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KUNNAN TÄRKEIN PÖYTÄ 
ON LASTEN RUOKAPÖYTÄ.

Toimintamalli auttaa tekemään työtä  
yhdessä samaan suuntaan. 

Tilaisuudessa saadaan luotua yhdessä 
suuntaviivoja toimintasuunnitelmalle  

jatkoon.

Keskustelu ja kohtaaminen lisää toimijoiden 
välistä yhteistyötä ja tiedon jakoa.

Tilaisuudessa jaetaan oppeja, kokemuksia, 
käytäntöjä.

“Tärkeää tuoda muille esille ne hyvät asiat 
joita tehdään!”

“Kuntapäättäjiä tärkeä saaa mukaan.”

RUOKAKUNNAN TYÖKALUT & TOIMINTAMALLIT
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Ruokakasvatusta toteutetaan ja siihen liittyviä päätöksiä 
tehdään kunnassa monella eri tasolla ja useiden eri am-
mattilaisten työnä. Lasten ruokailuun ja ruokakasvatuk-
seen liittyvät toimintatavat ja käytännöt vaihtelevat usein 
kunnan sisällä eri yksiköiden ja työntekijöiden välillä. 
Ihmiset tekevät ruokakasvatustyötä toisistaan erillään 
eivätkä kohtaa arjessa. Tieto ja ideat hyvistä toimintata-
voista eivät siten leviä. Myöskään kuntapäättäjät eivät 
aina ole tietoisia lasten ruokailun tai ruokakasvatuksen 
toteutuksesta, vaikka niihin päätöksillään ovatkin vaikut-
tamassa. 

Pyöreä pöytä mahdollistaa tietoiseksi tulemisen eri 
toimijoista ja toimintamuodoista sekä sen, että työtä 
lähdetään tekemään koko kunnassa yhdessä samaan 
suuntaan. Tilaisuudessa on mahdollista oppia uutta 
toisilta ja yhdessä.

Ruokakasvatuksen pyöreä pöytä on kunnan järjestämä 
kohtaamis- ja koulutustilaisuus. Tilaisuudessa toimijat 
kokoontuvat saman – konkreettisen tai virtuaalisen – 
pöydän ääreen kertomaan ja kuuntelemaan, jakamaan 
oivalluksia ja kokemuksia sekä lisäämään ymmärrystä 
lasten ruokakasvatuksesta. Tavoitteena on luoda 
konkreettisia askeleita ja suuntaviivoja kunnan yhteiselle 
ruokakasvatustyölle.

Toimintamalli on tarkoitettu kaikille kunnassa lasten 
ruokailun ja ruokakasvatuksen parissa toimiville ja siitä 
päättäville ammattilaisille. Näitä ovat esim. varhaiskas-
vatuksen ja koulun opettajat, lastenhoitajat ja ohjaajat, 
ruokapalveluhenkilöstö, perhetyöntekijät, ravitsemustera-
peutti, hyvinvointikoordinaattori, suun terveydenhuollon 
ammattilaiset, neuvolan ja koulun terveydenhoitajat ja 
muut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, em. 
ammattilaisten esihenkilöt, alan järjestöt, vanhempain-
toimikunnat sekä kuntajohto. Lisäksi lasten ja heidän 
vanhempiensa näkökulman huomioiminen on tärkeää.

MIKSI?

MIKÄ?
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”Ruokakunnan työkalut ja toimintamallit” 
on sarja käytäntöjä ja toimintamalleja, joita 
kunnat voivat hyödyntää oman ruokakas-
vatustyönsä suunnittelemisessa ja kehittämi-
sessä.

Mallit on luotu Ruokakunta-hankkeen aika-
na ja niitä on kehitetty kolmessa eri maa-
kunnassa toteutettujen kokeilujen, oppien ja 
kokemusten pohjalta.

Julkaisu on toteutettu terveyden edistämisen määrärahalla (STM).

TULEVAISUUDEN 
KUNTAPÄÄTTÄJIEN 

HYVINVOINTIA 
TUKEMASSA.

www.ruokakunta.com

Ruokakasvatuksen nykytilan kartoitus 
auttaa hahmottamaan kehitystarpeita 
ja sovittamaan tilaisuuden sisällön 
kunnan tilanteeseen, tavoitteisiin ja 
osallistujille sopivaksi. Hyödynnä 
sisällössä meneillään olevia ruoka-
kasvatuksen hankkeita. Tee yhteistyötä 
esimerkiksi järjestöjen ja korkeakoulu-
jen kanssa.

Tilaisuus palvelee parhaiten tarkoi-
tustaan, kun mukaan saadaan laaja 
toimijajoukko. Näin kaikki pääsevät 
vaikuttamaan ja jokainen ajatus, idea, 
oppi ja kokemus – huoletkin – saa-
daan nostettua esiin ja jaettua.

Tilaisuus voidaan pitää lähitapaami-
sena tai kokonaan verkossa. Tärkeintä 
on mahdollistaa tiedon jakamisen 
ohella osallistujien aito vuorovaikutus 
ja osallisuus.

Pyöreä pöytä -tilaisuuden materiaalit 
(esitykset/tallenteet jne.) sekä sovitut 
asiat, vastuut ja toimet on hyvä jakaa 
eteenpäin. Näin asioihin voidaan 
palata.

Jotta hyvät käytänteet ja uudet 
oivallukset sekä hyvä yhteistyön henki 
siirtyy käytännön toiminnaksi, on hyvä 
sopia mahdollisimman nopeasti – 
mielellään jo tilaisuudessa yhteydessä 
– ensimmäistä seuraavista askeleista.

KARTOITA 
NYKYTILA 
& KOOSTA 

TILAISUUDEN 
SISÄLTÖ.

KUTSU 
MUKAAN 

MAHDOLLISIM-
MAN MONI.

JÄRJESTÄ 
TILAISUUS & 
OSALLISTA.

JAA 
MATERIAALIT, 

KOKEMUKSET & 
OPIT.

SOVI
SEURAAVAT 
ASKELEET
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Alla oleva esimerkki ohjelmasta on syntynyt Ruokakunta-hankkeessa 
toteutettujen kuntatilaisuuksien pohjalta. 

Meidän ruokakuntamme – missä mennään nyt?
• Mitä on ruokakasvatus? Millainen on unelmien ruokakunta? 

Johdatus tilaisuuden teemaan
• Miten ruokakasvatusta toteutetaan meillä?

Eri toimijoiden puheenvuoroja ruokakasvatuksen toteuttamisesta 
omassa kunnassa. Puheenvuorossa voidaan tuoda esille myös lasten 
näkökulma (esim. Lapset ruokailua kehittämässä -toimintamalli) tai 
vanhempien näkökulma (vanhempainyhdistyksen puheenvuoro, 
vanhempien hyvinvointikyselyn tulokset).

Ruokakasvatuksen uudet työvälineet ja ideat

Ruokakasvatuksen tueksi kehitettyjen toimintamallien ja työkalujen 
esittely, esim. joitakin seuraavista:  

• Nykytila.fi
• Neuvokas perhe ruokakasvatus
• Sapere -ruokakasvatus
• KEHUVA-lähestymistapa ruokaan, syömiseen ja kehoon
• Luontoaskel hyvinvointiin

Meidän ruokakuntamme – miten tästä eteenpäin?
• Pienryhmätyöskentely
• Ryhmätyön koonti: Mitkä ovat meidän kuntamme seuraavat 

askeleet kohti unelmien ruokakuntaa?

Askeleiden on hyvä olla mahdollisimman konkreettisia. Esim.: 
• Ruokakasvatustyöryhmän perustaminen
• Nykytilan kartoituksen toteuttaminen varhaiskasvatuksen  

yksiköissä 
• Kuntapäättäjäviestintä 
• Perheviestintä 
• Henkilöstön kouluttautuminen ja toimintamallin käyttöönotto 

(Neuvokas Perhe, KEHUVA, Luontoaskel hyvinvointiin)
• Yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksen ja ruokapalveluiden 

välillä
• Ruokalistan kehitystyö 
• Päiväkotien käytäntöjen yhtenäistäminen, esim. juhlatarjoilut
• Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivitys 
• Ruokakasvatus ja sen indikaattorit osaksi hyvinvointikertomusta

ESIMERKKI TILAISUUDEN OHJELMARUNGOSTA:

PÄIVÄN OHJELMA

https://nykytila.fi/
https://neuvokasperhe.fi/ammattilaiset
https://neuvokasperhe.fi/ammattilaiset/6-sapere-aistilahtoinen-ruokakasvatus/
https://kehuva.com/
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/luontoaskel_hyvinvointiin

