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§ 44
Ledamoten Reetta Vanhanens motion om att utöka andelen vegeta-
risk och vegansk mat i lekparksmåltider

HEL 2022-008457 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Reetta Vanhanen och 33 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att utöka andelen vegetarisk och vegansk mat i lekparksmåltider, 
så att allt fler barn dagligen kunde dagligen delta i måltiderna. 

Fostrans- och utbildningssektorn beslutar om ordnandet av parkmålti-
der samtidigt då sektorn beslutar om sommarverksamheten i lekparker. 
Staden förhåller sig positivt till att utveckla lekparksmåltiderna till mer 
växtbaserad kost med hänsyn till miljöverkningar och matvanor. Antalet 
vegetariska och veganska maträtter har ökat under de senaste åren 
enligt kundernas önskemål. Lekparkernas sommarmenyer behandlas 
årligen inom sektorn i samarbete med serviceproducenten. Menyn för-
nyas på basis av kundresponsen.

Stadsstyrelsen konstaterar att andelen vegetariska maträtter ytterligare 
ska ökas från senaste år. Framtidsmålet är att höja antalet vegetariska 
maträtter till över hälften jämfört med nuläget.  

Fostrans- och utbildningssektorn har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret 
stämmer överens med utlåtandet. 
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Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 25 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.02.2023 § 83

HEL 2022-008457 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

06.02.2023 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Kappaleen 4 jälkeen lisäys uudeksi kappaleeksi:
"Kaupunginhallitus toteaa, että kesäruokalistan kasvisruokien osuutta 
tulee edelleen kasvattaa viime vuodesta. Tulevaisuudessa tavoite on 
nostaa kasvisruokien osuus yli puoleen."

Kannattaja: Elisa Gebhard

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 2
Jussi Halla-aho, Maarit Vierunen
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Ei-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Pia 
Pakarinen, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Sari 
Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan 
Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mu-
kaan muutetun ehdotuksen äänin 2 -13. 

30.01.2023 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 10.1.2023

HEL 2022-008457 T 00 00 03

Valtuutettu Reetta Vanhanen ja 33 muuta ehdotti aloitteessaan, että le-
ikkipuistoruokailussa tulisi lisätä kasvis- ja vegaaniruokia.

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, aivan kuten nykyäänkin. Edelleen tänäkin pä-
ivänä maksuton puistoruokailu on ainutlaatuinen ja kaupunkilaisten ar-
vostama julkinen palvelu. 

Puistoruokailun järjestämisestä päätetään kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla leikkipuistojen kesätoiminnan päätöksen yhteydessä. Järjes-
telyn toteuttaa toimialaan kuuluva leikkipuistotoiminta. Leikkipuistot 
palvelevat kesällä koulujen loma-aikana kaikille alle 16-vuotiaille lapsil-
le. Leikkipuistoruokailu on maksutonta eikä ennakkoilmoittautumisia 
edellytetä. Ruoka tarjotaan arkipäivinä samaan aikaan joka leikkipu-
istossa klo 12.00. 

Kesällä 2022 leikkipuistoissa ruokaili yhteensä alle kouluikäisiä lapsia 
56933 ja kouluikäisiä lapsia 64340, yhteensä ruokailijoita oli 121273. 

Puistoruokailijoiden asiakaskunta on ruokatottumuksiltaan hyvin moni-
nainen ja ruokalistan suunnittelussa huomioidaan mahdollisimman 
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monipuolisesti puistoruokailijoiden toiveet ja suosikkiruoat. Leikkipuisto-
jen kesäruokalistat tarkastellaan vuosittain kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan ja palveluntuottajan yhteistyönä ja ruokalistaa uudistetaan 
saatujen asiakaspalautteiden mukaan. Kasvis- ja vegaaniruokien 
määrää on lisätty viime vuosina asiakastoiveiden pohjalta. Samoin ruo-
kalistalle on tuotu enemmän kala- ja kanaruokia ja vastaavasti poistettu 
punaista lihaa sisältäviä ruokalajeja. Esimerkiksi kesäruokailussa 2019 
kasvisruokapäiviä oli kesällä 9 kertaa eli kerran viikossa, joista kaksi oli 
vegaanisia. Kesäruokailussa 2022 kasvisruokapäiviä oli 10 viikon aika-
na 14 kertaa, joista 11 oli vegaanisia. Kesäruokalistan 2022 ruoista 30 
% oli kasvisruokia ja 70 % jakautui kala-, kana- ja liharuokien kesken.

Leikkipuistoruoka tilataan arvioidulle asiakasmäärälle pohjautuen seu-
rantatilastoihin. Seurantatilastoista on huomattavissa kasvis- ja vegaa-
niruokapäivänä olevan vähemmän kävijöitä kuin vastaavasti, jos tarjolla 
on kala-, kana- tai lihapohjainen ruoka. Esimerkiksi kalakeittopäivinä 
ruokailijoita on ollut noin 3000 ja kasviskeittopäivinä noin 2000. Myös 
päiväkoti- ja kouluruokailussa kasvis- ja vegaaniruokailijoiden osuudet 
ovat vielä suhteellisen pienet verrattuna muihin ruokailijoihin. 

Tilastojen pohjalta kasvis- ja vegaaniruokapäivänä hävikkiä on syntynyt 
15-20 % enemmän kuin niinä päivinä, jolloin on ollut tarjolla esimerkiksi 
kalakeitto tai italianpata. Leikkipuistoissa seurataan aktiivisesti kä-
vijämääriä sekä ruokamenekkiä ja hävikkiä. Pitkän kokemuksen ja seu-
rantatilastojen pohjalta kokonaisruokahävikkiä on saatu vähennettyä.

Puistolounas valmistetaan Palvelukeskus Helsingin keskuskeittiössä 
Vantaan Pakkalassa. Isoissa padoissa valmistuu leikkipuistojen päivän 
ruoka, jonka yhteismäärä vaihtelee 2000 kg:n molemmin puolin. Toimi-
tettavan kuuman ruoan määrä vaihtelee 15-75 kg/päivä/leikkipuisto. 
Puistoruokailun luonne antaa tarjottavalle ruoalle omat vaatimukset. 
Leikkipuistoruokailu tapahtuu ulkona ja puisto-olosuhteissa. Ruoka toi-
mitetaan leikkipuistoihin kuumana lämpöastioissa, joista se jaetaan ru-
okailijoille. Ruoan tulee olla koostumukseltaan keittoa tai pataruokaa, 
jotta sen tarjoilu onnistuu. On haastavaa löytää vaihtelevia puistoruoka-
ilun tarjoiluun ja kuljetukseen sopivia kasvis- ja vegaaniruokia, jotka oli-
sivat maistuvia lapsille ja koululaisille. Palvelukeskus Helsinki tekee 
kehitystyötä uusien kasvis- ja vegaanireseptien kehittämisessä uusien 
tuotteiden saamiseksi ruokalistoille. Kesän 2023 kesäruokailun suunnit-
telu käynnistyy toimialalla yhteistyössä Palvelukeskuksen kanssa alku-
vuodesta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala suhtautuu myönteisesti leikkipu-
istoruokailun kehittämiseen kasvispainotteisemmaksi huomioiden ym-
päristövaikutukset ja muuttuvat ruokailutottumukset.

Lisätiedot
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Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246
sirpa.jalovaara(a)hel.fi


