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Mitä päiväkodissa syödään: 

päiväkotilasten ruoankäyttö ja 

erityisruokavaliot 
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Varhaiskasvatuslaki 2b§:

• Ruokailu on osa lapsen varhaiskasvatusta, ja 
sen on oltava tarkoituksenmukaisesti järjestetty 
ja ohjattu.

• Päivähoitoruokailussa tavoitteena on, että 
ruoan laatu täyttää yleiset terveydelliset ja 
ravitsemukselliset vaatimukset ja että sitä 
tarjotaan riittävästi ja riittävän usein 
hoitopäivän pituudesta riippuen.



Syödään yhdessä                            
- ruokasuositukset lapsiperheille 

https://www.julkari.fi/handle/10024/129744

Hyvinvointi-oppiminen 

ja ruoka

Syömisen 

monimuotoisuus

https://www.julkari.fi/handle/10024/129744


• Ruokailutilanteessa läsnä olevilla aikuisilla on 
velvollisuus ohjata lapsia terveyttä edistävään 
ruokavalioon. 

• Lasten ruokailussa kunnioitetaan ihan 
pientenkin lasten itsemääräämisoikeutta ja 
järjestetään riittävästi aikaa ja voimavaroja 
ruokailutilanteeseen. 

• Ruokailu on yksi tärkeimmistä 
tapakasvatuksen muodoista.
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Kasvatuskumppanuus



• Kriteerit ruoan ravitsemuslaadusta

– Tarjouspyyntöjen valintakriteereiksi! 

(Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmä 2010) 

• Hankintayksiköllä on ratkaiseva rooli 

• STM:n suosituksen soveltaminen on 
toistaiseksi harvinaista (Vikstedt ym. 2011)

Ruokapalveluiden järjestäminen



Aterioiden valmistus päiväkodissa
DAGIS/Suhonen 2016 (n = 55)
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DAGIS-päiväkodit & ruokailu

• Varhaiskasvattajat (n = 378): 

– 61 % syö päivittäin samaa ruokaa kuin lapset

– 31 % ei syö samaa ruokaa kuin lapset

– 27 % käyttää ruokaa palkkiona kasvisten 
syömisestä

• 61 %:ssa ruokalistan ulkopuolista ruokaa 
tarjolla syntymäpäivisin

Lehto ym. Julkaisemattomat tulokset



Ruokajäte

• Päiväkodit yksi suurimmista ruokajätteen 
tuottajista; 28 % jätteeksi (LUKE/Silvennoinen ym. 

2015):

– 17 % tarjoilujäte

– 6 % keittiöjäte

– 5 % lautasjäte



Kasvisten, hedelmien ja marjojen 
annoskoko/lapsi (DAGIS/Suhonen)

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

Salaatti

Kasvikset sellaisenaan

Lämpimät kasvikset

Marjat

Hedelmät

20 - 50 g 55 - 85 g 90 - 120 g

DIPP-tutkimus 3v: kasvikset, salaatit ja kasvisruoat hoidossa olevilla 43 g/vrk
Hedelmät ja marjat 157 g/vrk (Kyttälä ym. 2008)



Erityisruokavaliot

Terveydellisistä syistä erityisruokavaliota 
noudattavalle lapselle tarjotaan päivähoidossa ja

koulussa hänelle sopivaa ja turvallista ruokaa.

Erityisruokavaliot edellyttävät lääkärintodistusta.



• Vaikeuttavat ravitsemuksellisesti täysipainoisen ruokavalion 
toteuttamista (mm. Sova et al. Nutr Clin Pract 2013).

• Huonontavat elämänlaatua (mm. Cummings et al. Allergy 2010).

• Eivät vahvista sietokykyä (mm. von Hertzen et al. Allergy 2009).

• Rajoittunut/yksipuolinen ruokavalio mallintuu koko
elämänkaarelle (mm. Craigie et al. Maturitas 2011).

• Syövät resursseja: tietämys, aika, raha

→ vievät huomiota pois vaikeita oireita saavilta lapsilta.
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Haaste: Perusteettomat 
allergiaruokavaliot päivähoidossa



LILLA-hanke

Tavoitteet: 
• Lasten allergiaterveyden, ravitsemuksen ja elämänlaadun 

edistäminen.
• Perusteettomien välttämisruokavalioiden ja niistä 

aiheutuvien kulujen karsiminen. 
– Vakavat tapaukset saavat ansaitsemansa huomion.

• Alatavoitteet: toimintakäytäntöjen ja allergiatietämyksen 
tarkistaminen.

Metodi:
• Uusi erityisruokavalioiden ilmoituslomake + siihen liitetty 

tiedotesivu (perheille).
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Erityisruokavaliot DAGIS- ja 
LILLA-tutkimusten lapsilla (%)
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Allergiaruokavalioiden vuosittainen prevalenssi
(% päiväkotien pääluvusta, kvartiiliväli) 

tutkimuskaupungeittain

Cochran-Armitage trenditesti: Espoo, p=0.087; Helsinki, p=0.006; Vantaa, p<0.001

Uusi lomake vähensi allergiaruokavalioita; vuonna 2015 4.3 %



Helsingin kaupungin palvelukeskus (ent.Palmia):

– Yksi erityisruokavaliota noudattava lapsi vuodessa: 
lisäkustannus 4,803 €/vrk  * 230 hoitopäivää (sis. 
vuosiloman) = 1104.7 €
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Kustannusvaikutus



• Päivähoidossa kodin ulkopuolella olevien 
lasten ruokavalio lähempänä 
ravitsemussuosituksia kuin kotihoidossa 
olevien lasten .

• Kodin ulkopuolella hoidetut: 

– suurempi osuus kalan ja kasvisten käyttäjiä

– sokerin osuus energiansaannista pienempi

Ravitsemus päivähoidossa 
Suomessa tutkittua:
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DIPP-tutkimus Lehtisalo ym. 2010 PHN



Päiväkotilasten ravinto ja 
terveys (n = 1006 Oulu)

*Makeat ja suolaiset välipalat ja  pikaruoka ↑
*Makeat murot ja maitovalmisteet ↑

→ hammaskaries↑

* Hedelmät, marjat ja kasvikset ↑
→ korvatulehdus ↓

*Makeat leivonnaiset ja hillot ↑
→ pneumokokki ↑

Tapiainen ym. PLOSOne 2014



• DIPP-tutkimus: alle kouluikäiset lapset söivät 
vain 2/5 päivittäisestä kasvis-, hedelmä- ja 
marja-annoksesta (Kyttälä ym. 2008)



Toimenpiteitä:

• 5 askelta terveempään tulevaisuuteen (THL)

• Sapere-ruokakasvatusmenetelmä
→ kasvikset, marjat ja hedelmät ↑

• Neuvokas perhe /Sydänliitto

• Erilaiset interventiot ja kampanjat



DAGIS-ravintoryhmä/HY

PI Maikki
Post Doc –tutkija Liisa Korkalo

Jatko-opiskelija Henna 
Vepsäläinen: 
Ympäristötekijöiden 
yhteys lapsen 
ruokavaliotyyliin

Jatko-opiskelija Kaija Nissinen: 
Päiväkoti-ikäisten lasten 
ruoankäytön ja ravinnonsaannin 
yhteydet stressiin ja 
sosiodemografisiin tekijöihin

Tutkimusavustajat
ETM Essi Skaffari
ETM Sohvi Lommi
ETK Hannele Sorvari
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Jatko-opiskelija Reetta Lehto/Folkhälsan:
Lapsen päivähoitoaikaiseen ruoankäyttöön vaikuttavat tekijät


