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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saada ajankohtaista tietoa leikki-ikäisten
lasten kasvisten, marjojen ja hedelmien kulutuksesta päiväkodeissa. Tutkimuksessa haluttiin saada selville myös päiväkotien yleisiä käytänteitä kasvisten, hedelmien ja marjojen tarjoamisen suhteen. Lisäksi tutkimuksen avulla haluttiin saada tietoa tässäkin tutkimuksessa käytetyn ruokapalveluhenkilöstölle suunnatun kyselylomakkeen toimivuudesta ja kehittämiskohteista.
Tutkimusaineisto saatiin viidestä Seinäjoen kaupungin päiväkodista, joissa jokaisessa seurattiin yhtä 3─6-vuotiaiden lapsiryhmää. Ruokapalveluhenkilöstö täytti
heille laaditun kyselylomakkeen sekä huolehti kasvisten käyttöä koskeneen päiväkirjan täyttämisestä kolmen päivän ajalta seuraten kasvisten, marjojen ja hedelmien kulutusta sekä lautasjätettä. Tutkimuksessa käytettiin havainnointia sekä kvantitatiivista kyselylomaketta, jonka kysymyksistä osa oli strukturoituja ja osa avoimia
kysymyksiä.
Tuloksista ilmenee, että päiväkoti-ikäisten lasten kasvisten, marjojen ja hedelmien
kulutus on vähäistä verrattuna suosituksiin. Kasviksia syötiin päiväkodeissa aamupalalla 30 grammaa, välipalalla 30 grammaa ja lounaalla 40 grammaa. Ruokapalveluiden työntekijät kokivat, että he noudattavat yhteisiä ravitsemuskäytänteitä.
Tästä huolimatta toisissa päiväkodeissa tarjottiin kasviksia, marjoja ja hedelmiä
useammin kuin toisissa. Kyselylomaketta kehitettiin palautteiden avulla. Kehittämisehdotuksia oli toteutettu esimerkiksi muokkaamalla kasvisten käyttöä koskevaa
päiväkirjaosiota selvemmäksi ja tarkentamalla ohjeistusta kyselylomakkeen täyttämisessä. Kyselylomaketta tullaan käyttämään tämän tutkimuksen jälkeen isommassa DAGIS-interventiotutkimuksessa.
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The purpose of this thesis was to get current information about the consumption of
vegetables, berries and fruits among children in pre-schools. One of the goals was
to find out the general practices about offering the vegetables, fruits and berries.
Furthermore, the purpose was also to get information about the feasibility and
usability of the questionnaire that has been used in the study. The questionnaire
was developed based on observations and will be used later in a wider DAGISintervention study.
The research material was obtained from five pre-schools of the city of Seinäjoki.
In every pre-school one child group for 3 to 6 years was followed. The meal service personnel filled in the questionnaire and the food diary three day following the
consumption of the vegetables, berries and fruits. They also followed the plate
waste. In the study an observation methods was used. The questionnaire included
both structured and open questions.
The results show that the consumption of vegetables, berries and fruits among
pre-schoolers is lower than recommended. The vegetables consumed during
breakfast was 30 grams. 30 grams of vegetables were eaten at snacks and 40
grams at lunch. The meal service personnel experienced that they follow common
nutrition practices. However, some of the day care centres offered more often vegetables, berries and fruits than the others.
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1 JOHDANTO
Pienten lasten ravitsemuksesta Suomessa on niukasti tietoa ja lasten ravitsemusta
koskevia tutkimuksia on tehty vain muutamia viimeisten vuosikymmenten aikana.
Myös lasten kasvisten, marjojen ja hedelmien kulutuksesta on vähän tietoa.
Tammikuussa 2018 valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi varhaiskasvatukselle oman ruokailusuosituksen, jossa todetaan, että varhaiskasvatuksen aterioiden
koostamisessa iso rooli on kasvisryhmän tuotteilla, perunalla ja täysjyväviljalisäkkeillä mukaan lukien täysjyväleivät ja -puurot, rasvattomat ja vähärasvaiset maitovalmisteet sekä ravintorasvat. (Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 2018, 32.)
Kasvikset, marjat ja hedelmät ovat erinomaisia vitamiinien, kivennäisaineiden ja
kuidun lähteitä. Vitamiini- ja kivennäisainevalmisteilla kasviksia ei voi korvata, koska tutkimusten mukaan niistä ei saada yhtä suurta terveyshyötyä kuin syömällä
runsaasti kasviksia (Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille 2016, 21).
Kasviksista, marjoista ja hedelmistä saadaan myös hiilihydraatteja ja proteiineja.
Sellaisenaan syötyinä tai kypsennettynä ne eivät sisällä lisäaineita, suolaa eivätkä
kolesterolia. Kasvisten kuivatus tai pakastaminenkaan ei juurikaan muuta niiden
sisältämiä vitamiini- ja kivennäisainepitoisuuksia. Kasvikset sisältävät vähän energiaa, mikä auttaa esimerkiksi painonhallinnassa, sillä kasvisten syöminen kuitenkin antaa kylläisyyden tunteen. Kasviksilla on useita todettuja terveyshyötyjä ja ne
auttavat esimerkiksi laskemaan kolesterolia. (Suomen Sydänliitto Ry 2016.)
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada ajankohtaista tietoa leikki-ikäisten lasten kasvisten, marjojen ja hedelmien kulutuksesta päiväkodeissa. Lisäksi selvitetään päiväkodin kasvisten, hedelmien ja marjojen tarjoamisen käytänteitä. Lisäksi
tutkimuksen avulla halutaan saada tietoa ruokapalveluhenkilöstölle suunnatun kyselylomakkeen toimivuudesta ja kehittämiskohteista. Kyselylomaketta tullaan käyttämään tämän tutkimuksen jälkeen DAGIS-interventiotutkimuksessa. Tämän tutkimuksen toimeksiantaja on DAGIS-tutkimushanke (DAGIS, [viitattu 7.11.2017]).
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2 KASVISTEN, MARJOJEN JA HEDELMIEN KÄYTTÖÄ
KOSKEVAT SUOSITUKSET
Suomalaisten terveyden ja ravitsemuksen edistämiseksi on valtion ravitsemusneuvottelukunta laatinut suomalaiset ravitsemussuositukset (Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) 2014), jotka perustuvat pohjoismaisiin suosituksiin (Nordic
Nutrition Recommendations (NNR) 2013). Ravitsemussuosituksilla pyritään vaikuttamaan positiivisesti kansanterveyteen ja ne luovat perustan suomalaiselle ruokaja ravitsemuspolitiikalle. Ravitsemussuosituksia tarvitaan esimerkiksi ruokapalveluiden suunnittelussa sekä ravitsemuksen opetuksessa. Eri väestöryhmille, kuten
esimerkiksi suositukset ikääntyneille tai opiskelijoille, on suunnattu omat ravitsemussuositukset (Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) 2014).
Joukkoruokailulla on Suomessa pitkät perinteet. Joukkoruokailun piiriin kuuluvat
päiväkodit, koulut, varuskunnat, sairaalat sekä muut ruokaa tarjoavat laitokset.
Joukkoruokapalvelujen kehittäminen on ollut yksi ravitsemuspolitiikan kulmakivistä
aina 1970–80-lukujen vaihteesta lähtien, mikä on edistänyt nykyisen, hyvin ohjatun
ja järjestetyn ruokapalvelujärjestelmän syntymistä Suomeen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010).
Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on järjestettävä lapsen ravitsemustarpeet
täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto ja ruokailun on oltava tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu. (Varhaiskasvatuslaki 1973/36 § 2b.)
Päivähoidossa olevalle lapselle tarjotaan ne ateriat ja välipalat, jotka normaalisti
kuuluisivat kyseiseen ajankohtaan. Esimerkiksi aamupala, lounas ja välipala tarjotaan, kun lapsi on päivän ajan hoidossa. Vuoropäivähoidossa tarjotaan lisäksi päivällinen ja iltapala. Kokopäivähoidon ateriat kattavat noin kaksi kolmasosaa ja
osapäivähoidon yhden kolmasosan lapsen päivittäisestä energiantarpeesta. (Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille 2016, 87.)
Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille perustuvat vuonna 2013 valmistuneisiin pohjoismaisiin (NNR 2013) ja vuonna 2014 valmistuneisiin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin (VRN 2016). Näiden vuosien jälkeisiä tutkimuksia ruoan ja terveyden välisestä yhteydestä on myös käytetty hyväksi laadittaessa Syö-
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dään yhdessä -ruokasuosituksia. Ruokasuositukset on laadittu lapsille, lapsiperheille ja raskaana oleville ja imettäville terveyden ja monipuolisen ruokavalion
edistämiseksi. Ammattiryhmät, joiden tehtäviin kuuluu lasten ja lapsiperheiden,
raskaana olevien ja imettävien naisten ravitsemuksen tunteminen, voivat käyttää
apuna näitä ruokasuosituksia suunniteltaessa esimerkiksi päiväkotien ruokalistoja
tai annettaessa neuvoja raskauden aikaisen ravitsemuksen noudattamiseen.
Terveyttä edistävä ruoka perustuu kasvikunnan tuotteisiin eli täysjyväviljaan, kasviksiin, marjoihin ja hedelmiin. Se sisältää myös kalaa, kasviöljyjä ja muita pehmeitä rasvoja, kuten pähkinöitä ja siemeniä. Maitovalmisteista valitaan rasvattomia ja
vähärasvaisia tuotteita. Monipuoliseen ruokavalioon kuuluu kohtuullisesti siipikarjaa ja jonkin verran punaista lihaa. Tällaisessa terveyttä edistävässä ruokavaliossa
on runsaasti vitamiineja, kivennäisaineita ja kuitua sekä sopivassa suhteessa hyvänlaatuisia

hiilihydraatteja,

rasvoja

ja

proteiineja.

(Syödään

yhdessä

-

ruokasuositukset lapsiperheille 2016, 19.)
Kasvikset, marjat ja hedelmät ovat ruokavalion perusta, ja niitä tulisi tarjota joka
aterialla. Aikuisilla saantisuositus päivässä on 5–6 annosta (500 g), jolloin yksi annos vastaa yhtä aikuisen kourallista. Lapsen tulisi syödä kasviksia, marjoja ja hedelmiä päivittäin noin viisi oman kouran kokoista annosta päivässä. Lapsen kasvaessa lapselle suositeltava annoskoko kasvaa. Vitamiini- ja kivennäisainevalmisteilla kasviksia ei voi korvata, koska tutkimusten mukaan niistä ei saada yhtä suurta terveyshyötyä kuin syömällä runsaasti kasviksia. Peruna on ravitsemuksen kannalta hyvä ruoka-aine. Se sisältää kohtuullisesti hiilihydraatteja ja useita kivennäisaineita, kuten esimerkiksi kaliumia ja magnesiumia. Peruna sisältää myös Cvitamiinia. Arkiruokana keitettyä perunaa tulisi suosia useammin, kun taas rasvaisia perunaruokia ja -jalosteita tulisi käyttää vain harvoin. Lapsille tulisi tarjota perunaa, kasviksia, marjoja ja hedelmiä monipuolisesti. (Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille 2016, 21.)
Leikki-ikäisten lasten tulisi saada viljavalmisteita päivittäin vähintään neljä annosta,
jolloin yksi annos tarkoittaa esimerkiksi noin yhtä desilitraa keitettyä pastaa tai riisiä tai yhtä leipäviipaletta. Suositeltavien annosten määrä on suhteessa lapsen
ikään ja energiantarpeeseen. Vähäsuolaisia täysjyvävaihtoehtoja tulisi suosia.
Täysjyväviljojen terveyshyödyt perustuvat kuituihin, jotka sijaitsevat etenkin viljan
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kuoriosassa ja alkiossa. Täysjyväviljat sisältävät myös paljon ravintoaineita ja vitamiineja, esimerkiksi E-vitamiinia, folaattia, tiamiinia, magnesiumia, rautaa, seleeniä ja sinkkiä. Aikuisten kuidun saantisuositus päivässä on vähintään 25 grammaa naisille ja 35 grammaa miehille. 2–5-vuotiaiden lasten kuidun saantisuositus
on 10–15 grammaa vuorokaudessa ja 6–9-vuotiaiden 15–20 grammaa vuorokaudessa. (Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille 2016, 23.)
Tammikuussa 2018 valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi varhaiskasvatukselle oman ruokailusuosituksen, josta voidaan todeta, että iso rooli aterioiden koostamisessa on kasvisryhmän tuotteilla, perunalla ja täysjyväviljalisäkkeillä. Täysjyväleipä ja -puurot, rasvattomat ja vähärasvaiset maitovalmisteet sekä ravintorasvat
kuuluvat myös tähän ryhmään. (Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 2018, 32.)
Varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksen mukaisen lautasmallin perusperiaatteena
on se, että puolet annoksesta koostuu tuoreista ja/tai kypsennetyistä kasviksista,
neljäsosa perunasta, täysjyväpastasta tai -viljalisäkkeestä sekä toinen neljäsosa
ruokalajista, jossa on kalaa, palkokasveja, siipikarjaa, punaista lihaa tai munaa.
(Terveyttä ja iloa ruoasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 2018, 34.)
Suomessa kannustetaan kasvisten, marjojen ja hedelmien syömisen lisäämiseen
erilaisilla kampanjoilla ja teemaviikoilla. Kampanjoista tutuimpia suomalaisille ovat
Puoli kiloa päivässä ja Kaappaa kasvis! -teemaviikot. Tällaisten terveyttä edistävien kampanjoiden järjestäjinä, yhteistyökumppaneina tai alullepanijoina voivat olla
erilaiset Suomessa toimivat tahot, esimerkiksi Kotimaiset Kasvikset ry, Suomen
Sydänliitto tai Suomen Hammaslääkäriliitto. (Järvenpää & Koiranen 2012, 19─20.)
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3 SUOMALAISTEN LEIKKI-IKÄISTEN LASTEN KASVISTEN,
MARJOJEN JA HEDELMIEN KULUTUS
Suomalaisten päiväkoti-ikäisten lasten kasvisten, marjojen ja hedelmien kulutuksesta on vähän tietoa ja aiheesta on tehty vain vähän tutkimuksia.
LATE-hanke (lasten terveysseurannan kehittäminen-hanke) toteutettiin sosiaali- ja
terveysministeriön aloitteesta ja se testasi lasten terveysseurantatiedonkeruuta
järjestämällä tutkimuksen lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa vuosina
2007–2008. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko määräaikaisista terveystarkastuksista kerätä tietoja lasten ja nuorten terveysseurantaa varten. Lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa tutkimukseen osallistui yhteensä 1 540
lasta. Lapsille tehtiin terveystarkastus ja huoltajille sekä 8. tai 9. luokkalaisille annettiin kyselylomakkeet. Tutkimuksen mukaan lasten maidon ja leipärasvan valinnat olivat keskimäärin suositusten mukaiset. Esille nousi sokeripitoisten elintarvikkeiden runsas käyttö ja kasvisten käytön vähäisyys. Leikki-ikäiset lapset söivät
yleensä aamupalan, kaksi pääateriaa ja yhden tai kaksi välipalaa tai iltapalan. Aterioiden välissä leikki-ikäisistä puolet söi makeita välipaloja, suklaata tai karkkeja ja
niiden käyttö lisääntyi lasten kasvaessa kouluikään. Lapsista puolet sai kasviksia
lounaalla tai päivällisellä ja hedelmiä tyypillisimmin aamupalalla, välipalalla tai iltapalalla. (LATE-hanke, [viitattu 4.1.2018].)
Lapsen ruokavalio ennen kouluikää-tutkimuksen (Kyttälä, Ovaskainen, KronbergKippilä, Erkkola, Tapanainen, Tuokkola, Veijola, Simell, Knip & Virtanen 2008.)
tarkoituksena oli saada ajankohtaista tietoa alle kouluikäisten lasten ravitsemuksesta ja raportti perustuu Tyypin 1 diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy-projektin
eli DIPP-projektin ravintotutkimukseen osallistuvien 0–6-vuotiaiden lasten aineistoon (DIPP, [viitattu 4.1.2018]). Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella asuvien lasten ruoankulutusta ja ravintoainevalmisteiden käyttöä selvitettiin. Selvitysten perusteella laskettiin lasten ravintoaineidensaanti. Tutkimuksesta ilmenee, että
päivähoidossa olevien lasten ruokavalio oli lähempänä leikki-ikäisten ravitsemussuosituksia, kuin kotona hoidettujen lasten. Eroavaisuuksia oli myös tyttöjen ja
poikien ravitsemuksessa. Lasten kasvaessa ruoan kokonaismäärä kasvoi ja pojilla
se oli suurempi kuin tytöillä. Lapset käyttivät vähän tuoreita kasviksia, marjoja ja
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hedelmiä, kun taas vilja- ja maitovalmisteiden sekä liharuokien kulutus oli runsasta. Kalaruokien sekä leipärasvojen käyttömäärät olivat pieniä. (Kyttälä ym. 2008,
122.)
Leikki-ikäisten lasten tulisi saada viisi annosta kasviksia, marjoja tai hedelmiä päivässä. Lapsen ruokavalio ennen kouluikää-tutkimuksen mukaan tämä ei toteudu,
vaan lapset saivat hedelmä- ja marjaruokia noin 100-125 grammaa päivässä. Yksivuotiaiden lasten keskimääräinen päivittäinen kasvisruokien käyttö vastasi määrältään hyvin pientä porkkanaa ja vanhempien lasten keskimääräinen kasvisruokien saanti jäi kaikissa ikävaiheissa alle 50 gramman. Eli viidestä suositellusta annoksesta lapset saivat vain kaksi. Kasvisten, hedelmien ja marjojen tarjontaa tulisi
tutkimuksen mukaan lisätä. (Kyttälä ym. 2008, 120.)
Sepelvaltimotautien riskitekijöiden interventioprojekti eli STRIP on Turussa vuonna
1990 käynnistetty tutkimus, jonka tavoitteena on vaikuttaa sepelvaltimotaudin riskitekijöihin toistetulla elämäntapaneuvonnalla. Tutkimus on osoittanut, että vauvaiässä aloitetulla ja säännöllisesti toistetulla ravitsemus - ja muulla elämäntapaneuvonnalla voidaan vaikuttaa lasten ja nuorten sydänterveyden riskitekijöihin.
Neuvonnalla on myös pystytty myönteisesti vaikuttamaan esimerkiksi ravinnon
rasvan laatuun ja verenpaineeseen. Tutkimuksessa ilmeni myös, että suomalaisten lasten kasvisten kulutus oli 40-120 g ja hedelmien 75-120 g päivässä riippuen
sukupuolesta, iästä sekä tutkimusryhmästä. Tutkimus osoittaa, että lasten kasvisten kulutus oli vähäistä ja kulutus laski iän karttuessa. (Arrfman, Lagström, Pahkala, Räsänen, Rönnemaa, Simell, Talvia & Viikari 2006, 172-180)
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4 PÄIVÄKOTI-IKÄISTEN LASTEN KASVISTEN, MARJOJEN JA
HEDELMIEN KULUTUS JA PÄIVÄKOTIEN NÄITÄ TUOTTEITA
KOSKEVAT KÄYTÄNTEET

4.1 Toimeksiantaja ja työn tausta
Tämän tutkimuksen toimeksiantaja on DAGIS, joka on vuonna 2013 aloitettu monivuotinen tutkimushanke. Hankkeen tarkoituksena on tutkia päiväkotilasten elintapoja ja stressin säätelyä sekä päiväkodissa että kotona ja selvittää näihin vaikuttavia tekijöitä (DAGIS, [viitattu 7.11.2017]). Lisäksi tarkoituksena on tutkia päiväkotihenkilöstön työhyvinvointia. DAGIS-tutkimushankkeen tavoitteena on luoda
päiväkodista terveyttä edistävä ympäristö lapsille ja aikuisille ja kaventaa elintapojen sosioekonomisia eroja. Hanke toteutetaan yhteistyössä Samfundet Folkhälsanin, Helsingin yliopiston, Työterveyslaitoksen ja Seinäjoen yliopistokeskuksen
kanssa.
DAGIS-tutkimushankkeen kartoitusvaiheeseen osallistui yhteensä 864 lasta ja
perhettä. Se toteutettiin vuosina 2015─2016. Kartoitusvaiheessa etsittiin tekijöitä,
jotka estävät tai edistävät terveiden elintapojen omaksumista. Kartoitusvaiheessa
mitattiin esimerkiksi lasten liikkumista ja paikallaan oloa teknisin laittein, otettiin
sylki- ja hiusnäytteitä stressitasojen määrittämistä varten ja tutkittiin lasten ruoan
käyttöä ja ravintoaineiden saantia. Kartoitusvaiheen tulosten pohjalta on suunniteltu interventioprojekti päiväkotiympäristöön. Se on käynnistynyt Salossa ja Riihimäellä ja päättyy keväällä 2018. DAGIS-interventiotutkimuksen tavoitteena on löytää toimivia keinoja edistää lasten terveellisiä elintapoja sekä itsesäätely- ja rauhoittumiskeinoja päiväkodissa ja kotona. Näin voitaisiin positiivisesti vaikuttaa lasten terveyteen ja hyvinvointiin myöhemmin elämässä sekä kaventaa sosioekonomisia eroja elintavoissa ja terveydessä. DAGIS-interventiotutkimuksessa tehdään
erilaisia mittauksia, kyselyitä ja havainnointeja intervention vaikuttavuuden arvioimiseksi. Helsingin yliopistossa on laadittu kyselylomake päiväkotien ruokapalveluhenkilöstölle koskien 3─6-vuotiaiden lasten kasvisten, hedelmien ja marjojen kulutusta päiväkotiaikana.
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4.2 Tavoitteet
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada ajankohtaista tietoa leikki-ikäisten lasten kasvisten, marjojen ja hedelmien kulutuksesta päiväkodeissa Seinäjoella. Lisäksi selvitettiin päiväkotien yleisiä käytänteitä kasvisten, hedelmien ja marjojen
tarjoamisen suhteen. Tutkimuksen avulla haluttiin saada tietoa ruokapalveluhenkilöstölle suunnatun kyselylomakkeen toimivuudesta ja kehittämiskohteista. Kyselylomaketta tullaan käyttämään tämän tutkimuksen jälkeen isommassa interventiotutkimuksessa.

4.3 Tutkimusaineisto ja menetelmät
Tutkimusaineisto saatiin viidestä Seinäjoen kaupungin päiväkodista. Tässä tutkimuksessa päiväkodeista ja vastaajista käytetään kirjaimia A, B, C, D ja E. Jokaisessa päiväkodissa seurattiin yhtä 3─6-vuotiaiden lapsiryhmää. Ryhmien koot
vaihtelivat aterian tai päiväkotien ruokailukäytäntöjen mukaan. Ruokapalveluhenkilöstö täytti heille laaditun kyselylomakkeen sekä huolehti kasvisten käyttöä koskevan päiväkirjan täyttämisestä kolmen päivän ajalta seuraten kasvisten, marjojen ja
hedelmien kulutusta sekä niistä jäänyttä lautasjätettä. Tutkimuksessa käytettiin
havainnointia sekä kvantitatiivista kyselylomaketta, jonka kysymyksistä osa oli
strukturoituja ja osa avoimia kysymyksiä (liite 1).

4.4 Vastaajien ja keittiöiden taustatiedot
Kyselylomakkeita jaettiin viiteen päiväkotiin. Kyselyyn vastanneita oli viisi ruokapalveluhenkilöä. Kaikki vastanneet olivat naisia. Nuorin vastaajista oli 43-vuotias ja
vanhin 52-vuotias. Kolme vastaajista olivat iältään 49-, 50-, 51-vuotiaita. Vastaajien korkeimmat koulutukset olivat ravitsemistyönjohtaja, ravintolatarjoilija, tarjoilija,
lihanleikkaaja ja dieettikokin erikoisammattitutkinto. Vastaajien tehtävänimikkeitä
päiväkodeilla olivat kokki (2) ja ravitsemistyöntekijä (3). Vastaajien työvuodet nykyisessä työpaikassaan olivat pisimpään olleella vastaajalla 25 vuotta 4 kuukautta
ja lyhyimmän aikaa olleella 1 vuosi ja 8 kuukautta. Muiden vastaajien työvuodet
olivat 10 vuotta 8 kuukautta, 8 vuotta ja 6 kuukautta sekä 2 vuotta ja 2 kuukautta.
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Vastaajista vain yksi viidestä oli työskennellyt jossakin muussa päiväkodissa keittiötyössä.
Keittiön taustatiedoissa kysyttiin päiväkodin keittiössä valmistettavista aterian osista. Taulukosta 1 ilmenee, että päiväkoti B:ssä valmistetaan kaikki päivän ateriat
päiväkodin keittiöllä. Muissa neljässä päiväkodissa aamupuurot valmistetaan päiväkodin keittiöllä. Lounaan lämpöiset lisäkkeet riisi, peruna ja makaroni valmistetaan D-päiväkodilla. A, C ja E -päiväkotien lounaan lisäkkeet tulevat ravintokeskuksesta valmiiksi kypsennettyinä. A, B ja D-päiväkodeissa tehdään välipalalla
tarjoiltu jogurtti itse ja E-päiväkotiin välipalat tulevat valmiina ravintokeskuksesta.
Taulukko 1. Päiväkotien keittiöillä valmistettavat aterian osat
PÄIVÄKODEILLA VALMISTETTAVAT ATERIAN OSAT
Päiväkoti

Aamupala

Lounas

Välipala

A

Aamupuuro keitetään päiväkodilla

Ei valmisteta mitään
(tulee ravintokeskuksesta valmiina)

Sekoitetaan jogurtti

B

Kaikki valmistetaan
päiväkodilla

Kaikki valmistetaan
päiväkodilla

Kaikki valmistetaan
päiväkodilla

C

Aamupuuro keitetään päiväkodilla

Ei valmisteta mitään
(tulee ravintokeskuksesta valmiina)

Tehdään päällystetyt
voileivät

D

Aamupuuro keitetään päiväkodilla

Perunat, riisi ja makaroni keitetään

Sekoitetaan jogurtti
(joskus)

E

Aamupuuro keitetään päiväkodilla

Ei valmisteta mitään
(tulee ravintokeskuksesta valmiina)

Ei valmisteta mitään
(tulee ravintokeskuksesta valmiina)

Päiväkotien keittiöt C, D ja E olivat osallistuneet viimeisen kuluneen vuoden aikana kasvisten, hedelmien tai sokeripitoisiin elintarvikkeisiin liittyvän teemaviikon
järjestämiseen. Päiväkotien A ja B keittiöt eivät osallistuneet edeltävänä vuonna
yhteenkään teemaviikkoon.
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4.5 Ravitsemuskäytännöt
Seinäjoen kaupungin ruokalistasuunnittelun pohjana ovat valtakunnalliset ravitsemussuositukset (VRN 2014) ja ruokapalvelut tarjoavat kouluissa ja päiväkodeissa
sydänmerkki-aterioita (Sydänmerkki [viitattu 29.1.2018]). Suunnittelussa huomioidaan eri väestöryhmien erityistarpeet: päiväkotilapsilla, koululaisilla ja ikääntyneillä
on kullakin ryhmällä omat suosituksensa. Erityisruokavaliot valmistetaan yksilöllisen tarpeen mukaan lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksen perusteella. Ruoanvalmistusmenetelmissä pyritään valitsemaan kevyet ja terveellisimmät vaihtoehdot ja elintarvikkeiden ravintoarvoja säästävät kypsennysmenetelmät. Tuoreannoksia tarjotaan suositusten mukaisesti kunkin ikäryhmän erityispiirteet huomioiden. Lapsille ja nuorille tarjotaan monipuolista purtavaa, jotta he tottuisivat erilaisiin vihanneksiin ja kasviksiin. Ruokailutilojen viihtyvyyteen ja ruokapalveluhenkilöstön asiakaspalvelutaitoihin on panostettu. Tavoitteena on, että asiakas voisi
nauttia ateriansa viihtyisässä ympäristössä kiireettä ja nauttien kaikilla aisteillaan
ruokailustaan. (Seinäjoen kaupunki [viitattu 29.1.2018].)
Kaikki tässä tutkimuksessa olleet viisi päiväkotia noudattavat kaupungin antamaa
ohjeistusta ja yleisiä käytäntöjä, joten poikkeavia ravitsemuskäytäntöjä ei vastaajien mukaan ole.
Päiväkodeissa C, D ja E ruokapalveluhenkilöt eivät osanneet kertoa, käytetäänkö
päiväkotien keittiöissä itse valmistettavissa marja- ja hedelmäruoissa vakioituja
ruokaohjeita.
Päiväkotien A, B ja E ruokapalveluhenkilöt kuvailivat välipalajogurtin ohjeen periaatteen yksinkertaisesti maustamattoman jogurtin, hedelmäsoseen/marjojen ja
sokerin sekoitukseksi. Keittiöillä on vakioitu ohje jogurtin valmistamiseen. Päiväkoti
A:n keittiöllä välipalajogurttiin lisättiin myös sokeria ja vaniljasokeria. Päiväkoti B:n
keittiöllä lisättiin sokerin sijasta hunajaa ja lisättyä sokeria ei mielellään laitettu
lainkaan. E-päiväkodin keittiön käytäntö välipalajogurtin tarjoilusta poikkesi hieman, sillä jogurtti ja esimerkiksi marjat tarjottiin erikseen, jotta lapset itse saivat
sekoittaa jogurtin.
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4.6 Lapsille tarjottava ruoka

4.6.1

Lapsille tarjottavien kasvisten, marjojen ja hedelmien määrä

Taulukosta 2 voidaan todeta, kuinka paljon seuraavia elintarvikkeita (salaatti, kasvikset sellaisenaan, lämpimät kasvikset, marjat ja hedelmät) päiväkotien keittiöissä
varataan keskimäärin yhtä lasta kohden yhdellä aterialla.
Taulukko 2. Varatut elintarvikkeet lasta kohden tutkimuspäiväkodeissa keskimäärin

Kuinka paljon seuraavia elintarvikkeita keittiössä varataan
keskimäärin yhtä lasta kohden yhdellä aterialla (aamiainen, lounas tai välipala)?

Salaattia

50 g

Kasviksia sellaisenaan
(esim.
porkkana-tai lanttupala)

1 tuorepala (30 g)

Lämpimiä kasviksia

30 g
(huom! tarjolla vain päiväkoti B:ssä)

Marjoja

40 g

Hedelmiä

1/2 tai kokonainen hedelmä

Vastauksista ilmenee, että salaattia varataan noin 50 grammaa ja kasviksia sellaisenaan 1 tuore pala (noin 30 grammaa). B -päiväkodissa tarjoillaan myös lämmin
kasvis, jota varataan noin 30 grammaa lasta kohden. Neljässä muussa päiväkodissa ei lämmintä kasvista ole tarjolla lainkaan. Marjoja varataan B-päiväkodissa
noin 30 grammaa lasta kohden ja A-päiväkodissa varattujen marjojen määrä oli
50─75 grammaa lasta kohden. Kolmesta muusta päiväkodista ei ollut vastausta,
mikä johtuu luultavasti kysymyslomakkeen kysymyksen eri tavalla ymmärtämisestä. Hedelmien määrä lasta kohden oli joko puolikas tai yksi kokonainen hedelmä.
Kysyttäessä, kuinka monta erilaista salaattia lapsille on yleensä yhdellä aterialla
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tarjolla, A-päiväkodissa tarjottiin 1─2 salaattia ja muissa päiväkodeissa 1 salaatti.
Kuviosta 1 voidaan nähdä, kuinka väittämiin tarjottavan ruoan määrästä, välipalakasviksista, salaatista, marjoista ja hedelmistä eri keittiöillä on vastattu. Vastausten perusteella voidaan todeta, että tarjottavien marjojen määrää voisi ruokapalveluhenkilökunnan mielestä lisätä.

Lapsille on aina tarjolla tarpeeksi marjoja.
Lapsille on aina tarjolla tarpeeksi
hedelmiä.
Lapsille on aina tarjolla tarpeeksi
välipalakasviksia.
Lapsille on aina tarjolla tarpeeksi
salaattia.
Lapsille on aina tarjolla tarpeeksi ruokaa
sekä lisäannoksia että välipaloja varten.

0
Päiväkoti A

Päiväkoti B

1

Päiväkoti C

2
Päiväkoti D

3

4

5

Päiväkoti E

Kuvio 1. Tarjottavien kasvisten, marjojen ja hedelmien riittävyys ruokapalveluhenkilökunnan kokemana päiväkodeissa A, B, C, D ja E (1=Täysin eri mieltä,
2=Osittain eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Osittain samaa mieltä,
5=Täysin samaa mieltä)

4.6.2

Lapsille tarjotut elintarvikkeet ja vaikutusmahdollisuudet

Kyselyyn vastanneiden mukaan päiväkodeissa C ja D noudatetaan Sydänmerkki ohjelmaa, jolloin tarjotun ruoan sokeripitoisuuden on laskettu olevan sopiva. Päiväkoti E:n ruokapalveluhenkilö vastasi sokeria olevan liian vähän ja päiväkoti C:n
ruokapalvelun henkilö vastasi sokeria olevan sopivasti. Päiväkoti B:ssä ruokien
sokeripitoisuutta ei ollut selvitetty, mutta sokerin määrää oli pyritty vähentämään
korvaamalla sokeri esimerkiksi hunajalla tai banaanilla. Vastaaja oli vastannut sokeria olevan sopivasti. Päiväkoti D:n ruokapalveluhenkilö kertoi keittiöltä löytyvän
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hiilihydraattilistan, joka ohjaa valitsemaan vähän hiilihydraatteja sisältävät elintarvikkeet ja ruoat. Vastaajan mielestä sokeria oli liian vähän. Päiväkotiin A ruoka
tulee keskussairaalan ravintokeskuksesta ja tarjottavan ruoan sokeripitoisuus on
pieni. Sokeripitoisuutta on pyritty vähentämään muuttamalla jälkiruoka/välipala
vähäsokeriseksi sekä valitsemalla esimerkiksi välipaloiksi harvemmin valmiita jogurtteja. Vastaajan mielestä sokeria oli sopivasti.
Päiväkodissa A on oma ruokalista, johon vaikuttaa Seinäjoen keskussairaalan ravintokeskuksen ruokalista, josta ruoka ja elintarvikkeet päiväkodin keittiölle tulevat.
Tämän päiväkodin elintarvikkeiden tarjontaan voitiin vaikuttaa aamupalan kasvisvaihtoehdoissa, hedelmissä, marjoissa sekä sokeripitoisissa maitovalmisteissa.
Lounaan osalta voitiin vaikuttaa vain tarjottaviin kasviksiin. Välipalatarjontaan voitiin vaikuttaa kasvisten, hedelmien ja sokeripitoisten maitovalmisteiden osalta,
mutta ei marjojen. Sokeripitoisia leivonnaisia ei päiväkodille tilata.
Päiväkoti B, joka on ainoa valmistuskeittiö, tarjosi päivittäin kasviksia sellaisenaan,
lämpimiä kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Tämän päiväkodin elintarvikkeiden tarjontaan pystytään tuotteita tilattaessa vaikuttamaan kaikilla aterioilla. Päiväkodeissa
B, C, D ja E on Seinäjoen kaupungin ruokalista käytössä.
Päiväkoti C:ssä tarjottiin hedelmä- ja marjasoseita kaksi kertaa viikossa, sokeroituja marja- tai hedelmähilloja, maustamatonta jogurttia ja kaakaota kerran viikossa
sekä kaksi kertaa viikossa kiisseliä. Tämän päiväkodin aterioiden tarjontaan pystyttiin vaikuttamaan aamupalan kasvisten, hedelmien, marjojen ja sokeripitoisten
leivonnaisten osalta. Sokeripitoisten maitovalmisteiden tarjontaan ei voitu vaikuttaa. Lounaan osalta ei voitu vaikuttaa lainkaan tarjottaviin elintarvikkeisiin. Välipalakasvisten ja hedelmien tarjontaan pystyttiin vaikuttamaan, mutta marjojen, sokeripitoisten leivonnaisten ja maitovalmisteiden tarjontaan ei.
Päiväkoti D ei kertaakaan viikon aikana tarjonnut hedelmä- tai marjasoseita, sokeroituja marja- tai hedelmähilloja, maustamatonta jogurttia tai kaakaota. Kiisseliä
tarjottiin viisi kertaa viikossa. Aamupalalla, lounaalla ja välipalalla pystyttiin vaikuttamaan ainoastaan hedelmien tarjontaan.
Päiväkoti E tarjosi yhden kerran viikossa hedelmä- tai marjasoseita, sokeroituja
marja- tai hedelmähilloja, maustamatonta jogurttia. Kiisseliä oli tarjolla kaksi ker-
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taa. Kaakaota ei tarjottu lainkaan. Aamupalalla ja välipalalla pystyttiin vaikuttamaan kasvisten ja marjojen tarjontaan. Lounaalla ei pystytty vaikuttamaan tarjottaviin elintarvikkeisiin.
Retkieväisiin pystyttiin vaikuttamaan vain päiväkodissa B. Aterioiden välillä janojuomana käytettiin vettä jokaisessa päiväkodissa.
6

5

Kasvikset sellaisenaan
(esim. porkkana- tai
lanttupala)

Krt/vko

4

Lämpimät kasvikset
(esim. pääruoan
lisukkeena)

3

Hedelmät
(sellaisenaan, ei
salaatin osana)

2

Hedelmä- tai
marjasoseet
(esim. puuron
lisukkeena)
Marjat (tuoreet tai
pakastetut)

1

0
A

B

C

D

E

PÄIVÄKOTI

Kuvio 2. Edellisen viikon aikana lapsille tarjotut kasvikset, hedelmät ja marjat (kertaa viikossa)
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6

5
Sokeripitoista jogurttia
Maustamatonta
jogurttia

4

Krt/vko

Kiisseliä
3
Rahkaa (sis. sokeria)
Sokeripitoisia muroja

2

Mehua
1

Kaakaota

0
A

B

C

D

E

PÄIVÄKOTI

Kuvio 3. Edellisen viikon aikana lapsille tarjotut sokeripitoiset elintarvikkeet (kertaa
viikossa)
Kolme viidestä vastaajasta oli vastannut suurimmat vaikutusmahdollisuudet päiväkodeissa tarjottavan ruoan suhteen olevan Seinäjoen kaupungin ruokapalvelujohtajalla. Näistä kolmesta kaksi oli lisäksi vastannut ravintokeskuksella olevan vaikutusmahdollisuuksia tarjottavaan ruokaan. Yksi viidestä oli vastannut myös kasvattajilla ja keittiöhenkilökunnalla olevan vaikutusmahdollisuuksia.
Neljä viidestä vastaajasta vastasi tiedonkulun olevan toimivaa päiväkodin johdon,
kasvatushenkilökunnan ja keittiöhenkilökunnan välillä. Yksi vastaajista oli sitä mieltä, että tiedonkulussa on puutteita. Tiedot esimerkiksi lasten allergioista eivät aina
tule ajoissa keittiöhenkilökunnan tietoon.
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4.6.3

Erityisruokavaliot

Päiväkodeissa erityisruokavalioita noudattavia lapsia oli yhteensä 59. Yleisin erityisruokavalio oli laktoositon ruokavalio, jota noudatti 27 lasta. Gluteenitonta ruokavaliota noudattavia oli 3, kasvisruokavalioita noudattavia oli 3 ja diabeetikoita oli
2. Ruoka-aineallergisia lapsia oli 12, joista 5 vältti kasviksia ja/tai hedelmiä. Uskonnollisia ruokavalioita oli 2. Muita erityisruokavalioita oli 10.
Kyselyyn vastanneiden mukaan lapsille maistuvimpia ruokia ovat:


nakki/liha/jauhelihakastike



lihapullat



pinaattiohukaiset



keitot



pastaruoat

Keitoista nakkikeitto ja pastaruoista lasagne, makaronilaatikko ja lasagne oli mainittu erikseen maistuvimpina ruokina. Syiksi näiden yllä mainittujen ruokien menestymiselle lasten lempiruokina vastaajat olivat listanneet ruokien tavallisuuden,
einesten syömisen kotona sekä esimerkiksi nakkien olevan vain yksinkertaisesti
lapsille maistuva ruoka.
Sapere on ruokakasvatusmenetelmä, jonka on kehittänyt ranskalainen kemisti ja
etnologi Jacques Puisais. Sapere -menetelmä perustuu aistikokemuksiin, jossa
lapsi oppii kokeilemalla, tutkimalla, ihmettelemällä ja leikkimällä. (Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa –ruokailoa ja terveyttä lapsille 2014.)
Kyselyyn vastanneista Sapere -menetelmä oli tuttu vain yhdelle viidestä vastaajasta.
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4.6.4

Kasvisten todelliset käyttömäärät

Aamupalalla, lounaalla ja välipalalla tarjotut kasvikset, marjat ja hedelmät punnittiin
ja keittiölle palautunut koskematon tuote punnittiin uudelleen. Jokaisessa päiväkodissa arvioitiin silmämääräisesti lautasjätteen määrä, mikä oli käytännön kannalta
helpointa. Jokaisessa päiväkodissa lautasjätteen arvioiminen oli silmämääräisesti
melko onnistunut, koska jätteen määrä ei päiväkodeissa tavallisestikaan ole suurta.
Päiväkoti A. Kirjauksista voitiin todeta, että lautasjätettä ei jää lainkaan. Poikkeuksia keittiölle palautuneissa suuremmissa määrissä selitti se, että salaattia oli
varattu korkeamman lapsimäärän mukaan jo ruoan keittiölle toimittavan tahon
puolesta. Tässä päiväkodissa oli myös käytäntönä se, että lapsiryhmiin aamupalalla lähtenyt vihannes yleensä jäi päiväkotiryhmän omaan jääkaappiin ruokailun jälkeen ja jäljelle jäänyt tuote tarjoiltiin lapsille myös välipalalla. Lautasjätettä ei
yleensä jää suuria määriä ja ruokapalvelun henkilökunta kertoi harvoin jäävän jätteen olevan erittäin vähäistä. Hedelmiä ja marjoja oli tarjolla jokaisena kirjauspäivänä. Kasviksia oli tarjolla lounaalla. Kasvisten tarjontaan ruokapalvelun henkilökunta voi vaikuttaa aamupalalla, lounaalla ja välipalalla. Hedelmien tarjontaan voidaan vaikuttaa aamupalalla ja välipalalla. Marjojen tarjontaan voidaan vaikuttaa
aamupalalla. Kolmen päivän aikana ruokailevia aikuisia oli yhteensä 24 ja lasten
määrä oli 130. Lasten ikä oli keskimäärin 6 vuotta.
Päiväkoti B. Kirjauksissa ilmeni keittiölle palautuneissa määrissä poikkeuksia.
Esimerkiksi ensimmäisen päivän aamupalalla tarjotun ja keittiölle palautuneen
mansikkasoseen suuren määrän selittää lapsien vähäinen määrä. Myös viikonpäivällä voi olla merkitystä palautuviin määriin, sillä kyseisenä päivänä lapsia oli tavallista vähemmän hoidossa. Lautasjätteen määrää oli seurattu silmämääräisesti joka
aterialla. Lautasjätettä oli tullut vähäinen määrä tai ei lainkaan. Ensimmäisen päivän ajalta oli lautasjätteen määrä kirjattu ylös, mutta toisen ja kolmannen päivän
kohdalla ei kirjauksia ollut. Ruokapalvelun henkilökunta kuitenkin kertoi lautasjätteen olleen todella vähäistä jokaisena kirjauspäivänä, kuten tavallisestikin se on
kyseisellä päiväkodilla. Kirjauksien puuttumiseen on myös voinut vaikuttaa henkilökunnan kiire. Marjoja oli tarjolla kiisselin muodossa yhtenä päivänä ja hedelmiä
sellaisenaan kahtena päivänä. Tämän päiväkodin ruokapalvelun henkilö oli vas-
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tannut voivansa vaikuttaa kasvisten, hedelmien ja marjojen tarjontaan joka aterialla, mutta silti tarjonnassa ei ollut monipuolisuutta kirjausten mukaan. Kolmen päivän aikana ruokailevia aikuisia oli yhteensä 36 ja lasten määrä oli 164. Lasten ikä
oli 1─6 vuotta.
Päiväkoti C. Ensimmäisen ja toisen päivän punnitukset ja seuranta oli hyvää ja
tässäkin päiväkodissa lautasjätteen määrä jää päivittäin erittäin vähäiseksi. Kirjaukset olivat kolmannen päivän osalta puutteelliset, mutta ruokapalveluhenkilökunnalla oli kiire ja punnitseminen oli tällöin jäänyt tekemättä. Hedelmiä sellaisenaan
ei ollut tarjolla lainkaan yhdelläkään aterialla. Marjoja oli tarjolla vain yhtenä päivänä aamupalalla ja hedelmiä oli salaattiin sekoitettuna kahtena päivänä lounaalla.
Kasviksia tarjottiin joka päivä vähintään kahdella aterialla. Ruokapalvelun henkilökunta voi vaikuttaa kasvisten ja hedelmien tarjontaan aamupalalla ja välipalalla.
Marjojen tarjontaan voi vaikuttaa vain aamupalalla. Lasten keskimääräinen ikä
tässä lapsiryhmässä oli 4─5 vuotta. Ruokailevia aikuisia ei ollut kirjattu ylös. Tässä
päiväkodissa on kaksi ruokasalia kahdessa kerroksessa, joten ruokailevien aikuisten määrä ei ole tällöin niin hyvin tiedossa kuin omissa tiloissa ja omassa lapsiryhmässä ruokailevien aikuisten määrä. Kolmen päivän aikana lapsia oli kirjausten
mukaan keskimäärin 62. Näinä kolmena päivänä lasten määrää ei ollut kirjattu
kolmen aterian ajalta lainkaan.
Päiväkoti D. Tässä päiväkodissa on ruokasali, jossa kaikki lapset ruokailevat aamupalalla. Pienten lasten ryhmään viedään lounas ja välipala erikseen, joten tätä
ryhmää oli seurattu tässä päiväkodissa. Lautasjätettä oli jäänyt vähän tai ei lainkaan. Ruokapalvelun henkilökunta voi vaikuttaa hedelmien tarjontaan aterioilla.
Kasvisten ja marjojen tarjontaan ei voi vaikuttaa. Marjoja ja hedelmiä sellaisenaan
tarjotaan ruokalistan mukaan kumpaakin kerran viikossa. Kirjauksista voidaan todeta, että tarjonta aterioilla on kasvisvoittoinen, vaikkakin aamu- ja välipaloilla
melko yksipuolinen. Marjoja ei ole näinä päivinä ollut tarjolla lainkaan ja hedelmiäkin vain kerran. Kiisseliä on tarjolla viisi kertaa viikossa vastausten perusteella.
Vastaaja ei ole huomioinut kirjauksissa mahdollisia marja- ja hedelmäkiisseleitä.
Kolmena päivänä aterioilla lasten määrä keskimäärin oli 183. Lasten ikä oli 1─3
vuotta ja ruokailevia aikuisia oli 36.
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Päiväkoti E. Tarjonta oli kirjauksia vertaillessa runsain ja ehkä monipuolisin, mutta
keittiölle palautuneiden ruokien määrät olivat melko suuria, vaikka lautasjätettä oli
syntynyt vähän. Tässä keittiössä kaikki edellisiltä ruokailukerroilta jäänyt tuote pyrittiin tarjoilemaan päivän aikana uudelleen lapsille. Tämä selittää osaltaan näennäisesti monipuolista tarjontaa. Ruokapalvelun henkilökunta oli vastannut voivansa vaikuttaa kasvisten ja marjojen tarjontaan aamupalalla ja välipalalla. Hedelmien
tarjontaan ei voi vaikuttaa. Lasten ikä oli 1─6 vuotta. Ruokailut tapahtuivat ruokasalissa, jolloin yksittäistä ryhmää oli vaikea seurata, sillä ruokailuja ei ollut porrastettu. Kolmen päivän aikana aterioilla ruokaili 259 lasta. Kolmen päivän aikana aterioilla ruokaili 90 aikuista ja 18 opiskelijaa lasten kanssa samaan aikaan.
Päiväkodeissa ruokaili yhden päivän aikana aamupalalla keskimäärin 70 ruokailijaa, lounaalla 70 ruokailijaa ja välipalalla 60 ruokailijaa. Keskimäärin aamupalalla
kasvisten, marjojen ja hedelmien kulutus on noin 30 grammaa per henkilö. Lounaalla määrä on noin 40 grammaa ruokailijaa kohti. Välipalalla keskimäärin ruokailijat saivat noin 30 grammaa kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Tuloksista ei pystytty
erottelemaan aikuisten syömää määrää. Tuloksissa on otettava huomioon puutteelliset kirjaukset ja nämä tulokset antavatkin pikemminkin suuntaa kasvisten kulutuksesta. Keittiölle palautuneet määrät olivat suuria, vaikka lautasjäte oli vähäistä. Alla olevista kuvioista (kuviot 2, 3 ja 4) voi tarkastella mikä oli kasvisten, marjojen ja hedelmien keskimääräinen tarjonta ja kulutus päiväkodeissa A, B, C, D ja E
yhden päivän aikana aamupalalla, lounaalla ja välipalalla.
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Kuvio 4. Kasvisten, marjojen ja hedelmien kulutus tutkimuspäiväkodeissa keskimäärin aamupalalla (g)
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Kuvio 5. Kasvisten, marjojen ja hedelmien kulutus tutkimuspäiväkodeissa keskimäärin lounaalla (g)
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Kuvio 6. Kasvisten, marjojen ja hedelmien kulutus tutkimuspäiväkodeissa keskimäärin välipalalla (g)
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5 RUOKAPALVELUHENKILÖSTÖN KYSELYLOMAKKEEN
TESTAUS JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET
Osana tätä opinnäytetyötä testattiin Helsingin yliopiston päiväkotien ruokapalveluhenkilöstölle laatiman kyselylomakkeen toimivuutta havainnoimalla sekä ruokapalveluhenkilöstön antaman palautteen perusteella. Kehittämiskohteita etsittiin ja korjaus- ja kehittämisehdotukset lähetettiin Helsingin yliopistoon toimeksiantajalle.
Tutkimusaineisto saatiin viidestä päiväkodista, joissa jokaisessa seurattiin yhden
3─6-vuotiaiden ryhmän kasvisten, marjojen ja hedelmien kulutusta kolmen päivän
ajan aamupalalla, lounaalla ja välipalalla. Kyselylomakkeet lähetettiin päiväkotien
ruokapalveluhenkilöstölle ja sovittiin havainnointikäynnit joko aamupalalle tai lounaalle. Kyselylomake oli kvantitatiivinen ja siinä oli osa strukturoituja ja osa avoimia kysymyksiä.

5.1 Tutkimuspäiväkotien ruokailutilanteen organisointi
Tutkimuksessa mukana olleiden päiväkotien ruokailut oli järjestetty joko ruokasaleissa tai ryhmissä tapahtuviksi, mutta mukana oli myös päiväkoti, jossa toteutettiin näitä kahta tapaa yhtä aikaa. Tähän tutkimukseen osallistuneista päiväkodeista yhdessä oli kaksi ruokasalia (kahdessa kerroksessa), kolmessa yksi ruokasali (yhdessä näistä oli lisäksi myös lapsiryhmässä tapahtuva ruokailu) ja yhdessä ruokailut tapahtuivat lapsiryhmissä. Neljässä päiväkodissa, joissa oli ruokasalit, oli jokaisessa yksi työntekijä ja yhdessä päiväkodissa, jossa ruokailut tapahtuivat lapsiryhmissä, oli yksi kokoaikainen ja yksi neljän tunnin työntekijä. Ruokapalveluhenkilökuntaa ei lähde lapsiryhmiin ruokailujen aikana ja päiväkodeissa,
joissa on ruokasali, on vain yleensä yksi keittiötyöntekijä, joka ei ehdi seurata reaaliajassa ruokailussa syntynyttä lautasjätettä.
Lautasjätteen määrä arvioitiin silmämääräisesti muun jätteen seasta päiväkodeissa, joissa oli ruokasali. Päiväkodit, joissa oli porrastettu lapsiryhmien ruokailut, oli
helpompi seurata lautasjätteen määrää. Päiväkoti, jossa ruokailut tapahtuivat
omissa ryhmissään, lautasjätteen määrää pystyttiin seuraamaan onnistuneesti
jätteen vähäisen määrän vuoksi. Tämäkin tapahtui silmämääräisesti.
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5.2 Kyselylomakkeen täytön havainnointi
Havainnointikäynnit tehtiin päiväkotien keittiöille. Ruokapalveluhenkilöt kävivät kyselylomakkeen itse läpi ja täyttivät taustatiedot sekä kyselylomakkeen muut kysymysosiot. Tarvittaessa heitä ohjattiin epäselvissä kysymyksissä neuvomalla. Esiin
tulleet epäselvät kohdat kirjattiin ylös lomakkeen kehittämistä varten. Lomakkeet,
joihin kirjattiin kasvisten, marjojen ja hedelmien kulutusta, vastaajat täyttivät kolmen päivän ajalta ja kyselylomakkeessa annettujen ohjeiden mukaan. Kyselylomakkeessa annettiin ohjeeksi punnita grammoina tarjolle viety ja keittiöön palautunut osa kasviksista, marjoista ja hedelmistä. Tarjoiluastioiden paino vähennettiin
ennen tarjolle asettamista. Kasvisten käyttöä koskevaan päiväkirjaan piti myös
merkitä lautasjätteen määrä, joka arvioitiin jokaisessa päiväkodissa silmämääräisesti muun jätteen seasta. Päiväkirjan täyttämistä seurattiin ja neuvottiin tarvittaessa. Kun kyselylomake oli täytetty, sovittiin tapaamiset ruokapalveluhenkilöstön
kanssa ja käytiin kyselylomakkeet yhdessä läpi. Ilmenneet ongelmat ja kehittämiskohteet kirjattiin.

5.3 Havainnot kysymyksistä ja kehittämisehdotukset
Lapsiryhmissä ruokailevien aikuisten määrä voi vaihdella, joten olisi hyvä, että kirjaamisvaiheessa laitettaessa lapsiryhmän kokoa ylös kirjattaisiin sen hetkinen tilanne myös aikuisten kohdalla. Kasvisten käyttöä koskevaa päiväkirjaa voisi muokata selvemmäksi ja ohjeistusta täyttämiseen tarkentaa. Se, mitä kirjataan tulisi
olla selvemmin kerrottu. Esimerkiksi pitääkö myös marja- ja hedelmäkiisselit, kasvispihvit yms. kirjata. Kasvisten käyttöä koskevaan päiväkirjaan pyydettiin lisää
rivejä kirjauksia varten, sillä tarjottavia tuotteita aterialla voi olla enemmänkin kuin
2─3 kpl.
Kyselylomakkeessa oli kysymyksiä vastaajien ja keittiön taustatiedoista, ravitsemuskäytännöistä, lapsille tarjottavasta ruoasta, vaikutusmahdollisuuksista ja erityisruokavalioista (liite 1). Vastaajien ja keittiön taustatietojen täyttämisessä sekä
ravitsemuskäytännöt -osiossa ei ollut ongelmia. Lapsille tarjottava ruoka kysymysosiossa oli kysymyksiä, joihin vastaamisen ruokapalveluhenkilöstö koki
haastavana. Kysymys numero 11. aiheutti vastaajissa hämmennystä, koska se
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ymmärrettiin kahdella tavalla (liite 1). Kysymyksessä kysyttiin; "Kuinka paljon seuraavia elintarvikkeita keittiössä varataan keskimäärin yhtä lasta kohden yhdellä
aterialla (aamiainen, lounas tai välipala)?". Kaksi viidestä vastaajasta oli valinnut
yhden aterian (aamupala, lounas tai välipala), ja ilmoittanut kuinka paljon aterialle
on varattu jotakin elintarviketta. Vastauksista ei kuitenkaan selvinnyt kysyjälle, mitä
ateriaa vastaaja oli ajatellut vastatessaan kysymykseen. Kolme viidestä vastaajasta oli vastannut jokaiseen kohtaan jotakin, ajatellen, että kysymyksessä kysyttiin
jokaisen varatun elintarvikkeen grammamäärää päivän aikana tarjotuilla jokaisella
aterialla. Vastaukset oli katsottu suositelluista annosmääristä, jotka keittiöille on
annettu. Tämän kysymyksen voisi jättää pois varsinaisesta kyselylomakkeesta tai
muotoilla sen niin, että olisi pakko valita yksi ateria ja sillä tarjottavien ruokien annoskoot. Aterian valinta pitäisi saada kysyjän selville, sillä se antaa kokonaiskuvan
paremmin.
Kysymys numero 12. "Kuinka monta erilaista salaattia (salaatilla tarkoitetaan ruokalistan mukaista kokonaisuutta, esim. kaali-mustaherukkasalaatti on yksi salaatti,
vaikka raaka-aineet olisivat tarjolla erillisinä) lapsille on yleensä yhdellä aterialla
tarjolla?". Kysymys johdattelee vastaamaan automaattisesti lounaan osalta, sillä
salaattia yleensä tarjotaan vain lounaalla. Jokaisella aterialla ei kuitenkaan tarjolla
ole salaattia, joten kysymyksen uudelleenmuotoilu on tarpeen. Aamupalalla tarjolla
on usein jotakin tuoretta, esimerkiksi tuorekurkkua tai jääsalaattia, mutta lisäksi voi
olla myös hilloa/tuoreita marjoja. Voidaanko tällöin ajatella, että myös aamupalalla
on tarjolla ns. salaattia. Kysymystä voisi muokata ohjaamalla vastaamaan vain
tietyn aterian osalta, esimerkiksi lounaan.
Kysymys 23 (liite 1). "Voitko vaikuttaa seuraavien elintarvikkeiden tarjontaan päiväkodissa? Rastita jompikumpi vaihtoehto jokaisessa sarakkeessa." Kysymykseen
oli haastavaa vastata ja vastausvaihtoehtoja oli kaksi; voin vaikuttaa ja en voi vaikuttaa. Seinäjoen kaupungin ruokalistaa noudatetaan päiväkodeissa B, C, D ja E
ja tilattavat raaka-aineet, esimerkiksi aamupalalle tuleva tuore vihannes, voidaan
tilata päiväkodin keittiölle vaihdellen listalla olemassa olevia vaihtoehtoja. Eli tällä
tavalla voidaan vaikuttaa joihinkin tilattaviin raaka-aineisiin, mutta ns. "listan ohi" ei
voi tilata. Henkilökunta ajatteli tässäkin tapauksessa eri tavoin. Yksi ajatteli voivansa vaikuttaa, kun listalla on vaihtoehtoja, joita vaihdella. Toinen taas ajatteli,
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ettei voi vaikuttaa kun täytyy tilata niitä mitä listalla on, vaikka siellä oli vaihtoehtoja, joiden välillä pystyi vaihdella tilattavia tuotteita. Sekin, onko keittiö valmistuskeittiö vai jakelukeittiö vaikuttavat tilauksiin. Valmistuskeittiön henkilökunta voi tilata vapaammin, koska tilaukset tehdään suoraan tukkuun, eivätkä tule Seinäjoen
kaupungin ravintokeskuksesta tilaamalla. Tilattavat tuotteet vain täytyy olla sopimustuotteita. Voidaan todeta, että keittiöiden mallit ja käytännöt vaikuttavat moniin
asioihin. Tämän kysymyksen voisi muokata lisäämällä kolmannen vastausvaihtoehdon, joka antaa mahdollisuuden vapaampaan vastaamiseen.

5.4 Lopulliseen kysymyslomakkeeseen tehdyt muutokset
Varsinaiseen kyselylomakkeeseen (liite 2) oli tehty muutoksia kehitysehdotusten
perusteella. Kasvisten käyttöä koskevaa päiväkirjaosiota oli muokattu selvemmäksi ja ohjeistusta täyttämiseen tarkennettu. Ohjeistukseen oli lisätty kohta, jossa
ehdotetaan oman astian laittamista lautasjätteelle seurannan ajaksi tarpeen vaatiessa. Lautasjätteen seuraaminen päiväkodeissa voi käytännön syistä olla hankalaa, koska päiväkodeissa on eri käytännöt ruokailuissa ja ruokapalveluhenkilöstöä
on vähän. Hoitohenkilökunnan sitouttaminen seurannan ajaksi ruokailussa voisi
olla myös ratkaisu seurannan onnistumiseen ja ehkä tällöin lautasjäte voitaisiin
erotella lasten toimesta omaan astiaan.
Lapsiryhmissä ruokailevien aikuisten määrä voi vaihdella, joten uudessa kysymyslomakkeessa on aikuisten määrälle oma kohtansa. Kyselylomakkeessa voisi olla
myös kohta, johon merkitä onko ruokailut ruokasaleissa vai lapsiryhmissä tapahtuvia.
Kysymys 11. poistettiin kyselylomakkeesta kokonaan (liite 2). Kysymys 12. muokattiin helpommin ymmärrettäväksi ja vastaus haluttiin saada vain lounaan osalta.
Kysymys 23. muokattiin vastausvaihtoehtojen osalta vapaammaksi.
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POHDINTA
Lapsen ruokavalio ennen kouluikää-tutkimuksen mukaan lapset saivat hedelmä- ja
marjaruokia noin 100-125 grammaa päivässä. Yksivuotiaiden lasten keskimääräinen päivittäinen kasvisruokien käyttö vastasi määrältään hyvin pientä porkkanaa ja
vanhempien lasten keskimääräinen kasvisruokien saanti jäi kaikissa ikävaiheissa
alle 50 gramman. Eli viidestä suositellusta annoksesta lapset saivat vain kaksi.
(Kyttälä ym. 2008, 120.)
Vuonna 1990 alkaneessa STRIP -tutkimuksessakin tulee ilmi suomalaisten lasten
vähäinen kasvisten kulutus. (Arffman ym. 2006)
Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle tarjotaan päivän aikana
keskimäärin kolme ateriaa ja näiden aterioiden tulisi kattaa noin 2/3 päivittäisestä
energian ja ravintoaineiden tarpeesta. Voidaan laskea, että lasten tulee saada
noin puolet aikuisille suositellusta kasvisten määrästä päivittäin, mikä tarkoittaa
noin 250 grammaa päivässä. Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa tulisi lapsen
saada yhteensä noin 150 grammaa kasviksia kolmella aterialla. Tämän tutkimuksen mukaan leikki-ikäiset lapset söivät kasviksia joka aterialla päivittäin. Päiväkodeissa aamupalalla, lounaalla ja välipalalla syöty määrä yhteensä per ruokailija oli
noin 100 grammaa, kun leikki-ikäisten lasten tulisi suositusten mukaan saada viisi
annosta kasviksia, marjoja tai hedelmiä päivässä. Tässä tutkimuksessa selvisi,
että kasvisten kulutus lapsilla oli suosituksiin nähden vähäistä, joten tulosten mukaan suositus ei aivan toteudu.
Tutkimuspäiväkodeissa voimassa olevan välipalalistan mukaan marjaruokia tarjottiin kuuden viikon aikana 11 kertaa marjakiisseleinä, marjapuuroina, marjarahkoina
ja marjoista tehtyinä juomina, mutta vain yhdellä välipalalla tarjottiin mansikkaviipaleita sellaisenaan. Hedelmien tarjonta oli parempi kuuden viikon kiertävällä listalla, jolloin hedelmiä sellaisenaan tarjotaan viisi kertaa yhdeksästä hedelmien tarjontakerrasta. Muita eri muodoissaan tarjottuja hedelmäruokia oli hedelmäsalaatit,
hedelmäkiisselit, hedelmärahkat ja hedelmäpuurot. Kasviksia tarjottiin välipalalla
15 kertaa tuoreena ja lounailla oli tarjolla salaattia tai tuoretta kasvista. Voimassa
olevan lounaslistan mukaan kuuden viikon aikana lounailla tarjottiin yhteensä seitsemän kertaa marjoja tai hedelmiä sellaisenaan tai ruoan osana.
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Keittiölle palautuneet tarjolla olleet kasvis-, marja- ja hedelmämäärät olivat suuria
ja olisikin toivottavaa, ettei tuo palautunut ruoka lopulta päädy jätteeksi, vaan menisi kiertoon seuraavilla aterioilla. Päiväkotien kesken oli isoja eroja palautuneissa
määrissä, mutta koska päiväkotien lapsimäärät elävät päivittäinkin, ei ruokapalveluhenkilöstö pysty reaaliajassa vaikuttamaan ruokamääriin. Koska ruoka tulee
muualta kuin päiväkodin omalta keittiöltä, tehdään tilaukset aina etukäteen ruoan
toimittajalle. Lautasjätteen vähyys puolestaan kertoo siitä, että lasten ottamat kasvikset myös syödään. Toki ei voida tietää moniko lapsista jättää ottamatta kasviksia ja moniko taas syö enemmän kuin on laskettu per henkilö. Ei myöskään voida
unohtaa aikuisten osuutta aterioilla.
Pienille lapsille maistuvat ehkä paremmin kiisselit ja puurot, kuin esimerkiksi marjat sellaisenaan. Olisi kuitenkin toivottavaa, että lapset oppisivat syömään ennakkoluulottomasti kaikkia ruokia ja marjojen ja hedelmien syöntiä sellaisenaan saataisiin lisättyä. Vahva käsitys siitä, että lapsille syötetään tuttua ja turvallista voimistui. Päiväkirjoista voidaan nähdä, että hedelmä ja marjatarjonta on yksinkertaista. Banaani, omena ja päärynä ovat tuttuja lapsille, mutta myös edullisempia
ostaa kuin eksoottisemmat hedelmät. Salaatteihin on yleensä sekoitettu säilykehedelmiä, vaikka säilykkeiden käyttöä olisi suositusten mukaan vähennettävä. Hedelmiä hankitaan sesonkien mukaan, mikä vaikuttaa hintoihin ja ostoihin. Marjoista
käytetään mustikkaa, vadelmaa ja mansikkaa sellaisenaan, mutta kiisseleissä ja
muissa marjaruoissa menevät muutkin marjat.
Lapset ovat erilaisia, toiset luontaisesti kokeilunhaluisia, toiset ennakkoluuloisia
ruokia kohtaan. Lasten ruokailutottumuksiin voivat aikuiset vaikuttaa positiivisesti
ja päiväkodissa olisikin tärkeää tehdä ruokailusta kokemus ja auttaa lasta leikinkin
kautta kokeilemaan rajojaan. Yksi ruokapalveluhenkilö mainitsi, että lapsille ei tuputeta väkisin mitään, mikä lasta ei miellytä, vaan pikemminkin on menty siihen,
että annetaan lapsen olla ja syödä mitä mielii kannustamatta kokeilemaan tai
maistamaan. Se, mitä lapsi oppii ruokailusta ja erilaisista ruoista on paljon aikuisten antamassa esimerkissä ja kasvatuksessa. Uuden varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksen mukaan kasvatushenkilökunnalla on suuri rooli ruokailutilanteissa.
Aikuisten antama malli maistaa ennakkoluulottomasti uutta ruokaa on tärkeää. On
tärkeää myös kannustaa ottamaan ja maistamaan. Oli mielenkiintoista, että Sape-
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re -menetelmä oli vain yhdelle päiväkodin ruokapalvelun työntekijälle tuttu, mutta
sitä ei oltu kokeiltu päiväkodissa. Voisi olla hyvä, jos menetelmää kokeiltaisiin laajemmin päiväkodeissa.
Samaa ruokalistaa noudattavia päiväkoteja voisi olla järkevää seurata samaan
aikaan, jotta saataisiin varmempaa tietoa kasviksia, marjoja ja hedelmiä koskevista käytänteistä ja niiden kulutuksesta. Vaikka tässä tutkimuksessa oli viisi saman
kaupungin päiväkotia, joista neljä noudatti kaupungin laatimaa ruokalistaa, oli vastauksissa eroavaisuuksia.
Tämän työn yhtenä tavoitteena oli testata isommassa interventiotutkimuksessa
käytettävää kyselylomaketta. Kyselylomakkeella oli tarkoitus selvittää kasvisten
käyttöä päiväkodeissa. Vastaajien oli haastavaa vastata joihinkin kysymyksiin ja
kysymyksiä tulkittiin eri tavalla. Tästä johtuen vastaukset olivat osittain puutteellisia. Keittiöiden aikataulujen ja ruokapalveluhenkilökunnan kiireen vuoksi kasvisten
käyttöä koskevat päiväkirjat ja kyselylomakkeet olivat joiltakin osin puutteellisia,
mutta suullisesti työntekijät kertoivat vastauksia osaan kysymyksistä. Ruokapalvelun työntekijä oli yleensä päiväkodissa yksin huolehtimassa ateriat ja muut käytännön työt. Lautasjätteen seuranta ei olisi ollut helppoa, jos jätettä olisi syntynyt
enemmän. Kyselylomakkeen kehittäminen oli paikallaan ja kehittämisehdotuksia
oli toteutettu. Toivotaan, että tämän opinnäytetyön perusteella saatujen kommenttien pohjalta lopullinen DAGIS-interventioprojektissa käytössä ollut kyselylomake
on osoittautunut toimivaksi ja osaltaan lisännyt DAGIS-interventiotutkimuksen ruokapalveluille tehdyn kyselyn luotettavuutta.
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LIITE 1 Ruokapalveluhenkilöstön kyselylomake

HY 7/2017

RUOKAPALVELUHENKILÖSTÖN
KYSELYLOMAKE 1
Täytetään päiväkodin keittiössä

Päiväkodin tunnus:

Päiväkoti/keittiö, jossa työskentelet:
_________________________________________________________________
Lomakkeen täyttöpäivä: │___│___│ / │___│___│ / │___│___│___│___│
pv

kk

vuosi

Hyvä päiväkodin keittiötyöntekijä,
Pyydämme sinua seuraamaan päiväkotinne yksittäisen lapsiryhmän (3-6-vuotiaat
lapset) kasvisten, hedelmien ja marjojen kulutusta seuraavien 3 päivän ajan:
_________________________, _________________________ ja
__________________________.
 Merkitse päiväkirjaan aterioilla (aamupala, lounas ja välipala) tarjotut lisäkekasvikset (sis. salaatit), hedelmät ja marjat.
 Tutkimuksessa punnitaan grammoina TARJOLLE VIETY ja KEITTIÖÖN PA) osa kasviksista, hedelmistä ja
marjoista.
 Salaattikulhon voi esim. punnita ennen ja jälkeen ruokailun (muista taarata
kulhon paino pois). Hedelmien määrän voi arvioida myös kappaleina (esim. 1
kpl per lapsi).
 Kuorista syntyvän jätteen määrää ei tarvitse arvioida.
 Lisäksi pyydämme arviomaan lautasjätteen eli lasten omilta lautasiltaan
syömättä jäänyttä määrää (rastita sopiva ruutu).
Seurattavan ryhmän koko:

lasta. Lasten ikä:

vuotta.

Montako aikuista ruokailee yhdessä (syö samasta ruokakärrystä) lasten kanssa:
Päivämäärä:

Viikonpäivä:
TARJOTUT KASVIK-

ATERIA

SET, HEDELMÄT JA
MARJAT

AAMUPALA
Lasten lukumäärä_________

LOUNAS
Lasten lukumäärä_________
VÄLIPALA I
Lasten lukumäärä_________
VÄLIPALA II

TARJOLLE
VIETY
MÄÄRÄ

KEITTIÖÖN
PALAUTUNUT
MÄÄRÄ

EI
JÄTETTÄ

LAUTASJÄTE
VÄHÄN
PALJON
JÄTETTÄ
JÄTETTÄ
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Lasten lukumäärä_________
MUU ATERIA:__________________

Päivämäärä:

Viikonpäivä:
TARJOTUT KAS-

ATERIA

VIKSET, HEDEL-

TARJOLLE
VIETY MÄÄRÄ

MÄT JA MARJAT

KEITTIÖÖN PALAUTUNUT MÄÄRÄ

EI
JÄTETTÄ

LAUTASJÄTE
VÄHÄN
PALJON
JÄTETTÄ
JÄTETTÄ

AAMUPALA
Lasten lukumäärä_________

LOUNAS
Lasten lukumäärä_________
VÄLIPALA I
Lasten lukumäärä_________
VÄLIPALA II
Lasten lukumäärä_________
MUU ATERIA:__________________

Päivämäärä:

Viikonpäivä:
TARJOTUT KAS-

ATERIA

VIKSET, HEDELMÄT JA MARJAT

AAMUPALA
Lasten lukumäärä_________

LOUNAS
Lasten lukumäärä_________
VÄLIPALA I
Lasten lukumäärä_________
VÄLIPALA II
Lasten lukumäärä_________
MUU ATERIA:__________________

TARJOLLE
VIETY MÄÄRÄ

KEITTIÖÖN
PALAUTUNUT
MÄÄRÄ

EI
JÄTETTÄ

LAUTASJÄTE
VÄHÄN
PALJON
JÄTETTÄ
JÄTETTÄ
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Vastaajan taustatiedot
1. Minkä ikäinen olet? _____________________________________________________________________________
2.

Mikä on sukupuolesi? Ympyröi yksi vaihtoehto.
a)

mies

b)

nainen

c)

en halua vastata

3.

Mikä on korkein koulutuksesi? __________________________________________________________________

4.

Mikä on tehtävänimikkeesi tällä hetkellä? ________________________________________________________

5.

Kuinka kauan olet ollut nykyisessä työpaikassasi? ______ vuotta ______ kuukautta

6.

Kuinka kauan yhteensä olet ollut töissä muissa päiväkodin keittiöissä? ______ vuotta ______ kuukautta
Keittiön taustatiedot

7.

Mitä seuraavien aterioiden osia valmistetaan päiväkodin omassa keittiössä (esim. puuro, salaatti, jogurtti)?
Aamupala:_____________________________________________________________________________________
Lounas:________________________________________________________________________________________
Välipala:_______________________________________________________________________________________

8.

Onko keittiö osallistunut kasviksiin, hedelmiin tai sokeripitoisiin elintarvikkeisiin liittyvien teemaviikkojen järjestämiseen päiväkodissa edeltävän vuoden aikana?
a)

ei ole osallistunut

b)

on osallistunut, teeman tarkempi kuvailu:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ravitsemuskäytännöt

9.

Onko keittiössä päiväkotikohtaisia ravitsemuskäytäntöjä, jotka poikkeavat kaupungin päiväkotien yleisistä käytännöistä (esim. tarjolla vain täysjyväviljatuotteita tai joka välipalalla tarjotaan hedelmä?)
a)

ei ole

b)

on, vapaamuotoinen (sanallinen) käytäntö, mikä? _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________

c)

on, kirjallinen käytäntö, mikä? Voit tarvittaessa liittää lomakkeeseen kopion kirjallisesta käytännöstä.
_______________________________________________________________________________________

d)

en osaa sanoa

10. Käytetäänkö seuraavissa päiväkodin keittiössä itse valmistettavissa ruoissa vakioruokaohjeita? Jos kyllä, niin
kuvaa ohjeen periaate tarkemmin.
a)

marja- tai hedelmäjogurtti, ohje:

________________________________________________________________________________
b)

marja- tai hedelmärahka, ohje:

________________________________________________________________________________
c)

marja- tai hedelmäkiisseli, ohje:

________________________________________________________________________________
d)

en osaa sanoa
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Lapsille tarjottava ruoka
11. Kuinka paljon seuraavia elintarvikkeita keittiössä varataan keskimäärin yhtä lasta kohden yhdellä aterialla (aamiainen, lounas tai välipala)?
a)

salaattia _______________________________________________________________________grammaa

b)

kasviksia sellaisenaan (esim. porkkana- tai lanttupala) ________________________________ grammaa

c)

lämpimiä kasviksia _____________________________________________________________ grammaa

d)

marjoja _______________________________________________________________________ grammaa

e)

hedelmiä ___________________________________________________________________________ kpl

12. Kuinka monta erilaista salaattia (salaatilla tarkoitetaan ruokalistan mukaista kokonaisuutta, esim. kaalimustaherukkasalaatti on yksi salaatti, vaikka raaka-aineet olisivat tarjolla erillisinä) lapsille on yleensä yhdellä
aterialla tarjolla? ______________
13. Miten salaatit tarjoillaan lapsille? Ympyröi yksi vaihtoehto.
a)

kaikki kasvikset tarjoillaan erillisinä, lapsi voi valita haluamansa kasvikset

b)

osa kasviksista tarjoillaan erillisinä, osa on valmiiksi sekoitettuina salaatteina

c)

kaikki kasvikset tarjoillaan valmiiksi sekoitettuina salaatteina

14. Onko lapsille tarjottavan ruoan sokeripitoisuutta selvitetty?
a)

kyllä, miten? ____________________________________________________________________________

b)

ei

c)

en osaa sanoa

15. Onko tarjottavan ruoan sokeripitoisuutta pyritty vähentämään?
a)

kyllä, miten? ____________________________________________________________________________

b)

ei

c)

en osaa sanoa

16. Millainen lapsille tarjottavan ruoan sokeripitoisuus mielestäsi on?
a)

sokeria on liikaa

b)

sokeria on sopivasti

c)

sokeria on liian vähän

17. Kuinka hyvin seuraavat väittämät pitävät mielestäsi paikkansa? 1 = Täysin eri mieltä, 2 = Osittain eri
mieltä, 3 = Ei samaa eikä eri mieltä, 4 = Osittain samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä.
1
Lapsille on aina tarjolla tarpeeksi ruokaa sekä lisäannoksia että välipaloja varten.
Lapsille on aina tarjolla tarpeeksi salaattia.
Lapsille on aina tarjolla tarpeeksi välipalakasviksia.
Lapsille on aina tarjolla tarpeeksi hedelmiä.
Lapsille on aina tarjolla tarpeeksi marjoja.

2

3

4

5

5(6)

18. Kuinka usein edellisen viikon aikana seuraavia elintarvikkeita tarjottiin lapsille? Käytä joko ”Kertaa viikossa” tai
”Kertaa päivässä” -saraketta sen mukaan, kumpi on mielestäsi sopivampi. Merkitse rasti sarakkeeseen ”Ei ollenkaan”, jos kyseistä elintarviketta ei tarjottu lapsille ollenkaan.
Täytä vain yksi sarake
riviä kohden!

Ei ollen-

Kertaa

kaan

viikossa

Esim. Marjat (tuoreet tai pakastetut)

Kertaa
päivässä

1
1

Esim. Kasvikset sellaisenaan (esim. porkkana- tai lanttupala)
Kasvikset sellaisenaan (esim. porkkana- tai lanttupala)
Lämpimät kasvikset (esim. pääruoan lisukkeena)
Hedelmät (sellaisenaan, ei salaatin osana)
Hedelmä- tai marjasoseet (esim. puuron lisukkeena)
Marjat (tuoreet tai pakastetut)
Sokeroidut marja- tai hedelmähillot
Sokeripitoista jogurttia
Maustamatonta jogurttia
Kiisseliä
Rahkaa (sis. sokeria)
Sokeripitoisia muroja
Mehua
Kaakaota

22. Mitä lapsille tarjotaan janojuomana aterioiden välillä?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Vaikutusmahdollisuudet ja erityisruokavaliot
23. Voitko vaikuttaa seuraavien elintarvikkeiden tarjontaan päiväkodissa? Rastita jompikumpi vaihtoehto jokaisessa
sarakkeessa.

Kasvikset
Hedelmät

Aamupalalla

Lounaalla

Välipalalla

Retkieväänä

 Voin vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

Marjat

 En voi vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

Sokeripitoiset leivonnaiset

 Voin vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

 Voin vaikuttaa
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Sokeripitoiset maitovalmisteet (esim.
jogurtit, vanukkaat, rahkat)

 En voi vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

 Voin vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

 En voi vaikuttaa

24. Kenellä on mielestäsi suurin vaikutusvalta päiväkodissa tarjottavan ruoan suhteen? ______________________
____________________________________________________________________________________________
25. Mitkä ovat kokemuksesi mukaan lapsille maistuvimpia ruokia? __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Miksi? _________________________________________________________________________________________
26. Kuinka monta erityisruokavalioannosta keittiössä valmistetaan/tarjoillaan päivittäin? ______________ kpl, joista
a)

vähälaktoosisia/laktoosittomia ______________ kpl

b)

gluteenittomia ______________ kpl

c)

kasvisruokaa ______________ kpl, joista______________ lasta on vegaaneja

d)

ruoka-aineallergioiden vuoksi_______________________ kpl, joista yhteensä
______________ lasta välttää kasviksia ja/tai hedelmiä

e)

uskonnollisia ruokavalioita (esim. ei sianlihaa) ______________ kpl

f)

diabeetikoille ______________ kpl

g)

muita erityisruokavalioita ______________ kpl, mitä?
__________________________________________

27. Miten kuvailisit tiedonkulkua päiväkodin johdon, kasvatushenkilökunnan ja keittiöhenkilökunnan välillä?
a)

tiedonkulku on toimivaa

b)

tiedonkulussa on puutteita, millaisia? ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

28. Onko Sapere-menetelmää kokeiltu päiväkodissa tai onko se sinulle muuten tuttu? Ympyröi yksi vaihtoehto.
a)

Menetelmää on kokeiltu päiväkodissa

b)

Menetelmää toteutetaan parhaillaan päiväkodissa

c)

Menetelmä on tuttu, mutta sitä ei ole kokeiltu päiväkodissa

d)

Menetelmä ei ole tuttu

KIITOS VASTAUKSISTASI!
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LIITE 2 Lopullinen Ruokapalveluhenkilöstön kyselylomake

RUOKAPALVELUHENKILÖSTÖN
KYSELYLOMAKE 1

Päiväkodin tunnus:

Täytetään päiväkodin keittiössä

Päiväkoti/keittiö, jossa työskentelet:
Lomakkeen täyttöpäivä: │

│/│

_│
pv

│
│/│
kk

│

│
vuosi

│

│

Hyvä päiväkodin keittiötyöntekijä,
Pyydämme teitä vastaamaan lomakkeen alussa oleviin kysymyksiin.
Lisäksi pyydämme sinua seuraamaan päiväkotinne yhden lapsiryhmän (3-6-vuotiaat lapset)
kasvisten, hedelmien ja marjojen kulutusta 3 päivän ajan:
Merkitse päiväkirjaan aterioilla (aamupala, lounas ja välipala) tarjotut lisäkekasvikset (sis. salaatit), hedelmät ja marjat.
Tutkimuksessa punnitaan grammoina TARJOLLE VIETY ja KEITTIÖÖN PALAUTUNUT (ruokasalissa tarjoilematta
jäänyt) osa kasviksista, hedelmistä ja marjoista.
Salaattikulhon voi esim. punnita ennen ja jälkeen ruokailun (muista taarata kulhon paino pois).
Hedelmien määrän voi arvioida myös kappaleina (esim. 1 kpl per henkilö).
Lisäksi pyydämme punnitsemaan lautasjätteen eli lasten omilta lautasiltaan syömättä jääneen määrän. Tätä helpottaa esim.
erillinen jäteastia kasvis-, hedelmä- ja marjajätteelle.
Mikäli lautasjätteen punnitseminen ei ole mahdollista, pyydämme arvioimaan sen määrän
silmämääräisesti.
Kuorista syntyvän jätteen määrää ei tarvitse arvioida.

Tutkimusavustaja soittaa teille ja sopii kanssanne seurattavan ryhmän sekä päivät, joina kasvisten, hedelmien ja marjojen
kulutusta seurataan. Puhelun aikana saatte tarvittaessa myös lisäohjeita.
Kaikissa kysymyksissä voitte myös itse olla yhteydessä meihin: Liisa Korkalo, puh.
050 5849781
Hannele Sorvari, puh. 029 4157436
Täytetty lomake postitetaan oheisessa valmiiksi maksetussa palautuskuoressa.
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Vastaajan taustatiedot
1.

Minkä ikäinen olet?

2.

Mikä on sukupuolesi? Ympyröi yksi vaihtoehto. a)
mies
b)

nainen

c)

en halua vastata

3.

Mikä on korkein koulutuksesi?

4.

Mikä on tehtävänimikkeesi tällä hetkellä?

5.

Kuinka kauan olet ollut nykyisessä työpaikassasi?

vuotta

6. Kuinka kauan yhteensä olet ollut töissä muissa päiväkodin keittiöissä?

kuukautta
vuotta

kuukautta

Keittiön taustatiedot
7. Mitä seuraavien aterioiden osia valmistetaan päiväkodin omassa keittiössä (esim. puuro, salaatti, jogurtti)?
Aamupala:
Lounas:
Välipala:

8. Onko keittiö osallistunut kasviksiin, hedelmiin tai sokeripitoisiin elintarvikkeisiin liittyvien teemaviikkojen
järjestämiseen päiväkodissa edeltävän vuoden aikana?
a)

ei ole osallistunut

b)

on osallistunut, teeman tarkempi kuvailu:

Ravitsemuskäytännöt
9. Onko keittiössä päiväkotikohtaisia ravitsemuskäytäntöjä, jotka poikkeavat kaupungin päiväkotien yleisistä käytännöistä
(esim. tarjolla vain täysjyväviljatuotteita tai joka välipalalla tarjotaan hedelmä?)
a)

ei ole

b)

on, vapaamuotoinen (sanallinen) käytäntö, mikä?

c)

on, kirjallinen käytäntö, mikä? Voit tarvittaessa liittää lomakkeeseen kopion kirjallisesta käytännöstä.

d)

en osaa sanoa

10. Käytetäänkö seuraavissa päiväkodin keittiössä itse valmistettavissa ruoissa vakioruokaohjeita? Jos kyllä, niin kuvaa ohjeen
periaate tarkemmin.
a)

marja- tai hedelmäjogurtti, ohje:

b)

marja- tai hedelmärahka, ohje:

c)

marja- tai hedelmäkiisseli, ohje:

d)

en osaa sanoa
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Lapsille tarjottava ruoka
11. Mitkä ovat kokemuksesi mukaan lapsille maistuvimpia ruokia?

Miksi?

12. Kuinka monta erilaista salaattia (salaatilla tarkoitetaan ruokalistan mukaista kokonaisuutta, esim. kaalimustaherukkasalaatti on yksi salaatti, vaikka raaka-aineet olisivat tarjolla erillisinä) lapsille on yleensä tarjolla
lounaalla?
13. Miten salaatit tarjoillaan lapsille? Ympyröi yksi vaihtoehto.
a)

kaikki kasvikset tarjoillaan erillisinä, lapsi voi valita haluamansa kasvikset

b)

osa kasviksista tarjoillaan erillisinä, osa on valmiiksi sekoitettuina salaatteina c)

kaikki kasvikset tarjoillaan valmiiksi sekoitettuina salaatteina

14. Onko lapsille tarjottavan ruoan sokeripitoisuutta selvitetty?
a)

kyllä, miten?

b)

ei

c)

en osaa sanoa

15. Onko tarjottavan ruoan sokeripitoisuutta pyritty vähentämään?
a)

kyllä, miten?

b)

ei

c)

en osaa sanoa

16. Millainen lapsille tarjottavan ruoan sokeripitoisuus mielestäsi on?
a)

sokeria on liikaa

b)

sokeria on sopivasti

c)

sokeria on liian vähän

17. Kuinka hyvin seuraavat väittämät pitävät mielestäsi paikkansa?

Lapsille on aina tarjolla tarpeeksi ruokaa sekä lisäannoksia
että välipaloja varten.
Lapsille on aina tarjolla tarpeeksi salaattia.
Lapsille on aina tarjolla tarpeeksi välipalakasviksia.
Lapsille on aina tarjolla tarpeeksi hedelmiä.
Lapsille on aina tarjolla tarpeeksi marjoja.

Täysin

Osittain

Ei samaa

Osittain

Täysin

eri

eri

eikä eri

samaa

samaa

mieltä

mieltä

mieltä

mieltä

mieltä
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18. Kuinka usein edellisen viikon aikana seuraavia elintarvikkeita tarjottiin lapsille? Käytä joko ”Kertaa viikossa” tai
”Kertaa pä ivässä” -saraketta sen mukaan, kumpi on mielestä si sopivampi. Merkitse rasti sarakkeeseen ”Ei ollenkaan”,
jos kyseistä elintarviketta ei tarjottu lapsille ollenkaan.
Täytä vain yksi sarake
riviä kohden!
Ei

Kertaa

Kertaa

ollenkaan

viikossa

päivässä

Esim. Marjat (tuoreet tai pakastetut)
Esim. Kasvikset sellaisenaan (esim. porkkana- tai lanttupala)
Kasvikset sellaisenaan (esim. porkkana- tai lanttupala)
Lämpimät kasvikset (esim. pääruoan lisukkeena)
Hedelmät (sellaisenaan, ei salaatin osana)
Hedelmä- tai marjasoseet (esim. puuron lisukkeena)
Marjat (tuoreet tai pakastetut)
Sokeroidut marja- tai hedelmähillot
Sokeripitoista jogurttia
Maustamatonta jogurttia
Kiisseliä
Rahkaa (sis. sokeria)
Sokeripitoisia muroja
Mehua
Kaakaota

19. Mitä lapsille tarjotaan janojuomana aterioiden välillä?

Vaikutusmahdollisuudet ja erityisruokavaliot
20. Kenellä on mielestäsi suurin vaikutusvalta päiväkodissa tarjottavan ruoan suhteen?

21. Miten kuvailisit tiedonkulkua päiväkodin johdon, kasvatushenkilökunnan ja keittiöhenkilökunnan välillä?
a)

tiedonkulku on toimivaa

b) tiedonkulussa on puutteita, millaisia?

1
1
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22. Voitko vaikuttaa seuraavien elintarvikkeiden tarjontaan päiväkodissa? Rastita yksi vaihtoehto jokaisessa kohdassa.

Kasvikset

Hedelmät

Marjat

Sokeripitoiset
leivonnaiset

Sokeripitoiset
maitovalmisteet
(esim. jogurtit,
vanukkaat,
rahkat)

Aamupalalla

Lounaalla

Välipalalla

Retkieväänä

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

□Voin vaikuttaa
vapaasti
□Voin vaikuttaa
tietyissä rajoissa
□En voi vaikuttaa

23. Kuinka monta erityisruokavalioannosta keittiössä valmistetaan/tarjoillaan päivittäin?
vähälaktoosisia/laktoosittomia
b)

gluteenittomia

c)

kasvisruokaa

kpl, joista a)

kpl
kpl

kpl, joista

lasta on vegaaneja d)

ruoka-aineallergioiden vuoksi

kpl, joista yhteensä

lasta välttää kasviksia ja/tai hedelmiä
e)

uskonnollisia ruokavalioita (esim. ei sianlihaa)

diabeetikoille
g)

kpl f)

kpl

muita erityisruokavalioita

kpl, mitä?

24. Onko Sapere-menetelmää kokeiltu päiväkodissa tai onko se sinulle muuten tuttu? Ympyröi yksi vaihtoehto. a)
Menetelmää on kokeiltu päiväkodissa
b)

Menetelmää toteutetaan parhaillaan päiväkodissa

c)

Menetelmä on tuttu, mutta sitä ei ole kokeiltu päiväkodissa d)

Menetelmä ei ole tuttu
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