelut vastaavat ruokapalvelujen toteuttamises-

ta. Useissa kunnissa päiväkoteihin kuljetaan lämmin ruoka ja välipalat tai pelkäs-

tään ruoka. Varhaiskasvatuspalveluja on myös yhtenäistetty eri kuntien kesken ja 

palvelut voidaan ostaa toiselta kunnalta. Kyselyn myötä ei tullut tietoa, että miten 

kuntien perhepäivähoitajat toteuttavat ruokapalvelujaan, onko heillä käytössään 

kiertävä ruokalista ja onko annettu ohjeistuksia välipalojen toteuttamisesta?  
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Varhaiskasvatukseen tehdystä kyselystä ilmeni, että Sapere- ruokakasvatusmene-

telmää käytetään tai siihen on saatu koulutusta kolmessa kunnassa/ kaupungissa. 

Yhdessä kunnassa kirjataan sen käyttö myös uuteen varhaiskasvatussuunnitel-

maan. 

 

Varhaiskasvatuksen henkilöille tärkeäksi asiaksi nousi yhteistyön merkitys ruoka-

palveluhenkilöstön kanssa ja useissa vastauksissa sitä haluttiin lisätä. Jossakin 

kunnissa ruokapalvelut tekevät päätöksiä itsenäisesti ja varhaiskasvatus haluaisi 

olla enemmän kehittämässä toimintaa. Välipalojen terveellisyys nousi useassa 

vastauksessa esille. 

 

Ruokakasvatukseen liittyvät teemat ovat hyviä ja joissakin varhaiskasvatuspai-

koissa koettiin hyväksi se, että ruokapalveluista tulee materiaalit ja rekvisiitat val-

miiksi. Vastauksista ilmeni myös se, että maatalouspitäjässä ei tarvitse tiedottaa 

että mistä maito tulee vaan varhaiskasvatusryhmä lähtee tutustumaan esim. maa-

taloon.  

 

Ruokailutilanteisiin liittyviä taitoja pidettiin tärkeinä ja niitä toteutettiin kaikissa var-

haiskasvatuspaikoissa. Esiin nousi mm. ruokailuun rauhoittuminen, ruokailuväli-

neiden käytön harjoittelu ja erilaisten ruokien maistamisen tärkeys.  

 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa ympäristökasvatusta opettamalla pyritään mm. 

edistämään kestävää kehitystä ja vähentämään jätteitä.  Kestävä kehitys tuli esiin 

joissakin vastauksissa ja siinä lähinnä hävikkiruoan seuranta ja biojätteen lajittelu. 

 

Kunnissa ollaan tekemässä uusia varhaiskasvatussuunnitelmia uusien määräys-

ten pohjalta. Nykyisissä suunnitelmissa kunnat ovat huomioineet varhaiskasvatuk-

sen ruokaan liittyvää toteutustaan eri tavoin. Vastauksista ilmeni, että ruokapalve-

luihin voisi kiinnittää enemmän huomiota, sillä lapset syövät hoidossa ollessaan 

aamupalan, lounaan ja välipalan eli suuren osan päivittäin tarvitsemasta ravinnos-

ta.  
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Kyselyssä ei selvitetty myöskään yksityisten palveluntarjoajien käytänteitä ruoka- 

ja ravitsemuskasvatukseen liittyen. Jokaisessa paikassa ne hoidetaan erilailla, 

joko tilaamalla valmiina tai yksikköön on palkattu oma kokki.   

5.3 Kysely varhaiskasvatuksen ruokapalveluista vastaaville 

Varhaiskasvatuksen ruokapalveluihin liittyviä sähköpostikyselyitä lähetettiin palve-

lupäälliköille, ruokapalvelujohtajille, ruokapalvelupäälliköille, ravitsemuspalve-

luesimiehille yhteensä 13, joista 8 vastasi kyselyyn (taulukko 9). 

Taulukko 8. Etelä-Pohjanmaan ruokapalveluista vastaavien kyselyn tuloksia (n=8). 

Ruokakasvatuksellisten 
asioiden huomioiminen 

- Yhteistyössä hoitajien kanssa, toiveet huo-
mioon 

- Ruokakasvatusvastuu ns. esisyöjillä  
- Lautasmallin mukainen ateria 
- Teemapäivät 
- Raaka-aineiden monipuolisuus, kotimaiset 

ja lähellä tuotetut elintarvikkeet 
- Materiaalia mm. ravitsemussuosituksista 

Ruokalistasuunnittelu ja 
mihin kiinnitetään huomio-
ta 

- Kyselyt 
- Huomioidaan ravitsemussuositukset, soke-

rin vähentäminen marjoista, ei sokerisia hil-
loja, kaakao on poistettu listoilta,  

- Ruokapalvelut vastaavat suunnittelusta  
- Yhteinen koko kunnan alueella 
- Yhteistyön merkitys tärkeää  
- Ruokalistasuunnittelussa huomioidaan eri 

ikäkaudet; haasteena monipuolinen ja ravit-
semuksellisesti täysipainoinen ruoka (0v-
100v) 

- Koko keittiöhenkilöstö kokoontuu suunnitte-
lupalaveriin ja lopullisen ruokalistan kokoaa 
ruokapalveluesimies ja lopullisen päätöksen 
tekee ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö 

- Huomioidaan lapsen ikä, ruoat, ateriarytmi, 
terveellisyys ja lasten mieltymykset 
 

Välipaloissa huomioidaan - Terveellisyys ja monipuolisuus 
- Välipaloina tuorepalat (maistellaan aina yhtä 

kasvista kerrallaan) 
- Hedelmiä, marjoja ja marjasoseita lisätty  
- Leivät (kokojyvä) ja levitteet vähäsuolaisia, 

sydänystävällisiä  
- Hinta-laatu kohdalleen (rahka, kotimaiset 
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marjat), perinteiset kiisselit ja puurot eivät 
ole suosikkeja,  

Ravitsemussuositusten 
huomioiminen 

- Hankintarenkaan kautta kilpailutettu ravit-
semussuositusten mukaisesti 

- Hankitaan kriteerien mukaisia elintarvikkeita, 
valmistus tapahtuu myös suositusten mu-
kaan, sydänmerkki 

  

Ravitsemuskasvatuksen 
toteutumisen seuranta 

- Ei seurata säännöllisesti 
- Ruokapalveluissa sisäinen arviointi ja rapor-

tointi kunnan osavuosikatsauksissa 

- Varhaiskasvatushenkilöstö ja ruokapalvelu-
henkilöstö seuraaja raportoi tarvittaessa, ei 
säännöllistä raportointia 

Muut asiat - Yhteistyö tärkeää 
- Infoa ravitsemussuosituksista 
- Varhaiskasvatushenkilöstö antaa vinkkejä 

mm. miten hedelmät kannattaa tarjota lapsil-
le 

- Ravitsemuskasvatuksen vastuu kuuluu kai-
kille ei vain keittiöön (hoitohenkilöstön ar-
vostus esim. vähäsokeriseen tarjottavaan) 

- Yhteistä ravitsemuskoulutusta 
- Ravitsemuspassin suorittaminen 
- Mihin jää tehtävä opettaa lapsille uusia ma-

kuja ja ruokia? 

 

Etelä-Pohjanmaan kuntien varhaiskasvatuksen ruokapalveluista vastaaville teke-

mässäni kyselyssä löytyi monia asioista, jotka ovat hyvin, mutta kehitettävääkin 

löytyy. Eri kunnissa on erilaisia nimikkeitä, jotka vastaavat ruokapalvelujen toteut-

tamisesta: Ruokapalvelujohtaja, ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö, palvelupäällik-

kö, ruokapalvelupäällikkö, ruokapalvelujohtaja, ruokapalveluvastaava, ruokapalve-

luesimies ja ruokapalvelu- ja kehittämispäällikkö.  

 

Kuntien ruokapalvelussa toteutetaan ruokapalveluihin liittyviä asioita erilailla. Hoi-

tohenkilökunnalle on hankittu materiaalia esim. ravitsemussuosituksista. Ruokalis-

tasuunnittelussa on erilaisia käytänteitä, mutta yleisesti voidaan todeta, että ruo-

kapalvelut vastaavat lopullisesta ruokalistan toteutuksesta. Haasteita tuo, jos ruo-

kaa tarjotaan vauvasta- vanhuksiin eli miten saadaan eri- ikäisille soveltuvaa ruo-

kaa.  Välipaloja haluttiin useissa kunnissa kehittää terveellisempään suuntaan. 

Tarkoituksena on vähentää niistä sokeria ja lisätä hedelmien, kotimaisten marjojen 

ja täysjyväviljatuotteiden määrää. Kuituun ja suolamääriin tulisi kiinnittää erityistä 
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huomiota. Raha tuo oman haasteensa toimintaan. Vastauksista tuli myös esille 

hoitohenkilökunnan esimerkin tärkeys vähäsokeriseen tarjottavaan ja yhteistyön 

merkitys korostuu. 

 

Ravitsemussuositukset ovat yksi ruokalistan perusta, jotka tulivat useissa vastauk-

sissa esille. Ravitsemussuosituksia noudatetaan ja se on helpompaa, jos elintar-

vikkeet ostetaan hankintarenkaan kautta, jolloin sieltä tulee tarkkojen kriteerien 

mukaisia tuotteita. Sydänystävällisyys ei noussut monessakaan vastauksessa esil-

le, mutta lähiruokaa haluttaisiin tarjota lisää. 

 

Ravitsemuskasvatuksen ja ruokapalveluiden toteutumisen seurantaa tehtiin kyse-

lyyn vastanneissa paikoissa vähän tai ei ollenkaan. Yhteistyö varhaiskasvatukses-

ta päättävien ja ruokapalveluhenkilöstön kesken oli vielä vähäistä vaikkakin useis-

sa kunnissa oli jo suunnitteilla yhteisen työryhmän perustaminen.  

 

Eri paikkakunnilla on erilaisia toimintatapoja ja ruokaa toimitetaan eri päiväkoteihin 

erityyppisistä keittiöistä ja se tuo haasteita valmistaa sopivaa ruokaa eri asiakas-

ryhmille.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän työn tavoitteena oli, että saadaan kattava käsitys kuntien varhaiskasvatuk-

sen sekä ruoka- että ravitsemuskasvatukseen liittyen ja tietoa voitaisiin jatkossa 

hyödyntää esim. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon ja 

terveyden edistämisen yksikkö Aksilassa, joka on työn toimeksiantaja. He voivat 

järjestää Etelä-Pohjanmaan alueen varhaiskasvatus tai ruokapalvelu henkilökun-

nalle koulutusta esim. lasten terveellisestä ravitsemuksesta tai välipalojen oikea-

oppisesta koostamisesta. 

Tuloksista ilmeni, että jokaisessa kunnassa/ kaupungissa päivähoitoa järjestettiin 

päiväkodeissa, perhepäivähoitona ja sen lisäksi on tullut yksityisiä palvelunjärjes-

täjiä, jotka toteuttavat ravitsemispalveluihin liittyviä asioita itsenäisesti. Yleensä 

varhaiskasvatuksesta vastaava vastaa kunnan varhaiskasvatuksen järjestelyistä, 

mutta jotkut kunnat ostavat palvelut toiselta kunnalta. Ruokapalvelun toteuttaja 

vastaa ruoan laadusta ja seuraa ravitsemus-suositusten toteutumista, mutta vas-

tauksista ilmeni, että ruokapalveluiden toiminnan säännöllinen seuraaminen on 

vähäistä. Jokaisessa Etelä-Pohjanmaan kunnassa on perhepäivähoitajia, mutta 

kyselyssä ei otettu huomioon heidän toimintatapaansa ruokapalveluihin liittyen. 

Vastauksista ei ilmennyt myöskään, että miten perhepäivähoitajia ohjeistetaan 

ruokaan ja ravitsemukseen. 

Etelä- Pohjanmaan kuntien verkkosivuilta löytyy varhaiskasvatuksesta tietoa eri 

otsikoiden alta. Jotkut kunnat ostavat varhaiskasvatuspalvelut toisesta kunnasta, 

joten sivut voivat linkittyä toisen kunnan verkkosivulle tai kunnan sivulla voi olla eri 

kuntien kanssa yhteistyönä tehty varhaiskasvatussuunnitelma. Asiakas voi ostaa 

myös palvelusetelillä päivähoitopalveluja yksityisiltä varhaiskasvatuspalvelujen 

tarjoajilta, joiden tiedot näkyvät myös kunnan verkkosivulla.  

Varhaiskasvatuksen ruokapalvelut toteutetaan yleensä oman kunnan toimesta. 

Julkisille ruokapalveluille ja päiväkodeille on asetettu tavoitteet ruoan ja sen laa-

dun suhteen. Varhaiskasvatuksen ruokapalveluissa tulisi näiden lakien ja tavoittei-

den mukaan noudattaa ensisijaisesti Suomalaisia ravitsemussuosituksia. 
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Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat lapset nauttivat päivittäin monta ateriaa hoito-

paikassaan, minkä vuoksi päivähoidon ruokailu tulisi kattaa suuren osan näiden 

lasten energian- ja ravinnonsaannista. Kokopäivähoidon ateriat kattavat noin kaksi 

kolmasosaa ja osapäivähoidon yhden kolmasosan lapsen päivittäisestä energian-

tarpeesta. Säännöllinen ateriarytmi pitää veren glukoosipitoisuuden tasaisena ja 

hillitsee nälän tunnetta sekä suojaa hampaita reikiintymiseltä. (Valtion ravitsemus-

neuvottelukunta 2014,24.) Joissakin päivähoitopaikossa käytetään ksylitolipastillia 

syönnin jälkeen. Päivähoitopaikoissa toteutuu säännöllinen ateriarytmi. 

Varhaiskasvatuksessa ruokapalveluja voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Ruokaa 

voidaan valmistaa keittiöissä, joista se kuljetetaan päivähoitoon tai päivähoitopai-

kassa voi olla oma kokki valmistamassa ruokaa. Aamu- ja välipalan valmistukses-

sa on eroja. Ne voidaan valmistaa ja kuljettaa päivähoitopaikkaan tai sen valmis-

taa päivähoitopaikassa varhaiskasvatushenkilöstö tai keittäjä. Suositusten noudat-

taminen riippuu paljolti henkilökunnasta, mutta myös hankinnoilla on merkittävä 

rooli. Jos kunta kuuluu hankintarenkaaseen, niin elintarvikkeiden terveellisyyteen 

ja ravintosisältöihin kiinnitetään raaka-aineiden hankinnan suunnittelussa jo 

enemmän huomiota. Näin hankinnat ovat helpompi toteuttaa laadukkaasti ja huo-

mioida sydänystävälliset raaka-aineet paremmin. 

Elintarvikehankinnoissa ravitsemuksen kannalta olennaisiin elintarvikkeisiin kuten 

maitotuotteisiin ja -valmisteisiin, lihoihin ja lihavalmisteisiin, rasvoihin, valmisruokiin 

sekä leipään tulisi kiinnittää huomiota (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011, 51) 

Ruoan ravitsemuksellinen laatu, koostumus ja laadukkaan ruoan valmistus tuovat 

haasteita, mutta useat kunnat kuuluvat hankintarenkaaseen, joten sen myötä raa-

ka- aineiden ja elintarvikkeiden ravintosisältöihin on kiinnitetty huomiota ja se tuo 

terveellisyyttä ruoanvalmistukseen. Vastauksista ilmeni, että sydänystävälliseen 

ruokaan kiinnitetään myös kunnissa huomiota ja raaka-aineista valitaan sydänys-

tävällisiä tuotteita. 

Ruokalistasuunnittelussa tulisi ottaa huomioon ikäryhmäkohtaisesti lasten makuta-

so ja syömään oppimiseen liittyvät tavoitteet Ruokalistasuunnittelu on tärkeää ja 

kaikista vastauksista ilmeni, että käytössä on vakio-ruokalista, kiertävä ruokalista 

tai sydänystävällinen ruokalista riippuen kunnasta ja ruokalistasuunnittelun pohja-
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na ovat ravitsemussuositukset. Yleensä ruokapalvelut vastaavat ruokalistasuunnit-

telusta, mutta työryhmissä voi olla mukana myös varhaiskasvatuksen henkilöitä, 

jotka kommentoivat niitä. 

Haasteellisena pidettiin sitä, jos ruokapalveluissa tehdään ruokia vauvasta- van-

huksiin, että miten makumieltymykset ja ruoan rakenne saadaan kaikille mie-

luisaksi. Vanhainkodissa valmistettu ruoka, joka kuljetetaan päivähoitopaikkoihin 

saattaa olla energiapitoisempaa, kuin lapsille tarjottavan ruoan kuuluisi olla. Henki-

lökunnan omat mieltymykset vaikuttavat myös ruoan ja välipalan tarjontaan. Jokai-

sella on erilainen tapa maustaa ruokia ja esim. pienten lasten ruokiin ei saisi lisätä 

suolaa ollenkaan. 

Vastaukista ilmeni, että varhaiskasvatuksessa toivottiin parannuksia välipaloihin, 

jos ne tulivat valmiina, mutta myös ruokapalveluissa toivottiin varhaiskasvatuksen 

kiinnittävän aamupalojen, välipalojen ja jälkiruokien terveellisyyteen ja sokeripitois-

ten elintarvikkeiden tarjoamiseen huomiota enemmän. Laadukas välipala sisältää 

kasviksia, hedelmiä tai marjoja sekä viljavalmisteita ja rasvattomia tai vähä- ras-

vaisia maitovalmisteita. 

Joissakin kunnissa oli tehty kiertävä aamu- ja välipalalista, joihin oli lisätty tuoreita 

marjoja ja soseita, vihanneksia ja juureksia. Sokeroidut jogurtit ja vanukkaat oli 

jätetty pois. On helppoa antaa jogurttia tai vanukkaita välipalaksi ja tietenkin hinta 

ratkaisee, sillä rahkat ja marjat ovat kalliita. 

Ruokakasvatuksella on keskeinen osa arjen toimintaa varhaiskasvatuksessa, mut-

ta sitä huomioidaan aika vähän kuntien tai yksikkö- ja yksilötason varhaiskasva-

tussuunnitelmissa. Ruokakasvatukseen liittyviä taitoja voidaan opetella monin eri 

tavoin lasten kanssa esim. ruokaa voi luokitella, vertailla, mitata, valmistaa, lukea 

loruja ja laulaa lauluja, tutustua ympäristöön ja leipoa. Varhaiskasvatuksessa to-

teutetaankin ruokakasvatusta, mutta sitä ei välttämättä ajatella niin tai se on niin 

rutiininomaista. Jossain näiden taitojen kehittäminen on osa tavallista päivätoimin-

taa, joistakin vastauksista ilmeni taitojen opettamisen olevan vähäistä. 

Aterioiden koostamisessa olisi hyvä käyttää lautasmallia apuna, koska se ohjaa 

riittävän ravintoaineiden ja kohtuullisen energian saantiin. Myös kasvisten, hedel-

mien ja vihannesten määriin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Vastauksista ilmeni, 
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että lasten toivottiin maistavan ruokia, vähitellen opetellaan ruokailuvälineiden 

(haarukka/ veitsi) käyttöä ja harjoitellaan muutenkin hyviä pöytätapoja syömisen 

aikana ja rauhoitutaan. Tilanteissa auttaa se, jos aikuinen syö lasten kanssa sa-

massa pöydässä. Ruokailulla on siten vahva sosiaalinen merkitys, ja se on yksi 

tärkeimmistä tapakasvatuksen muodoista. Lapsen ikä vaikuttaa myös ruoan mais-

tamiseen eli lapset saattavat varautuneesti tutustua eri raaka-aineisiin, mutta olisi 

tärkeää kannustaa heitä maistamaan useammankin kerran samaa ruokaa. On tie-

tenkin haasteellista, jos päivähoitoryhmässä on useita lapsia, jotka eivät halua 

maistaa erilaisia ruokia tai ovat kotona tottuneet tietyntyyppiseen ruokaan.  

Varhaiskasvatuksen vastauksista ilmeni, että teemapäivien ja – viikkojen järjestä-

minen riippuu päivähoitopaikoista. Joissakin paikoissa järjestetään säännöllisesti 

erilaisia tapahtumia ruokaan liittyen. Toivottiin, että ruokapalveluista tulisi teemoi-

hin liittyvää materiaalia, niin ne olisi helpompi toteuttaa esim. Kaappaa kasvis- 

viikko. Kuntien sijainti vaikuttaa myös opetettaviin taitoihin, sillä maaseudun lapset 

tietävät usein paremmin, mistä maito tulee ja siellä voidaan käydä tutustumassa 

esim. navettaan tai muuhun maatalouden toimintaan. 

Ruokailutilanteista oli kaikissa vastauksissa samansuuntaisia asioita, joita onkirjat-

tu myös nykyisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin. Ruokailutilanteissa koettiin tärke-

äksi rauhoittuminen, kaikkia ruokia tulisi maistaa ja pientenkin lasten annetaan 

opetella syömään itse ja vähitellen opetellaan käyttämään ruokailuvälineitä ja ot-

tamaan ruokaa itse sopiva määrä.  

Lähes kaikista vastauksista ilmeni, että ravitsemuskasvatuksen vastuu kuuluu ko-

ko henkilökunnalle, ei vain keittiöön. Sen vuoksi on alettu tekemään yhteistyötä 

enemmän eri toimijoiden välillä. Yhteistyö nousi useissa vastauksissa esille. Ruo-

kapalveluihin liittyvää koulutusta olisi hyvä järjestää yhteistyössä varhaiskasvatuk-

sen ja ruokapalveluiden kesken, että saataisiin yhteistyötä toimijoiden välille lisää. 

Vastauksissa tuli esille myös, että varhaiskasvatus pääosin luottaa ruokapalvelui-

den ammatilliseen osaamiseen. Ravitsemukseen ja ruokaan liittyvä seuranta oli 

vähäistä. 

Varhaiskasvatuksen ja ruokapalvelujen yhteistyö koettiin tärkeäksi, mutta se on 

aika vähäistä. Jos päivähoidossa varhaiskasvatuksen työntekijät tekevät ruokia tai 
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osallistuvat välipalojen valmistamiseen, niin olisi tärkeää kouluttaa heitä esim. mis-

tä terveellinen ruokavalio koostuu ja miten valmistetaan laadukkaita välipaloja. 

Joistakin vastauksista ilmeni, että kunnassa järjestetään yhteisiä Ravitsemispassi-

koulutuksia tai saperen käytöstä varhaiskasvatuksessa. 

Yhtenä kysymyksenä oli, millaisia muutoksia uusi varhaiskasvatussuunnitelma tuo 

syksyllä 2017 kunnan/kaupungin toimintaan ruokahuollon ja ravitsemuskasvatuk-

sen osalta. Useissa kunnissa asioita vielä suunnitellaan tai muutoksia voi ehkä 

tulla menetelmiin. Yhdestä vastauksesta ilmeni, että he käyttävät Sapere- ruoka-

kasvatusmenetelmää ja se kirjataan myös uuteen vasuun. Nykyisissä kuntien var-

haiskasvatussuunnitelmissa on kiinnitetty yleisesti ravitsemispalveluihin vähän 

huomiota. Vaikka suurin osa lapsista käyttää palveluja ja syövät erilaisissa päivä-

hoitopaikoissa aamupalan, lounaan ja välipalan. Toivottavasti kysely herätti var-

haiskasvatuksesta- ja ruokapalveluista vastaavien ajatuksia ruokapalveluihin liitty-

en ja kunnissa kirjataan syksyyn mennessä uudistettuihin varhaiskasvatussuunni-

telmiin enemmän asioita mm. ruoka- ja ravitsemuskasvatukseen liittyen.  
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7 POHDINTA 

Tämän työn tavoitteena oli, että saadaan kattava käsitys kuntien varhaiskasvatuk-

sen sekä ruoka että ravitsemuskasvatuksen toteuttamiseen liittyen sekä, mihin 

ruoka- ja ravitsemusasioihin kuntien varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota.  

Tietoa voitaisiin jatkossa hyödyntää esim. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksilassa, joka on työn 

toimeksiantaja. He voivat järjestää Etelä-Pohjanmaan alueen varhaiskasvatus tai 

ruokapalvelu henkilökunnalle koulutusta esim. lasten terveellisestä ravitsemukses-

ta tai välipalojen oikea-oppisesta koostamisesta. 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa etsittiin tietoa kuntien 

verkkosivuilta ja tietoa täydennettiin sähköpostikyselyllä sekä kuntien varhaiskas-

vatuksesta että ruokapalveluista vastaaville. Vastaukset analysoitiin sisällön ana-

lyysiä käyttäen. Työn toteutuksessa käytetyt menetelmät sopivat tämäntyyppiseen 

työhön.  

Kuntien verkkosivuihin tutustuminen oli mielenkiintoista, koska jokainen verk-

kosivusto oli erilainen ja niistä etsittävät asiat olivat eri otsikoiden alla. Lisäksi työ-

tehtävänimikkeet ovat erilaisia ja ruokapalvelut voivat kuulua tilapalveluiden alai-

suuteen tai ovat omana kokonaisuutenaan. Joidenkin kuntien varhaiskasvatukses-

ta vastaa toinen kunta ja verkkosivu linkittyy toisen kunnan sivuihin.  

Haasteena oli tehdä sähköpostikyselylomake, josta saisi kattavasti aiheeseen liit-

tyvää tietoa. Sähköpostikyselyt varhaiskasvatuksesta ja ruokapalveluista vastaavil-

le täydensivät kokonaisvaltaisempaa tietoa kuntien varhaiskasvatuksen toteutta-

misesta. Kunnissa tehdään parhaillaan uusia varhaiskasvatussuunnitelmia ja vas-

tauksista ilmeni, että ruokaan liittyvistä asioista keskustellaan aika vähän. Tulok-

sista sai kattavan kuvan varhaiskasvatuksen ruokapalveluiden toteutuksesta. 

Avoimissa kysymyksissä olisi voinut kysyä esim. käytetäänkö ruoanvalmistukses-

sa vakioituja ruokaohjeita, lasketaanko ravintoarvoja atk- ohjelmaa apuna käyttäen 

ja miten perhepäivähoitajat ja yksityiset palvelujentarjoajat toteuttavat ruokapalve-

lut eri kunnissa. 
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Tutkimuksen kyselyistä saatiin varhaiskasvatuksen käytännön toimintaan liittyvää 

tietoa, sillä kysymykset olivat avoimia. Jos kyselyihin olisi vastannut kaikki var-

haiskasvatuksen ja ruokapalvelujen vastaavat, niin vastauksista olisi tullut koko-

naisvaltaisempi kuva ja vastauksia olisi voinut saada enemmänkin, jos kyselyt olisi 

lähetetty yhä uudelleen vastaajille.  Kysymyksien tekeminen on haasteellista, että 

vastauksesta saadaan riittävästi tietoa. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella, 

niin ei voida olla kuitenkaan täysin varmoja vastanneiden rehellisyydestä. Tutki-

musmenetelmän luotettavuus pystyttäisiin testaamaan toistamalla tutkimus, jolloin 

tutkimustulosten tulisi olla vastaavia tämän tutkimuksen kanssa. 

Kuntien varhaiskasvatussuunnitelmia päivitetään parhaillaan kunnissa, joten aihe 

on ajankohtainen. Aihe rajattiin koskemaan Etelä-Pohjanmaan kuntien varhais-

kasvatusta, koska silloin saataisiin kattava kuva alueen varhaiskasvatussuunni-

telmien ruoka- ja ravitsemuskasvatuksesta ja ruokapalvelujen toteutuksesta. 

Kuntien nykyisissä varhaiskasvatussuunnitelmissa ruokaan ja ravitsemukseen liit-

tyviä asioita on kirjoitettu pääosin yleisellä tasolla. Varhaiskasvatuksen tavoitteena 

on hyvinvoiva lapsi ja ruokakasvatus on osa hyvinvointikasvatusta. Ravitsemus- ja 

makutottumukset opitaan jo varhaislapsuudessa. Lapsilähtöisyys ruokakasvatuk-

sessa tarkoittaa, että lapsella on mahdollisuus osallistua, harjoitella ja oppia. Jos 

kunta käyttää Sapere- ruokakasvatusmenetelmää, silloin ruokaan liittyviä asioita 

on kirjattu paljon varhaiskasvatussuunnitelmaan.  

Kunnat järjestävät varhaiskasvatuksen ruokapalveluihin liittyviä toimintojaan eri 

tavoin. Niiden kehittäminen ja seuranta olisi tärkeää, koska lapset syövät päivittäi-

sistä aterioistaan suurimman osan päivähoidossa. Sen vuoksi myös ruoan ravit-

semuksellisuuteen ja ruokakasvatukseen tulisi kiinnittää suunnitelmissa enemmän 

huomiota. 

Tutkimukseen pohjautuen voitaisiin kuntien varhaiskasvatuksessa järjestää esim. 

välipaloihin liittyviä ravitsemuskasvatustilaisuuksia, jossa kerrottaisiin hyvistä ja 

huonoista välipaloista ja niiden käytön vaikutuksista terveyteen. Jos ruokapalve-

luista tulisi varhaiskasvatukseen materiaalia, se helpottaisi teemapäivien toteutta-

mista. 
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Varhaiskasvatuksen ja ruokapalvelujen henkilökunnan yhteisten ruoka- ja ravitse-

muskoulutusten järjestäminen lisäisi tieto- taitoa lasten ravitsemuksesta myös per-

hepäivähoitajat tulisi ottaa huomioon koulutuksia suunniteltaessa. 

Lasten ruokailu ja ruoan laatu puhuttaa lasten vanhempia ja usein siitä kirjoitetaan 

myös lehdissä. Lapset eivät vielä itse osaa vaatia terveellisiä välipaloja, mutta 

vanhempia se enemmän kiinnostaa. Jos ruokapalvelujen ja varhaiskasvatuksen 

yhteistyö on vähäistä, niin kehitys on hidasta. 

Palvelusetelit varhaiskasvatuksessa ovat tulleet useissa kunnissa käyttöön, joten 

yksityiset palveluntarjoajat toteuttavat ruokapalveluita haluamallaan tavalla. Jotkut 

ostavat ruokaan liittyvät palvelut muualta ja joissakin on palkattu oma kokki. Yksi-

tyisille palveluntarjoajille kannattaisi järjestää ruokaan ja ravitsemukseen liittyvää 

koulutusta.   

Välipalojen terveellisyys nousi useissa vastauksissa esille, joten kiertävän aamu- 

ja välipalalistan laatiminen ravitsemussuosituksia noudattaen varhaiskasvatukseen 

parantaisi tarjottavan ruoan laatua ja ravintosisältöjä.  

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi jatkotutkimuksissa tai hyö-

dyntää esim. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon ja ter-

veyden edistämisen yksikkö Aksilassa, joka oli työn toimeksiantaja. He voivat jär-

jestää Etelä-Pohjanmaan alueen varhaiskasvatus- tai ruokapalveluhenkilökunnalle 

koulutusta esim. lasten terveellisestä ravitsemuksesta tai välipalojen oikeaoppises-

ta koostamisesta. 

Kuntien varhaiskasvatuksessa tehdään tällä hetkellä uusia varhaiskasvatussuunni-

telmia, jotka tulevat voimaan elokuussa 2017. Toivottavasti suunnitelmien tekijät 

kirjaavat niihin enemmän ruoka- ja ravitsemuskasvatukseen liittyviä asioita.  

Samantyyppinen tutkimus voitaisiin toteuttaa uudelleen, niin nähtäisiin onko kunti-

en uusiin varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjattu enemmän ruoka- ja ravitsemuskas-

vatukseen liittyviä asioita ja miten varhaiskasvatuksen- ja ruokapalveluista vastaa-

vat ovat kehittäneet mm. yhteistyötä, välipaloja tai teemapäiviään. Lisäksi voitaisiin 

tutkia esim. koululaisten ruokapalvelujen toteutusta ja verrata saatuja tuloksia tä-

män tutkimuksen tuloksiin. 
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Liite 1. Kysely Etelä-Pohjanmaan kuntien varhaiskasvatuksen ruokapalveluista 

 vastaaville  

Hei! 

Olen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (yAMK- restonomi) opiskelija Seinäjoen Ammattikorkeakou-

lusta ja teen opinnäytetyötäni Varhaiskasvatuksen ravitsemuskasvatukseen liittyvistä asioista Etelä-

Pohjanmaalla. Toimeksiantajani on Epshp:n, Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö,  

Aksila. 

Tämän kyselyn avulla tarkoituksenani on kartoittaa Etelä- Pohjanmaan alueen kuntien Varhaiskasvatuksen 

ravitsemuskasvatukseen liittyviä asioita nyt ja muuttaako vuonna 2017 uusi varhaiskasvatuksen suunnitel-

ma käytänteitä tulevaisuudessa. Tutkimuksesta tulleita tietoja käsitellään yleisesti ja ne eivät ole henkilöta-

solla määriteltyjä. Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, että saataisiin kokonaisvaltainen kuva Etelä-

Pohjanmaan alueen varhaiskasvatuksen ravitsemuskasvatukseen liittyvistä asioista ja löytyykö kyselyn avul-

la asioita, joita Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö, Aksila voisi kehittää lisää. 

Laitan kysymykset tulemaan tässä sähköpostissa ja toivon, että voisit vastata niihin ...2016 mennessä. Vas-

taukset voit lähettää minulle sähköpostitse tai voin tarvittaessa tehdä puhelinhaastattelun niin sovittaessa. 

Kysymyksiä lähetetään sekä varhaiskasvatuksesta että  ruokapalveluista vastaaville henkilöille Etelä- Poh-

janmaan alueella. 

Kiittäen, Katja Ylinen katja.ylinen@seamk.fi 

1. Vastaajan nimi, työtehtävä? 

 

2. Miten varhaiskasvatuksessa otetaan ruokakasvatuksellisia asioita huomi-

oon? esim. sapere, terveellinen ja monipuolinen ravinto, tutustuminen 

ruokaan, raaka-aineisiin ja ruokakulttuureihin, ruokailutilanteet, lautas-

malli, makumieltymysten kehittyminen, leikki-ikäisen syömään oppimisen 

vaiheet 

 

3. Kuka vastaa varhaiskasvatuksen ruokalistasuunnittelusta? 

4. Mihin asioihin kiinnitetään ruokalistasuunnittelussa huomiota? esim. lap-

sen ikään liittyvät asiat, ruoat, ateriarytmi, terveellinen ja monipuolinen 

ravinto 

5. Mihin asioihin kiinnitätte huomiota välipaloja tehdessänne? 

6. Miten varhaiskasvatuksen ruokapalveluissa huomioidaan ravitsemussuosi-

tukset? (Sokeri, suola, kuitu, elintarvikkeet, sydänystävällisyys)) 

7. Miten hankinnat toteutetaan? Kuulutteko hankintarenkaaseen? 

8. Seuraako joku ruokapalvelun ja ravitsemuskasvatuksen toteutumista eri 

toimipisteissänne? Raportoidaanko siitä? 

9. Muuta tärkeää varhaiskasvatuksen ruokapalveluihin liittyvistä asioista? 
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  Liite 2.  Kysely Etelä-Pohjanmaan kuntien varhaiskasvatuksesta vastaaville  

1. Vastaajan nimi, työtehtävä?  

2. Paljonko lapsia kuntanne/kaupunkinne alueella on päivähoidossa eri varhaiskas-

vatuspaikoissa (perhepäivähoito, päiväkoti tai muu päivähoito )?  

 

3. Kuka vastaa kuntanne varhaiskasvatuksen ruokapalvelun järjestämisestä ja to-

teuttamisesta? Seuraako joku sen toteutumista ja kehittämistä?  

 

4. Miten toteutatte varhaiskasvatuksen ruokapalveluihin liittyviä asioita?  Ruoan-

valmistus, lapsen ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto, 

varhaiskasvatuslaki, joka koskee päivähoitoruokailun järjestämistä ja toteutta-

mista?  

 

5. Miten varhaiskasvatuksessa opetetaan ruokakasvatukseen liittyviä taitoja? (ruo-

kakasvatustapahtumat, teemapäivät, ruokakulttuuri, kestävä kehitys, ympäris-

töön liittyvät asiat, laulut ja leikit, sapere) 

 

6. Millaisia ravitsemuskasvatukseen liittyviä asioita huomioitte ruokailutilanteissa? 

(ruokailuhetki, makumieltymykset, leikki-ikäisen syömään oppimisen vaiheet) 

 

7. Millaisia muutoksia uusi varhaiskasvatussuunnitelma tuo syksyllä 2017 teidän 

toimintaanne ruokahuollon ja ravitsemuskasvatuksen osalta?  

(Vasu 2017; Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista 

ruokaan ja syömiseen sekä tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. 

Lapsia ohjataan omatoimiseen ruokailuun ja monipuoliseen, riittävään syömiseen. 

Päivittäiset ateriahetket järjestetään kiireettömässä ilmapiirissä opetellen ruoka-

rauhaa ja hyviä pöytätapoja sekä yhdessä syömisen kulttuuria. Eri aistien avulla ja 

tutkimalla tutustutaan ruokiin, niiden alkuperään, ulkonäköön, koostumukseen ja 

makuominaisuuksiin. Ruoasta keskusteleminen, tarinat ja laulut edistävät lasten 

ruokasanaston kehittymistä.) 

8. Muuta tärkeää varhaiskasvatuksen ruokapalveluihin liittyvistä asioista? 
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Liite 3.  Kuntien verkkosivujen varhaiskasvatussuunnitelmien yhteenveto 
 
Kunta/ 
Kaupunki 

Vasu  
ver-
kossa 
(5/17) 

Varhaiskasvatuk-
sesta vastaava 

Ter-
veelli-
nen 
ruoka 

Ravit-
semus-
suosi-
tukset 

Ruoka-
kasvatus, 
ruokati-
lanteet 

Muuta 

ALAJÄRVI 2012   Varhaiskasvatus-
päällikkö 

x  x Järvi-Pohjanmaan vasu 
(Alajärvi, Soini, Vimpeli) 

ALAVUS 2009  Varhaiskasvatuksen 
johtaja 

x x x Kuusvasu (Alavus, Kuorta-
ne, Soini, Töysä, Ähtäri), 
päiväkotien vasut 

EVIJÄRVI 2014-
2017) 

Sivistystoimenjohtaja 
  

X  X Kauhavan kaupunki järjes-
tää päivähoitopalvelut, 

ILMAJOKI ei  Varhaiskasvatusjoh-
taja 
 

   Osaamisella hyvinvointia 
varhaiskasvatuksessa-
hanke (2012-2014) 

ISOJOKI 2011 Päiväkodin johtaja 
 

  x  

ISOKYRÖ 2014  
 

Päivähoidon johtaja x  x  

KARIJOKI ei Perhepäivähoidon 
ohjaaja 
 

    

KAUHAJO-
KI 

2010 Varhaiskasvatusjoh-
taja 
 

x  x Vasu toimeksi Kauhajoella- 
työryhmä 5/216 

KAUHAVA 2014-
2017 

Varhaiskasvatusjoh-
taja 
 

x   Perhepäivähoidon vasu  

KUORTANE 2009  Varhaiskasvatus-
päällikkö 
 

   Kuusvasu (Alavus, Kuorta-
ne, Soini, Töysä, Ähtäri), 

KURIKKA 2013 Kasvatus- ja opetus-
päällikkö 
 

x x x VAPEKO-hanke  

LAPPA-
JÄRVI 

2014-
2017 

Sivistysjohtaja 
 

x   Kauhavan kaupunki järjes-
tää päivähoitopalvelut 

LAPUA 2016-
2019 

Varhaiskasvatus-
päällikkö 

x  x  

SEINÄJOKI 2012 Varhaiskasvatusjoh-
taja 
 

x x x Meirän vasu 2012, Var-
haiskasvatuskeskusten 
toimintatapa ja- mallit Sei-
näjoen kaupungissa 10/16 

SOINI 2012 Varhaiskasvatus-
päällikkö, vs. Sivis-
tystoimenjohtaja 

   Järvi-Pohjanmaan vasu, 
Peda.net 

TEUVA ei Varhaiskasvatusjoh-
taja 

    

VIMPELI 2012   Varhaiskasvatus-
päällikkö (Alajärvi) 
 

x  x Sivistyspalvelut, ostopalve-
luna Alajärveltä, 
Järvi-Pohjanmaan vasu  

ÄHTÄRI 2009  Varhaiskasvatus-
päällikkö VKP 

   Kuusvasu (Alavus, Kuorta-
ne, Soini, Töysä, Ähtäri), 

 


