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§ 27
Lausuntopyyntö palvelukeskuksen johtokunnalle leikkipuistoruokailun vegaanivaihtoehtojen lisäämistä koskevasta valtuustoaloitteesta
HEL 2019-007163 T 00 00 03

Lausunto
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi aloitteeseen seuraavan
lausunnon:
Palvelukeskus Helsinki -liikelaitos toimii tiiviissä yhteistyössä Helsingin
kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (Kasko) kanssa siten,
että toimiala määrittää tilaajana linjaukset, joiden pohjalta Palvelukeskus Helsinki tuottaa palvelut. Ruokatarjoomaa kehitetään läheisessä
yhteistyössä toimialan kanssa huomioiden kaupungin, toimialan ja liikelaitoksen strategiset tavoitteet ja vastuullisuusnäkökulmat sekä eri
asiakasryhmille määritellyt ruokailu- ja ravitsemussuositukset. Palvelukehityksessä huomioidaan asiakkailta ja kaupunkilaisilta saatu palaute
ja asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti.
Leikkipuistoissa tarjottavalla kesäruoalla on Helsingissä pitkä perinne ja
leikkipuistoruokailu on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen toimintamalli, johon liittyy runsaasti hyvää mieltä ja sesonkiluonteisuutta ja tästä syystä päivittäin on tarjolla vain yksi varsinainen vaihtoehto. Asiakaskunta on ruokatottumuksiltaan ja mm. kulttuuritaustoiltaan tänä päivänä hyvin monipuolinen ja laaja-alainen. Lapsilla on myös terveydellisistä syistä noudatettavia erityisruokavalioita. Nämä tuovat omat haasteensa suunnitteluun. Tavoitteena on, että leikkipuistoruokailun tarjonta
on maistuvaa mahdollisimman monelle lapselle ja se antaa siten iloa ja
energiaa sekä ravintoaineita päivään, mutta huomioi myös muuttuvan
ruokakulttuurin.
Leikkipuistojen ruokalista sovitaan yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan kanssa. Tarjolla on päivittäin yksi vaihtoehto. Ruokalistaa
suunniteltaessa huomioidaan palautteet, joita saadaan esim. leikkipuistojen ohjaajille vuosittain tehtävistä kyselyistä, kaupungin palautejärjestelmän kautta, leikkipuiston ruokalistan yhteydessä olevan QR-koodin
kautta sekä kokeiluluontoisesti leikkipuistojen lapsilta Feedbackly-pikapalautejärjestelmän avulla.
Pääosa palauutteesta on tyytyväistä tai erittäin tyytyväistä. Palautteissa
lisää toivotaan kasvisruokaa ja vegaaniruokaa, mutta myös lihaa ja kalaa sisältävien ruokien lisäämistä sekä ajoittain tuttua perinteistä, kuten
lihaa sisältävää hernekeittoa tai lohikeittoa. Lisäksi toivotaan myös
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muutakin kuin keittoruokia kuten pastaa ja pataruokia. Lapsille maistuvia suosikkiruokia ovat edelleen esim. siskonmakkarakeitto ja italianpata. Palkokasveja sisältävää kasvisruokaa syödään määrällisesti vähemmän ja sitä menee myös enemmän biojätteeksi.
Ruokalistalla on tällä hetkellä 1-2 kertaa viikossa kasvisruokaa, joista
osa sopii vegaaniruokavalioon. Osa ruokalistan maitotaloustuotteita sisältävistä kasvisruoista olisi mahdollista valmistaa vegaaniruokavalioon
soveltuvaksi käyttämällä esim. kaurakermaa, mikäli näin sovitaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Ruokien maittavuutta lapsille on hyvä kuitenkin arvioida ennen laajamittaista korvaamista, jotta
varmistetaan ison joukon palvelu myös maun ja haluttavuuden osalta.
Nykyisessä toimintamallissa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala palvelun tilaajana päättää palvelun ja ruokalistojen sisällöstä. Olemme toki
asiantuntijoina mielellään esittämässä näkemyksemme ja perustelumme mm. asiakaskokemuskyselyihin, markkinatietoon ja HNH2035-toimenpiteisiin pohjautuen. Olemme valmiita testaamaan vegaaniruokiamme myös puistoruokailussa.
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Valtuutettu Leo Stranius ja vihreiden valtuustoryhmä ehdottivat Helsingin kaupunginvaltuustolle 19.6.2019 vegaaniruokavaihtoehtojen lisäämistä leikkipuistoruokailussa.
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