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Esityksen sisältö

1. Interventio-ohjelman tavoitteita ja kehittäminen

- Miten lasten elintapoihin ja itsesäätelyyn pyrittiin
vaikuttamaan?

- Ohjelman sisältö

2. Hankkeen vastaanotto päiväkodeissa ja kodeissa

3. Alustavia tuloksia ohjelman vaikuttavuudesta

– Aikuiset

– Lapset



Kartoitus tulokset  DAGIS-
interventiotutkimuksen 

muutostavoitteet

1. Lapset

• Ruutuajan määrä ja sokeripitoisten ruokien ja juomien
kulutus vähenee

• Liikkuminen sekä kasvisten, hedelmien ja marjojen
kulutus lisääntyy

• Itsesäätelytaidot vahvistuvat

2. Aikuiset

• Roolimallius vahvistuu: ruutuaika ja ravitsemus

• Muutoksia ruokien saatavuuteen ja esillepanoon kotona

• Käsitys siitä, mikä on sopiva määrä ruutuaikaa, liikuntaa, 
sokeria ja kasviksia muuttuu



DAGIS-muutosmalli

Toteuttaminen Toiminta ja 

ympäristö

(2017-2018)

Ensisijaiset muutokset, aikuiset (2017-18) Toissijaiset muutokset, lapset

(2017-18)

Pitkän

aikavälin

muutokset

(2020)

Lyhyen aikavälin

muutokset

Keskipitkän

aikavälin

muutokset

Tutkimus-

henkilökunta

Rahoitus

Materiaali

Yhteis-

työkumppanit

Päiväkoti-

komponentti

Ryhmä-

komponentti;

päiväkodit,

vanhemmat ja 

lapset

Normi (sopiva määrä); 

ruutuaika, sokeriset ruoat

ja juomat

Tieto

Asenteet

Motivaatio, sitoutuminen

Tietoisuus

Taidot ja minäpystyvyys

Sosiaalinen tuki

Roolimallius

Saatavuus

Liiallinen ruutuaika vähenee

(& liikunta lisääntyy) Lasten

ylipaino

vähenee

Hyvinvointi

lisääntyy ja 

oppimiskyky

vahvistuvat

koululaisilla

Sokeripitoisten ruokien ja 

juomien kulutus vähenee

&

Hedelmien, marjojen ja 

vihannesten syönti lisääntyy, 

Koti-

komponentti

Itsesäätelytaidot

vahvistuvat
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Ympäristö-
tekijät:
Normit

Saatavuus
Sosiaalinen tuki

Asenne
käyttäytymistä

kohtaan

Kognitiiviset
tekijät:
Tieto

Tietoisuus
Odotukset

Asenne
Pystyvyys

Käyttäytymis-
tekijät:
Taidot
Tavat

Pystyvyys

Autonomia Kompetenssi Yhteys muihin

Subjektiivinen
normi

Aikuisen
käytös:

Roolimallina
toimiminen

&
Saatavuuden

rajoitta-
minen

Toimeenpanoaikomus

Theory of planned behavior, Ajzen 1991
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Havaittu
käyttäytymisen

kontrolli

Social cognitive theory, Bandura 1986 

Self determination theory, Ryan and Deci 2000

Kontrolli-
uskomukset
(pystyvyys & 
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Normatiiviset
uskomukset

&
Motivaatio
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mukaisesti
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Ohjelman kehittäminen:
esimerkkejä metodeista DAGIS-

ohjelmassa
Muutoskohde * Metodi * Konkreettinen 

toiminta/materiaali
Kanava

Saatavuus Fyysisen ympäristön
muokkaaminen

Bingon pelaaminen DAGIS teemaan
liittyvät kotiin 
menevät kirjekuoret

Tietoisuus Itsepohdinta Neuvokas-kortit; 
liikkuminen, ruutu

Vanhempain-
iltapäivät

Normi Sosiaalinen vertailu Lasten elintavoista 
palautteet, joissa 
tuloksia verrattu 
muiden lasten 
keskiarvoon

Sähköpostiviestit 
vanhemmille

* Bartholomew Eldredge et al 2016. Planning health promotion programs; an 
intervention mapping approach



Rekrytointi: Päiväkodit ja varhaiskasvattajat 
DAGIS-interventiotutkimuksessa

Päivä-
kodit 
(N)

Ryhmät 
(N)

Varhais-
kasvattajat 
alkumittaus (N)

Varhais-
kasvattajat
loppumittaus 
(N)

Varhais-
kasvattajat 
sekä alku- että 
loppumittaus 
(N)

Interventio 12 42 90 (126) 86 (126) 65 

Kontrolli 19 51 112 (153) 106 (153) 83 

YHTEENSÄ
(Salo ja
Riihimäki)

31 93 202 
(Vastaus-% 72)

192
(Vastaus-% 69)

148
(Vastaus-% 53)



Rekrytointi: DAGIS-interventiotutkimuksen 
osallistujat kunnittain

Osallistuneet lapset 
alkuvaiheessa 
(suostumus %)

Alkumittauksiin 
osallistuneet

Loppumittauksiin
osallistuneet              
(mukana pysyneet %)

Salo 663 (47) 638 566 (89) 

Riihimäki 139 (48) 137 113 (83)

Total 802 (47) lasta, joista
projektiryhmässä 348, 
vertailuryhmässä 453

775 679 (88)



DAGIS-ohjelma



DAGIS-ohjelman sisällön ja materiaalien kehittäminen



Aivojen toiminta
Keskittyminen 

ja 
rauhoittuminen

Liikkuminen 
parantaa 

keskittymistä

Keskittynyt 
kuunteleminen

Keskittynyt 
katseleminen

Keskittynyt 
haistaminen

Keskittynyt 
maistaminen

Keskittynyt 
liikkuminen 1

Keskittynyt 
liikkuminen 2

Avoin mieli
Luottamus 
tulevaan

Onnistumisen 
kokemukset

ITSESÄÄTELY- JA
RAUHOITTUMISTAIDOT

LISÄÄ LIIKETTÄ
ARKEEN

ROHKEAKSI 
MAISTELIJAKSI

KOHTUUTTA RUUTUJEN 
KÄYTTÖÖN

MALTILLA
MAKEAA

Kiitollisuus Ystävällisyys Yhteisöllisyys

Marras-
joulukuu 
2017

Tammi-
huhtikuu 
2018

DAGIS-ohjelman sisällön ja materiaalien kehittäminen



LOKAKUU 2017 TAMMIKUU 2018

KOULUTUS 1 MENTOROINTI KOULUTUS 2

HUHTIKUU

PÄIVÄKODIN MATERIAALIT
• DAGIS-teemojen pedagogiset toteutusohjeet
• DAGIS-sadut ja –hahmot
• Rauhoittumishetket
• Viisaan Pöllön toimintavinkit-sähköposti teeman aluksi
• Palautteet lasten liikkumisesta ja ruutuajasta

PÄIVÄKODIN JA KODIN YHTEISTYÖN MATERIAALIT
• DAGIS-seinä
• 4 Toiminnallista iltapäivää
• Viisaan Pöllön retkikartta-sovellus

KODIN MATERIAALIT
• Kotipaketti jokaiseen teemaan: 

• Infokirje
• Viisaan Pöllön vinkit 
• Bingo
• DAGIS - sadut

• Sähköiset materiaalit noin joka toinen viikko
• Palautteet lapsen elintavoista

DAGIS-ohjelman sisällön ja materiaalien kehittäminen



Rimakauhua ja innostusta
Henkilökunnan alkutunnelmia koulutuspalautteesta (n=116)

Olen henkilökohtaisesti kiinnostunut teemoista, joita käsiteltiin DAGIS-
koulutuksessa.

95%

DAGIS-ohjelma on hyödyllinen päiväkodissamme. 88%

Olen sitoutunut DAGIS-ohjelman toteuttamiseen. 89%

”Projektin tavoitteet ovat hyvät ja arkea päiväkotielämässä.”

”Omaan ryhmään itsesäätelytaitojen harjoitukset tulevat kuin 
tilauksesta!!! ”

”Erittäin ajankohtainen ja tärkeä aihe, ilo olla mukana”

”Ajan puute/suunnittelu mietityttää. Olen silti täysillä mukana. 
Materiaalit ovat hyviä ja selkeitä. Valmiiksi paljon hyviä vinkkejä, 
miten asiaa toteuttaa päiväkodissamme.”



Ajankohta ei ole sopiva DAGIS-ohjelman toteuttamiselle 
päiväkodissamme.

39%

Este DAGIS-ohjelman toteuttamiselle: suunnitteluajan puute 84%

Este DAGIS-ohjelman toteuttamiselle: muu ajan puute 89%

”Aikataulu liian nopea, tätä olisi pitänyt saada valmistella 
rauhassa. Toisaalta hyvät materiaalit tasoittavat tätä 
epäkohtaa”

”Ajan puute iso miinus hankkeen toteuttamisessa.” 

”Haastava ryhmä ja yhtä aikaa olevat muut projektit... 
(mm. isänpäivä, 100-v. juhla yms.)…Suunnittelu/valmisteluajan 
puute.”

Rimakauhua ja innostusta
Henkilökunnan alkutunnelmia koulutuspalautteesta (n=116)



DAGIS-ohjelman sisältö ja 
materiaalit

Esimerkkejä teemajaksoista
- Itsesäätely ja rauhoittumistaidot

- Rohkeaksi maistelijaksi



Itsesäätely ja rauhoittumistaidot teemajakso
Aivotietoutta lapsen kielellä

Etuotsalohko 

Hippokampus

Mantelitumake



Itsesäätely ja rauhoittumistaidot teemajakso
Rauhoittumishetket



ROHKEAKSI 
MAISTELIJAKSI

(Viikot 2-5)
Keskittynyt 

haistaminen

Keskittynyt 
maistaminen



DAGIS-SADUT
PÄIVÄKODIN MATERIAALIT

KODIN MATERIAALIT

POSSUKISSA KANELI
Lisää liikettä arkeen
Kohtuutta ruutujen käyttöön

TIIKERI TÄHTISILMÄ
Rohkeaksi maistelijaksi
Maltilla makeaa



Haisteluharjoituksia yhdessä Tähtisilmän kanssa 

PÄIVÄKODIN MATERIAALIT
DAGIS-tehtävät keskittynyt haistaminen teemaan liittyen



Lasten onnistumisten kerääminen aarrearkkuihin

AARREARKKU
ONNISTUMISEN TIMANTIT



PÄIVÄKODIN JA PERHEIDEN YHTEISTYÖ
PÄIVÄKODISSA PERHEILLE JÄRJESTETTY TOIMINNALLINEN ILTAPÄIVÄ



• Saatekirje ”Rohkeaksi 
maistelijaksi yhdessä 
Tähtisilmän kanssa”

• Viisaan Pöllön vinkit kasvisten, 
hedelmien ja marjojen syönnin 
edistämiseen

• Tiikeri Tähtisilmän HeVi-potti 
koko perheelle

• ”Tiikeri Tähtisilmä” satu

• Sähköiset materiaalit teemaan 
liittyen

VANHEMMILLE SUUNNATTU 
MATERIAALI JA TOIMINTA

Materiaalipaketti kotiin:



VANHEMMILLE 
SUUNNATTU 

MATERIAALI JA 
TOIMINTA

and 

TIIKERI TÄHTISILMÄN VINKIT:

Lisätyn sokerin vähentäminen on helppoa! Sokerin 

saanti vähenee huomaamatta, kun paljon lisättyä 

sokeria sisältäviä arkituotteita (kuten mehut ja maustetut 

jogurtit) vaihtaa vähemmän sokeria sisältäviin 

vaihtoehtoihin. 

Mehun sijaan janojuomaksi kannattaa valita vettä ja 

ruokajuomaksi maitoa tai maustamatonta kasvijuomaa. 

Maustetut jogurtit voi korvata maustamattomilla 

jogurteilla. Nämä eivät sisällä yhtään lisättyä sokeria, 

mutta niitä voi maustaa oman maun mukaan esimerkiksi 

hedelmillä, marjoilla tai erilaisilla soseilla. Makeisten ja 

muiden sokeripitoisten herkkujen kanssa kannatta 

muistaa kohtuus. Lisää vinkkejä sokerin saannin 

vähentämiseen löydätte esimerkiksi Syö Hyvää –

hankkeen jutusta: http://syohyvaa.fi/sokerihuurteinen-

lapsuus/

LAPSESI SOKERIPALAUTE

Lisätyn sokerin saanti: 

Lisätyn sokerin saanti tästä elintarvikeryhmästä on vähäistä.

Lisätyn sokerin saanti tästä elintarvikeryhmästä on maltillista.

Lue alta Tiikeri Tähtisilmän vinkit, joilla vähentää lisätyn 

sokerin saantia!

DAGIS-projektin alkumittauksissa kolme suurinta lisätyn sokerin lähdettä lasten ruokavaliossa

olivat: 

1. Sokeroidut mehut, virvoitusjuomat ja kaakaot

2. Makeiset ja suklaa

3. Maustetut jogurtit, viilit ja rahkat

Tässä palauteessa DAGIS-lapset on jaettu kolmeen ryhmään sen mukaan kuinka paljon he

saivat lisättyä sokeria näistä elintarvikeryhmistä kotona. Pöllö-logojen määrä osoittaa mihin

luokkaan oman lapsesi lisätyn sokerin saanti asettui (1 pöllö = saanti vähäisintä ja 3 pöllöä = 

saanti suurinta). Palautteen toiselta sivulta löydät tietoa lisätyn sokerin saantimääristä

ryhmittäin. 

Tulokset on laskettu lapsesi ruoankäytön kyselylomakkeesta. Jos kyseinen kohta on lomakkeessa jätetty tyhjäksi, se on tulkittu 

Maustetut jogurtit, viilit ja 

rahkat

Sokeroidut mehut, 

virvoitusjuomat ja kaakaot
Makeiset ja suklaa

http://syohyvaa.fi/sokerihuurteinen-lapsuus/


DAGIS-ohjelman toteutus 
päiväkodeissa



DAGIS-ohjelman toteutus päiväkodeissa

• Suosituimpia sisältöjä DAGIS-ohjelmassa (vähintään 80% 
päiväkotiryhmistä toteuttaneet)

– Itsesäätelyjakson sisällöt
– Sadut Possukissa Kanelista ja Tiikeri Tähtisilmästä
– Onnistumisen timantit
– Rauhoittumishetket

• Vähiten toteutettuja sisältöjä DAGIS-ohjelmassa (30% ryhmistä 
ilmoitti, ettei ollut toteuttanut)

– Vanhempien iltapäivät
– Satuhahmojen ottaminen mukaan muuhun toimintaan ja hahmojen 

vieminen kotiin
– Viisaan Pöllön retkikartta-sovelluksen käyttäminen



DAGIS-ohjelman toteutus päiväkodeissa
Rauhoittumishetket

>2/pvä 1-2/pvä <1/pvä

19 päiväkotiryhmää

5 päiväkotiryhmää

19 päiväkotiryhmää



DAGIS-ohjelman
toteuttamisen arviointia

Kokemuksia DAGIS-ohjelmasta
Varhaiskasvattajat

Vanhemmat
Lapset



Tuki uuden VASU:n tavoitteiden toteutumista 86%

Kiinnosti päiväkotiryhmäni lapsia 79%

Tulen käyttämään jatkossa työssäni: DAGIS-satuja 67%

Tulen käyttämään jatkossa työssäni: Rauhoittumishetkiä 97%

Varhaiskasvattajien kokemuksia
DAGIS-ohjelmasta

Henkilökunnan loppukysely (n=86)

”Projektissa ollaan, näin alussa varsinkin, aivan vasu 2017 

ytimessä!...Tämä on selkeästi sitä, mitä olen kaivannut 

omaan työhöni; valmis ohjelma jota voi soveltaa ryhmän 

tarpeiden mukaisesti.”



Koulutuskysely 1 :DAGIS-ohjelma kiinnostaa päiväkotiryhmämme 
vanhempia.

33%

Koulutuskysely 2: DAGIS-ohjelma kiinnostaa päiväkotiryhmämme 
vanhempia.

17%

Henkilökunnan loppukysely: DAGIS-ohjelma kiinnostaa 
päiväkotiryhmämme vanhempia.

18%

”Haaste saada passiivivanhemmat mukaan.” 

”(Toteutumisen esteenä) vanhempien innostus 

toteuttaa kotona.”

Varhaiskasvattajien kokemuksia
DAGIS-ohjelmasta

Koulutuspalautteet (n= 116 ja n=110) ja 
Henkilökunnan loppukysely(n=92)



Ovatko seuraavat DAGIS-materiaalit tai –sisällöt sinulle tuttuja?

kyllä (%)
DAGIS- teemojen kotipaketit (4 kpl) 93-96

DAGIS sähköpostiviestit 88

Palautteet lapsen elintavoista (4 kpl) 96

Päiväkodissa tehdyt DAGIS-satuhahmot, 2 kpl 72 ja 76

DAGIS seinä päiväkodissa 59

Viisaan Pöllön retkikartta-sovellus 38

DAGIS intrasivut 14

Vanhempien kokemuksia DAGIS-ohjelmasta 
Vanhempien loppukysely (n=227-228)



”Saadut tarinavihkot Tiikeri 
Tähtisilmästä ja Kissapossusta olivat 
todella kivat ja uskon että niitä 
luetaan meillä vielä monen monta 
kertaa iltasaduksi.”

”Olin erittäin innostunut 
dagisprojektista ja mielestäni se on 
loistava toimintatapa ja materiaalia oli 
riittävästi ja oli helposti tehty 
toteuttaa.”

Vanhempien kokemuksia DAGIS-ohjelmasta 
Vanhempien loppukysely (n=227-228)
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Missä määrin DAGIS-projekti edisti mielestäsi lasten elintapoja?

Paljon - Jonkin verran Vain vähän Ei ollenkaan Tarvetta muutoksiin ei ollut

Vanhempien kokemuksia DAGIS-ohjelmasta 
Vanhempien loppukysely (n=227-228)



Lasten kokemuksia DAGIS-ohjelmasta
Lasten työpajat toukokuussa 2018

Kuusi 4-6-vuotiaiden lasten pienryhmää (n= 31)

- ”Pelokas Makkara! Se oli ensiks pelokas makkara, 
koska se pelkäs maistamista.”

- ”Se ei tykkänny, ku se ei ollu koskaan maistanu”

- ”Koska se halus tietää niitten makujen maut 
jo ennen ku se on maistanu.”

- ”Ja sitte lopuks, ni se maisto, ja sit se alko
tykkäämään.”

- ”Meil on ollu tääl eskarissa semmonen että on 
maistettu ja sanottu mitä se on ja miltä se maistuu
ja sit haistettu,  ja sit tunnusteltukin.”

- ”Mä tykkäsin maistelusta”

- ”Ja mummu on sanonu, että kaikkea pitää maistaa 
sata kertaa, niin sit alkaa tykkäämään.”



Alustavia tuloksia ohjelman
vaikuttavuudesta



DAGIS-muutosmalli

Toteuttaminen Toiminta ja 

ympäristö

(2017-2018)

Ensisijaiset muutokset, aikuiset (2017-18) Toissijaiset muutokset, lapset

(2017-18)

Pitkän

aikavälin

muutokset

(2020)

Lyhyen aikavälin

muutokset

Keskipitkän

aikavälin

muutokset

Tutkimus-

henkilökunta

Rahoitus

Materiaali

Yhteis-

työkumppanit

Päiväkoti-

komponentti

Ryhmä-

komponentti;

päiväkodit,

vanhemmat ja 

lapset

Normi (sopiva määrä); 

ruutuaika, sokeriset ruoat

ja juomat

Tieto

Asenteet

Motivaatio, sitoutuminen

Tietoisuus

Taidot ja minäpystyvyys

Sosiaalinen tuki

Roolimallius

Saatavuus

Liiallinen ruutuaika vähenee

(& liikunta lisääntyy) Lasten

ylipaino

vähenee

Hyvinvointi

lisääntyy ja 

oppimiskyky

vahvistuvat

koululaisilla

Sokeripitoisten ruokien ja 

juomien kulutus vähenee

&

Hedelmien, marjojen ja 

vihannesten syönti lisääntyy, 

Koti-

komponentti

Itsesäätelytaidot vahvistuvat



Vanhemmat (N=726)

Osuus (%)

Kuka vastasi kyselyyn

äiti 90.6

Lapsen sukupuoli

tyttö 46

Lapsen ikä

3 v 16

4 v 22

5 v 29

6 v 34

Perheen korkein koulutus projekti kontrolli
ammattikoulu/ylioppilas tai alempi

koulutus 27 26

ammattikorkeakoulu tai vastaava koulutus 51 45

maisteri tai korkeampi koulutus 21 29



Ohjelman vaikuttavuus: Aikuiset

• Normit - liikkuminen, ruutuaika, ruoka

• Roolimallius

• Saatavuus - ruoat ja juomat



Normi
%-osuus aikuisista, joiden mukaan sopiva kasvisten ja 
hedelmien määrä 3-6-vuotiaille on väh. 5 annosta/pv

(huoltajan lomake, alustavia tuloksia)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

projektiryhmä vertailuryhmä

NS

alku alkuloppu loppu

Logistinen regressio, vakioitu perheen korkeimmalla koulutuksella



Normi
Montako kertaa viikossa 3-6-vuotiaan on sopivaa juoda

sokeripitoisia juomia
(huoltajan lomake, alustavia tuloksia)
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Normi
Huoltajan käsitys sopivasta ruutuajasta lapselle

(min/päivä, alustavia tuloksia)
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**

P-arvo <0.01, Logistinen regressio, vakiointi alkumittauksen normilla, 
mittausaalto, perheen korkein koulutus



Kuinka hyvä roolimalli olet?
(huoltajan lomake, alkumittaus)
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Saatavuus
(huoltajan lomake, alustavia tuloksia)
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Kotona hedelmiä lasten näkyvillä säilyttävien
%-osuus

Kotona karkkia ja suklaata lasten näkyvillä
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Ohjeman vaikuttavuus: Lapset



Kasvisten, hedelmien ja marjojen kulutus
(g/käyttöpäivä, huoltajien täyttämä frekvenssikysely)

*p<0.05, yleinen lineaarinen malli, vakioitu: perheen korkein koulutus, alkumittauksen arvo



Sokeripitoisten juomien kulutus
(g/käyttöpäivä, huoltajien täyttämä frekvenssikysely)

Mann-Whitney U-testi, ei vakiointia



Lasten ruutuaika
(huoltajan pitämä ruutupäiväkirja, alustavia tuloksia)
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P-arvo <0.01, Lineaarinen regressio, vakiointi alkumittauksen ruutuajalla, 
mittausaalto, koulutus



Itsesäätely – Pienten lasten keskittymiskysely (PikkuKesky)
niiden %-osuus, joilla ei mitään ongelmia itsesäätelyssä

Logistinen regressio, vakioitu: lapsen ikä, 
sukupuoli, perheen korkein koulutus, 
alkumittauksen arvo



Lopuksi...

Tilastolliset analyysit alustavia
• Moni tekijä vaikuttaa: vanhempien sosioekonominen asema, 

lomakkeen täyttäjä, päiväkoti, intervention pituus ym

Kentältä kuultua
• Moni osallistuja koki tietojen keräämisen raskaaksi
• DAGIS-ohjelma on saanut paljon kiitosta. Sopinut 

päiväkotimaailmaan ja ollut hyvä työkalu 
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa!

Jatko
• Laaja prosessiarviointi; tietoa on monelta tasolta, eri 

menetelmiä käyttäen
• Salon ja Riihimäen päiväkodeille seurantakysely marraskuussa



Kiitos Salon ja Riihimäen kunnan
varhaiskasvatuspäälliköille,  

päiväkotijohtajille, -henkilökunnalle ja 
perheille!

Maijaliisa Erkkola, 
Ravitsemustiede

Nina Sajaniemi,
Varhaiskasvatustiede

www.dagis.fi
DAGISresearch
@DAGISresearch

http://www.dagis.fi/

