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Saatesanat 
Ruokailu päiväkodissa on lapsen arkeen kuuluva, joka päivä useita kertoja toistuva hetki. Par-
haimmillaan se on tauko leikin keskellä, maistuvan, huolella valmistetun ja kauniisti esille laitetun 
ruoan äärellä. Ruokailu antaa lapselle mahdollisuuden oppia uusia asioita; vieraita makuja, ruo-
kakulttuuria, juhlaa ja arkea, sosiaalisia taitoja, kauniita käytöstapoja jne. Hyvä yhteistyö eri toimi-
joiden kesken on osa laadukasta ruokapalvelua ja sitä kautta osa lapsen hyvää hoitopäivää päi-
väkodissa. Ruokakasvatuskäsikirja ohjaa ja yhtenäistää päiväkodeissa tapahtuvaa ruokailutapah-
tumaa.  

Jyväskylän kaupungin Kylän Kattaus -liikelaitoksen ruokakasvatuskäsikirja on tarkoitettu op-
paaksi ja työkaluksi ruokapalvelun ja päiväkodin henkilökunnalle. Ruokakasvatuskäsikirjaa voi-
daan myös käyttää perhepäivähoidossa ruokakasvatuksen tukena. Siihen on koottu tietoa ravit-
semuksesta, ruokakasvatuksesta sekä päiväkotien ja ruokapalvelun tuottajan Kylän Kattauksen 
yhteisesti sovituista toimintatavoista. Käsikirja perustuu Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasva-
tuksen sekä Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuosituksiin. Käsikirjasta on tiivistelmä, 
jota voidaan jakaa lasten vanhemmille, kun lapsi aloittaa päivähoidon. 

Käsikirjan kirjoittajat ovat asiantuntijoita ruokapalvelusta, varhaiskasvatuksesta ja suun tervey-
denhoidosta. Käsikirjaa ovat kommentoineet Jyväskylän kaupungin ruokakasvatustyöryhmän jä-
senet.  

Kirjoittajat: 

Aila Naalisvaara, lastentarhanopettaja, Jyväskylän kaupunki 

Kukka-Maaria Leivonen, osastonhoitaja, JYTE:n suun terveydenhoito 

Leena Rinneaho-Junikka, palvelupäällikkö, Kylän Kattaus -liikelaitos 

Meiju Viiru, palveluvastaava, Kylän Kattaus -liikelaitos 

Paula Puikkonen, vastaava palvelupäällikkö, Kylän Kattaus -liikelaitos 

Salla Kaurijoki, ravitsemussuunnittelija, Kylän Kattaus –liikelaitos 

 

Ruokakasvatustyöryhmän jäsenet: 

Jukka Janhonen, päiväkodin johtaja 

Eeva Nykänen, ravitsemusterapeutti 

Kaisu Kalliojärvi, erityisavustaja 

Lea Nevala, osastonhoitaja 

Tiina Ruppa, päiväkodin johtaja 

Kirsi Manner, lastentarhaopettaja 

Tuija Oksanen, lastenhoitaja 

Helena Rönkä, lastenhoitaja 

Minna Vainio, lastenhoitaja 

Niina Romo, osastonhoitaja 
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1 Ruokailu varhaiskasvatuksessa 
Tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu ruokailu on osa lapsen varhaiskasvatusta. Tavoit-
teena on, että ruoan laatu täyttää yleiset terveydelliset ja ravitsemukselliset vaatimukset ja että 
sitä tarjotaan riittävästi ja riittävän usein hoitopäivän pituudesta riippuen (esimerkiksi vuorohoito).  

1.1 Ateriarytmi 

Säännöllinen syöminen on terveyttä edistävän ruokavalion perusta. Lapsen syömistä säätelevät 
nälän ja kylläisyyden tunteet. Pienet lapset tarvitsevat usein ruokaa, koska he eivät pysty syö-
mään suuria määriä kerralla. He eivät myöskään pysty käyttämään hyväkseen elimistön energia-
varastoja yhtä tehokkaasti kuin aikuiset. Sen vuoksi energian saannin tulisi jakautua pää- ja vä-
liaterioiden kesken tasaisemmin kuin aikuisilla.  

Säännöllinen ateriarytmi hillitsee nälän tunnetta sekä suojaa hampaita reikiintymiseltä. Se auttaa 
syömään kohtuullisesti yksittäisillä aterioilla ja vähentää houkutusta napostella tai ahmia ruokaa. 
Pitkät ateriavälit sen sijaan altistavat hallitsemattomalle syömiselle ja siten ylipainolle. Sekä lap-
sille että aikuisille suositellaan syömistä 3–4 tunnin välein, mikä tarkoittaa noin 4–6 ateriakertaan 
päivässä. Päiväkodeissa huolehditaan siitä, että lapsen ateriaväli pysyy noin kolmena tuntina, 
ateria-aikoja ja ryhmien aikatauluja sovittelemalla. Samaa rytmiä on hyvä noudattaa kotona niin 
arkena kuin vapaapäivinäkin. 

Lapset eivät syö yhtä paljon joka aterialla. Lasten välillä on eroja siinä, kuinka energiansaanti ja-
kautuu päivän aikana. Toiset syövät selkeästi kolme pääateriaa: aamupalan, lounaan ja päivälli-
sen, jolloin välipalojen merkitys energiansaannin kannalta on pienempi. Toisilla lapsilla ateriat ja 
välipalat ovat suurin piirtein samankokoisia. Tällöin välipalojen laatuun on tärkeää kiinnittää huo-
miota. Aikuiset päättävät tarjolla olevat ruokavaihtoehdot ja lapsi päättää määrän.  

1.2 Leikki-ikäisen monipuolinen ruokavalio 

Lapsen ruokahalu vaihtelee päivittäin ja kausittain. Energiantarpeeseen ja ruokahaluun vaikutta-
vat kasvunopeus, ulkoilu, päivärytmin vaihdokset, unen määrä ja terveydentila. Ravintoaineiden 
saantisuositukset sekä vitamiinien ja kivennäisaineiden suositeltava päivittäinen saanti lapsilla 
löytyvät kansallisista ravitsemussuosituksista Terveyttä ruoasta - Suomalaiset ravitsemussuosi-
tukset 2014. 

Terveyttä edistävä syöminen perustuu kas-
vikunnan tuotteisiin eli täysjyväviljaan, kas-
viksiin, marjoihin ja hedelmiin sisältäen ka-
laa, kasviöljyjä ja muita pehmeitä rasvoja, 
kuten pähkinöitä ja siemeniä sekä rasvatto-
mia ja vähärasvaisia maitovalmisteita. Li-
säksi kokonaisuuteen mahtuu kohtuullisesti 
siipikarjaa ja jonkin verran punaista lihaa.  

 

 

 

https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.3_es-1.pdf
https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.3_es-1.pdf
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1.3 Kasvikset, hedelmät ja marjat 

Kasvikset, hedelmät ja marjat ovat ruokavalion perusta ja niitä tarjotaan joka aterialla. Lapsen tu-
lisi syödä näitä vähintään viisi oman kouran kokoista annosta päivässä. Annoskoko kasvaa lap-
sen kasvaessa.  

1.4 Peruna 

Peruna on sekä ympäristön että ravitsemuksen kannalta hyvä ruoka-aine, sillä se sisältää koh-
tuullisesti hiilihydraatteja ja useita kivennäisaineita (mm. kaliumia ja magnesiumia) ja C-vitamiinia. 
Perunajalosteita ja runsaasti rasvaa sisältäviä perunalisäkkeitä tulisi käyttää vain satunnaisesti.  

1.5 Viljavalmisteet ja viljapohjaiset lisäkkeet 

Viljavalmisteita suositellaan vähintään neljä annosta leikki-ikäiselle lapselle. Annoksella tarkoite-
taan noin yhtä desilitraa keitettyä pastaa, riisiä tai puuroa tai yhtä leipäviipaletta. Annosten määrä 
riippuu lapsen iästä ja energiantarpeesta. Viljavalmisteista valitaan vähäsuolaisia täysjyvää sisäl-
täviä vaihtoehtoja. 

Kuitu ja ravintoaineet sijaitsevat viljan kuoriosassa ja alkiossa ja siksi täysjyväviljavalmisteista 
saadaan runsaasti kuitua, E-vitamiinia, folaattia, tiamiinia, niasiinia, fosforia, kuparia, magnesi-
umia, rautaa, seleeniä ja sinkkiä. Vilja on erityisesti kasvisruokavalioissa hyvä proteiinin lähde. 
Luomuviljatuotteissa on seleeniä tavanomaisia viljatuotteita vähemmän, koska luomuviljan vilje-
lyssä ei käytetä seleeniä sisältäviä lannoitteita. 

Täysjyväviljojen pitkäaikaiset terveyshyödyt perustuvat niiden sisältämiin kuituihin. Kuidun saanti-
suositus 2–5-vuotiailla lapsilla on 10–15 g/vrk ja 6–9-vuotiailla 15–20 g/vrk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Maitovalmisteet 

Leikki-ikäiselle suositellaan neljä desilitraa maitovalmisteita (maito, piimä ja muut hapanmaitoval-
misteet) ja yksi viipale juustoa päivittäin. Tämä määrä riittää turvaamaan kalsiumin ja jodin saan-
nin. Maitovalmisteet sisältävät luontaisesti runsaasti hyvänlaatuista proteiinia, riboflaviinia, B12-
vitamiinia ja sinkkiä. Maitoon lisätään D-vitamiinia.  Jos käyttää kasvipohjaisia juomia maidon kor-
vaajina, niiden kalsium-, jodi- ja D-vitamiinipitoisuudet kannattaa tarkistaa, koska pitoisuudet vaih-
televat eri valmistajilla. Riisimaitoa ei suositella käytettäväksi ruokajuomana alle 6-vuotiailla lap-
silla raskasmetallipitoisuuksien vuoksi. Maidon rasva on pääasiassa tyydyttynyttä rasvaa, joten 
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maitovalmisteet kannattaa valita rasvattomina tai vähärasvaisina. Maito, piimä, jogurtti ja viili sai-
sivat sisältää korkeintaan 1 % rasvaa. Juustoista on hyvä valita vähemmän suolaa ja enintään 17 
% rasvaa sisältäviä tuotteita.  

Proteiinin saanti on Suomessa keskimäärin riittävää, eikä proteiinitäydennettyjen maitotuotteiden 
käyttöön ole tarvetta. Runsasproteiinisia maitovalmisteita ja juomia ei suositella lapsille päivittäi-
seen käyttöön. Lapsilla liiallinen proteiinin saanti kuormittaa munuaisia. 

1.7 Liha, kala, kananmuna ja palkokasvit 

Liha, kala, kananmuna ja palkokasvit ovat maidon ohella hyviä proteiinin lähteitä. Kalaa suositel-
laan vähintään 2–3 kertaa viikossa eri kalalajeja vaihdellen. Kalan rasva on terveydelle paras 
vaihtoehto. Broileria ja kalkkunaa suositellaan syötäväksi 2–3 kertaa viikossa. Siipikarjan liha on 
vähärasvaista ja rasvan laadultaan parempaa verrattuna punaiseen lihaan. Leikki-ikäiselle suosi-
teltava annos kypsää punaista lihaa (sika, nauta ja lammas) mukaan lukien makkarat ja lihaleik-
keleet ovat enintään 250 g viikossa, joka on puolet aikuisille suositellusta annoksesta. Lihatuot-
teista on hyvä valita mahdollisimman vähärasvainen ja vähäsuolainen tuote. Punainen liha, mak-
karat ja lihaleikkeleet eivät kuulu lasten päivittäiseen ruokavalioon. 

Kananmuna sisältää monia ravintoaineita, mutta sen keltuainen sisältää runsaasti kolesterolia. 
Jos veren kolesteroli on kohonnut ja suvussa esiintyy korkeaa kolesterolia, kananmunan käyttöä 
on syytä rajoittaa 2–3 kappaleeseen viikossa. 

Kasvikunnan hyviä proteiininlähteitä ovat täysjyvävilja, palkokasvit eli pavut, herneet, linssit ja 
soija eri muodoissaan. Soijaproteiini vastaa näistä laadultaan parhaiten eläinperäistä proteiinia. 
Palkokasveja suositellaan käytettäväksi proteiinin lähteenä pääaterioilla viikoittain. 

1.8 Rasvat 

Kasviöljyt ja margariinit sisältävät runsaasti pehmeää rasvaa, minkä vuoksi niiden tulisi olla näky-
vän rasvan lähteitä ruokavaliossa. Päivittäin suositeltava näkyvän rasvan määrä ruokavaliossa 
leikki-ikäisille on 20–30 g (1,5–2 rkl kasviöljyjä tai 4–6 tl kasvimargariinia). Leipärasvana tulisi 
käyttää vähintään 60 % rasvaa sisältävää kasvimargariinia. Rypsiöljy on erityisen hyvä välttämät-
tömien rasvahappojen lähde suomalaisessa ruokavaliossa. Salaatinkastikkeeksi suositellaan öljy-
pohjaista kastiketta tai kasviöljyä sellaisenaan. Ruoanvalmistusrasvana käytetään tarvittaessa 
kasviöljyä, juoksevaa kasviöljyvalmistetta tai 60–70 % rasvaa sisältävää kasviöljymargariinia.  

Piilorasva on nimensä mukaisesti rasvaa, joka ei näy tuotteista päällepäin. Piilorasvan lähteitä 
ovat mm. maito- ja lihavalmisteet, leivonnaiset ja keksit. Suomalaiset saavat keskimäärin 2/3 ras-
vasta piilorasvana. Piilorasva on laadultaan kovaa rasvaa ja sen saantia pitäisi edelleen vähen-
tää. Piilorasvan saantia voi vähentää valitsemalla maitovalmisteista mahdollisimman vähän ras-
vaa sisältävät tuotteet, liha ja leikkeleet vähärasvaisena sekä vähentämällä makkaroiden ja ras-
vaisesta lihasta valmistettujen ruokien käyttöä. Suolaiset ja makeat leivonnaiset, keksit, murot ja 
sipsit ovat myös piilorasvan lähteitä, eikä niitä pitäisi syödä päivittäin. 

Pähkinät, mantelit ja siemenet sekä hedelmistä avokado ovat myös hyviä pehmeän rasvan läh-
teitä. Suolaamattomina, sokeroimattomina tai muulla tavoin kuorruttamattomia pähkinöitä, mante-
leita ja siemeniä voi nauttia lajeja vaihdellen. Leikki-ikäiselle sopiva annos on noin 15 g päivässä 
eli 100 g viikossa. Määrärajoitus on perusteltu, sillä pähkinät ja mantelit sisältävät erityisen run-
saasti energiaa korkean rasvapitoisuutensa vuoksi. Pellavan ja muiden öljykasvien siementen 
korkeiden raskasmetallipitoisuuksien vuoksi niitä suositellaan lapsille vain noin yksi ruokalusikalli-
nen (6–8 g) päivässä tuotteita vaihdellen.  
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1.9 Sokeri 

Enintään 10 % päivittäisestä energiasta saa tulla sokerista. Maidon, hedelmien, marjojen ja kas-
visten luontaista sokeria ei tarvitse varoa. Suositus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kaksivuotiaan 
keskimääräinen energiantarve on 1200 kcal, josta sokeria voi olla enintään 30 g (2 rkl), vastaa-
vasti 5-vuotiaan lapsen 1500 kcal keskimääräisestä energiantarpeesta sokeria voi olla 38 g (2,5 
rkl). Määrä ei ole suuri, ja sen saa helposti tavanomaisista ruoista.  

Elintarvikkeiden ravintoarvomerkintä sisältää tiedon sokerin määrästä. Tästä ei kuitenkaan voi 
päätellä lisätyn sokerin määrää tuotteessa, sillä sokereihin lasketaan lisätyn sokerin lisäksi myös 
raaka-aineissa luonnostaan oleva sokeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10  Suola 

Koska natriumia esiintyy luontaisesti lähes kaikissa elintarvikkeissa, sitä saadaan riittävästi ilman 
että ruokaan lisätään yhtään suolaa. Suolaa on runsaasti säilykkeissä, mausteseoksissa ja maus-
tekastikkeissa. Suomalainen saa eniten suolaa leivästä. Vaikka leivän suolapitoisuus on runsas-
suolaisiin elintarvikkeisiin verrattuna pieni, sen merkitys suolan saannissa on monelle suuren 
käyttömäärän takia erittäin merkittävä. Alle 2-vuotiaiden suolan saanti saa olla enintään 2 g/vrk 
(noin 0,5 tl) ja 2–10-vuotiaiden enintään 3–4 g/vrk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sokerilla makeutetut mehut ja limsat 

• Sokerilla makeutetut mehukeitot ja kiisselit 

• Jogurtit, viilit ja vanukkaat 

• Murot ja myslit 

• Karkit ja suklaa 

• keksit ja muut makeat leivonnaiset 

• jäätelö 

Runsaasti lisättyä sokeria sisältäviä elintarvikkeita 

Esimerkki päivittäisistä suolan saannin lähteistä:  

     Suolaa (NaCl) g 

4 viipaletta (120g) leipää (1,2% suolaa)  1,4 g 

1viipale juustoa (8g)    0,1 g 

1 annos keittoa (200g)    1,0 g  

1 annos kastikeruokaa (250g)   1,2 g 

Yhteensä     3,6 g 
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2 Ruokakasvatus 

2.1 Ruokaosaaminen 

Aikuisen tehtävänä omassa ruokaosaamisessaan on tuottaa lapselle ruokailoa rakentaen samalla 
myönteistä suhdetta ruokaan ja syömiseen sekä toimimalla niin, että lapsi kiinnostuu ruuasta ja 
laajemmin ruokamaailmasta. Lisäksi aikuisen on huolehdittava lapsen ruokarytmistä ja siitä, että 
lapselle tarjotaan terveellistä ruokaa. Lapsen on tärkeä opetella mahdollisimman pienestä pitäen 
syömään terveellisesti ja monipuolisesti, sillä makutottumuksia on vaikeaa muuttaa myöhemmällä 
iällä. Neofobia eli varautuneisuus uusia ruokia kohtaan on tyypillistä 2–3-vuotiaana. Lapsi tarvit-
see 10–15 ajallisesti lähekkäin tapahtuvaa maistamiskertaa tottuakseen uusiin makuihin ja ruo-
kiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leikki-ikäisen syömään oppimisen vaiheet 

(Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille 2016) 

 
2-3v Omatoiminen ruokailu, yhdessä syömisestä nauttiminen – ruokailu 

Ruokailuvälineiden käyttöön harjaantuminen 

Aktiivinen uusiin ruokiin tutustuminen kaikilla aisteilla 

Ruokasanaston laajeneminen, ruokien nimeäminen, ruokapuheen ke-
hittyminen 

 

4-6 v Yhdessä syöminen, hyvät pöytätavat ja siisti ruokailu 

Itselle sopivan annoksen arviointi, omatoiminen annostelu 

Osallistuminen ruokatehtäviin 

Uusia ruokaelämyksiä 

Ruokapuheen rikastuminen 
 

7 v- Itsenäinen ruokailu, leivän voitelu, perunoiden kuorimien 

Pienet itsenäiset ruoanvalmistustehtävät 

Osallisuuden kehittyminen 

Kehittynyt ruokapuhe 
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2.2 Ruokailu kotona 

Kolme tärkeintä ruokatavoitetta perheessä ovat: 

• yhdessä syöminen 

• kasvisten, hedelmien ja marjojen runsas käyttö 

• sokeripitoisten tuotteiden käytön vähentäminen 

Säännöllinen ateriarytmi on tärkeää. Päivään kuuluu aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala. 
Tarvittaessa syödään 1–2 välipalaa. Ruokaelämykset karttuvat monipuolisesti maistellen.  

 

 

 

 

 

 

  

Ruokailutilanteen pelisäännöt 

• Koko perhe syö yhdessä saman pöydän ääressä mahdollisimman 
usein, vähintään kerran päivässä 

• Lapsi ottaa aikuisilta mallia. 

• Sanotaan kiitos ja ole hyvä. 

• Aikuinen päättää mitä syödään, lapsi päättää määrän.  

• Ei haittaa, vaikka ruoka ei maistu. Seuraavalla aterialla on todennä-
köisesti isompi nälkä. 

• Lasta ei saa pakottaa maistamaan, mutta kannustaa senkin edestä.  

• Ruoka ei ole lohdutuspalkinto eikä rangaistus. 

• Arkena syödään arkiruokaa, muuten juhla ei maistu juhlalta. 
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2.3 Varhaiskasvatuksen ruokakasvatus 

Pienen lapsen ruokatottumukset muovautuvat vahvasti jo varhaislapsuudessa ja kodin ulkopuoli-
sella varhaiskasvatuksella on tällöin suuri merkitys lapsen hyvinvoinnin tukemisessa. Varhaiskas-
vatuksessa ruokakasvatus on kaikkea sitä, mikä liittyy lapsen maailmassa ruokaan tai ruokailuun; 
puhumme ruuasta, kasvatamme ja valmistamme sitä, mainostamme ruokaa, juhlimme ruuan ym-
pärillä jne. Puhumme puhtaudesta, pesemme kädet ennen ruokailua ja opettelemme kauniita ruo-
kailu- ja käytöstapoja. 

Ruokakasvatukseen kuuluu myös kestävän kehityksen näkökulma, jolloin luonnosta saatu ruoka 
tai esimerkiksi ruuan hävikki joukkoruokailussa ovat tärkeitä lähtökohtia ruokaoppimista suunni-
teltaessa.  

2.4 Sapere-ruokakasvatusmenetelmä vie lapset ruuan aistikokemuk-
siin 

Sapere-ruokakasvatusmenetelmä pyrkii herättämään lasten luontaisen kiinnostuksen ja uteliai-
suuden ruokaa ja syömistä kohtaan. Sapere on latinaa ja tarkoittaa ”maistua” tai ”tuntea makua”, 
mutta sillä on viitattu myös verbiin tietää tai ymmärtää. Sapere-ruokakasvatusmenetelmä painot-
taa jokaisen lapsen yksilöllisiä ruoka-aistimuksia ja rohkaisee niiden ilmaisemista. Sapere-ruoka-
kasvatuksen tavoitteena ovat lapsilähtöisyys ja lapsen osallistaminen omaan ruokaoppimiseensa. 
Lapsen kokemus ruoka-aistimuksestaan on lähtökohta, jonka pohjalta edetään. Lapsia rohkais-
taan tekemään ja tutkimaan ruokaan liittyviä asioita. Ruokamaailmaan suuntautuva tutkiva oppi-
minen kehittää lapsen ruokapuhetta ja kielellisiä valmiuksia.  

Sapere-menetelmän vahvuutena on kokemuksellisuus ja lapsen osallistamisen tukeminen. Se 
kehittää lapsen kielellisiä valmiuksia, huomioi leikin ja aistien kautta tapahtuvan oppimisen sekä 
vahvistaa lapsen karkea- ja hienomotorisia taitoja. Sen avulla voidaan yhdistää varhaiskasvatuk-
sen eri osa-alueita, kuten taide-, ympäristö-, ja liikuntakasvatusta sekä musiikkia ja matemaattisia 
perustaitoja. Sapere-menetelmä on käytössä varhaiskasvatuksessa ja siitä on maininta varhais-
kasvatussuunnitelmassa.  

Sapere-menetelmää voidaan hyödyntää myös pedagogisessa ruokalistassa. Pedagogisen ruoka-
listan suunnittelussa otetaan huomioon ruokaan liittyvät aistikokemukset ruokalaji- sekä raaka-
ainevalinnoissa sekä ruokavalion monipuolistaminen lisäämällä erityisesti kasvisten, marjojen ja 
hedelmien tarjoamista.  
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2.5 Suun terveyden edistäminen osaksi varhaiskasvatuksen arkea 

Hyvän suun terveyden ylläpitämisessä ja hyvien tapojen juurruttamisessa varhaislapsuudessa 
tarvitaan sekä vanhempien että varhaiskasvatuksen hyvää esimerkkiä. Suun terveyden hoito 
koostuu pienistä arkipäivän asioista. Terveellinen ja monipuolinen ravinto, vesi janojuomana, 
säännölliset ruokailuajat, mutans-streptokokkitartunnan välttäminen ja hyvän suuhygienian nou-
dattaminen ovat lapsen terveyden kannalta tärkeitä. Hampaiden harjaus aamuin illoin fluoriham-
mastahnalla on suun hoidon kulmakivi ja fluorihammastahnan käytöstä on ikäkohtaiset suosituk-
set.  

Napostelu, makeat välipalat ja juomat ovat lasten hampaille vaaratekijöitä. Hampaat kestävät 5-6 
happohyökkäystä päivässä. Napostelu aiheuttaa sen, että happohyökkäyksiä tulee toistuvasti, 
minkä vuoksi hampaat eivät saa ”lepotaukoja”. Ksylitoli katkaisee happohyökkäyksen ja palauttaa 
suun pH:n normaaliksi. Tämän vuoksi ksylitolia suositellaan kaiken ikäisille aterioiden jälkeen vä-
hintään kolme kertaa päivässä. Varhaiskasvatuksessa ksylitoli on hyvä ottaa jokapäiväiseksi ta-
vaksi ja suuhun hyvin liukenevia pastilleja voi antaa valvotusti jo pienemmillekin lapsille. Ksylito-
lilla voi olla aluksi vatsaa ärsyttäviä vaikutuksia, joten ksylitolin käyttö kannattaa aloittaa pienillä 
annoksilla. Purukumia voi antaa lapselle, kun hän oppii pureskelemaan sitä nielemättä eli noin 3-
vuotiaana.  

Pieniä lapsia ei pidä totuttaa sokerisiin ruokiin ja juomiin. Sipsit, karkit ja limsat kuuluvat edelleen 
vain kerran viikossa pidettävään herkkuhetkeen eikä niitä tule tarjota varhaiskasvatuksessa. Lap-
silla yleisimpiä sokerinlähteitä ovat karkkien ja suklaan lisäksi mehut ja sokeroidut juomat, ma-
keutetut maitotuotteet, aamiaismurot sekä sokeroitu kaakao. Varhaiskasvatuksessa olisi hyvä 
kiinnittää huomio myös juhlapäivien tarjoiluun, jotta syntymäpäiviä juhlistettaisiin muuten kuin her-
kuttelemalla, esimerkiksi järjestämällä terveellistä naposteltavaa, kuten hedelmiä.  

3 Ruokapalvelu 

3.1 Ruokalistasuunnittelu 

Jyväskylässä kouluissa ja päiväkodeissa on pääosin yhteinen ruokalista. Ruokalistan suunnitte-
lussa lähtökohtana ovat lapsiperheille tarkoitetut ruokailusuositukset sekä kouluruokailusuosituk-
set. Suositukset määrittelevät eri-ikäisille lapsille sopivat annoskoot, ravintoaineiden oikeat suh-
teet, rasvan laadun sekä suolan, kuidun ja sokerin määrän. Ruoan valmistuksessa eri asiakas-
ryhmien tarpeet huomioidaan mm. maustamisessa sekä eriyttämällä ruokalistaa vasta päiväko-
dissa aloittaneet taaperot huomioiden.  

Aamiaisella tarjolla on pääsääntöisesti puuroa ja vaihdellen kauden kasviksia, marjoja ja hedel-
miä. Välipalat koostuvat erilaisista kiisseleistä, puuroista, jogurteista ja rahkoista, jotka valmiste-
taan itse ja makeutetaan maltillisesti. Kaikilla aterioilla on tarjolla leipää, kasvirasvalevitettä sekä 
ruokajuoma. Lounaalla tarjotaan ruisleipää ja muilla aterioilla vaihdellen erilaisia leipälaatuja.  

Kylän Kattauksessa on käytössä vakioruokaohjeet, mikä tarkoittaa, että kaikissa Kylän Kattauk-
sen keittiöissä käytetään samaa ruokaohjetta ruoanvalmistuksessa. Tällä varmistetaan se, että 
kaikissa päiväkodeissa ruoka on tasalaatuista ja ravitsemussuositusten mukaista. Käytössä on 
kaksi kuuden viikon perusruokalistaa, joita käytetään vuorotellen. Riittävän pitkällä kierrolla ruo-
kalista saadaan vaihtelevaksi ja lapsille mieluisia ruokia saadaan monipuolisesti tarjolle. Suosi-
tukset ohjaavat ruokalistasuunnittelua viikkotasolla. Ruokalista kootaan tutuista keitoista, kastik-
keista ja vuokaruuista sekä eri pääraaka-aineista suositusten mukaisesti. Kasvisvaihtoehto on 
tarjolla päivittäin, mikäli tarjoilulinjastossa on tilaa. Uusia makuja tuodaan ruokalistalle säännölli-
sesti. Vuoden kierto ja erilaiset juhlat huomioidaan suunnittelussa. Ateriakokonaisuuksien väriin, 
rakenteeseen ja eri komponenttien yhteensopivuuteen kiinnitetään huomiota, jotta annos on mah-
dollisimman houkutteleva.  

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131834/Syo%C2%A6%C3%AAda%C2%A6%C3%AAa%C2%A6%C3%AAn_ja_opitaan_yhdessa%C2%A6%C3%AA_korjattu_5.2017_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131834/Syo%C2%A6%C3%AAda%C2%A6%C3%AAa%C2%A6%C3%AAn_ja_opitaan_yhdessa%C2%A6%C3%AA_korjattu_5.2017_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3.2 Erityisruokavaliot  

Terveydellisistä syistä erityisruokavaliota noudattavalle lapselle tarjotaan päivähoidossa hänelle 
sopivaa ja turvallista ruokaa. Erityisruokavaliot edellyttävät terveydenhoitajan tai lääkärin todis-
tusta. Näin varmistetaan, että ruokavalion tarve on asianmukaisesti diagnosoitu ja että lapsi saa 
mahdollisimman monipuolisesti eri ruoka-aineita. Päiväkodissa tarjottavat ateriat sekä tarvittavat 
erityisruokavaliot valmistetaan keittiön hankintakanavien kautta saatavista raaka-aineista. Haas-
tavien erityisruokavalioiden toteuttamiseksi tulee järjestää yhteisiä palavereja, joissa ovat mukana 
lapsen vanhemmat tai huoltajat, päiväkodin hoitohenkilöstöä ja ruokapalvelun edustaja. Erityis-
ruokavaliot tarkistetaan vähintään vuosittain, jotta vältytään turhilta rajoituksilta. Pysyvää ruoka-
valiohoitoa edellyttävistä sairauksista, kuten diabetes tai keliakia, tarvitaan kertaluontoinen ilmoi-
tus.  

3.3 Kasvisruokavaliot 

Kasvisruokavaliot ja eettiset ruokavaliot toteutetaan lapsen huoltajien ilmoituksen perusteella. 
Leikki-ikäisen kasvisruokavalio kannattaa toteuttaa lakto-ovo-vegetaarisena, jolloin ruokavalioon 
sisältyy kasvikunnan tuotteiden lisäksi maitovalmisteita ja kananmunaa. Kasvisruokavalio on huo-
lellisesti koottuna lapsille ravitsemuksellisesti riittävä ja turvallinen. Täysipainoisen vegaaniruoka-
valion tarjoaminen varhaiskasvatuksessa edellyttää erityistä elintarviketietoutta ja ravitsemusasi-
antuntemusta. 

3.4 Ruoka-allergia 

Ruoka-allergiaepäilyjä esiintyy runsaasti, mutta tutkimuksin varmistettu esiintyvyys lapsilla on iän 
mukaan 3–9 %. Tyypillisimpiä lasten ruoka-allergioiden aiheuttajia ovat maito, kananmuna, kala, 
gluteenia sisältävät viljat (vehnä, ohra, ruis) sekä palkokasvit. Ruoka-allergiat ovat vakavuudel-
taan erilaisia: toisille tulee lievää suun kutinaa ja toiset saavat vakavan allergisen reaktion. Suurin 
osa allergioista häviää kouluikään mennessä, mutta osalle allergia jää pysyväksi. Lievissä oi-
reissa ei tarvita erityisruokavaliota. Lievät ruoka-allergiat liittyvät usein siitepölyallergian ristialler-
giaan, jolloin raa’at juurekset ja hedelmät aiheuttavat mm. suun kutinaa. Osa allergeeneista 
muuntuu käsittelyn myötä. Esimerkiksi porkkana tai omena kypsennettynä voi sopia, vaikka raa-
kana aiheuttaisivatkin oireita. Myös voimakas kuumennus voi vähentää maidon ja kananmunan 

• Kala- ja broileriruokia 2–3 kertaa viikossa (kerran viikossa kalaa) 

• Kasvisruoka kerran viikossa 

• Punaista lihaa 1–2 kertaa viikossa 

• Makkararuoka kerran kolmessa viikossa 

   

Ruokalistan pääruokien vaihtelu 

https://www.jyvaskyla.fi/ruokapalvelu/erityisruokavaliot
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proteiinien allergeenisuutta niin, että osa kananmuna- ja maitoallergisista sietää voimakkaasti 
kuumennettuja tuotteita. Mikäli lapsella on vakavia tai hengenvaarallisia oireita aiheuttavia ruoka-
allergioita, tarvitaan lääkärintodistus, joka on aina määräaikainen. Ruokapalvelun kanssa sovi-
taan selkeät toimintatavat (valmistus, säilytys, tarjoilu) esimerkiksi kontaminaation välttämiseksi 
sekä inhimillisen erehdyksen tai poikkeavien tilanteiden varalle. Kun kyseessä on vaikea tai hen-
genvaarallinen ruoka-allergia, on suositeltavaa yhteistyössä keskustella siitä, miten allergiat ote-
taan huomioon ruokailutilanteessa ja vakavat allergiset reaktiot hoidetaan.  

3.5 Keliakiaruokavalio 

Keliakia on elinikäinen sairaus, jossa vehnän, ohran ja rukiin sisältämä valkuaisaine, gluteeni, ei 
sovi. Sen hoito on elinikäinen gluteeniton ruokavalio. Ehdotonta gluteenitonta ruokavaliota nou-
dattamalla estetään välittömien, hyvinvointia ja terveyttä haittaavien oireiden ilmaantuminen (vat-
saoireet, ihottuma, huono ravitsemustila, painon lasku, raudanpuuteanemia, lapsettomuus, luus-
ton haurastuminen). Keliakiaruokavalio sisältää gluteenittomia elintarvikkeita ja gluteenitonta kau-
raa eli kauraa, joka ei ole tuotantoprosessin missään vaiheessa kontaminoitunut gluteenipitoisilla 
viljoilla. Sopivia viljoja ovat myös esimerkiksi riisi, hirssi, maissi, tattari, kvinoa ja teff.  

3.6 Aterioiden tilauskäytännöt 

Aterioiden tilaaminen tapahtuu sähköisen Web-Mysli-tilausjärjestelmän kautta keskuskeittiöstä. 
Tilausjärjestelmään tehty tilaus siirtyy automaattisesti laskutukseen. Päiväkodin keittiön palvelu-
vastaava tekee ateria- ja tuotetilaukset viikoittain päivähoitohenkilökunnalta saatujen lapsimää-
rien perusteella. Ateriamäärät lasketaan vanhempien ilmoittamien hoitoaikojen mukaan.  

3.7 Ruoanvalmistus 

Päiväkotiruokaa valmistetaan Vaajakosken, Palokan, Kuokkalan, Ristonmaan ja Korpilahden kes-
kuskeittiöissä, sekä Vesangan koulun keittiössä. 

Lounas- ja päivällisruoka valmistetaan keskuskeittiöissä, josta se kuljetetaan päiväkodin keittiöön. 
Kuljetukseen käytetään lämpövaunuja ja lämpölaatikoita, jotka pitävät ruoan lämpimänä ja suojat-
tuna kuljetuksen aikana. Kuljetusyritykset huolehtivat siitä, että käytössä olevat ajoneuvot sovel-
tuvat ruokien ja elintarvikkeiden kuljettamiseen omavalvonnan edellyttämien hygieniavaatimusten 
mukaisesti. 

Päiväkodin keittiöissä kypsennetään lämpimät lisäkkeet kuten kasvikset, perunat, pasta ja riisi, 
sekä valmistetaan aamupala, välipala ja leivotaan mahdollisuuksien mukaan vaalea leipä, säm-
pylät jne.  

Yksityisten päiväkotien kanssa käydään sopimusneuvottelut, joissa yhdessä asiakkaan kanssa 
neuvotellaan palveluntarve. Keskuskeittiöt hoitavat yksityisten päiväkotien palvelun sopimuksen 
mukaan. 
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4 Sydänmerkki-ateria 
Sydänmerkkiateriajärjestelmä on keino viestittää ravitsemussuositusten toteutumisesta päiväkoti-
ruokailussa. Kylän Kattauksen päiväkotiruokailussa sydänmerkin käyttöoikeus on ollut vuodesta 
2018 lähtien. Sydänmerkkiaterioita tarjotaan useana päivänä viikossa. Ruokalistalle on merkitty 
päivät, jolloin sydänmerkkikriteerit täyttävä ateria on tarjolla.  

Sydänmerkkiateriassa kaikkien aterianosien pitää täyttää ravitsemukselliset kriteerit. Ravitsemus-
laatua kuvaavat kriteerit koskevat rasvan määrää ja laatua, suolan määrää ja joidenkin ate-
rianosien kohdalla myös kuidun määrää. Erilaisille pääruoille on omat kriteerit. Pääruoan lisäksi 
Sydänmerkkiateriaan kuuluu vähäsuolaista leipää levitteineen, maitoa tai piimää ruokajuomaksi 
sekä salaattia öljypohjaisen salaatinkastikkeen kanssa tai muuta tuoretta kasvista tai hedelmää. 
Sydänmerkkiateriasta on esillä malliannos tai -kuva, joka auttaa aterian koostamisessa monipuo-
liseksi.  
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5 Makuaakkoset-diplomi 
Makuaakkoset-diplomi® on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuk-
sellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä. Diplomin myön-
tämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry. Päiväkodin osalta kysymyksiin vastaa päiväkodin joh-
taja ja ruokapalvelujen osalta päiväkodin keittiön palveluvastaava. On suositeltavaa, että yhteis-
työhön osallistuu myös laajemmin päiväkodin kasvatus- ja ruokapalveluhenkilöstöä. Halutessa 
mukaan voidaan kutsua myös esimerkiksi vanhempaintoimikunnan edustaja ja terveydenhoitaja.  

Diplomin saadakseen, käydään kysymyspatteriston avulla keskustelua, jossa voidaan pohtia ole-
massa olevia käytäntöjä ja saada ideoita toiminnan kehittämiseksi sekä yhteistyön paranta-
miseksi. Diplomin kysymyssarjaa voidaan käyttää apuna oman toiminnan tarkastelussa ja sen 
vertaamisessa suositusten mukaiseen toimintaan ja hyviin käytäntöihin. Kylän Kattauksen kai-
kissa päiväkotien keittiöissä Makudiplomi on suoritettu yhteistyössä päiväkodin kanssa. Diplomi 
uusitaan kolmen vuoden välein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ruuan tarjoilu 

6.1 Ruokailu ruokasalissa 

Ruokailu tapahtuu ruokasalissa, mikäli päiväkodissa sellainen on. Ihan pienimmille ruoka voidaan 
pakata vaunulle osastolla tarjottavaksi. Pienimpien ruokailut keskitetään 1–2 päiväkotiryhmään, 
päiväkodin koosta riippuen. Keittiön henkilökunta laittaa ruoan esille ruokasalin tarjoilulinjastoon. 
Linjastossa on lämpimän ruuan lisäksi tarjolla salaatit, leivät, levite ja juomat. Linjastossa on mah-
dollisuuksien mukaan ensin tarjolla tuoretuotteet kuten salaatit, tällä ohjataan lapsia vihannesten 
ja juuresten syömiseen. Salaatti on esillä linjastossa ryhmittäin ja lapsi voi valita siitä itselleen 
mieluisia salaatin osia. Joitakin salaatteja on tarjolla valmiiksi sekoitettuna. Ruoan tarjolle asette-
lussa huolehditaan kauniista esillepanosta. Linjaston siisteydestä huolehditaan koko ruokailun 
ajan. 

6.2 Ruokailu päiväkodin osastolla 

Keittiössä ruoka laitetaan tarjolle vaunuille kuljetettavaksi päiväkodin osastoille. Päiväkodin henki-
lökunta hakee osastolle menevän ruokavaunun keittiöstä ja palauttaa sen takaisin välittömästi 
ruokailun päättyessä.  
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Osastoruokailussa päivähoitohenkilöstö vastaa siitä, että ruoka pysyy tarjoilulämpimänä ruokailun 
ajan. Ruokaa ei jaeta lasten lautasille jäähtymään liian aikaisin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Ruokailu vuorohoidossa 

Vuorohoidossa lapsi saa hoitopäivän aikana päivällisen ja iltapalan. Päivällinen tarjotaan klo 
17.30 kaikille paikalla oleville lapsille. Päivällisen pääruoka on pakattu lämpölaatikkoon ja muut 
aterian osat ovat sovitussa paikassa keittiön kylmiössä. Iltapala on pakattu keittiön kylmiöön. Ha-
lutessaan päiväkodin henkilökunta voi viedä päivällisen tai iltapalan tarvikkeet osastolla olevaan 
jääkaappiin. 

6.4 Vastuu erityisruokavalioiden turvallisuudesta 

Keittiön palveluvastaavan vastuulla on erityisruokavalioiden tilaaminen tai valmistus ja tarjoiluas-
tian merkitseminen lapsen etunimellä. Päiväkodin hoitohenkilöstöllä on vastuu siitä, että lapsi syö 
vain hänelle tarkoitetun ruoan. Erityisen tärkeää tämä on niiden lasten kohdalla, joilla on vaikeita 
henkilökohtaisia erityisruokavalioita.  

Kaikista erityisruokavalioista on tiedot keittiössä, yhteisesti sovitussa paikassa, josta ne on 
helppo tarkistaa. Lasten erityisruokavaliot ovat päiväkodin hoitohenkilökunnan ja sijaisten tie-
dossa. 
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6.5 Ruokailukäytännöt 

Ruokailu on iloinen asia. Ruokailuaikataulu suunnitellaan siten, että ruokailutilanne pysyy miellyt-
tävänä ja kiireettömänä. Päivähoitohenkilöstö vastaa lasten ohjauksesta ruokailun aikana. Keittiö-
henkilöstö on osa päiväkodin aikuisia ja osallistuu omalta osaltaan ruokakasvatustyöhön. 

Lapset ottavat ruuan linjastosta päivähoitohenkilökunnan avustuksella. Malliannos ohjaa ruokai-
lua. Ruoan määrää ei rajoiteta, kuin poikkeustilanteessa esim. jäätelö tai muu vastaava herkku. 
Ruokailutilanteessa lasta kannustetaan maistamaan ja syömään, ruokaa ei tuputeta eikä sitä pa-
koteta syömään. Maistamisesta annetaan kiitosta. Päivähoitohenkilökunta kertoo vanhemmille 
lapsen ruokailuun liittyvistä havainnoista.  

Päiväkodin hoitohenkilöstöllä on mahdollisuus syödä työnantajan tukema luontaisetuateria yh-
dessä lasten kanssa, jolloin lasten ohjaaminen ruokailutilanteessa helpottuu. Henkilökunnan 
omien eväiden syöminen tapahtuu henkilökunnan taukotilassa.  

6.6 Retkiruokailu 

Liikunta- ja luontokerhoissa lounas tai välipala nautitaan usein eväspakettina ulkona. Eväspaketin 
lisäksi kerhoihin voi tarvittaessa tilata muita tuotteita hinnallisena. Retkieväät ovat helposti syötä-
viä ja mukaan pakattavia. Eväät pakataan rasioihin ja niiden kuljettaminen luontoon tehdään 
mahdollisimman helpoksi. Eväsjuomana on vesi. Retkillä käytetään omia muovimukeja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Muu ruokapalvelu 

Keittiöstä voidaan tilata päiväkodin tarvitsemat muut palvelut erikseen hinnoiteltuna. Erityistilan-
teisiin keittiöstä on mahdollisuus tilata elintarvikkeita, jotka laskutetaan aterialaskutuksen yhtey-
dessä. Päiväkodilla on myös mahdollisuus tilata juhlatarjoiluja keittiöstä, esim. äitien- ja isänpäi-
vien juhlintaan ja vanhempainiltoihin. 
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7 Omavalvonta 
Keittiössä työskentelee ruokapalvelualan ammattilaisia, jotka noudattavat omavalvontaa suunni-
telman mukaan. Omavalvonta perustuu elintarvikelakiin ja sisältää keittiössä elintarvikkeiden kä-
sittelyyn ja keittiön puhtauteen liittyvät asiat. Terveystarkastaja käy palvelukeittiöissä säännölli-
sesti. Tarkastuksesta tehdään Oiva-raportti, joka kertoo, että kuinka hyvin keittiön henkilökunta 
on tehtävässä onnistunut. Oiva-raportti on näkyvillä keittiössä tai sen läheisyydessä. 
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8 Ateriasisällöt ja -kuvat  

 

 

 

Aamupala 

Puuro tai murot 

Tuoreannos 

Leipä/sämpylä/riisipiirakka 

Kasvisrasvalevite 

Juomana rasvaton maito / kaakao 

 

 

 

 

 

Lounas 

Pääruoka 

       Kastike/pihvit/pyörykät/mureke 
       Pataruoka/vuokaruoka 
       Keitto ja proteiinilisäke 

Tuoreannos 

Energialisäke 

       Peruna/pasta/riisi/ohra/perunasose 

Leipä 

Kasvisrasvalevite 

Ruokajuomana rasvaton maito/piimä 

 

 

Välipala 

Kiisseli/mehukeitto/rahka/marjapuuro 

Tuoreannos 

Leipä/sämpylä/riisipiirakka 

Kasvirasvalevite 

Ruokajuomana rasvaton maito / kaakao 
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Jyväskylän kaupungin Kylän Kattaus -liikelaitoksen ruokakasvatuskäsikirja on tarkoitettu op-
paaksi ja työkaluksi ruokapalvelun ja päiväkodin henkilökunnalle. Ruokakasvatuskäsikirjaa 

voidaan myös käyttää perhepäivähoidossa ruokakasvatuksen tukena. Siihen on koottu tietoa 
ravitsemuksesta, ruokakasvatuksesta sekä päiväkotien ja ruokapalvelun tuottajan Kylän Kat-

tauksen yhteisesti sovituista toimintatavoista. Käsikirja perustuu Terveyttä ja iloa ruoasta -var-
haiskasvatuksen sekä Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuosituksiin. 

 


