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§ 246
Ledamoten Sami Muttilainens motion om utdelning av svinnmat 
från barnens lekparker till vuxna

HEL 2022-003329 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 17 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden delar ut den mat som blir över efter gratis lekparksmålti-
der till vuxna som är tillsammans med barnen.

Fostrans- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt utlåtande att den 
för närvarande inte tillstyrker utdelning av svinnmat till vuxna. Förslaget 
är dock motiverat med tanke på hållbar utveckling. Fostrans- och ut-
bildningssektorn utreder ytterligare alternativ för att förverkliga försla-
get.

Målgruppen för lekparksmåltider är barn under 16 år, eftersom syftet är 
att säkerställa att barnen får åtminstone ett mål varm mat om dagen. 
Helsingfors stads lekparksmåltider har en lång tradition. De är avgifts-
fria och kräver inte förhandsanmälning.

Maten beställs för ett uppskattat antal kunder. Avsättningen följs nog-
grant och syftet är att så lite mat som möjligt blir över. Under de livli-
gaste dagarna blir det ingen mat över, men ibland om det till exempel 
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regnar kan matsvinnet vara flera liter. Staden har lyckats minska 
matsvinnet genom långsiktigt arbete. 

Lekparkshandledarna serverar den heta maten i barnens egna kärl. 
Serveringen ska ske så snabbt som möjligt så att matens temperatur 
hålls på en tillräcklig hygiennivå. Kraven på livsmedelssäkerhet i fråga 
om mat som delas ut definieras noggrant i livsmedelslagen och EU:s 
föreskrifter om livsmedelshygien.

Maten serveras åt barn fram till klockan 12.30. Lekparkshandledarna 
följer noggrant antalet matgäster, så att alla barn först får en portion. 
Om det blir mat över efter den första rundan, kan barnen hämta mer 
mat. Först efter det kan man dela ut mat till vuxna, om det blir mat över 
och matens temperatur hålls tillräckligt hög.

Stadsstyrelsen uppmuntrar fostrans- och utbildningssektorn att till-
sammans med matleverantörerna ytterligare utreda möjligheten att mi-
nimera matsvinnet genom att exempelvis dela ut mat till de vuxna som 
följer med barnen till parken, när det blir mat över. Svaret stämmer 
överens med fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 656

HEL 2022-003329 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

26.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Korvataan: "Kaupunginhallitus ei puolla ylijäävän ruoan 
jakamista aikuisille, koska se pitkittäisi ruoanjakoa, jolloin riittävää hy-
gieniatasoa ei voitaisi enää taata. Hävikkiruoan jakamiseen kuluva aika 
olisi lisäksi pois lasten kohtaamisesta ja kesätoiminnan ohjaamisesta."

Seuraavalla: "Kaupunginhallitus kannustaa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialaa yhdessä ruokatoimittajien kanssa edelleen selvittämään hä-
vikkiruoan minimoimisen mahdollisuutta esimerkiksi mahdollistamalla 
ruoan jakamisen lapsen kanssa tulevalle aikuiselle silloin, kun ruokaa 
jää yli."

Kannattaja: Johanna Nuorteva

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.05.2022 § 122

HEL 2022-003329 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta Sami Muttilaisen valtuustoaloitteesta lausunnon missä se ei 
puolla tällä hetkellä hävikkiruoan jakamista lasten seurassa oleville 
aikuisille:

Helsingin kaupungin leikkipuistoruokailulla on pitkät perinteet. Julkinen 
ruokajakelu aloitettiin vuonna 1942. Lapsille haluttiin taata ainakin yksi 
lämmin ateria päivässä. Leikkipuisto oli luonteva paikka koota alueen 
lapset yhteen syömään. Edelleen maksuton puistoruokailu on ainutlaa-
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tuinen ja kaupunkilaisten arvostama julkinen palvelu. Leikkipuistoruoka-
ilu täyttää Helsingissä 80 vuotta tulevana kesänä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla leikkipuistojen kesätoiminnan 
päätöksen yhteydessä päätetään puistoruokailun järjestämisestä. Leik-
kipuistoruokailun kohderyhmänä on alle 16-vuotiaat lapset, koska edel-
leen haluamme varmistaa mahdollisuuden lämpimään ateriaan päivittä-
in kaikille lapsille. Leikkipuistoruokailu on maksutonta eikä ennakkoil-
moittautumisia edellytetä.  

Leikkipuistoruoka tilataan arvioidulle asiakasmäärälle. Ylijäävän ruoan 
määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ja menekkiä seura-
taan tarkoin. Puistolounaalta jäävän hävikkiruoan määrä vaihtelee päi-
vittäen riippuen kävijämääristä. Vilkkaimpina päivinä hävikkiruokaa ei 
jää yhtään ja toisena päivänä voi jäädä useampia litroja, jos esimerkiksi 
sade on yllättänyt. Leikkipuisto-ohjaajat seuraavat ruoanjako tilantees-
sa tarkoin kävijämääriä, niin että kaikille riittäisi ensin yksi annos. Jos 
ruokaa on ollut ensimmäisen kierroksen jälkeen vielä jäljellä lapset ovat 
voineet hakea lisää. Kävijämääriin vaikuttaa tarjolla oleva ruoka, sää ja 
alueen muut tapahtumat. Pitkäjänteisen työn myötä ruokahävikkiä on 
saatu vähennettyä. 

Puistolounas valmistetaan Palvelukeskus Helsingin ruokatehtaassa 
Vantaan Pakkalassa. Päivittäin valmistettavan ruoan määrä vaihtelee 
2000 kg:n molemmin puolin ja leikkipuistokohtaisen päivittäisen ruoan 
määrä vaihtelee 15-75 kg/päivä. Leikkipuisto-ohjaajat jakavat kuuman 
ruoan lapsille heidän omiin astioihinsa. Ruoan jaon tulee tapahtua 
mahdollisimman ripeästi, jotta ruoka ei jäähdy ja hygieniataso pysyy 
omavalvontalain määrittelemällä tasolla (ruoan lämpötila oltava vähin-
tään +60°/ Ruokavirasto, elintarvikehygienia). Ruoanjakoaika lapsille 
on klo 12.30 asti mikäli ruoan lämpötila sen sallii. Vasta tämän jälkeen, 
noin klo 12.30 loppuruoka voitaisiin jakaa aikuisille, mikäli sitä on jäänyt 
ja ruoan lämpötila sen sallisi. Ruoan jakaminen aikuisille pitkittäisi ruo-
anjakoprosessia jolloin ruoan elintarvikkeille vaadittavaa hygieenisyyttä 
emme voisi enää taata, etenkin jos ruoka kuljetetaan pois puistosta 
asiakkaiden omissa astioissa. Jaettavan ruoan turvallisuutta koskevat 
EU:n elintarvikehygieniaa ohjaavat säädökset, joissa on tarkoin määri-
telty ruoan jakamiseen liittyvät vaatimukset (Elintarvikelaki 297/2021, 
Ruokavirasto/Hävikkiruoka). Näillä elintarvikkeiden turvallisuutta ko-
skevilla vaatimuksilla suojellaan asiakkaita.  

Hävikkiruoan jakamiseen kuluva aika on pois henkilöstön työn osalta 
lasten ja leikkipuiston kesävieraiden kohtaamisesta ja kesätoiminnan 
ohjaamisesta. Hävikkiruokaan liittyviä tehtäviä ei ole huomioitu vuoden 
2023 budjetissa.
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Kestävän kehityksen näkökulmasta ehdotus on kannatettava, toimialal-
la selvitetään edelleen vaihtoehtoja mahdollisen hävikkiruuan jakami-
seen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246

sirpa.jalovaara(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 27.04.2022 § 19

HEL 2022-003329 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon

Leikkipuistoruokailun ruoka toimitetaan kuumana Pakkalan ruoantuo-
tantolaitoksesta etukäteen tilattujen määrien mukaan. Ruoka jaetaan 
leikkipuistoissa leikkipuistohenkilökunnan toimesta kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan ohjeiden mukaan. Ylijäävän ruoan jakamisesta tai 
hävittämisestä vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, joten Pal-
velukeskus ei voi ottaa siihen kantaa. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson(a)hel.fi


