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HENKILÖKUNNAN KYSELYLOMAKE 

Hyvä 3–6-vuotiaiden lasten parissa työskentelevä, 

Päiväkotisi on mukana DAGIS-tutkimuksessa, jossa selvitämme 3–6-vuotiaiden lasten liikkumista, 

istumista, ruoankäyttöä ja stressin säätelyä. Lisäksi tutkimme niihin vaikuttavaa sosiaalista ja fyy-

sistä ympäristöä sekä käytäntöjä kotona ja päiväkodissa. Toivomme, että vastaat kyselyyn.  Vas-

taukset käsitellään luottamuksellisesti salassapitovelvollisuutta noudattaen ja tietoja käytetään 

vain tutkimustarkoituksiin. Vastattuasi kyselyyn palauta se päiväkodissa olevaan DAGIS-

palautuslaatikkoon viikon kuluessa (viimeistään samana päivänä, jolloin kiihtyvyysmittarit hae-

taan päiväkodista). 

Annamme mielellämme lisätietoja ja iloitsemme jokaisesta saamastamme vastauksesta. Lisätietoja 

löydät myös osoitteesta www.dagis.fi. 

Lisätietoja: 
 
 

 

 

 

 

Kyselylomake sisältää kysymyksiä päiväkotinne käytännöistä ja ohjeista liittyen ruokailuun, liikkumi-

seen ja paikallaanoloon. Lisäksi kysytään sinun näkemyksiäsi kyseisistä teemoista.  

Sokeripitoisilla ruoilla ja juomilla tarkoitamme kaikkia runsaasti sokeria sisältäviä ruokia, kuten 

leivonnaisia, keksejä, makeisia ja suklaata, jäätelöä, sokeroitujajogurtteja, muita sokeroituja mai-

totuotteita, sekä sokeroituja virvoitusjuomia ja mehuja. Tähän ei sisälly hedelmät ja täysmehu. 

Ruutuajalla tarkoitamme aikaa, jonka lapsi viettää television, tietokoneen, pelikonsolin, tabletin 

tai älypuhelimen ääressä. 

Elektronisten laitteiden käytöllä tarkoitamme television katselua sekä tietokoneen, pelikonsolin, tabletin 

ja älypuhelimen käyttöä, jos sellaisia on päiväkodissa käytössä. 

Liikkumisella tarkoitamme kaikkea omalla lihasvoimalla tuotettua liikettä, kuten toiminnalliset leikit, koti-
työt, urheilu- ja liikuntaharrastukset ja kulkeminen paikasta toiseen kävellen tai pyörällä. 

Paikallaanololla tarkoitamme kaikkea valveilla ollessa istuen tai makuuasennossa tehtävää toimintaa, ku-
ten piirtäminen, elektronisten laitteiden käyttö, kulkuvälineissä/rattaissa istuminen, pääosin istuen tapah-
tuvat leikit. 

Riikka Kaukonen, tutkija 
Folkhälsanin tutkimuskeskus 
riikka.kaukonen@folkhalsan.fi 
044 4883037 

Eva Roos, tutkimuksen johtaja 
Folkhälsanin tutkimuskeskus 
eva.roos@folkhalsan.fi 
050 4076382 

http://www.dagis.fi/
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Nimi: ____________________________________________________________________________________________ 

Päiväkoti ja ryhmä, jossa työskentelet: ______________________________________________________________ 

Lomakkeen täyttöpäivä: │___│___│  / │___│___│  / │___│___│___│___│ 
                                pv                     kk                         vuosi 

 

Seuraavissa kysymyksissä selvitetään ruoankäyttöäsi kotona ja kodin ulkopuolella. 

 

1. Noudatatko erityisruokavaliota? Ympyröi yksi tai useampi vaihtoehto. 
1. Ei erityisruokavaliota tai välttämisruokavaliota 

2. Laktoositon tai vähälaktoosinen ruokavalio 

3. Gluteeniton ruokavalio (vältän vehnää, ruista ja ohraa) 

4. Kasvisruokavalio, joka sisältää 

 a. Maitoa 

 b. Kalaa 

 c. Kananmunaa 

 d. Ei mitään yllä olevista 

5. Ruoka-allergia tai -yliherkkyys, vältettävät ruoat:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. Muu ruokavalio, mikä? ___________________________________________________________________________ 

 
2. Mitä rasvaa käytät yleensä leivän päällä? Kirjoita merkki ja rasvapitoisuus (esim. Flora 60 % tai voi). 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Mitä rasvaa käytät yleensä ruoanlaitossa? Kirjoita mahdollisimman tarkkaan (esim. voi, oliivi- tai kookosöljy). 

_____________________________________________________________________________________________ 

4. Missä syöt yleensä lounaasi arkisin? Ympyröi yksi vaihtoehto. 

1. Päiväkodissa yhdessä lasten kanssa (samassa pöydässä) 

2. Päiväkodissa samassa tilassa lasten kanssa (eri pöydässä) 

3. Päiväkodissa erillään lapsista (esim. henkilökunnan huoneessa) 

4. Muualla, missä? ________________________________________________________________________ 

5. En syö lounasta ollenkaan 

 
5. Mitä syöt yleensä lounaalla arkisin? Ympyröi yksi tai useampi vaihtoehto. 

1. Samaa ruokaa kuin lapset ____________ kertaa viikossa 

2. Omia eväitä ____________ kertaa viikossa 

3. Muuta, mitä? __________________________________________________________________________ 

4. En syö lounasta ollenkaan 

RUOANKÄYTÖN KYSELY  
Henkilökunnan lomake      Lomake tarkistettu:   

TÄMÄ LOMAKEVIHKO SISÄLTÄÄ ENSIN  HENKILÖKOHTAISEN RUOANKÄYTÖN KYSELYN JA SEN JÄLKEEN PÄIVÄ-

KOTIRYHMÄÄ KOSKEVAN KYSELYN 
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6. Ajattele edellistä viikkoa. Kuinka monta kertaa olet syönyt seuraavia ruokia? Ilmoita kunkin elintarvikeryhmän kohdal-

la, kuinka montaa kertaa olet käyttänyt kyseistä elintarviketta. 

 Käytä joko ”Kertaa viikossa” tai ”Kertaa päivässä” -saraketta sen mukaan, kumpi on mielestäsi sopivampi. 

 Merkitse rasti kohtaan "Ei ollenkaan", mikäli et ole syönyt kyseistä ruokaa viimeisen viikon aikana. 

 Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita vain tietyistä ruoka-aineista. Niitä ruoka-aineita, joita ei erikseen kysytä, ei tar-

vitse merkitä mihinkään. 

 Esimerkki: Olet syönyt kaurapuuroa, johon on lisätty sokeria, banaania ja auringonkukansiemeniä. Kaurapuuro mer-

kataan riville ” Sokeroimattomat täysjyväpuurot, murot ja myslit”, sokeri riville ”Lisätty sokeri, hunaja tai siirappi”, 

banaani riville ”Tuoreet hedelmät” ja auringonkukansiemenet riville ”Maustamattomat pähkinät, mantelit ja sieme-

net”. 

  
Täytä vain yksi sarake 

riviä kohden! 

  

  
Ei ollen-
kaan 

Kertaa 
viikossa 

Kertaa päi-
vässä 

Esim. Säilyke- ja pakastehedelmät   2   

Esim. Ykkös- ja kevytmaito ja -piimä     1 

KASVIKSET, HEDELMÄT JA MARJAT 

Tuoreet kasvikset (esim. salaatti, porkkanaraaste, tomaatti, kurkku)       

Kypsennetyt kasvikset ja säilykekasvikset (lisukkeena, osana ruokia, esim. sienet)       

Peruna (kaikissa muodoissa)       

Herne, pavut, linssit ja soija (esim. tofu, falafel, kikherneet, seitan, hummus)       

Tuoreet hedelmät       

Säilyke- ja pakastehedelmät       

Marjat (tuoreet ja pakastetut)       

Kuivatut hedelmät ja marjat (esim. rusinat)       

Lastenruokasoseet ja smoothiet (ei lisättyä sokeria, esim. Piltti, Froosh)       

Marja- ja hedelmäkiisselit ja -keitot, mehukeitot (sisältää lisättyä sokeria)       

MAITOVALMISTEET 

Rasvaton maito ja piimä       

Ykkös- ja kevytmaito ja -piimä       

Täysmaito ja -piimä       

Vähärasvaiset juustot (rasvaa 20 % tai vähemmän, esim. Polar 15, raejuusto)       

Rasvaiset juustot (rasvaa yli 20 %,esim. Oltermanni, Arla Emmental Sinileima, fetajuusto)       

Maustetut ja makeutetut maito- ja kasvipohjaiset juomat (esim. kaakao, soijajuoma)       

Maustamaton jogurtti, viili ja rahka (myös kasvipohjainen, esim. Luonto+, Alpro Soya)       

Maustettu jogurtti, viili ja rahka (myös kasvipohjainen, esim. Valiojogurtti, Yosa)       

Vanukkaat (esim. Jacky-makupala, Risifrutti, Alpro Soya -vanukas)       

Jäätelö (esim. Pingviini, Tofuline)       

KALA 

Kalaruoat ja kalavalmisteet (esim. kalakeitto, paistettu kala, tonnikala)       
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  Täytä vain yksi sarake 

riviä kohden! 

 
   

 
Ei ollen-
kaan 

Kertaa 
viikossa 

Kertaa päi-
vässä 

Esim. Maustamattomat pähkinät, mantelit ja siemenet x     

LIHA JA KANANMUNA 

Punainen liha (naudan-, sian-, karitsan- ja lampaanliha, riista, esim. lihapullat)       

Vaalea liha (siipikarja, esim. kalkkunakastike, broileriwok)       

Lihaleikkeleet (esim. suolaliha, palvikinkku, kalkkunaleikkele)       

Makkarat, nakit ja makkaraleikkeleet (esim. meetvursti, lauantaimakkara)       

Kananmuna (sellaisenaan, esim. paistettu, keitetty, munakas)       

VILJAVALMISTEET 

Tumma riisi ja pasta       

Vaalea riisi ja pasta       

Ruisleipä, näkkileipä ja hapankorppu       

Vaalea täysjyväleipä (esim. sekaleipä, grahamsämpylä, kuitupitoinen kauraleipä)       

Vaalea leipä (esim. ranskanleipä, vaalea paahtoleipä)       

Sokeroidut murot ja myslit (esim. hunaja- tai kaakaomurot, myslit)       

Marja-, hedelmä- ja suklaapuurot (sisältää lisättyä sokeria)       

Sokeroimattomat täysjyväpuurot, murot ja myslit (esim. kaurapuuro, Weetabix)       

Makeat keksit ja välipalakeksit       

Kakut, muffinssit, pullat, piirakat ja muut makeat leivonnaiset       

JUOMAT 

Sokeroidut mehut (esim. pillimehut, sekamehu)       

Täysmehut (ei lisättyä sokeria)       

Sokeroidut virvoitusjuomat ja energiajuomat (esim. Coca-Cola, Jaffa, Red Bull)       

Vähäsokeriset mehut ja virvoitusjuomat (esim. light-juomat, stevialla makeutetut juomat)       

Makeat alkoholijuomat (esim. makeat siiderit, makeat valko- ja kuohuviinit, liköörit)       

Muut alkoholijuomat (esim. light- ja kuivat siiderit, kuivat valko- ja kuohuviinit, punaviinit, 

olut) 
      

MUUT 

Suklaa (esim. suklaarusinat, konvehdit, maitosuklaa)       

Makeiset (esim. salmiakki- tai hedelmäkarkit, irtokarkit, tikkarit)       

Lisätty sokeri, hunaja tai siirappi (esim. puuroon, teehen, marjoihin, jogurttiin tai rahkaan)       

Hillot, marmeladit ja makeutetut levitteet (esim. Nutella)       

Maustamattomat pähkinät, mantelit ja siemenet       

Maustetut pähkinät, mantelit ja siemenet (esim. suolapähkinät)       

Sipsit ja popkornit (esim. perunalastut, nachot tai tortillasipsit)       
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7. Oletko edellisen kuukauden aikana käyttänyt ravintovalmisteita (esim. vitamiini- ja/tai kivennäisainevalmisteita)? Kirjoita 

kunkin valmisteen kauppanimi, vahvuus ja käyttötiheys. 

 

 

8. Millä tavallisesta ruokavaliostasi poikkeavilla elintarvikkeilla tai aterioilla (esim. makeiset, leivonnaiset, juustot, sipsit, 

virvoitusjuomat, alkoholijuomat tai ravintolaruokailu) herkuttelet/hemmottelet tai palkitset itseäsi/juhlistat tärkeitä het-

kiä? Voit kuvailla tilanteita myös vapaasti.   

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Valmisteen kauppanimi Vahvuus Käyttötiheys 

Esim. Devisol D-vitamiinivalmiste 10 µg kerran päivässä 
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1. Ikäsi _____________vuotta 

2. Sukupuolesi    Nainen  Mies 

3. Ylin koulutuksesi 

A. Peruskoulu/kansakoulu   

B. Ammattikoulu  

E.  Lukio/ylioppilastutkinto  

F. Alempi korkeakoulututkinto/opistotutkinto  

G. Ylempi korkeakoulututkinto  

H. Lisensiaatti/tohtori  

I.  Muu, mikä?________________________________________  

4. Onko sinulla varhaiskasvatukseen liittyvää koulutusta?   

  Kyllä  Siirry kysymykseen 5.  

 Ei  Siirry kysymykseen 7. 

5.  Varhaiskasvatukseen liittyvä koulutuksesi 

Eri koulutuksilla voi olla erilaisia nimikkeitä, ja ne voivat olla muuttuneet. Olemme kiinnostuneet  
ensisijaisesti koulutuksen tasosta emme niinkään sen täsmällisestä nimikkeestä. Valitse siis lähinnä 
ylintä varhaiskasvatukseen liittyvää koulutustasi kuvaava vaihtoehto:  

A. Ylempi korkeakoulututkinto (varhaiskasvatukseen keskittyvä kasvatustieteen maisterin 

tutkinto)  
 

B. Alempi korkeakoulututkinto (lastentarhanopettaja, yliopisto)   

C. Sosionomi (AMK)  

D. Lastentarhanopettajan opistoasteinen tutkinto   

E. Sosiaalikasvattajan opistoasteinen tutkinto   

F. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja tai lastenhoitaja)   

G. Muu, mikä?_________________________________________  

7. Valitse seuraavista vaihtoehto, joka kuvaa tämän hetkistä työtäsi. 

A. Työskentelen lastentarhanopettajana   

B. Työskentelen erityislastentarhanopettajana/varhaiskasvatuksen erityisopettajana  

C. Työskentelen lastenhoitajana   

D. Työskentelen päiväkodinjohtajana  

E. Työskentelen päiväkotiapulaisena tai vastaavana  

F. Muu, mikä?_______________________________________  

6. Onko sinulla varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuus (esim. elto, veo)?    kyllä   ei  
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8. Kuinka kauan olet työskennellyt varhaiskasvatuksen parissa (laske kaikki työvuotesi yhteen ja 
vähennä siitä mahdolliset tauot tai vapaat, jolloin et ole työskennellyt varhaiskasvatuksen pa-
rissa)?     
  Yhteensä ___________ vuotta 

9. Missä määrin mielestäsi seuraavat asiat ovat yleisesti ongelma 3–6-vuotiaiden lasten 
keskuudessa? 

1=Ei lainkaan ongelma 4=Jokseenkin suuri ongelma 

2=Ei juurikaan ongelma 5=Erittäin suuri ongelma 

3=Jossain määrin ongelma  

  1 2 3 4 5 

A. Ylipaino  
          

B. Liiallinen ruutuaika (aika, jonka lapsi viettää television, tietokoneen, 
pelikonsolin, tabletin tai älypuhelimen ääressä) 

     

C. Vähäinen liikkuminen (katso määritelmä 1. sivulta) 
          

D. Vähäinen kasvisten syönti  
          

E. Vähäinen hedelmien ja marjojen syönti  
          

F. Liiallinen sokeripitoisten  (katso määritelmä 1. sivulta) ruokien  ja           
juomien kulutus 

          

10. Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa? 

1=Täysin eri mieltä 4=Jokseenkin samaa mieltä 

2=Jokseenkin eri mieltä 5=Täysin samaa mieltä 

3=Ei samaa eikä eri mieltä  

  1 2 3 4 5 

A. Hedelmien ja marjojen syönti välipalana on hyväksi lapsille.            

B. Kasvisten syönti välipalana on hyväksi lapsille.            

C. Olen henkilökohtaisesti kiinnostunut ravitsemukseen,  
     liikkumiseen ja terveyteen liittyvistä asioista. 

     

D. Mielestäni on tärkeää lisätä lasten liikkumista päiväkodissa.      

E. Mielestäni on tärkeää vähentää lasten paikallaanoloa (katso määritel-
mä 1. sivulta) päiväkodissa. 
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11. Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa? Mielestäni...  

1=Täysin eri mieltä 4=Jokseenkin samaa mieltä 

2=Jokseenkin eri mieltä 5=Täysin samaa mieltä  
3=Ei samaa eikä eri mieltä 

…päiväkodissa tarjottava ruoka on: 
1 2 3 4 5 

A. Terveellistä           

B. Monipuolista           

C. Maukasta           

D. Houkuttelevaa           

E. Lapsille sopivaa           

…päiväkodissa tarjottava ruoka sisältää:           

F. Riittävästi hedelmiä ja marjoja      

G. Riittävästi kasviksia      

12. Mielestäni päiväkodin tarjoamassa ruoassa on sokeria:  liian vähän  sopivasti       liikaa 

 

13. Mielestäni  päiväkodissa on erikoistarjoiluja:      liian harvoin  sopivasti       liian usein            

(esim. synttärit, juhlapäivät) 

14. Merkitse numeroin. Mielestäni suositusten mukaan lasten tulee päivässä syödä kasviksia, 

hedelmiä ja marjoja vähintään: 

___________________annosta (yksi annos vastaa yhtä lapsen kourallista). 

15. Merkitse tunteina ja minuutteina. Mielestäni virallisen suosituksen mukaan lapsille sopiva 
määrä ruutuaikaa päivässä on enintään: 

 
 _______tuntia ______ minuuttia 

16. Merkitse tunteina ja minuutteina. Mielestäni virallisen lapsia koskevan liikuntasuosituksen 

mukaan lasten tulee päivässä liikkua vähintään: 

_______tuntia ______minuuttia 

17. Tunnetko varhaiskasvatuksen liikuntasuosituksen?   Kyllä       En  

18. Merkitse numeroin. Mielestäni päiväkodissa tulee järjestää viikoittain: 

_______________ohjattua liikuntatuokiota ulkona. 

 _______________ohjattua liikuntatuokiota sisällä. 
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20. Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa? 

1=Täysin eri mieltä 4=Jokseenkin samaa mieltä 
2=Jokseenkin eri mieltä 5=Täysin samaa mieltä 
3=Ei samaa eikä eri mieltä  

  1 2 3 4 5 

A. Mielestäni lapsia liikkumaan aktivoiva kasvatustyyli on hyväksi heidän 
terveydelleen.  

          

B. Lapset oppivat nopeammin, kun opetus tapahtuu lapsia aktivoivalla  
     tavalla.  

          

C. Minulla on tapana suunnitella lapsille liikkumistaukoja päivän aikana 
pidettäviksi.  

          

D. Minulle on rutiinia suunnitella toiminta sekä sisällä että ulkona niin, 
että se on lapsia aktivoivaa. 

          

E. Minulla on tapana liikkua yhdessä lasten kanssa, kun olen heidän 
      kanssaan ulkona. 

          

F. Minun ei ole vaikea tarjota liikkumistaukoja lapsille päivän aikana, edes 
silloin, kun minulla on tiukka aikataulu seurattavana.  

          

G. Minusta on helppoa kannustaa lapsia liikkumaan ulkona, vaikka sää ei 
olisi hyvä.  

          

19. Pisin aika, jonka lasten odotetaan istuvan paikoillaan yhtäjaksoisesti päiväkotipäivän aikana (lukuun otta-
matta päiväunia ja ruoka-aikoja) on: 

A.   30 minuuttia tai enemmän  

B.   20–29 minuuttia  

C.   15–19 minuuuttia  

D.   alle 15 minuuttia  
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21. Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa? Suurin osa ryhmäni henkilökunnas-
ta pyrkii:  

1=Täysin eri mieltä 4=Jokseenkin samaa mieltä 
2=Jokseenkin eri mieltä 5=Täysin samaa mieltä 
3=Ei samaa eikä eri mieltä  

  1 2 3 4 5 

A. Saamaan lapset liikkumaan paljon.            

B. Vähentämään lasten istumiseen käyttämää aikaa.            

C. Saamaan lapset syömään tarpeeksi hedelmiä ja marjoja.            

D. Saamaan lapset syömään tarpeeksi kasviksia.            

E. Rajoittamaan lasten sokeripitoisten ruokien ja juomien kulutusta.            

22. Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa? 

1=Täysin eri mieltä 4=Jokseenkin samaa mieltä 
2=Jokseenkin eri mieltä 5=Täysin samaa mieltä 
3=Ei samaa eikä eri mieltä  

  1 2 3 4 5 

A. Toimet, joissa lapset ovat paikallaan kauemmin kuin 30 minuuttia, eivät 
ole hyväksi heille.  

          

B. Kannustan lapsia nousemaan ylös, jos he istuvat tai ovat makuullaan sisällä 
pitkiä aikoja yhteen menoon.  

          

C. Oman istumiseni rajoittaminen on hyväksi lapsille.            

D. Minulla on tapana suunnitella toimintaa, joissa lasten ei tarvitse olla pai-
kallaan 30 minuuttia pidempiä aikoja.  

          

E. Kannustan lapsia nousemaan ylös, jos he istuvat ulkona pitkiä aikoja 
yhteen menoon.  

          

F. Minusta on hankalaa vähentää lasten paikallaanoloa, kun minulla on tiukka 
aikataulu seurattavana.  

          

G. Minulle on helppoa järjestellä ryhmän tiloja siten, että lapset pystyvät 
tekemään asioita seisten. 

          

H. Olen tietoinen eri keinoista vähentää lasten paikallaanoloa sisällä ja ul-
kona.  

          

I. Mielestäni on tärkeää, että lapsi oppii istumaan pitkiäkin aikoja ennen kou-
luikää. 
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23. Kuinka usein sinä: 

1=En koskaan                                         4=Usein  
2=Harvoin                                               5=Aina 
3=Joskus  

  
1 2 3 4 5 

A. syöt sokeripitoisia ruokia ja juomia lasten nähden?  

          

B. innostat  omalla esimerkilläsi lapsia syömään kasviksia, hedelmiä ja marjoja? 

          

C. kehut lapsia heidän kokeillessaan uusia tai epäsuosittuja kasviksia, hedelmiä tai 
marjoja?  

          

D. kehotat lapsia maistamaan toistuvasti uusia tai epäsuosittuja kasviksia, 
hedelmiä ja marjoja? 

     

E. kannustat lapsia syömään kasviksia, hedelmiä ja marjoja (esim. kehumalla kas-
viksia hyvän makuisiksi)? 

          

F. kysyt lapsilta kylläisyydestä, ennen kuin he saavat päättää ruokailun?  
          

G. kysyt lapsilta näläntunteesta, ennen kuin tarjoat lisää ruokaa heidän sitä pyytä-
essä?  

          

H. kannustat lapsia syömään kasviksia, hedelmiä ja marjoja lahjomalla  
  suosituilla ruoilla (esim. annat maistuvampaa ruokaa palkinnoksi, jos lapsi syö 

kasviksensa)?  

          

I. kehut lapsia heidän liikkuessaan?  
          

J. käytät elektronisia laitteita (katsot televisiota, käytät tietokonetta, pelikonsolia, 
tablettia tai älypuhelinta) lasten nähden?  

          

K. tarjoat lapsille mahdollisuuden tehdä jotain muuta silloin, kun ryhmässä käyte-
tään elektronisia laitteita?  

          

L. palkitset lapsia elektronisten laitteiden käytöllä, kun päiväkotiryhmä käyttäytyy 
hyvin?  

          

M. rajoitat lapsen liikkumista haastavan käyttäytymisen hallitsemiseksi  
   esimerkiksi poistamalla lapsen liikuntatuokiosta?  
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25. Minä puhun lasten kanssa vapaamuotoisesti: 

1=En koskaan 4=Usein 
2=Harvoin 5=Aina 
3=Joskus  

  1 2 3 4 5 

A. Kasvisten, hedelmien ja marjojen syömisestä           

B. Liikkumisesta           

C. Elektronisten laitteiden käytöstä            

26. Kuinka varma olet siitä, että pystyt seuraaviin asioihin? 

1=Hyvin epävarma 4=Jokseenkin varma 
2=Hieman epävarma 5=Erittäin varma 
3=En osaa sanoa  

  1 2 3 4 5 

A. Saan suostuteltua ryhmäni lapset syömään tarpeeksi hedelmiä ja marjoja.           

B. Saan suostuteltua ryhmäni lapset syömään tarpeeksi kasviksia.           

C. Saan suostuteltua ryhmäni lapset maistamaan uusia tai epäsuosittuja he-
delmiä ja marjoja.  

          

D. Saan suostuteltua ryhmäni lapset maistamaan uusia tai epäsuosittuja kas-
viksia.  

          

E. Saan suostuteltua ryhmäni lapset liikkumaan silloin, jos he haluavat  
     leikkiä paikallaanollen.  

          

24. Kuinka usein sinä: 

1=En koskaan 4=Usein 
2=Harvoin 5=Aina 
3=Joskus  

  1 2 3 4 5 

A. Pyydät toisia lapsia istumaan sillä aikaa, kun sinä autat yhtä lasta 
pukeutumisessa? 

          

B. Pyydät toisia lapsia istumaan sillä aikaa, kun sinä autat yhtä lasta  
     liikuntatuokiolla? 

          

C. Rajoitat lasten juoksemista sisätiloissa?            

D. Pyydät lapsia istumaan vetämiesi tuokioiden/piirien aikana?            
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  27.  Onko päiväkodissasi ohjeita seuraavista teemoista?  

1=Ei ohjeita 
2=Suullinen ohje 
3=Päiväkodin oma kirjallinen ohje 
4=Muu kirjallinen ohje (esim. kunnallinen ohje tai valtakunnallinen suositus)  

  1 2 3 4 

A. Henkilökunta kannustaa lapsia kasvisten, hedelmien ja marjojen syömiseen          

B. Ruoalla palkitseminen ja rankaiseminen (esim. leivän saa vasta, kun koko  
     pääruoka on syöty)  

        

C. Suunniteltu ruokakasvatus lapsille (esim. suunnitelma päiväkotikauden aika-
na toteutettavasta ruokakasvatuksesta ja sen tavoitteista)  

        

D. Henkilökunnan täydennyskoulutus lasten ravitsemuksesta          

E. Perheille suunnattu ohjaus lasten ravitsemuksesta          

F. Juhlapäivien tarjoilut (esim. joulu)          

G. Syntymäpäivätarjoilut          

H. Lasten kotoa tuomat välipalat ym. ruoat (ei juhlatarjoilut)          

I. Varainkeruutarkoituksessa myydyt tuotteet (vanhempainyhdistys)          

J. Erityisruokavaliot          

K. Eettiset ja uskonnolliset ruokavaliot          

L. Tavoitellut annoskoot kasviksille          

M. Maistamissääntö          

N.  Janojuoma          

O. Lasten yksilöllisten makumieltymysten huomioiminen          

P. Henkilökunnan ruokailu yhdessä lasten kanssa          

Q. Henkilökunnan omien eväiden syöminen lasten ollessa läsnä         

R. Henkilökunnan kahvihetken viettopaikka          
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28. Onko päiväkodissasi ohjeita seuraavista teemoista?  

1=Ei ohjeita 
2=Suullinen ohje 
3=Päiväkodin oma kirjallinen ohje 
4=Muu kirjallinen ohje (esim. kunnallinen ohje tai valtakunnallinen suositus)  

  1 2 3 4 

A.   Lasten päivittäisen liikkumisen suositellut määrät (sisällä ja ulkona) 
        

B.   Lasten paikallaanolon rajoittaminen 
        

C.    Lasten ja aikuisten asianmukaiset kengät ja vaatteet ulkona ja  
        liikuntatuokioissa 

        

D.  Henkilökunnan käytännöt liikkumiseen kannustamisessa 
        

E.   Lasten haastavan käyttäytymisen  hallitseminen liikkumista rajoittamalla 
        

F. Suunniteltu liikuntakasvatus lapsille (esim. suunnitelma päiväkotikauden 
aikana toteutettavasta liikuntakasvatuksesta ja sen tavoitteista) 

        

G.   Henkilökunnan täydennyskoulutus lasten liikkumisesta (sisällä ja ulkona) 
        

H.   Perheille suunnattu ohjaus lasten liikkumisesta (sisällä ja ulkona) 
        

I. Lasten riittävän ulkoiluajan varmistaminen sääolosuhteista riippumatta 
        

J. Lapsille sallittu ruutuaika  
        

K.   Lasten elektronisten laitteiden  käytön valvonta päiväkodissa 
        

L. Henkilökunnan henkilökohtaisten elektronisten laitteiden käytöstä 
        

M. Henkilökunnan täydennyskoulutus ruutuajasta 
        

N.   Perheille suunnattu ohjaus ruutuajasta 
        

O.   Elektronisten laitteiden tuominen päiväkotiin lelupäivänä (esim. tabletti) 
        

P.   Päivälevon pakollisuus kaikille lapsille 
        

Q.   Päivälevon pituudesta 
        

R. Korvaavista toiminnoista, jos lapsi ei nuku päiväunia 
        

S.   Lasten yksilöllisen unitarpeen huomioimisesta 
        

T.    Lasten liikkumisen/juoksemisen rajoittamisesta pihalla  
    

    
U.   Lasten liikkumisen/juoksemisen rajoittamisesta sisällä  



16 

HENKILÖKUNNAN KYSELYLOMAKE 

29. Onko joku/jotkut seuraavista  asioista  terveellisen ravitsemuksen, liikkumisen edistämisen ja/tai pai-
kallaanolon vähentämisen esteenä päiväkodissasi? Voit rastia jokaisen väittämän kohdalla useamman 
vastausvaihtoehdon. 

  Ravitsemus 
ja ruoka-
kasvatus 

Liikkuminen Paikallaanolo Ei este 

A.   Oman koulutuksen puute     

B. Suunnitteluajan vähyys     

C. Materiaalien vähyys     

D.   Henkilöstön vähyys     

E.    Olemassa olevat rutiinit     

F.    Turvamääräykset     

G.   Hygieniamääräykset     

H.   Tuen puute lähiesimieheltä     

I.     Tuen puute muulta johdolta      

J.     Tuen puute oman ryhmän muilta  
        työntekijöiltä 

  

 

  

 

  

 

  

 

K.   Yhteistyön puute ruokapalveluhen-
kilökunnan kanssa     

L.   Yhteistyön puute muun henkilökun-
nan kanssa (esim. laitoshuoltaja)     

M.  Yhteistyön puute perheiden kanssa     

30. Onko joku/jotkut seuraavista asioista esteenä terveellisen ravitsemuksen ja/tai ruokakasvatuk-
sen edistämiseen päiväkodissasi?  

  Kyllä Ei 
A.   Sokeripitoisten ruokien ja juomien myyminen 

varainkeruutapahtumissa. 
     

B.   Sokeripitoisten ruokien ja juomien tarjoaminen lapsille päiväkodin 
juhlatilaisuuksissa tai muissa sosiaalisissa tapahtumissa.      

C.   Ruokapalveluiden tarjoajan tai ruoan toimittajan rajoitukset.      

D.   Muu, mikä?____________________________________________                                            
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32. Yleisesti ottaen, pidän itseäni:  
      Erittäin onnellisena 

ihmisenä 
En kovinkaan onnellisena 
ihmisenä    

1 2 3 4 5 6 7 

33. Verrattuna useimpiin ikätovereihini, pidän itseäni:  

Vähemmän onnellisena             Enemmän onnellisena  

1 2 3 4 5 6 7 

Alla on esitetty väitteitä/kysymyksiä onnellisuuteen liittyen. Ympyröi jokaisen väitteen/

kysymyksen kohdalta vaihtoehto, joka mielestäsi kuvaa sinua parhaiten. 

31. Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa? 

1=Täysin eri mieltä 4=Jokseenkin samaa mieltä 
2=Jokseenkin eri mieltä 5=Täysin samaa mieltä 
3=Ei samaa eikä eri mieltä  

  1 2 3 4 5 

A. Minä tuen vanhempien luottamusta omiin kykyihinsä tukea lastaan kasva-
maan ja kehittymään. 

          

B. Minä annan tietoa vanhemmille siitä, miten menetellä, kun lapsen kanssa 
ilmaantuu ongelmia. 

          

C. Minä tuen vanhempia heidän perhe-elämänsä hallinnassa.           

D. Minä rohkaisen vanhempia hankkimaan tietoa, joka auttaa heitä ymmärtä-
mään lasta paremmin. 

          

E. Minä kannustan vanhempia pyytämään apua muilta silloin, kun he sitä tar-
vitsevat. 

          

F. Minä kannustan vanhempia oppimaan uusia tapoja tukea lasta hänen kas-
vussaan ja kehityksessään. 

          

G. Minä tuen vanhempia tunnistamaan/huomioimaan lapsen heikkouksien 
lisäksi myös vahvuudet. 

          

H. Minä pyrin vahvistamaan vanhempien kykyä päättää ja toimia lapseensa 
liittyvissä ongelmissa. 

          

I. Minä varmistan, että vanhemmat ymmärtävät lapsensa rajoitteet.      

J. Minä tuen vanhempien uskoa itseensä hyvinä vanhempina.      

K. Minä rohkaisen lasten vanhempia keskinäiseen vuorovaikutukseen ja tois-
tensa tukemiseen. 

     

L. Minä otan huomioon vanhempien mielipiteet lasten tarvitsemasta päivä-
hoidosta. 

     

M. Minä kannustan vanhempia olemaan säännöllisesti yhteydessä työnteki-
jöihin, jotka hoitavat heidän lapsiaan. 
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36. Seuraavat väittämät koskevat työtäsi ja työpaikkaasi. Vastaa merkitsemällä mielestäsi sopivin 
vaihtoehto. 

1=Harvoin tai ei koskaan 4=Melko usein 
2=Melko harvoin 5=Hyvin usein tai aina  
3=Silloin tällöin  

  1 2 3 4 5 

A. Saatko tarvittaessa tukea ja apua työssäsi työtovereiltasi?           

B. Saatko tarvittaessa tukea ja apua työssäsi lähiesimieheltäsi?           

C. Kuunteleeko lähiesimiehesi tarvittaessa, jos kerrot työhön liittyvistä 
ongelmista? 

          

D. Kuuntelevatko työtoverisi tarvittaessa, jos kerrot työhön liittyvistä on-
gelmista? 

          

E. Arvostaako lähiesimiehesi saavutuksiasi työssäsi?           

F. Tekevätkö työntekijät päiväkodissasi aloitteita?           

G. Kannustetaanko työpaikallasi työntekijöitä miettimään, miten työt voisi 
tehdä paremmin? 

          

H. Arvostatko jäsenyyttä omassa ryhmässäsi tai tiimissäsi?           

I. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi stressaantuneeksi?           

J. Onko työpaikkasi johto kiinnostunut henkilöstön terveydestä ja hyvin-
voinnista? 

          

K. Onko tiedonkulku riittävää työyhteisössäsi?        

L. Toimiiko ryhmäsi tai tiimisi joustavasti?       

M. Onnistuuko ryhmäsi tai tiimisi ongelmien ratkaisussa?        

35. Jotkut ihmiset ovat tavallisesti hyvin onnellisia. He nauttivat elämästään, huolimatta siitä, mitä 
tapahtuu, ja ottavat asioista irti kaiken parhaalla mahdollisella tavalla. Missä määrin tämä 
kuvaus sopii sinuun?  

Ei sovi lainkaan            Sopii hyvin  

1 2 3 4 5 6 7 

34. Jotkut ihmiset ovat tavallisesti melko onnettomia. Vaikka he eivät ole masentuneita, he eivät 
koskaan vaikuta niin onnellisilta kuin he voisivat olla. Missä määrin tämä kuvaus sopii sinuun?  

Ei sovi lainkaan            Sopii hyvin  

1 2 3 4 5 6 7 
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Kiitos vastauksistasi! 

Kommentteja: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

37. Minkälainen on ilmapiiri siinä päiväkotiryhmässä, jossa sinä työskentelet? 
1=Vähän tai ei lainkaan 4=Melko paljon 
2=Melko vähän 5=Erittäin paljon 
3=Jonkin verran  

  1 2 3 4 5 

A.   Kannustava ja tukeva           

B.   Leppoisa ja mukava           

C.   Jäykkä ja sääntöihin perustuva           


