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Jakelussa mainitut 

MMM; Kouluruuan kehittämisohjelman työryhmän Kouluruoka 2.0. asettaminen 

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut kouluruuan kehittämisohjelman Kouluruoka 

2.0. työryhmän. 

Toimikausi 

1.11.2021 – pääministeri Marinin hallituksen toimikauden loppuun, kuitenkin enintään 31.3.2023 

saakka. 

Tausta, tavoitteet ja tehtävät 

Marinin hallitusohjelmassa linjattiin laadittavaksi kouluruuan kehittämisohjelma. Tulevan 

ohjelman keskeinen tavoite on lisätä kouluruuan arvostusta ja kouluruokailuun osallistumista sekä 

kehittää kouluruokailuun liittyviä käytäntöjä. Ohjelmassa etsitään ratkaisuja, joiden pohjalta 

välipala voidaan tuoda osaksi kouluruokaa jokaiseen kouluun. Lisäksi ohjelmalla pyritään 

parantamaan kouluruuan kotimaisuusastetta, terveellisyyttä ja ekologisuutta ja kehittämään tasa-

arvoista ja yhteisöllistä kouluruokailua. Ohjelma kattaa peruskoulun ja toisen asteen 

kouluruokailuun liittyvät teemat. Ohjelman laadintatyö tulisi olla valmis lokakuussa 2022 ja työssä 

on kuultava myös oppilaita.  

Työryhmät tehtävät: 

• laatia Kouluruoan kehittämisohjelma  

• edistää ohjelmaan sisältyvien kehittämisehdotusten jalkauttamista 

• edistää kouluruokailuun liittyvää yhteistyötä 

Organisointi 

Puheenjohtaja: 

Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö 

Varapuheenjohtaja: 

Anna-Leena Miettinen, yksikön päällikkö, maa- ja metsätalousministeriö 

Jäsenet: 

Mari Erho, äidinkielen lehtori, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia (Aineopettajien liitto ry) 

Kirsi Hanski, ruokapalvelupäällikkö, Tuusulan kunta (AMKO ry)  

Marjut Huhtala, toiminnanjohtaja, Ammattikeittiöosaajat ry AMKO ry  



 

 

Auvo Huotari, rehtori, Oulun kaupunki (Suomen rehtorit ry)  

Minna Huttunen, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö 

Kaisa Isotalo, rehtori, Seinäjoen kaupunki (Suomen rehtorit ry)  

Kari Jaakkola, ruokapalvelupäällikkö, Raision seudun koulutuskuntayhtymä (AMKE ry) 

Kristiina Janhonen, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto 

Jyrki Karppinen, tuotantopäällikkö, Kymijoen Ravintopalvelut Oy (AMKO ry)  

Heli Kuusipalo, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

Marjaana Manninen, opetusneuvos, Opetushallitus 

Sari Nissinen, ruokapalvelujohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia (AMKE ry)  

Niina Pasanen, luokanopettaja, Kuortaneen kunta (Suomen luokanopettajat ry) 

Jouni Pynnöniemi, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö 

Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja, Saimaan Tukipalvelut Oy (VRN)  

Sanna Talvia, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto / Kokoava –hanke  

Tarja Tenkula, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto  

Aila Vuorikoski, kotitalousopettaja, Valkeakosken kaupunki (Kotitalousopettajien liitto ry)  

Auli Väänänen, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö 

Sihteeri: 

Virpi Kulomaa, asiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö  

Varasihteeri: 

Kirsi Viljanen, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö 

 

Työryhmän jäsenille ei ole nimetty varajäseniä, mutta jos jäsen on estynyt osallistumaan 

työryhmän kokoukseen, hänen tilalleen kokoukseen voi osallistua toinen henkilö. Asiasta 

pyydetään ilmoittamaan ennen kokousta työryhmän sihteerille. 

Työryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.  

Työryhmän jäsenten nimittämispyynnössä jäseniksi pyydettiin esittämään sekä nais- ja 

miesehdokkaita. Jäsenesityksiä lähettäneet tahot painottivat kuitenkin asiantuntijuutta eikä nais- 

ja miesjäsenehdotuksia tullut pyydetysti. Tästä johtuen työryhmän jäsenistö ei täytä naisten ja 

miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a § mainittua ehtoa siitä, että työryhmän 

jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. 

 
 
  



 

 

Kustannukset ja rahoitus  
 

Sellaisille työryhmän jäsenille, jotka eivät ole työ- tai virkasuhteessa edustamaansa tahoon 

voidaan korvata osallistumisesta mahdollisesti aiheutuvat matkakulut valtion matkustussäännön 

mukaisesti. Työryhmän kustannukset maksetaan momentilta 30.20.47. 

 

Maa- ja metsätalousministeriössä, 12. päivänä lokakuuta 2021 

 

Kansliapäällikkö  Jaana Husu-Kallio 

 

Vanhempi hallitussihteeri  Jukka Mirvo 

 

Jakelu: työryhmän puheenjohtajisto, jäsenet, sihteerit 

Tiedoksi:  

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Opetushallitus 

Aineopettajien liitto ry 

Ammattikeittiöosaajat ry  

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry  

Helsingin yliopisto/kasvatustieteen laitos/kotitalousopetus ja ruokakasvatus 

Itä-Suomen yliopisto / Kokoava -hanke 

Kotitalousopettajien liitto ry 

Opetusajan ammattijärjestö OAJ 

Suomen Kuntaliitto 

Suomen luokanopettajat ry 

Suomen rehtorit ry  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Elintavat ja ravitsemus 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta VRN 

 


