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 Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, voiko lisätyn sokerin määrää vä-hentää Pirkanmaan Voimian varhaiskasvatuksen välipaloissa, ja millä keinoin vä-häsokerisista välipaloista voitaisiin tehdä suosittuja lasten keskuudessa. Toimek-siantaja Pirkanmaan voimia on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kau-pungin omistama yhtiö, joka tarjoaa ateriapalveluja muun muassa kouluihin ja sairaaloihin. Opinnäytetyön aiheen taustalla on syventävän harjoittelun aikana tehty esitutkimus aiheesta sokerin käyttö päiväkoti-ikäisten välipaloissa.   Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään päiväkotiruokailua, varhaiskasvatuk-sen ravitsemussuosituksia ja lisätyn sokerin käyttöä välipaloissa. Teoriaosuus si-sältää myös pohdintaa sokerin haitoista sekä välipalojen tarpeellisuudesta var-haiskasvatuksessa. Tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustutkimus empiirisin me-netelmin.   Esitutkimustyössä selvitettiin varhaiskasvatuksen välipalatottumuksia ennen lisä-tyn sokerin vähentämistä. Tutkimuksesta kävi ilmi, että suurin osa vastanneista pyrkii käyttämään vähemmän lisättyä sokeria ja toivoivat tätä myös päiväkoteihin. Tulokset osoittivat, että lisätyn sokerin vähentäminen oli tervetullut uudistus ja se antoi perustan koko opinnäytetyölle. Yhtenä opinnäytetyön tavoitteista oli selvit-tää, millä metodeilla päiväkoti-ikäiset lapset saadaan syömään vähäsokerisem-pia välipaloja. Kyselytutkimusten avulla selvitettiin sekä lasten ja heidän vanhem-piensa että päiväkotien henkilökunnan näkemyksiä välipalatottumuksiin.  Kolmen eri päiväkoteihin sekä lasten koteihin lähetetyn kyselytutkimuksen poh-jalta syntyi tutkimusaineisto, jota analysoimalla saatiin aikaan tutkimuksen tulok-set. Tulosten avulla todettiin, että lisätyn sokerin määrää varhaiskasvatuksessa voidaan vähentää entisestään, mutta vähentämisen tulisi tapahtua vaiheittain, jotta lapset ehtivät tottua muutoksiin. Tutkimustuloksia hyväksikäyttäen ideoitiin toimenpide-ehdotuksia toimeksiantajan käyttöön.   
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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Hospitality Management   VIITALA REETTA: Usage of Added Sugar in Snacks of Early Childhood Education  Bachelor's thesis 41 pages. November 2019 
 
The purpose of this bachelor’s thesis was to find out if added sugar could be 
reduced even more in the snacks that children eat in Pirkanmaan Voimia’s kin-dergartens. The goal was to identify different methods to get the children to enjoy healthier snacks. The necessity of this research came up during an internship in Pirkanmaan Voimia. Surveys were made in order to gather insight from children, 
their parents and kindergartens’ personnel regarding thoughts and habits towards added sugar.  This study was composed from three different surveys. The first survey was made before the reduction of added sugar and the second one after the reduction. The third survey gathered insight from opinions towards this newly-found custom and results were used to focus on future actions. Studies showed that the reduction of added sugar was a welcome renewal in the kindergartens and the majority of the participants had already reduced added sugar used at home.  The findings suggest that reducing added sugar can be taken even further, alt-hough it should be done gradually. Methods and strategies are initiated based on the results of the surveys.  
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1 JOHDANTO 
  Tämän opinnäytetyön aiheena on lisätyn sokerin käytön vähentäminen päivä-
koti-ikäisen lapsen välipaloissa. Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille Pir-
kanmaan Voimialle sokerin käytön nykytila sekä ideoida uusia toimintatapoja ra-
vitsemussuositukset huomioon ottaen. Valitsin tämän aiheen, koska varhaiskas-
vatuksen ravitsemussuositukset julkistettiin vasta viime vuonna ja aiheena so-
kerin käyttö on ajankohtainen ja keskustelua herättävä.  
 
Tavoitteenani on selvittää, mitä vaikutuksia lisätyn sokerin vähentämisellä on 
varhaiskasvatuksessa. Lisättyä sokeria on jo vähennetty päiväkotien välipa-
loista vuonna 2018, mutta voisiko sitä vähentää entisestään, jopa niin, että se 
poistettaisiin kokonaan? Entä miten lapset saadaan syömään vähäsokerisem-
pia välipaloja? Selvittämällä tietoa uusien ravitsemussuositusten sisällöstä mah-
dollistin kohdistetut kyselyt sekä lasten vanhemmille, että päiväkotien keittiöiden 
henkilökunnalle. Kyselyt sijoittuvat pitkälle aikavälille, mikä mahdollistaa muu-
toksen kartoittamisen ja asianosaisten suhtautumisen siihen. Olen ollut Pirkan-
maan Voimialla tuotekehitystehtävissä ja tutkinut asiaa syventävän harjoitteluni 
aikana. Olen hyödyntänyt aiemmin tekemiäni kyselyitä liittyen sokerin käyttöön 
päiväkodeissa laajemman otannan saavuttamiseksi.  
 
Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta, jonka pääpiirteet ovat varhaiskasvatuk-
sen ravitsemussuositukset, välipalojen merkitys ja lisätty sokeri. Teoriaosuuden 
jälkeen kerron toimeksiantajasta ja heidän nykyisistä näkemyksistään sekä toi-
mintatavoistaan aiheeseen liittyen. Lopuksi analysoin kolmea eri kyselytutki-
musta tuloksineen liittyen lisätyn sokerin vähentämiseen ja siitä syntyneisiin 
mielipiteisiin. Saatujen tulosten perusteella teen toimenpide-ehdotukset tutki-
muskysymyksiin peilaten.  
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2 PÄIVÄKOTIRUOKAILU 
  Päiväkotiruokailulla tarkoitetaan päiväkodeissa lapsille tarjottavia ruokia. Päivä-
kotiruokailussa tarjotaan yleensä aamiainen, lounas sekä välipala. Joissakin ta-
pauksissa tarjolla voi olla myös päivällinen sekä illallinen. Päiväkotiruokailun tar-
koituksena on tukea lasten kasvamista ja kehittymistä. Päiväkotiruokailulla 
myös pyritään auttamaan lasta oppimaan pohjaa terveellisille ruokailutottumuk-
sille, joiden avulla lapsi pystyy kasvaessaan pitämään hyvinvoinnistaan huolta. 
(Pirkanmaan Voimia n.d.a; Palvelukeskus Helsinki 2019)  
 
Oikeat ruokailutottumukset ovat tärkeitä ja erityisesti pienet lapset hyötyvät oi-
keista valinnoista. Oikeilla ruokailuvalinnoilla voidaan parantaa terveyttä ja en-
naltaehkäistä mahdollisia terveysongelmia. (Sofi & Dinu, 2015, 717.) Lapsen 
ruokailutottumuksiin vaikuttavat paljon heidän vanhempiensa tekemät valinnat 
ruokailujen suhteen. Pääsääntöisesti lapset syövät vanhempiensa ohjeiden 
sekä tottumusten mukaan. Vanhempien ratkaisut esimerkiksi kasvisten, hedel-
mien sekä sokeripitoisten ruokien suosimisessa vaikuttaa lapsen terveyteen 
merkittävästi. (Birch & Davison, 2001.) Vaikka on kiistatonta, että vanhempien 
rooli on merkittävä lapsen ruokailutottumuksissa, entistä isompi rooli on myös 
päiväkotiruokailulla. Lapset viettävät valtaosan päivästään päiväkodissa ja ra-
vinto, jota päiväkodissa tarjotaan, on isossa roolissa lapsen kokonaisravinnon-
saannin muodostumisessa.  
 
Kotona tarjottava ruoka yhdistettynä päiväkotiruokailuun mahdollistaa lapselle 
laadukkaat, terveelliset ja monipuoliset ateriat sekä välipalat. Ruokailuhetkissä 
opitaan ruuan ja rauhallisen syömisen arvostusta. Yhdessä syöminen on päivä-
kodin henkilökunnalle sekä lapsille parhaimmassa tapauksessa kiireetön ja mu-
kava oppimishetki. Ruokailu sekä ruokakasvatus on pedagogisesti ohjattua toi-
mintaa ja hyvinvointikasvatusta. Ruokakasvatus on lapsen kanssa kokemista, 
tekemistä ja syömistä, joka ohjaa terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin. Lap-
sen myönteistä ruokasuhdetta kehitetään ja rakennetaan yhdessä perheiden 
kanssa. (Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset 2018, 10-11.) 
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2.1 Varhaiskasvatuksen ravitsemussuositukset 
 2018 julkaistiin ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksen valtakunnalliset ravitse-
mussuositukset. Suositukset on laadittu yhteistyössä Valtion ravitsemusneuvot-
telukunnan, Opetushallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
kanssa. Julkaistuissa ruokailusuosituksissa ruoan ravitsemuksellisten ominai-
suuksien ohella keskityttiin myös ruokailutilanteisiin ja ruokakasvatukseen. Suo-
situksissa painotetaan positiivisen ruokakasvatuksen, lasten osallisuuden ja 
omatoimisuutta tukevien ruokailujärjestelyjen tärkeyttä. Ravitsemussuositusten 
tavoitteena on kehittää lasten omatoimista ruokailua sekä myönteistä suhtautu-
mista ruoka-aineisiin ja syömiseen. Kokoaikaisessa päivähoidossa lapselle tar-
jotaan keskimäärin kolme ateriaa päivässä. Ne kattavat noin 2/3 päivittäisestä 
energian saannista. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a.)  
 
Lapsen tulisi saada kuunnella, koskea, haistaa, katsoa sekä maistaa erilaisia 
ruokia. Varhaiskasvatuksessa lapselle annetaan ravitsemuksellista ohjausta ja 
hänen syömiseensä liittyvät kehitysvaiheet otetaan huomioon, aina imeväisikäi-
sestä esikouluikäiseen saakka. Noin 4-6kk iässä ruokapöydän viereen siirryttä-
essä lapsi harjoittelee karkea- ja hienomotoriset ruokailutaidot. Lapsi saa ravin-
teita kaikista ravintoaineryhmistä ja oppii nimeämään ruokia tai ruoan ainesosia. 
Lapsen ollessa noin kahden ikävuoden, uusien ruokien pelot saattavat vaatia 
varhaiskasvattajalta paljon luovuutta tutustuttaakseen uusia ruokia lapsen ruo-
kaympyrään. Hyvänä apuna toimivat esimerkiksi ruokatehtävät ja monet maiste-
lukerrat. Kun siirrytään kolmanteen ikävuoteen, lapsen oma tahto tuo omat 
haasteensa. Lapsen itsenäistyminen, ruokasanaston laajeneminen ja kiinnostus 
ruoan valmistuksesta lisääntyy huimaa vauhtia. (Varhaiskasvatuksen ruokailu-
suositukset 2018, 15-17.) 
 
Lapsi kykenee itsenäisesti annostelemaan määrällisesti sopivan annoksen noin 
neljän vuoden iässä. Tällöin lapsi tunnistaa jo omat ruokailumieltymykset ja 
omistaa laajentuneen ruokasanavaraston. Viisivuotias ruokailee jo itsenäisesti 
ja rauhallisesti sekä osaa perustella ja toivoa omia ruoka-aistimuksiaan ja miel-
tymyksiään. (Turun Yliopisto 2018.) 
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Tärkeää on huolehtia siitä, että kaikissa varhaiskasvatuksessa tarjottavissa ate-
rioissa energiaravintoaineiden osuuden määrät ovat suositusten mukaiset. 
Myös tarkkailtavia ovat kovan rasvan, suolan ja sokerin määrä viikkotasolla. 
Koska varhaiskasvatuksessa päivien pituudet vaihtelevat yksilöittäin, tulee huo-
lehtia aterioiden ajoituksesta ateriarytmin mukaisesti ja sopivasta annoskoosta. 
(Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset 2018, 54.) 
 
Ylipaino ja lihavuus ovat ensisijaisia seurauksia huonosta ravinnosta ja ruoka-
tottumuksista, jotka taas nostavat alttiutta sairastua aineenvaihduntasairauksille 
sekä sydän- ja verisuonitaudeille. Tärkeää on kuitenkin olla keskittämättä aja-
tuksia painoon ja sairauksiin, vaan miettiä miten, lasta ohjataan terveellisiin ruo-
kailutottumuksiin. Aikuinen voi ohjata lasta kertomalla, kuinka ruoka on maistu-
vaa tai syömisen mukavuudesta ja ruoan tuomasta hyvästä olosta. Ravitsemus-
suosituksilla pyritään myös minimoimaan tulevia allergioita sekä hammaska-
riesta. Allergeeneja ei tulisi kuitenkaan eliminoida ympäristöstä kokonaan ja ra-
vinnosta perusteettomasti, koska se voi johtaa pitkällä aikavälillä ruokavalion 
turhaan kapenemiseen. (Turun Yliopisto 2018.) 
 
Varhaiskasvatuksen ruokasuositusten mukaan lapsille tulisi tarjota enintään ker-
ran viikossa sokeria sisältäviä leivonnaisia tai keksejä. Hiivataikinapohjia tulisi 
suosia muro- ja voitaikinoiden sijaan. Makeina leivonnaisina voi tarjota pullaa ja 
pullapohjaisia marja/hedelmäpiirakoita. (Varhaiskasvatuksen ruokailusuosituk-
set 2018, 93.) 
 
 
 
2.2 Päiväkotiruokailun merkitys  
 Kuten aiemmin on jo mainittu, päiväkotiruokailu on merkittävässä osassa lapsen 
kehityksen tukemisessa. Jo päiväkotiruokailulle asetetut tavoitteet kertovat mer-
kityksen tärkeydestä. Ekoluoman (2017) tekemän tutkimuksen perusteella päi-
väkotiruokailu koetaan tärkeäksi. Erityisesti päiväkotiruokailussa arvostetaan 
sen roolia lapsen hyvinvoinnin edistäjänä. Päiväkotiruokailu myös tukee moni-
puolisia ja terveellisiä ruokailutottumuksia sekä kehittää lapsen myönteistä suh-
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detta ruokaa ja syömistä kohtaan. Lapsen jaksamisen koettiin myös olevan suu-
reksi osaksi tarjottavan päiväkotiruuan vastuulla ja myös siksi sen merkitystä 
korostettiin. (Ekoluoma, 2017, 38.)  
 
Päiväkotiruokailulla pystytään myös tasaamaan lasten välillä olevia ruokailutot-
tumuksellisia eroja, jotka johtuvat esimerkiksi perheen sosioekonomisesta ase-
masta tai sosiodemografisten tekijöiden vaikutuksista. Esimerkiksi vanhempien 
alempi sosioekonominen taso on vaikuttanut lapsen ruokailutottumuksiin nega-
tiivisesti. (Taulu, 2010.) 
 
Ilmaiseksi tarjottava päiväkotiruoka tasaa näitä eroja ja pitää huolen kaikkien 
lasten tasa-arvoisesta ruokatarjonnasta. Tutkimusten mukaan ilmaiseksi tarjot-
tava päiväkotiruoka on isossa roolissa lapsen terveellisten elintapojen edistämi-
sessä. Vaikutusta on erityisesti kasvisten ja hedelmien syömiseen. (Ray, 2013.) 
 
 
2.3 Välipalan merkitys ja hyödyt 
 
Lapsen ruokarytmi tulisi muodostua tasaisesta viiden aterian rytmistä, johon 
kuuluvat aamiainen, lounas, välipala, päivällinen ja illallinen. Ateriarytmissä tär-
keässä roolissa on välipala ja eritysesti sen sisältö. Välipalan tulisi kattaa päivän 
energiatarpeesta 5-30 prosenttia. (Ilander, 2010, 160) Välipalan tarkoituksena 
on auttaa jaksamaan ja keskittymään päivän aikana. Sisällöltään välipalat ovat 
kevyempiä kuin lounas tai päivällinen ja antavat näin ollen energiaa pääruokai-
lujen välissä. (Ilander, Borg, Laaksonen, Mursu, Ray, Pethman & Marniemi, 
2006, 244.) 
 
Lasten yleisesti suosimat välipalat sisältävät suuria määriä sokeria. Yleisimpiä 
välipaloja ovat karkit, leivät, patukat sekä sokerijuomat. Nämä välipalat heiken-
tävät lapsen ruokatottumuksia ja aiheuttavat ongelmia hyvinvoinnille. (Erkkola, 
Kyttälä, Kronberg-Kippilä & Virtanen 2011, 16–18) Välipaloilla myös korvataan 
herkästi pääaterioita. Esimerkiksi osa suomalaisista nuorista saa puolet päivän 
energiatarpeestaan välipaloista, vaikka välipalojen osuus tulisi olla 5-30 pro-
senttia. (Ilander 2010, 160) 
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Nämä huonot välipalat sekä pahat tavat on helppo karsia jo päiväkotivaiheessa, 
kun lapsille tarjotaan terveellistä välipalaa. Kun lapsi tottuu syömään terveellisiä 
välipaloja, siitä tulee myös toimintatapa, jota jatketaan lapsen kasvaessa ai-
kuiseksi.   
  2.4 Aikuisen merkitys ruokakasvatuksessa 
 Lapsen kehitysvaiheessa on tärkeää, että aikuinen syö päiväkodin tarjoamaa 
ruokaa yhdessä lasten kanssa (Eliassen 2011, 84-89). Aikuisen omat mielty-
mykset eivät saa vaikuttaa lasten makutottumuksiin, vaan aikuisen rooli ruoka-
kasvattajana on rohkaista lasta maistamaan ja ilmaisemaan omia kokemuksi-
aan. Myönteinen asenne erilaisia ruokia kohtaan välittyy suoraan lapselle. (Naa-
lisvaara 2014, 23.) 
 
Ruokakasvatuksen tavoitteena ei yksinään ole opettaa lapsille hyviä pöytä- ja 
syömistapoja vaan antaa monipuolista hyvinvoinnin kasvatusta. On havaittu, 
että terveellisten elämäntapojen esimerkeistä on hyötyä aikuisille itselleen, 
koska omaan hyvinvointiin kiinnittää enemmän huomiota, joka vaikuttaa myös 
lapseen (Sisson, Smith & Cheney 2017). Myös pöydän ääressä syömisen on 
havaittu tuottavan haasteita osalle lapsista (Derscheid, Umoren, Kim, Henry & 
Zittel 2010, 248–265). 
 
Haasteena ruokakasvatuksessa saattaa olla varhaiskasvattajien tiedon puute. 
Tutkimusten mukaan henkilökunnalla ei välttämättä ole tietoa tai taitoa opettaa 
lapsille terveellisistä ruokailutottumuksia. (Derscheid ym. 2010.) Myös omat 
kamppailut ja tietämättömyys terveellisten- ruokailutottumusten ja ravinnon mer-
kityksestä saattavat vaikeuttaa ruokakasvatuksen toteuttamista, etenkin uusien 
ruokien maistamisen rohkaisemisessa. (Sisson ym. 2017.)  
 
Lisähaastetta saattavat tuoda yleistyneet ja muuttuvat ruokatrendit ja allergiat. 
Myös perheen omien ruokailutottumusten on todettu vaikuttavan lapsen syömi-
seen päivähoidossa. (Derscheid ym. 2010.) Kotona ateriat saattavat koostua kii-
reen vuoksi pikaruoista eikä tuoreita vihanneksia ja hedelmiä syödä (Derscheid 
ym. 2010; Lehtisalo ym. 2010).  
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3 SOKERI 
 
 
Sokeria syntyy luonnossa, ja se erotetaan sokerijuurikkaasta ja -ruo'osta kiteyt-
tämällä. Suomessa sokeri saadaan sokerijuurikkaista, sillä ilmasto on liian 
kylmä sokeriruo'olle. Sokeri vaikuttaa merkittävästi tuotteen makuun. Sokeri ei 
pelkästään makeuta, vaan myös tasapainottaa ja tasoittaa tuotteen muita ma-
kuja. Sokereita on monenlaisia ja niitä voidaan käyttää useissa eri elintarvik-
keissa. Sokerimolekyyli on yksi kaikkein tavallisimmista luonnossa esiintyvistä 
rakenteista ja jokapäiväisessä monipuolisessa ruokavaliossamme sokerilla on 
laajin käyttöalue mihin tahansa muuhun elintarvikkeen valmistusaineeseen ver-
rattuna. (Dansukker, 2019.) 
 
Ruokavaliossa käytettävä sokeri on joko luontaista tai siihen erikseen lisättyä. 
Luontaista sokeria löytyy esimerkiksi marjoista ja hedelmistä. Sokeria lisätään, 
jotta ruokaan saadaan makua. Jopa 80 prosenttia ruokavaliossa olevasta soke-
rista on siihen lisättyä eli ei luonnollista. (Erkkola 2012, 14-15) Lapsien osalta 
sokeria saadaan paljon monista erilaisista herkuista, joita ovat esimerkiksi mu-
rot, makeiset, limonadit sekä patukat. (Ilander 2010, 71-73.) 
 
Suomessa myös pienet lapset saavat yli suositellun määrän sokeria, kun lapset 
siirtyvät syömään samaa ruokaa muun perheen kanssa. On tutkittu, että jo kak-
sivuotiailla lapsilla sokerinsaannin yläraja on ylittynyt. Suurin osa tästä sokerista 
tulee piilosokerina. (Erkkola, Kyttälä, Kronberg-Kippilä & Virtanen, 2011, 16-18.) 
Vähäsokerisuuden termiä voidaan käyttää, jos tuotteessa on sokeria kiinteissä 
5g/100g tai nestemäisissä 2,5g/100ml. Puhuttaessa vähäsokerisimmista tuot-
teista, on tuotteen sokeripitoisuudessa vähintään 30% suuruinen vähennys ver-
rattuna vastaavaan tavalliseen tuotteeseen. Käytännössä täysin sokerittomia 
tuotteita on hyvin vähän, koska niiden sokeripitoisuus olisi tuolloin 0,5g/100g 
(Valio 2019.) 
 
Runsaasti sokeria sisältävien elintarvikkeiden kulutusta voi toki vähentää tutus-
tumalla tuoteselosteisiin kotona tai kaupassa. Teollisuudessa sokeri on yksi 
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yleisimmistä elintarvikkeen valmistusaineista. Sokeria on kekseissä, jäätelöissä 
ja virvoitusjuomissa, sekä myös muun muassa useissa leivissä, jogurteissa ja 
valmisruoissa. Makeaa valittaessa pullat ja hiivataikinapohjaiset piirakat ovat 
vähärasvaisempia ja parempia vaihtoehtoja kuin keksit, viinerit ja lehtitaikinasta 
valmistetut piirakat ja pasteijat. Niissä on usein myös paljon haitallista kovaa 
rasvaa. Valtaosa sokereista saadaan piilosokerina välipaloissa. (Ravitsemus-
passi 2014.) 
 
Elintarvikkeet, joissa on ”ei lisättyä sokeria”-merkintä, eivät saa sisältää mono- 
tai disakkarideja tai muitakaan elintarvikkeita, joita käytetään makeuttavan vai-
kutuksen takia. Tällä tarkoitetaan makeita elintarvikkeita, kuten esimerkiksi hu-
najaa. Ruokaviraston mukaan elintarvikkeessa voi olla myös merkintä ”sisältää 

luontaisesti sokeria”, jos tuote sisältää itsessään sokeria. Ruokaviraston mu-

kaan tämä ei kuitenkaan estä ravitsemusväitteen käyttöä, jos siitä annettava 
tuoteseloste on muuten informatiivinen. (Ruokavirasto n.d.a.)  
 
 
3.1 Sokerin hyödyt ja haitat 
 
Sokeria voi syödä kohtuudella, koska yksittäinen ainesosa ei tee ruokavaliosta 
täysin epäterveellistä. Hampaiden terveyden kannalta sokerin nauttimistiheys 
on kuitenkin ratkaiseva tekijä. Hedelmien sisältämä sokeri ei kuitenkaan ole 
hampaille yhtä haitallista, kuin valkoinen sokeri. Ihminen pureskelee hedelmiä 
enemmän, mikä lisää syljen eritystä. Sylki taas kuljettaa hampaiden pinnalta 
haittabakteereja ja vastustaa happojen haittavaikutuksia. On todettu, että ma-
keat tuotteet olisi hyvä syödä aterioiden yhteydessä. Sokeria saa tarpeeksi he-
delmistä, marjoista, kasviksista ja maitotuotteista. (Syö hyvää n.d.a.) 
 
Liiallinen sokerin käyttö myös vaikuttaa ihmisen keskittymiskykyyn. Sokerin ma-
keus on hyvän olon tunne, joka koukuttaa. Suu maistaa makean tuotteen, joka 
välittää aivoille viestin ja signaali saa aivoissa vapautumaan dopamiinia. Dopa-
miini vaikuttaa aivojen mielihyväkeskukseen, joka koostuu dopamiinireseptorei-
den aivojen alueiden välisestä viestireitistä. Dopamiinistimulaatio saa aivot ha-
luamaan uudestaan saman tunteen. Jos ihminen syö jatkuvasti suuria määriä 
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sokeria, aivojen palkitsemisjärjestelmä alkaa käydä ylikierroksilla. Tästä syystä 
ihmisellä alkaa esiintyä vieroitusoireita, joka voi johtaa riippuvuusoireisiin. (Tie-
teen kuvalehti 2017.)  
 
Sokerilla on tutkittu olevan haittavaikutuksia myös ihmisen terveydelle, koska 
sokerin on katsottu nostavan riskiä sairastua tiettyihin sairauksiin. Liika sokerin 
kuluttaminen voi lisätä riskiä sairastua diabetekseen tai sepelvaltimotautiin. So-
kerin on myös todistettu nostavan ihmisen tulehdusalttiutta. Sokeri lisää maksan 
rasvoittumista, heikentää rasva-aineenvaihduntaa sekä suurentaa veren sokeri-
pitoisuutta. (Huttunen 2013.)  
 
Liiallinen sokerinkulutus voi myös lisätä ongelmia, jotka näkyvät ihmisen hyvin-
voinnissa. Esimerkiksi liiallisen sokerinkulutuksen on tutkittu aiheuttavan ylipai-
noa (Grimm, Kim, Yaroch & Scanlon, 2014). Ylipaino taas tuo lapselle uusia on-
gelmia, joista esimerkkinä ovat itsetunto-ongelmat, ongelmat opintomenestyk-
sessä sekä ihmissuhteisiin liittyvät haasteet (Helseth, Haraldstad & Christo-
pherse, 2015). 
 
 
3.2 Lapset ja sokeri 
 
Lapset oppivat ruokailutottumuksia vanhemmiltaan sekä ympäröivästä elinpiiris-
tään. Lähtökohtaisesti lapsilla ei ole ruokailutottumuksia, vaan ne opitaan ja 
omaksutaan elämän alkutaipaleella. Tämän takia lapsena opitut tavat sekä käy-
tännöt ruokailutottumuksissa ovat pinttyneet sekä hankalasti muutettavissa. 
Sama tapahtuu myös sokerin kanssa. (Sofi & Dinu 2015, 717.) Varsinkin nyky-
päivänä lapsen ruokailuun liittyviin mieltymyksiin vaikuttaa suuresti myös media. 
Mediassa keskiössä ovat herkut, joissa on yleensä sokeria suuria määriä. Tämä 
on yksi tekijä, joka nostaa lasten keskuudessa sokeristen elintarvikkeiden suo-
siota. (Andersson & Andersson, 2010, 180.) 
 
Kuten aiemmin on jo mainittu, sokeri aiheuttaa riippuvuutta sekä tekee ruokaan 
makean makua, joka vetoaa varsinkin lapsen makuaistiin. Sokeri myös piristää 
ja varsinkin lapselle piristyminen vaikuttaa suuresti mielialaan. Hyvänmakuiset 
ja piristävät herkut houkuttavat lapsia ja saa heidät himoitsemaan sokerisia 
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herkkuja. Myös aikuisilla tämä vaikutus on olemassa, mutta aikuisen sokerin-
kestokyky sekä sokerikynnys ovat jo erilaisia kuin lapsilla. Tämä vaikuttaa ai-
kuisten sokerinkulutukseen. (Grimm ym., 2014, 134.) 
 
 
3.3 Lisätty sokeri 
 
Lisätty sokeri on eri asia, kuin ruoan sokeripitoisuus ravintoarvona. Lisätyllä so-
kerilla tarkoitetaan sakkaroosia, fruktoosia ja muuta sokerivalmistetta, jota on li-
sätty tuotteeseen lisäämään makeutta. Monet ruoat kuten maito, hedelmät ja 
marjat sisältävät luontaisesti sokeria, josta ei tarvitse olla huolissaan. Sokeripi-
toisuus ravintoarvona on yhteenlaskettu arvo elintarvikkeen luontaisesta soke-
rista ja lisätystä sokerista. (Erkkola 2012, 14-15.) 
 
Aamulehden (2019a) julkaiseman artikkelin mukaan suomalaislasten suurin so-
kerin lähde ei ole makeiset. Lasten saamasta lisätystä sokerista kolmasosa tu-
lee mehuista ja jogurteista. Myös jopa muroissa voi olla lisättyä sokeria kolme 
kertaa yli suositellun määrän. Siksi muroista kannattaa valita se, missä on sy-
dänmerkki. Merkki kertoo, että sokeria on alle 15 grammaa 100 grammaa kohti. 
Sokeri kattaa noin 12-14 % lasten energiansaannista, kun suositeltu yläraja on 
kymmenen prosenttia. (Aamulehti 2019a.) 
 
Leikki-ikäiset lapset syövät keskimäärin 40-50 grammaa sokeria päivässä, joka 
vastaa noin 20 sokerinpalaa. Määrällisesti se olisi jo aikuiselle riittävä. Määrä 
saattaa jo täyttyä yhdestä makeutetusta viilistä ja lasillisesta mehua. Suositus-
raja ylittyy jo 80 prosentilla leikki-ikäisistä ja suurin syy on välipalat. Myös sillä, 
missä muodossa hedelmät syödään, on merkityksensä. Kun hedelmiä pureske-
lee eikä juo mehuna, niin hampaatkin säästyvät. (Aamulehti 2019b.)  
 
Lapsilla myös ateriarytmi on yksi hampaiden huonon kunnon aiheuttava haitta-
tekijä. Sokeroitujen juomien ja makeisten runsaan ja usein toistuvan käytön ra-
joittaminen on tärkeää ylipainon ja hammashaittojen ehkäisemiseksi. Suussa 
hampaiden pinnalla olevat bakteerit käyttävät sokeripitoisia ruokia ravintona, 
jonka seurauksena bakteerit tuottavat happoja ja edelleen hapot vaurioittavat 
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hampaan kiillepintaa. Lapset saavat eniten lisättyä sokeria maustetuista jogur-
teista, viileistä, kaakaosta sekä mehuista, kun taas aikuisella lisätyn sokerin 
saanti koostuu pääsääntöisesti juomista ja makeisista. (Syö hyvää 2019b.) 
 
Syö hyvää -sivuston tekemän tutkimuksen mukaan jo kolmessa desilitrassa me-
hua tai kahdessa desilitrassa viiliä on jopa kymmenen palaa sokeria. Tämän 
mukaan lapsen päivittäinen sokerinsaanti täyttyisi jo näistä. (Syö hyvää 2019b.) 
Eloranta (2014) on väitöskirjassaan todennut, että suomalaislapsilla sokerin-
saanti on keskimäärin 12% suositellun 10% sijaan. Elorannan mukaan osalla 
leikki-ikäisistä saattaa olla jopa tuplaten tämä määrä. (Diet, Body Adiposity and 
Cardiometabolic Risk in a Population Sample of Primary School Children 2014.)  
 
Australian terveysministeriöllä on ollut kampanja, jossa kouluja haastettiin käyt-
tämään vähäsokerisimpia välipaloja ja ruokia päivän aikana. Kampanjassa oli 
kehitelty koululaisikäisille sovellus, joka ilmoittaa elintarvikkeen sokerimäärän 
tuotteen viivakoodin lukemalla. Samalla se laskee käyttäjän päivittäisen sokerin-
saannin kokonaisuudessaan, sekä tallentaa sen sovelluksen muistiin. Kampan-
jassa jaettiin kouluilla materiaaleja sokerin haitoista. Aiheesta on tehty myös 
elokuva ”That sugar film”. Piilosokerin käytön vähentämiseksi Yhdysvalloissa on 
tehty useakin kampanja, joissa kannustetaan esimerkiksi veden juontiin virvoi-
tusjuomien sijasta. Britanniassa taas on kehitelty Australian tapaan sovellus, 
mutta vanhemmille, jotka pääsevät seuraaman lastensa päivittäistä sokerinkäyt-
töä sovelluksen avulla. (Ruoka-oivallus n.d.) 
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4 PIRKANMAAN VOIMIA 
 
 
Pirkanmaan Voimia Oy on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupun-
gin omistama yhtiö. Ennen vuotta 2019 Pirkanmaan Voimia kulki nimellä Tam-
pereen Voimia ja tätä ennen Tampereen Ateriana. Pirkanmaan Voimia Oy aloitti 
toimintansa 1.1.2019. Tampereen kaupunki omistaa yhtiöstä 80 prosenttia ja 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 20 prosenttia. Yhtiöllä on kokonaisvastuu Tampe-
reen kaupungin toimipaikkojen ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä 
sekä sairaanhoitopiirin ateriapalveluiden järjestämisestä TAYS Keskussairaa-
laan ja Pitkäniemeen.  (Pirkanmaan Voimia Oy 2019b.) 
 
Pirkanmaan Voimia valmistaa vuosittain 12 miljoonaa ateriaa ja vastaa yli 400 
kiinteistön puhtaudesta ja ruokapalveluista. Noin 700 työntekijää on huolehti-
massa mm. päiväkotien, koulujen, henkilöstöravintoloiden, sairaaloiden ja ikäih-
misten päivittäisestä ruokailusta. Yrityksen liikevaihto on noin 64 miljoonaa eu-
roa.  Pirkanmaan Voimian perustehtävä on huolehtia asiakkaan hyvinvoinnista 
tarjoamalla vastuullisesti ja asiantuntevasti monipuolisia aterioita, puhtautta ja 
muita asiakasratkaisuja. Tavoitteena on olla edelläkävijä ja vaikuttava kumppani 
tuottaen omistajille arvoa ja henkilöstölle merkityksellistä työtä. (Pirkanmaan 
Voimia Oy, 2019c)  
 
 
4.1 Pirkanmaan Voimian asiakashyväksyntä 
 
Pirkanmaan Voimian jokainen uusi resepti kulkee asiakashyväksynnän kautta 
valikoidussa toimipisteessä, jonka jälkeen vasta resepti viedään käytäntöön. 
Tässä tapauksessa uusista vähäsokerisimmista välipaloista jokaisen tuoteryh-
män tuotteista osa hyväksytettiin asiakkaalla, jotta saatiin selville, oliko sokerei-
den vähentämisen määrä kyseisen asiakasryhmän tottumusten ja makuaistin 
mukainen. Tuotekehitystiimi maisteli useasti eri välipaloja ja vertaili niiden ma-
kua ja rakennetta eri sokeripitoisuuksissa. Tiimi etsi maultaan herkullista vaihto-
ehtoa, jossa välipalan luontainen maku tulee parhaiten esille. Tästä syystä joi-
hinkin resepteihin lisättiin esimerkiksi hedelmäsoseen määrää. (Pirkanmaan 
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Voimia Oy n.d.b) Tietämykseni mukaan Pirkanmaan Voimiassa tuotantoon pää-
tyvät reseptit toteutetaan tuhansille asiakkaille ja siksi asiakashyväksynnän ja 
koemaistamisen merkitys ruoan maittavuuden varmistamisessa on tärkeää.  
 
 
4.2 Esitutkimus lisätyn sokerin käytöstä varhaiskasvatuksen välipaloissa  
 Kaikissa Pirkanmaan Voimian ateriapalveluissa noudatetaan ravitsemussuosi-
tuksia. Päiväkoti-ikäisiä lapsia koskevat erityisesti Terveyttä ja iloa ruoasta – 
varhaiskasvatuksen ruokailusuositus (Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset 
2018). Monet Pirkanmaan Voimian lapsien vanhemmista ovat olleet huolissaan 
lastensa sokerinkäytöstä ja toivoneet, että välipalojen sokeripitoisuuksiin kiinni-
tettäisiin enemmän huomiota myös päiväkodeissa. Voimian tuotekehitys on käy-
nyt läpi välipalojen sokeripitoisuudet ja todennut, että useissa välipaloissa on 
hyvin runsaasti lisättyä sokeria. Jopa niin paljon, että lisätty sokeri on joissain 
tuotteissa peittänyt tuotteen luontaisen makuaineen kuten marjojen makua. 
Sokeria on vähennetty uusien ravitsemussuositusten pohjalta Voimian varhais-
kasvatukseen toimitettavissa välipaloissa. Pirkanmaan Voimian ravitsemus-
suunnittelija Virpi Uski sai välipalojen uudet lisätyn sokerin arvot Kuopion Ser-
vica Oy:n ravitsemussuunnittelija Päivi Räsäseltä (2018). Servica Oy:ssa välipa-
lojen lisätyn sokerin käyttöä oli jo vähennetty, ja siksi Voimialla koettiin par-
haaksi kysyä suuntaa-antavaa ohjeistusta kaltaiseltaan toimijalta. Servica Oy:n 
antamien uusien sokeriarvojen perusteella lisätyn sokerin käyttöä vähennettiin 
Voimialla seuraavasti:  

Puurot sokeria 
g/100g 

Vanhat lisätyn sokerin kes-
kiarvo 8,29 
Uudet lisätyn sokerin kes-
kiarvo 5,24 
erotus 3,05 
Tavoite 4 - 6,5 
% vähennys keskiarvo 37 % 
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Kiisselit sokeria 
g/100g 

Vanhat lisätyn sokerin kes-
kiarvo 8,29 
Uudet lisätyn sokerit kes-
kiarvo 5,61 
Erotus 2,68 
Tavoite  4 - 6 
% vähennys keskiarvo 32 % 

Rahkat ym. sokeria 
g/100g 

Vanhat lisätyn sokerin kes-
kiarvo 4,47 
Uudet lisätyn sokerin kes-
kiarvo 3,00 
Erotus 1,47 
Tavoite 5,7 - 6,2 
% vähennys keskiarvo 33 % 

KUVA 1. Lisätyn sokerin arvot välipaloissa 
Varhaiskasvatuksen uusien ravitsemussuositusten pohjalta Pirkanmaan Voimia 
alkoi tarkistamaan välipalojen sokeripitoisuuksia, jotta välipalat pysyvät alle suo-
sitellun 10E%. (Varhaiskasvatuksen ravitsemussuositukset 2018, 56). Voimialla 
lisätyn sokerin käyttö näkyi selkeästi eniten välipalojen tuotannossa. Vuoden 
2018 tuotekehityksen tuloksena lisätty sokeri on vähentynyt kolmanneksella vä-
lipalojen tuotannossa. Luonnon omia makuaineita kuten soseutettuja marjoja on 
lisätty resepteihin. Lisättyä sokeria ei ole kokonaan poistettu, mutta tavoitteena 
välipaloille on ollut luonnollisempi ja puhtaampi maku. Sokeria on ennen lisätty 
välipaloihin maun, säilyvyyden ja rakenteen parantamiseksi. Pirkanmaan Voimi-
assa tehdään usealla eri tuotantotavalla myös päiväkoti-ikäisten välipalat, joten 
säilyvyyden kannalta sokeria ei myöskään täysin voi poistaa. (Pirkanmaan Voi-
mia Oy n.d.d) 
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Kaikista tuoteryhmistä, joista lisättyä sokeria oli vähennetty, laskettiin lopuksi 
muutoskeskiarvo, joka jaettiin keittiöille havainnollistamaan kokonaisvähen-
nystä.  
 

Puurot   
Muutos % kes-
kiarvo 37 % 

 
Kiisselit   

Muutos % kes-
kiarvo 32 % 

 
Rahkat ym.   

Muutos % kes-
kiarvo 33 % 

 
KUVA 2. Lisätyn sokerin muutokset tuoteryhmittäin 
 
Uusien vähäsokerisisempien puurojen, kiisseleiden ja rahkojen lisätyn sokerin 
määrä väheni keskimäärin 30%. Joidenkin välipalojen kohdalla sokeria olisi voi-
nut vähentää vieläkin enemmän. Yritys ei kuitenkaan halunnut tehdä liian rajua 
muutosta kerralla, jotta asiakkaat tottuisivat vähäsokerisempiin makuihin pikku-
hiljaa. (Pirkanmaan Voimia Oy n.d.b) 
 
 
4.3 Vähäsokerisempien välipalojen asiakashyväksyntä 
 Uudistetut reseptit eivät siis ole mauttomia tai sokerittomia, vaikka lisätyn soke-
rin määrää on vähennetty. Muutama uusista välipaloista testattiin asiakkailla, ja 
välipalat otettiin hyvin vastaan. Yksikään arviointinsa antanut lapsi ei moittinut 
testattuja kiisseleitä, puuroja tai rahkoja. Uudistus oli tarpeellinen ja vahva toive 
asiakkailta. Sen tekemiseen käytettiin lukuisia työtunteja suunnittelussa, tes-
tauksessa ja reseptien viemisessä henkilöstölle. Tuotannon rooli oli prosessissa 
merkittävä, jotta uudistetut välipalat valmistetaan edelleen ohjeiden mukaisesti 
ja tarjoillaan asiakkaille ammattitaitoisesti. (Pirkanmaan Voimia Oy n.d.b.) 
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Asiakashyväksynnän kohteeksi valikoitui Takahuhdin päiväkoti. Tilaisuudessa 
lapsille jaettiin hymynaama laput ja he äänestivät, pitivätkö välipalan mausta. 
Asiakashyväksyntä vähäsokerisemmista välipaloista Takahuhdin päiväkodissa 
toteutettiin 14.6.2018. Paikalla oli noin 30 lasta.  
 
Asiakashyväksyttäviä tuotteita olivat mansikkakiisseli ja aprikoosikiisseli. Aiem-
min mansikkakiisselin sokeripitoisuus oli 10%, Takahuhdin päiväkotiin testatta-
vaksi toimitetussa kiisselissä sokeripitoisuus oli 5%. Asiakashyväksyntä mansik-
kakiisselin osalta onnistui – kyllä ääniä se sai 26/30.  
 
Aprikoosikiisselin alkuperäinen sokeripitoisuus oli 9% ja asiakashyväksyntään 
toimitetussa kiisselissä sokeria oli 6%. Myös aprikoosikiisselin kohdalla suuri 
osa lapsista piti kiisselin mausta. Vastauksista 25/30 oli kyllä.  
 
Takahuhdin päiväkodissa toteutetun asiakashyväksynnän jälkeen päiväkodista 
saatiin seuraavanlainen palaute:  
 
”Vanhemmilta oli tullut hyvää palautetta siitä, että meidän päiväkotimme oli 
päässyt tärkeään tehtävään, lapset olivat tunteneet olevansa erityisiä ja kaikille 
jäi hyvä mieli eilisestä. Isommat lapset olivat osanneet kertoa vanhemmille mitä 
olivat puuhanneet ja päässeet vaikuttamaan. Myös siitä, että sokerit vähenevät 
oli miellyttänyt vanhempia ja palaute siitäkin positiivista. Lilat oli vieläkin ihan 
täpinöissään eilisestä ja kysyivät, että koska tulet uudestaan.” 
 
Kokemukseni mukaan vähäsokerisuus on ollut jo kauan toiveena lasten van-
hemmilta. Henkilökunnalla on vastuu lapsen hyvinvoinnista ja suun terveyden 
edistämisestä myös varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä, Oulu, Päijät-Häme ja 
Helsinki ovat vähentäneet sokeria jo useamman vuoden ajan pikkuhiljaa ja ovat 
nyt päässeet tilanteeseen, jossa sokerimäärä on alle ravitsemussuositusten 
(Etelä-Suomen sanomat 2018). 
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5 TUTKIMUS SOKERIN VÄHENTÄMISESTÄ 
 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia uusia leikki-ikäisten lasten ravitsemus-
suosituksia ja mahdollista lisätyn sokerin vähentämistä nykyisistä välipaloista. 
Tavoitteena on selvittää, kannattaako tulevaisuudessa lisättyä sokeria välttää 
kokonaan tai vähentää enää nykyisestä tasosta välipaloissa. Opinnäytetyön 
tuotosta ja tuloksia voidaan hyödyntää Pirkanmaan Voimian tuotekehityksessä 
tulevaisuuden välipaloja suunniteltaessa sekä nykyisten välipalojen asiakastyy-
tyväisyyttä tarkasteltaessa. Kyselyiden pohjalta ja teoriaan viitaten annetaan eh-
dotuksia tulevista välipaloista ja ideoista, kuinka lapset saataisiin syömään vä-
häsokerisimpia välipaloja. 
 
 
5.1 Tutkimuksen toteutustapa ja tutkimuskysymykset 
 
Tämä tutkimus toteutetaan empiirisenä tapaustutkimuksena. Empiirisellä tutki-
muksella tarkoitetaan tutkimusta, joka perustuu tutkimuskohteen havainnointiin 
ja mittaamiseen. Tulokset saadaan konkreettisia kohteita havainnoimalla. Ha-
vaintojen analysoimisen ja mittaamisen myötä saadaan aikaan tutkimusaineisto, 
joka toimii tutkimuksen tekemisen lähtökohtana. (Koppa 2015a.) Tapaustutki-
muksella tarkoitetaan tutkimusstrategiaa, jonka tarkoituksena on tutkia syvälli-
semmin vain yhtä tai muutamaa kohdetta tai tapausta.  Tapaustutkimuksen 
avulla haetaan tietoa ilmiöön liittyvästä toiminnasta, sisäisistä lainalaisuuksista 
sekä prosesseista. (Koppa 2015b.) Tapauksen konteksti syntyy siihen läheisesti 
liittyvistä toimijoista. (Kuluttajatutkimuskeskus 2005.)  
 
Tässä tutkimuksessa tapauksena on sokerin vähentäminen varhaiskasvatuksen 
välipaloissa, ja kontekstina toimeksiantaja Pirkanmaan Voimia. Tutkimusstrate-
giaksi valikoitui tapaustutkimus, sillä se sopii hyvin tilanteeseen, jossa tutkittu 
kohdealue on uusi tai entuudestaan vähän tutkittu (Järvinen & Järvinen 1996). 
Sokerin käyttöä varhaiskasvatuksen välipaloissa Pirkanmaan Voimialla ei ole 
aiemmin tutkittu tarkemmin. Varhaiskasvatuksen ravitsemussuositukset on ase-
tettu vuonna 2018, joten tutkimuksia niiden perusteelta ei entuudestaan löydy 
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paljoa. Tapaustutkimuksen tyypillisiä ominaisuuksia ovat muun muassa jousta-
vuus ja arvosidonnaisuus (Kamk n.d.). Tässä tapaustutkimuksessa aiheena on 
sokerin käyttö ja lasten ravitsemus. Nämä molemmat ovat aiheita, jotka perus-
tuvat laajalti tottumukseen, kokemukseen ja omiin arvoihin. Myös tutkimuksen 
tulosten perusteella annetut toimenpide-ehdotukset pohjautuvat osaltaan myös 
minun omiin arvoihini ja tietämykseen sokerin haitoista. Tutkimuksen onnistu-
miseksi tarvittiin myös joustavuutta, sillä kun tutkimuksen kohteena ovat lapset 
ja heidän vanhempansa, tutkimuksen eteneminen ja tulosten saaminen ei ollut 
niin yksinkertaista ja suoraviivaista.  
 
Tutkimuskysymysten asetteluun liittyy käsitteinä varhaiskasvatus, välipalat ja 
sokerin vähentäminen. Toimeksiantajan toiveiden ja oman ajatukseni perus-
teella tutkimukseen liittyen päädyin seuraaviin tutkimuskysymyksiin. Näiden ky-
symysten avulla tutkimus pystyy vastaamaan sen tavoitteisiin ja toimeksiantajan 
toiveisiin työhön liittyen. 
 

1. Miten lasten makutottumukset vaikuttavat lisätyn sokerin vähentämiseen 
Pirkanmaan Voimian välipaloissa ja voiko sokerin vähentämistä lisätä en-
tisestään?  
 

2. Millä metodeilla saadaan lapset syömään vähäsokerisempia välipaloja? 
 
 
5.2 Kyselyt 
 
Pirkanmaan Voimia on tehnyt kaksi aikaisempaa kyselyä koskien päiväkoti-
ikäisten lasten välipaloja. 2016 tehtiin Facebookissa avoin kysely päiväkoti-
ikäisten lasten välipaloihin liittyen vanhemmille. Vuonna 2018, juuri ennen lisä-
tyn sokerin vähentämistä, tein uuden kyselyn koteihin, jossa kysyttiin senhetki-
siä välipalatottumuksia kotona. Kyselyn tarkoituksena oli luoda esitutkimuspohja 
opinnäytetyölle sekä tutkia senhetkisiä välipalatottumuksia.  Päiväkotihenkilö-
kunnalle tehtiin kysely viimeisimpänä 2019 lisätyn sokerin vähentämisen jäl-
keen. Toimipisteen henkilökunnalta kysyttiin mielipiteitä välipaloista ja keittiö-
henkilökunta keräsi myös lasten vanhemmilta suullista palautetta. 
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5.2.1 Facebook-kysely 
 
Vuonna 2016 Pirkanmaan Voimian sivuilla luotiin lasten vanhemmille kysely, 
jossa kysyttiin tämän hetkisistä välipaloista ja toiveista niihin liittyen. Kysely suo-
ritettiin avoimilla vastauskentillä, joiden avulla saatiin rehellisiä mielipiteitä ja pa-
lautetta nykyisistä välipaloista. Usean asiakkaan käsitys oli, että päiväkodeissa 
syötetään lapselle maustettua jugurttia ja valmiskiisseliä.  
 
Suurin osa vastanneista toivoi välipaloiksi tuoreita hedelmiä, vihanneksia ja 
marjoja. Puurot ja kiisselit olivat selvästi inhokkeja, koska lapsen saavuttua ko-
tiin oli usein huomattu näläntunnetta päiväkodissa saadun välipalan jälkeen päi-
vinä, kun tarjolla oli puuroa tai kiisseliä. Kyselyn perusteella oli myös havaitta-
vissa, että vanhemmat toivoivat vähemmän erilaisia viljatuotteita.  
 
Tämä kysely ei vielä tuottanut suurempia toimenpiteitä tuotannossa. Aikataulul-
lisista syistä tuotekehitys päätettiin siirtää vuoteen 2018, jolloin päiväkoti-ikäisen 
ravitsemussuositukset julkaistaan. Kyselyllä kartoitettiin myös sitä, mitä lapset 
haluaisivat syödä mieluiten välipaloilla, ja minkälaista palautetta vanhemmat oli-
vat kuulleet lapsiltaan päiväkodin välipaloista. Kuitenkin jo vuonna 2016 muuta-
massa kommentissa nousi esille, etteivät vanhemmat haluaisi totuttaa lastansa 
sokerisiin, sekä lisäaineella varustettuihin välipaloihin.  
 
Eräs kyselyyn vastanneista huomasi viikon aikana ruokalistassa olleen kolme 
kertaa kiisseliä tarjolla. Jos lapsi ei välitä kiisselistä, on näin ollen kolmena päi-
vänä syöty välipalaksi vain leipää ja tuorepala. Kotona lapsi kertoo syöneensä 
välipalana vain leivän ja näin vanhemman huoli kasvaa lapsen päivittäisestä ra-
vitsemuksesta.  
 
 
5.2.2 Internet-kysely 
 
Vuonna 2018 keväällä ennen lisätyn sokerin vähentämistä, tehtiin uusi kysely 
vanhemmille. Kyselyä varten luotiin internetissä kyselypohja ja osa tehtiin suulli-
sina haastatteluina verkostoiden ja kontaktien kautta. Kyselyssä selvitettiin tot-
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tumuksia välipaloissa ja mitä he toivoisivat päiväkodin tarjoavan lapsille välipa-
lana. Kysymykset laadittiin internetissä olevalla kyselysivustolla, jonka linkkiä ja-
ettiin koteihin. Vastauksia saatiin 30 eri kodista, joissa oli yksi tai useampi päi-
väkoti-ikäinen lapsi. Suurin osa vastanneista oli eri puolilta Tamperetta ja use-
asta eri kaupungin päiväkodista. Kaikkia perheitä yhdisti se, että lapsi syö Pir-
kanmaan Voimian valmistamaa välipalaa. Kysymykset laadittiin vuoden 2016 
Facebook-kyselyn pohjalta. Kyselyssä haastateltiin pääsääntöisesti lasten van-
hempia ja heidän tarjoamiaan välipala tottumuksiaan kotona. Kyselyn kysymyk-
set olivat: 
 

- Mitä tarjoatte kotona lapselle/lapsille välipalaksi? 
 

- Onko lapsella/lapsilla erityisruokavaliota, jos niin mitä tarjoatte hänelle vä-
lipalaksi? 

 
- Mitä tuotteita toivoisit päiväkotien välipala tarjontaan? Mikä on ollut hyvää? 

 
- Pyritäänkö taloudessa vähentämään elintarvikkeita, joissa on lisättyä so-

keria? 
 
Suurimassa osassa koteja, jotka kyselyyn vastasivat, oltiin huolissaan lisätyn 
sokerin määrästä, mutta oltiin samalla myös epätietoisia siitä, mistä päiväkodin 
kiisselit tai jogurtit on tehty. Yleinen käsitys oli, että välipalajogurtit ovat valmiita 
sokerillisia versioita. Toiveena nousi esiin tuoreiden hedelmien ja marjojen 
käyttö. Suurin osa vastanneista tarjosi kotona välipalaksi luomujogurtteja, 
smoothieita ja rahkoja höystettynä erilaisilla pähkinöillä ja marjoilla. Erityisruoka-
valioista löytyi lähinnä vähälaktoosinen ja laktoositon. Kasvistikut ja erilaiset ver-
siot hedelmistä ja kasviksista, nousivat myös jokaisen vastanneen listalle. 
 
Päiväkotien välipalalistalle vanhemmat toivoivat monipuolisuutta hedelmä vali-
koimaan sekä, terveellisiä mahdollisimman vähän jalostettuja tavallisia välipa-
loja. Muutama myös vastasi, ettei tiedä mitä lapsi syö päiväkodissa, mutta pu-
heiden perusteella esiin oli noussut pannukakut, kaurapaistokset ja leipä. Yksi 
perheistä vastasi, että pitävät kun kiisseleitä syötetään päiväkodissa, vaikka joi-
denkin mielestä niiden lisätty sokeri olisikin pahasta. Perhe vetosi, että kotona 
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ei tule tehtyä kiisseleitä ja niiden sokeri määrä ei satunnaisesti syötynä haittaa. 
30 perheestä vain kahdesta vastattiin, etteivät kiinnitä huomiota lisätyn sokerin 
käyttöön.  
 
Haastattelin ennen lisätyn sokerin vähentämistä muutamia kokkeja, sekä tuttuja 
kenellä löytyy päiväkoti-ikäisiä lapsia taloudesta. Kokeista suurin osa oli sitä 
mieltä, että lisättyä sokeria ei tarvitsisi vähentää välipaloista, koska mahdollista 
ruokahävikkiä syntyisi ehkä liikaa. Päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmat taas oli-
vat ehdottomasti sitä mieltä, että välipalojen sokeripitoisuuksia olisi hyvä tark-
kailla. 
 
5.2.3 Internet-kysely 2 
 
Tämä kysely laadittiin vielä lisäksi tätä opinnäytetyötä varten, jotta saadaan vas-
tauksia tutkimuskysymyksiin. Vuonna 2019 syyskuussa tehtiin lisätyn sokerin 
vähentämisen jälkeen vielä kolmas kysely, joka lähetettiin päiväkoteihin ja kou-
luihin, joissa syödään Voimian valmistamia välipaloja. Tämä kysely tehtiin vuo-
den jälkeen lisätyn sokerin vähentämisestä. Kysely laadittiin päiväkotien hoito-
henkilökunnalle ja Pirkanmaan Voimian omalle keittiöhenkilökunnalle. Kysely 
tehtiin internetissä valmiilla sivustolla, jossa kyselyyn vastattiin sähköisesti linkin 
avulla. Aikaa kului vastaajilta keskimäärin 4 minuuttia.  
 
Kysymyksiä oli laadittu kuusi kappaletta, josta jokaisessa oli myös avoin kom-
menttikenttä, johon sai kirjoittaa vielä tarkennuksen. Viimeinen kysymys (6) oli 
avoin, johon sai kirjoittaa mitä välipaloja toivoisi asiakaskunnalle ja muuta pa-
lautetta sokerin vähentämisestä. Kysely lähetettiin 42 toimipisteeseen, josta 33 
eri toimispisteestä saatiin vastaus kahden viikon aikana, jolloin kysely oli auki. 
 

- Asiakaskunnan mieluisin välipala? 
 

- Asiakaskunnan inhokkivälipala? 
  - Mitä keittiöhenkilökunta on mieltä lisätyn sokerin vähentämisestä? 
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- Mitä vanhemmat/päiväkodin henkilökunta on ollut mieltä lisätyn sokerin 
vähentämisestä? 
 

- Kuinka lisätyn sokerin vähentäminen on vaikuttanut teidän toimipisteen 
välipalojen menekkiin? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KUVIO 1 Asiakaskunnan mieluisin välipala? 
 
Ensimmäisessä kysymyksessä (kuvio 1). kysyttiin asiakaskunnan mieluisinta 
välipalaa ja selkeäksi suosikiksi nousi kappaletavarat. Pirkanmaan Voimialla se 
tarkoittaa ohukaisia, erilaisia liha- ja kasvispiirakoita sekä suolaisia leipiä tai piz-
zoja. Kappaletavara on varmasti kodeissa myös tuttu tuote, joten lasten on 
helppo päiväkodeissa mieltyä niiden tuttuun makuun ja koostumukseen. 
 
Kysymyksellä kerättiin vastauksia lasten suosikista päiväkodissa tarjottavista 
välipaloista. Tämän kysymyksen avulla pystyttiin toisaalta selvittämään, ovatko 
uudet vähäsokeriset välipalat nousseet asiakkaiden (lasten) suosioon, vai onko 
aiemmin suositut sokeriset, nykyään vähäsokerisetvälipalat asiakaskunnan in-
hokkeja. Tämän tuloksen perusteella mieltymykseen vaikuttaa välipalan koostu-
mus sokeripitoisuuden tai muun makuun liittyvän tekijän sijasta.  
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KUVIO 2 Asiakaskunnan inhokki välipala? 
 
Asiakkaiden inhokiksi nousivat puurot. Tuoteryhmästä erityisesti avoimissa 
kommenteissa tuli esiin, että kylmänä tarjottavat puurot eivät ole mieluisia lap-
sen suuhun. (kuvio 2.) Tämä tulos tukee vuonna 2016 vanhempien kyselyssä 
esiin tullutta tulosta, jossa oltiin huolissaan lasten ravitsemuksesta päivinä, jol-
loin välipalana on tarjolla puuroa tai kiisseliä. Puurot eivät ole nostaneet suosio-
taan vuodesta 2016.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KUVIO 3 Mitä keittiöhenkilökunta on mieltä lisätyn sokerin vähentämisestä? 
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Keittiöhenkilökunnan vastaus yllätti, kuinka positiivisesti sokereiden vähennys 
on otettu vastaan. Tähän varmasti vaikutti hyvä tiedotus jo ennakkoon, sekä so-
kerimuutosten prosentuaalinen julkistaminen ja havainnollistaminen (kuvio 3). 
Sokerin vähentäminen välipaloista saattaa vaikuttaa myös oman työn koettuun 
merkityksellisyyteen keittiöhenkilökunnan keskuudessa, kun henkilökunta tietää 
voivansa edesauttaa lasten terveyttä valmistamalla heille terveellisempiä, vähä-
sokerisia välipaloja.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVIO 4 Mitä vanhemmat-/päiväkodin henkilökunta on ollut mieltä lisätyn soke-
rin vähentämisestä? 
 
Keittiöhenkilökunnan saamien suullisten palautteiden mukaan vanhempien ja 
päiväkodinhenkilökunnan mielestä ”en osaa sanoa” ja ”loistava” olivat selkeästi 
melko tasan vastausvaihtoehtojen välillä. Päiväkodin- ja keittiöhenkilökuntaa tie-
dotettiin sisäisillä ja ulkoisilla kanavilla jo ennen sokerin vähentämistä ja sen 
vaikutus varmasti koettiin positiivisena, jonka vuoksi ”loistavaa” vastauksia 
myös tuli. Suurin osa keittiöhenkilökunnasta, jotka kyselyyn vastasivat, eivät ole 
varmaankaan ole keskustelleet henkilökohtaisesti vanhempien kanssa aiheesta, 
siksi ”en osaa sanoa” kohta nousi vahvasti esiin. (kuvio 4). 
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KUVIO 5 Kuinka lisätyn sokerin vähentäminen välipaloissa on vaikuttanut teidän 
päiväkodissanne? 
 
Noin puolet vastanneista kuvaili, että ei ole huomannut vaikutusta välipalan me-
nekkiin ja puolet, että asiakkaat syövät vähemmän välipaloja. (kuvio 5). Kysy-
myksen avoimeen kommenttikenttään tuli vastauksia niin ravitsemuksellisesta 
näkökulmasta, kuin välipalojen menekistä. Puuroista huonoiten maistuvat puu-
rot, jotka ovat kylminä tarjottavia, näistä vispipuurot ja ruusunmarjamannapuuro 
nousivat selkeästi listan kärkeen. Kiisselit maistuvat edelleen hyvin, mutta niitä 
on listalla liian usein, joten lapset ehtivät kyllästyä. Aluksi sokereiden vähentä-
misen jälkeen oli tullut eräässä päiväkodissa palautetta kiisseleiden ja rahkojen 
happamuudesta. Nyt vuoden jälkeen samaisessa päiväkodissa on tunnistettu 
päiväkodin henkilökunnan avustuksella kertoa, mikä marja maistuu kiisselissä. 
Eräästä toimipisteestä tuli kiitos siitä, että nyt diabeetikot voivat nyt syödä väli-
paloja runsaammin. Myös vanhemmat ovat kiitelleet, että heille kerrottiin lisätyn 
sokerin vähentämisestä, jotta voivat kotona myös huomioida lisätyn sokerin 
käyttöä ruoanlaitossa. 
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5.3 Kyselytulosten yhteenveto 
 
Tulosten perusteella vuoden 2016 ja 2019 kyselyiden suurin ero tulee kappale-
tavaroista. Vuonna 2016 ei juurikaan annettu painoarvoa asiakkaiden keskuu-
dessa erinäisille viljatuotteille, kun taas vuonna 2019 asiakaskunnan ehdotto-
masti suosikiksi nousevat valmiit kappaletavarat, jotka pääsääntöisesti sisältä-
vät viljaa. 2018 kyselyn vastauksista keskeisimpinä nousi esiin luonnon omat 
maut sekä lisätyn sokerin vähentäminen. Näiden kyselyiden pohjalta voisi to-
deta, että vuoden 2017 aikana on tapahtunut muutosta asiakkaiden ruokailutot-
tumuksissa kotona ja päiväkodissa.  
 
Puurot ovat kyselystä toiseen selkeästi häntäpäässä tykätyimpien ruokien lis-
talla. Kuitenkaan kyselyssä ei nouse ilmi, että lisätyn sokerin vähentäminen olisi 
vaikuttanut puurojen syömiseen. Puuroista oli lisättyä sokeria vähennetty kaiken 
kaikkiaan keskiarvolta 37%. 
 
Kysymyksessä kolme päiväkotihenkilökunnalta kysyttiin, kuinka sokerin vähen-
täminen on vaikuttanut välipalojen menekkiin. Siihen vaikuttaa moni asia: onko 
samat henkilöt päiväkodissa töissä, kuin ennen lisätyn sokerin vähentämistä, 
mitä on ollut välipalalistalla, kuinka tarjottavat on laitettu esille ja onko reseptiä 
noudatettu tarkasti jokaisessa valmistuskeittiössä. 
 
Kyselyn neljäs kysymys osoitti, että suurin osa Pirkanmaan Voimian päiväkotien 
henkilökunnasta on sitä mieltä, että lisätyn sokerin vähentäminen on loistava 
asia. Ennen lisättyjen sokereiden vähentämistä kyselin muutamien toimipistei-
den kokeilta mielipiteitä asiaan. Suurin osa vastasi, että ei voi vähentää, koska 
asiakkaat eivät enää söisi välipaloja entiseen malliin. 
 
Kysymys numero viisi oli ajateltu pohjautuvan päiväkodin henkilökunnalta ja 
vanhemmilta saatuihin palautteisiin. Osa päiväkodin henkilökunnasta oli aluksi 
huolissaan, syödäänkö välipaloja enää yhtä hyvin. Lapset olisivat levottomia il-
tapäivällä, jos jättäisivät välipalan syömättä ja tämä ilmenisi myös kotioloissa 
näläntunteena. Vanhempien mielestä on hyvä, että päiväkodissa tarjotaan pe-
rinteisiä ruokia, kuten kiisseleitä ja puuroja, koska kiireisin arjen keskellä he ei-
vät ehkä keittämään kotona kiisseleitä. 
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Puurojen osalta lisätyn sokerin vähentämistä täytyy tehdä maltillisesti. Pienet 
vähennykset ajan kanssa saavat myös hävikin pysymään matalalla ja lapset tot-
tumaan ajan kanssa uusiin makuihin. Kiisseleistä ei ilmennyt kuin yksittäisiä 
kommentteja happamuudesta tai sokerittomuudesta. Kiisseleiden sokerin vä-
hentämistä voi jatkossa jatkaa, mutta makuaineen sokeripitoisuuksia on myös 
hyvä tarkastella, jotta sokerimäärä ei sitä kautta lisäänny. Kappaletavarat pitä-
vät kärkisijaa suosikki välipaloissa, joten niissä pystyy helpostikin valitsemaan 
vähäsokerisimmat tuotteet valikoimasta. Pannukakut ja muut itsevalmistettavat 
kappaletavarat on helppo tarkistuttaa lisätyn sokerin osalta.  
 
Mielestäni sokerin syöminen on usein kotona totuttua ja opeteltua. Jos päiväko-
dissa taas tarjoillaan vähäsokerisia välipaloja, voi niiden menekki silloin olla 
huonompaa. Useat kunnat olivat päässeet alle ravitsemussuositusten lisätyn 
sokerin käytössä, joten mahdotonta se ei ole. Vähentämistä kannattaa ehdotto-
masti jatkaa, mutta tasaisesti tiputtaen. Haasteena päiväkodin lasten vaihtu-
vuus, mutta kuitenkin yhä useammat kiinnittävät siihen tänä päivänä myös koti-
oloissa huomiota, joten Pirkanmaan Voimian on helpompi tehdä vähennyksiä. 
 
Syö hyvää sivuston mukaan sokerin makeus on hyvän olon tunne, joka koukut-
taa. Kuitenkin sokerin nauttimistiheys on ratkaiseva tekijä, joten jos lapsi syö vä-
lipalalla lisättyä sokeria x määrän, se ei tee ruokavaliosta epäterveellistä. Jos 
taas joka ruualla saadaan lisättyä sokeria, on sen haittavaikutukset kuitenkin 
paljon suuremmat. Hedelmien sisältämä sokeri ei ole hampaille yhtä haitallista, 
kuin valkoinen sokeri. (Syö hyvää n.d.b.) 
 
Terveydellisistä näkökulmista lisätyn sokerin käyttöä kannattaa vähentää kai-
kissa päivän ruokailuissa. Näin myös lasten oppimis- ja keskittymiskyky para-
nee ilman turhaa ylimääräistä verensokerin nostattajaa. Välipalojen sokeripitoi-
suuksia olisi hyvä tarkistaa vuonna 2020, kun lisätyn sokerin vähentämisestä on 
kulunut kaksi vuotta. Joidenkin välipalojen sokereiden vähentäminen pidettiin 
pienempänä, jotta lapsen makuaisti tottui muutokseen. Joistain välipaloista on 
varaa vähentää sokeria edelleen suositusten mukaisiin raja-arvoihin.  
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6 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 
 
Terveellisten välipalojen tutustuttamisen tulisi alkaa aikuisen esimerkistä. Teo-
riataustan mukaan aikuisen esimerkki on lapselle keskeisessä roolissa kas-
vuiässä, joten päiväkodin henkilökunnan tulisi syödä lasten mukana välipaloja 
mahdollisuuksien mukaan. (Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset 2018, 10-
11.) Yleensä välipalahetki saattaa olla kiireinen, koska lapset herätetään päivä-
unilta ja samaan aikaan jotakin lasta haetaan jo kotiin. Henkilökunta ei ehdi 
osallistumaan välipalahetkeen samalla tavalla, kuin muihin ruokailuihin. Tätä 
muuttamalla mielikuvat välipaloista saattaisivat muuttua paremmiksi, jos henki-
lökunta olisi enemmän mukana välipalahetkessä, rohkaisisi lapsia syömään vä-
lipalansa ja kertoisi välipalan hyödyistä innostavalla tavalla, esimerkiksi siten, 
että jaksaa paremmin leikkiä, kun syö välipalaa riittävästi. Lapsen kehitysvai-
heessa aikuisen tuki on tärkeää, ja se, että aikuinen syö päiväkodin tarjoamaa 
ruokaa yhdessä lapsen kanssa (Eliassen 2011, 84-89). 
 
Aisteja ja oppimismetodeja voi käyttää ja hyödyntää monella tapaa. Kuten teo-
riataustassa todettiin lapsen tulisi saada tutustua ruokaan myös koskemalla, 
haistamalla ja katsomalla (Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset 2018, 15-
17). Lapsi voisi esimerkiksi itsenäisesti ottaa mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa välipalaa lautaselle, jotta saataisiin myös motoristisia taitoja kehitettyä. 
Tämän avulla myös tuntuma ruokaan esimerkiksi ottimien kanssa voi olla aivan 
uudenlainen kokemus. Pedagogiset menetelmät ovat jo käytössä esimerkiksi 
erilaisissa salaattipöydän komponenteissa ja leipomuksissa, mutta tätä voisi 
kohdentaa myös vaikkapa puurohiutaleiden tunnistamiseen, kosketteluun tai 
tutkia mistä vilja tulee lautaselle ja sitä kautta vatsaan.  
 
Asiakkaille voisi rakentaa yksinkertaistetun palautejärjestelmän päiväkotimaail-
maan sopivana versiona. Päiväkodin hoitohenkilökunta voisi kerätä hymynaa-
moista tehdyt laput jokaisen välipalan jälkeen esimerkiksi kuuden viikon ruoka-
listan ajalta. Keittiöhenkilökunta tekisi koonnin viikoittain tuotekehitykselle oman 
päiväkodin kerätyistä hymynaamoista. Näin lapset kokisivat osallistuneensa tär-
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keään tehtävään, mitä myös Takahuhdin päiväkodin lapset kokivat. Näin saatai-
siin myös arvokasta palautetta helposti ja Pirkanmaan Voimian asiakashyväk-
synnän toimintatapojen mukaisesti.  
 
Asiakaskunnalle voisi pitää koemaistelun vuoden 2020 aikana, jossa vanhem-
mat osallistettaisiin mukaan välipalojen maisteluun. Sen voisi suorittaa päiväko-
dissa vanhempainillan yhteydessä, jossa lapset tai päiväkodin henkilökunta 
pääsisivät tarjoilemaan vanhemmille erilaisia välipaloja. Aikuisten silmät voisivat 
olla jopa sidottuina ja näin voisivat arvata tuotteen nimen tai pääraaka-aineen. 
Näin vanhemmat tietäisivät, mitä lapset syövät päiväkodissa ja he voisivat las-
ten kanssa yhdessä keskustella kotona päiväkodissa tarjotuista välipaloista. Tä-
män avulla saataisiin yhteisiä hyvinä koettuja ruokailuhetkiä, joka edistää lap-
sen positiivista ajattelua ruokaan. 
 
2020 loppuvuodesta voisi vielä teettää kyselyn, joka kohdistuisi päiväkodin hen-
kilökuntaan. Kyselyssä voisi selvittää heidän ideoitaan välipalojen esillepanoon. 
Varhaiskasvatukseen erikoistunut henkilö tietää varmasti välipalan tärkeyden ja 
ravitsemuksellisen laadun, mutta heitä voisi osallistaa oman toimipisteen välipa-
lojen mielikuvitukselliseen esillepanoon seuraten esimerkiksi erilaisia teemoja, 
Halloweenin aikaan lapset ja päiväkodin henkilökunta voisivat koristella puurot 
tai tarjoiluastiat yhdessä kurpitsan värisiksi tai muutoin teemaan sopivaksi.  
 
Erilaisia pelejä voisi hyödyntää tukemaan lasten innostumista välipaloja koh-
taan. Smoothie-taulukkopeli olisi sellainen, että jonkinlaiseen taulukkoon on eri-
teltynä smoothieisiin käytettäviä raaka-aineita, tietenkin havainnollistavilla ku-
villa varustettuna. Jokaisessa komponentissa olisi merkitty, sisältääkö sokeria 
vai ei. Taulukosta lapset saavat valita x-määrän aineksia, joista smoothie val-
mistetaan siten, että sokeria sisältäviä raaka-aineita saa olla vain tietty osa 
smoothien koostumuksesta. Tämän osan suuruus määritetään ravitsemussuosi-
tusten mukaan. Hedelmä- ja marjasoseiden luontaiset sokerit riittävät mausta-
maan juoman itsessään, minkä lapset oppivat jo varhaisessa iässä tämän pelin 
avulla. Pelin myötä lapset oppisivat kokeilemaan erilaisia makuyhdistelmiä. Lap-
set saisivat onnistumisentunteita siitä, että he ovat itse omilla päätöksillään 
mahdollistaneet herkullisen välipalan. Oppimista tapahtuu myös, jos makuyhdis-
telmä ei olekaan mieluinen: tämä saa lapsen kokeilemaan seuraavalla kerralla 
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eri yhdistelmää. Mahdollisesti peliä voisi hyödyntää myös muihin välipala-aihei-
siin tarkoituksiin, esimerkiksi rahkojen tai puurojen tuunaus. Käytännössä 
raaka-ainevalikoiman tulee kuitenkin olla melko suppea, ettei se tee tilauksista 
liian monimutkaisia eikä kuormita turhan paljon päiväkodin henkilökuntaa. 
Smoothie-peli voisi olla esimerkiksi kerran viikossa ja sokeria sisältävien raaka-
aineiden valikoima voisi vaihtua viikoittain. Kotona opitut ruokailuun liittyvät tot-
tumukset vaikuttavat lapsen syömiseen myös päivähoidossa (Derscheid ym. 
2010.). Edellä mainittujen pelien avulla lapsen ruokailutottumuksiin pystyisi vai-
kuttamaan huomaamattomasti.  
 
Edellä mainittu epäsuosittujen välipalojen eli tässä tapauksessa puurojen tuu-
naus voisi auttaa puurojen syönnissä, jotka tällä hetkellä koetaan menekin kan-
nalta heikoimmiksi. Tämäkin vaatii päiväkodin henkilökunnalta joustoa, mutta pi-
demmällä tähtäimellä tästä hyödyttäisiin niin kotona, päiväkodissa, kuin Pirkan-
maan Voimian tuotekehityksessä. Varhaiskasvatuksessa lapsi voisi itsenäisesti 
tehdä puuronsa omannäköiseksi, esimerkiksi ripotellen marjoja hymynaaman 
muotoon puuron päälle, jotta ruoan syömisestä tulisi entistä hauskempaa ja 
myös yksi aisti lisänä osallistuisi ruokailuhetkeen. Marjoja, hedelmiä ja soseita 
voisi laittaa puuron rinnalle tarjolle ja vähentää edelleen hieman lisätyn sokerin 
määrää valmiissa makupuurossa. Lisätyn sokerin määrä täytyy tietenkin pitää 
kurissa sokerittomilla lisätuotteilla. Kuivattuja hedelmiä voisi tarjoilla useammin, 
mutta lapsen ikä vaikuttaa toki myös siihen, pystyykö hän niitä syömään. Kui-
vattuja hedelmiä voisi käyttää lisänä maustamattomissa jogurteissa ja rah-
koissa.  
 
Oheisessa kuviossa toimenpide-ehdotukset on visualisoitu tiiviimpään muotoon.    
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TOIMENPIDE-EHDO-
TUKSET 

SISÄLTÖ HYÖDYT 

SMOOTHIE-PELI Peli, jossa lapset valitsevat 
taulukosta ainesosia omaan 
smoothieensa.  

Lapsi oppii tunnistamaan 
uusia elintarvikkeita. 
Myös uusia makuelämyk-
siä koetaan tämän pelin 
avulla. Terveellisten väli-
palojen suosia kasvaa. 
Lapsi oppii tunnistamaan 
eri raaka-aineiden sokeri-
pitoisuuksia. 

PALAUTEJÄRJES-
TELMÄ 
(Lapsille) 

 

Lapsilta kerätään palaut-
teita hymynaamojen avulla 
päiväkodissa tarjottavista 
välipaloista 

Lapset osallistetaan pa-
lautteenantoon ja Voimian 
tuotekehitys saa arvokasta 
tietoa eri välipalojen suo-
siosta. 

YHTEISVÄLIPALA-
HETKI 

 

Vanhempien ja lasten yh-
teinen hetki 

Vanhempien rooli ruoka-
kasvatuksessa tuodaan 
myös välipalahetkeen. 
Vanhemmat tietävät mitä 
päiväkodissa syödään. 

YHDESSÄ RUOKAILU 
(päiväkodinhenkilökun-

nan kanssa) 
 

Päiväkotihenkilökunta ja 
lapset syövät välipalan yh-
dessä ja sen yhteydessä ai-
kuiset näyttävät lapsille 
esimerkkiä ja rohkaisevat 
lapsia syömään. 

Mielikuvat välipaloista 
paranevat. 
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HENKILÖKUNNAN 
AMMATTITAIDON 
HYÖDYNTÄMINEN 

 

Päiväkodinhenkilökunnan 
mielipiteitä välipaloista 
voitaisiin kartoittaa kyse-
lyiden avulla.  Keittiöhen-
kilökunnan ammattitaitoa 
hyödynnetään esim. teemo-
jen mukaisissa välipalatar-
joiluissa. 

Esillepano tulee osaksi 
houkuttelevaa välipalahet-
keä. 

EPÄSUOSITUN VÄLI-
PALAN SUOSION KAS-
VATTAMINEN OSAL-
LISTAMALLA 
 (esim. puurojen tuunaus) 

 

Ruoan houkuttelevuuden 
lisääminen esim. puurojen 
koristelulla. 

Hävikin hallinta. Lasten 
makumaailman kasvatta-
minen. Ravitsemuksen 
monipuolistaminen. 

KUVIO 6 Toimenpide-ehdotukset.  
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7 POHDINTA 
 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää voiko lisätyn sokerin määrää vähentää Pir-
kanmaan Voimian varhaiskasvatuksen välipaloissa, ja minkälaisien keinojen 
avulla vähäsokerisista välipaloista voitaisiin tehdä houkuttelevia lapsille. Kyse-
lyiden ja teoriataustan perusteella tultiin siihen tulokseen, että sokerin määrää 
välipaloissa voidaan vähentää, mutta sen tulee tapahtua vaiheittain. Syitä tälle 
ovat hävikin hallitseminen ja toisaalta se, että lapsien makuaisti pysyy mukana 
muutoksessa.  
 
Välipalojen houkuttelevuuden lisäämiseksi ideoin toimeksiantajalle toimenpide-
ehdotuksia. Ehdotukset perustuivat toisaalta teoriassa opittuihin faktoihin ja toi-
saalta omaan tietämykseen, joka on kerrytetty tuotekehitystehtävissä ja tämän 
tutkimuksen empiirisen osan myötä. Aihetta on tutkittu aiemmin vain vähän, jo-
ten tutkimuksen tuloksia ei juurikaan voi verrata aiempiin tutkimuksiin. Anne-
tuilla resursseilla onnistuin kuitenkin opinnäytetyössäni mielestäni hyvin. Teo-
riataustan hankkiminen oli haastavaa, sillä varhaiskasvatuksen ravitsemussuo-
situkset ovat vielä uusia, eikä niitä ole tutkittu tai raportoitu vielä kovin paljoa. 
Tutkimuskohteena lapset ja vanhemmat tekivät työhön oman haasteensa, sillä 
asioiden syy-seuraussuhteet eivät aina ole yksiselitteisiä, kun on kyse lapsista.  
 
Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi tutkimus olisi voitu toteuttaa pitkittäis-
tutkimuksena samalla kohderyhmällä ja otannalla. Tässä tutkimuksessa kuiten-
kin halusin ottaa esille monen eri näkökulman aiheeseen kysymällä asioita niin 
päiväkodin henkilökunnalta, lapsilta ja heidän vanhemmiltaan. Tämä tutkimus 
on hyvä lähtökohta sokerin vähentämiselle varhaiskasvatuksen välipaloissa Pir-
kanmaan Voimiassa, ja tämän myötä asiaa voidaan tutkia tarkemmin. Jatkotut-
kimuksena lähtisin tutkimaan asiaa tarkemmin lasten suunnalta, ja selvittäisin, 
miksi tietyt raaka-aineet ja välipalat eivät ole lapsille mieluisia. Näiden tulosten 
perusteella välipalavalikoimaa voitaisiin muokata houkuttelevammaksi lapsille. 
Tämän tutkimuksen tulosten ja toimenpide-ehdotusten avulla Pirkanmaan Voi-
mia pystyy kuitenkin tekemään nykyisistä välipaloista houkuttelevampia lapsille.  
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