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1 Johdanto 

 

Suomessa ruoka ja syöminen ovat olleet elintason nousun myötä muutakin kuin 

keino selvitä hengissä. Niiden parissa voidaan muun muassa harrastaa, seurus-

tella, nauttia, vaikuttaa tai ne voivat edustaa esimerkiksi elämäntapaa. Ruokaan 

liittyy siten niin sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia kuin poliittisia merkityksiä. 

(Janhonen & Rautavirta, 2021, s. 8–9.) Ruokaan ja syömiseen liittyviä asioita 

pohditaan tänä päivänä enemmän myös eettisyys- ja ekologisuusnäkökulmien 

kautta, mikä näkyy esimerkiksi kauppojen valikoimassa muun muassa lihatto-

mien tuotteiden runsaampana määränä. Kestävyysteemat ovat alkaneet näkyä 

2010-luvulla myös julkisissa ruokapalveluissa, kuten joukkoruokailuissa (ks. 

Aalto & Heiskanen, 2011). Kuluttajia täten ohjataan kohti kestävämpää ruoka-

käyttäytymistä. Ruokaan ja syömiseen liittyvien moninaisten ilmiöiden vuoksi tä-

män päivän Suomen kouluissa ruokakasvatuksen tulisi ohjata lapsia ja nuoria 

omakohtaisempaan ja laaja-alaisempaan ymmärtämiseen omista ruokavalin-

noista ja niiden seurauksista, toisin sanoen ruokatajun syntymiseen (Janhonen, 

Mäkelä & Palojoki, 2015, s. 109). Sen kehittymisen tukeminen vaatii ennen kaik-

kea oppilaiden aktiivista osallistamista, mutta myös koko kouluyhteisön ja siellä 

tapahtuvan toiminnan integroimista sitä edistävän ruokakasvatuksen toteuttami-

seen (Janhonen, Mäkelä & Palojoki, 2016, s. 99; Valtion ravitsemusneuvottelu-

kunta, 2017, s. 13). 

  

Suomen valtakunnalliset perusopetussuunnitelman perusteet (2014) velvoittavat 

opetuksen järjestäjää eheyttämään opetusta. Eheyttämisellä tarkoitetaan pyrki-

mystä antaa oppilaille mahdollisuus ymmärtää ja hallita laajempia kokonaisuuk-

sia, jotka liittyvät todellisen maailman ilmiöihin. Se perustuu oppilaiden tarpee-

seen pärjätä dynaamisessa ja kompleksisessa maailmassa. Tarkoituksena on 

harjaannuttaa oppilaiden laaja-alaista osaamista, johon voidaan katsoa kytkeyty-

vän myös koulun ruokakasvatuksen tavoitteet. (POPS, 2014.) Kouluruokailusuo-

situksissa yhtenä koulun ruokakasvatuksen keskeisenä tavoitteena mainitaan 

ruokatajun syntyminen (VRN 2017, s. 13). Tämän tavoitteen voidaan tulkita tuke-
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van myös opetussuunnitelman perusteissa (2014) mainittujen eheyttävän ope-

tuksen ja kasvatuksen tavoitteiden toteutumista (VRN, 2017, s. 13). Opetuksen 

eheyttämiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista tukee myös se, että ruokakas-

vatuksen toteutukseen otetaan mukaan koko kouluyhteisö ja siellä tapahtuva toi-

minta kouluruokailua unohtamatta (Jeronen, 2012, s. 9).  

 

Kouluissa tapahtuvaan ruokakasvatukseen liittyy olennaisesti siten kouluruokailu 

ja siellä tapahtuva toiminta (Opetushallitus, 2022). Suomessa kouluruokailu onkin 

yli sadan vuoden aikana kehittynyt tärkeäksi ja ainutlaatuiseksi voimavaraksi 

edistää koko kansan hyvinvointia ja terveyttä niin fyysisesti, sosiaalisesti kuin ta-

loudellisesti. Aiemmin 1900-luvun alussa kouluruokailu oli maksutonta vain köy-

hille, jonka jälkeen se hiljalleen 1980-luvun loppuun mentäessä laajeni kaikkien 

oikeudeksi. Sittemmin 2000-luvulle siirryttäessä taloudellisten ja ravitsemuksel-

listen näkökulmien ohella kouluruokailuun alettiin liittää myös sosiaalisia näkökul-

mia, sillä kotien ja koulujen ruokatottumukset ja -valinnat olivat muuttuneet aiem-

paa enemmän monitahoisemmiksi. (Jeronen & Helander, 2012, s. 20–23.) Siten 

tänä päivänä kouluruokailu nähdään tärkeänä osana koulujen opetus- ja kasva-

tustehtävää ja näin myös koulun ruokakasvatusta, sillä omanlaisena oppimisym-

päristönä se antaa mahdollisuuden harjaannuttaa taitoja, jotka liittyvät ruokaan ja 

kestävyyteen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteisiin (POPS, 2014, s. 42). 

 

Kouluissa kouluruokailu tulisi toteutua tavoitteellisesti siten, että koko kouluyh-

teisö on mukana sen järjestämisessä ja kehittämisessä (POPS, 2014). Nykyisel-

tään vaikuttaa kuitenkin siltä, etteivät rehtorit ja opettajat välttämättä hahmota ko-

konaisvaltaisesti kouluruokailun tavoitteita osana koulun kasvatustehtävää ja 

opetuksen toteutusta, vaan se nähdään pikemminkin vain ravitsemuksellisena 

voimavarana kuin tavoitteellisena toimintana. Osaltaan myös kouluruokailutilan-

teiden epäsuotuisat olosuhteet, kuten meluisuus aiheuttavat haasteita opettajille 

toteuttaa tavoitteellista kouluruokailua (ks. Beggren, 2021). Nämä puolestaan 

johtavat siihen, että kouluruokailun potentiaali toimia oppimisympäristönä jää 

hyödyntämättä, vaikka kouluruokailusuositukset (2017) suosittavat ja kannusta-

vat sen säännöllisestä sisällyttämistä koulun muuhun pedagogiseen toimintaan. 

Kouluruokailusuositusten antamat ohjaukset ja suositukset eivät kuitenkaan var-
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sinaisesti velvoita opetuksen järjestäjää toisin kuin opetussuunnitelman perustei-

siin kirjatut kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet, vaikka niiden voidaan katsoa 

täydentävän toisiaan. Esimerkiksi opetussuunnitelma (2014) velvoittaa tarjoa-

maan koulun jokaiselle oppilaalle vähintään kerran lukuvuodessa opetuksen 

eheyttämistä tukevan monialaisen oppimiskokonaisuuden, jossa valittua ilmiötä 

lähestytään monitieteisesti eri tiedonaloja hyödyntäen. Kouluruokailusuositukset 

(2017) puolestaan tarjoavat tähän vaihtoehtona kouluruokailua, sillä se toimii 

kouluissa luonnollisena vaihtoehtona monialaisen oppimiskokonaisuuden suun-

nittelussa ja toteutuksessa.  

 

Kouluruokailun hyödyntäminen monialaisena oppimiskokonaisuutena tukisi ruo-

kapalvelu- ja opetushenkilöstön välistä kasvatuskumppanuutta. Ajatus kasvatus-

kumppanuudesta liittyy siihen, että kaikki toiminta kouluyhteisössä perustuu las-

ten ja nuorten mahdollisuuteen oppia ja kasvaa hyvinvointia edistävässä ympä-

ristössä. Siksi kouluruokailu ja ruokapalveluhenkilöstö tulisi integroida kokonai-

suudessaan kasvatus- ja ohjaustyöhön. (Lintukangas & Palojoki, 2012, s. 164.) 

Nämä edellyttävät onnistuakseen koko kouluyhteisön kattavaa moniammatillista 

yhteistyötä sekä yhteisiä ja selkeitä näkemyksiä tavoitteista ja menetelmistä, 

jotka huomioivat oppilaiden osallisuuden, ikätason ja ruokakasvatuksen merki-

tyksen koko peruskoulun läpäisevänä kokonaisuutena (Janhonen ym., 2015, s. 

114; VRN, 2017, s. 2017, s. 45). 

 

Kouluruokailusuositus (VRN, 2017) ja perusopetussuunnitelman perusteet 

(2014) ohjaavat ja suosittavat kouluyhteisöä huomioimaan kouluruokailua laa-

jemmin osana ruokakasvatusta ja moniammatillista yhteistyötä.  Toistaiseksi 

Suomessa ei ole tutkimusta siitä, miten tämänlaista toimintaa voitaisiin käytän-

nössä toteuttaa ja minkälaisia mahdollisia esteitä toimijat kokevat tämänlaisessa 

yhteistyössä. Tässä tutkimuksessa pyritään vastaamaan tähän tutkimusaukkoon 

tarkastelemalla aineenopettajien ja ruokapalveluvastaavan välistä moniammatil-

lista yhteistyöprosessia koulun ruokakasvatukseen liittyvän monialaisen oppimis-

kokonaisuuden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tämän tutkimuk-

sen aineisto on osa RUOKATAJU-hanketta (2020–2022), jossa on tarkasteltu 

yläkoulukontekstissa ruokaan liittyvää oppimista yhteistyössä ruokapalveluiden 

ja oppiaineopetuksen kanssa. 
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2 Ruokakasvatus kouluyhteisössä 

 

Tämän pääluvun tarkoituksena on käsitellä kouluyhteisössä tapahtuvaa ruoka-

kasvatusta monialaisuuden näkökulmista; sen lisäämisestä ja toteuttamisesta yh-

teistyövoimin. Aluksi pohjustan yhtä tutkimukseni kannalta keskeistä käsitettä; 

ruokatajua, jota tarkastelen kouluyhteisön ruokakasvatuksen kontekstissa (luku 

2.1). Palaan jaettuun ruokatajuun tämän tutkimuksen analyysin kannalta tarkem-

min luvussa 3. Pyrin lisäksi seuraavissa alaluvuissa lisäämään ymmärrystä tutki-

mukseni aineiston kontekstista: ruokapalveluvastaavan, kotitalousopettajan ja 

kahden muun aineenopettajan (maantieto/biologia sekä kemia/matematiikka) 

moniammatillisesta yhteistyöstä monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnitte-

lussa ja toteutuksessa (luvut 2.2 ja 2.3).  

 

2.1 Ruokakasvatuksen tavoitteena ruokatajun syntyminen 

 

Tämän päivän Suomen ruokakasvatuksessa tulee ottaa huomioon ruoan ja syö-

misen laajemmat merkitykset, sillä ruoka on edustanut jo pitkään enemmän kuin 

pelkkää ravintoa. Elintason nousun ja globaalistumisen myötä muun muassa 

kauppojen valikoima on runsastunut, mikä on lisännyt kuluttajien valinnanvaraa 

ja kiinnostusta ruoan moninaisia ilmiöitä kohtaan. Ruokaan ja syömiseen liittyvät 

teemat ovat lisääntyneet ja yhteiskunnallistuneet, jolloin ruoka myös näyttäytyy 

aiempaa enemmän sosiaalisena, taloudellisena ja poliittisena asiana. Ruoka ja 

syöminen voivat edustaa muun muassa nautintoa, identiteettiä, harrastusta tai 

elämäntapaa, jotka voivat ilmetä eri teemojen, kuten esimerkiksi monikulttuuri-

suuden, lähiruoan, ympäristö- ja budjettiystävällisyyden kautta. Nämä ruoan ja 

syömisen moninaiset ilmiöt ovat asettaneet haasteita ruokakasvatuksen asian-

tuntijoille, sillä tarvitaan taitoa kohdata yhä heterogeenisempiä taustoja ja mielty-

myksiä. (Janhonen & Rautavirta, 2021, s. 8–9.) Näin myös kouluyhteisössä työs-

kentelevien tulisi olla tietoisia siitä, miten tukea erilaisista taustoista tulevia lapsia 

ja nuoria, jotta ruokakasvatuksen tavoitteet toteutuisivat kaikkien oppilaiden koh-

dalla (Janhonen ym., 2015, s. 113).  
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Toimiva ja tavoitteellinen ruokakasvatus edellyttää ennen kaikkea oppilaiden ak-

tiivisen roolin ja osallisuuden vahvistamista, jossa oppilasta ohjataan kykyyn toi-

mia kriittisesti ja joustavasti moninaisten tilanteiden vaatimalla tavalla sekä hah-

mottaa laajemmin ruokaan ja syömiseen liittyviä ilmiöitä (Janhonen ym., 2016, s. 

99). Myös valtakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) on 

huomioituna oppilaiden tarve pärjätä muuttuvassa maailmassa. Oppilaat tarvit-

sevat osaamista, joka ylittää ja yhdistelee tiedon- ja taidonaloja sekä hyödyntää 

tietoja ja taitoja erilaisten arjessa kohtaamiensa tilanteiden edellyttämillä tavoilla. 

Koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on perusopetuksen tehtävän ja op-

pilaiden ikätason huomioimisen ohella tukea ja edistää heidän kasvuaan ja kehi-

tystään kohti taitoja, joiden avulla he osaavat toimia aktiivisina yhteiskunnan jä-

seninä ja elää kestävän elämäntavan mukaisesti. Nämä tavoitteet ilmentävät 

laaja-alaista osaamista, johon voidaan katsoa kytkeytyvän myös koulun ruoka-

kasvatuksen tavoitteet. (POPS, 2014.) Janhonen ym. (2015) ovat esittäneet näi-

hin tavoitteisiin vastaavan ruokataju-käsitteen (engl. food sense), joka nähdään 

ruokakasvatuksen oppimistuloksena. Aiemmat ruokaan liittyvän oppimisen ja 

kasvatuksen käsitteet, kuten esimerkiksi ruokasivistys, ruokalukutaito (engl. food 

literacy) ja ruokataidot (engl. food skills) eivät ole huomioineet tarpeeksi moni-

puolisesti ja laaja-alaisesti ruokaan liittyvää toimintaa ja tietoa osana ruoan yksi-

löllisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia. (Janhonen ym., 2015, s. 109.)  

 

Aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa ruokataju-termi on määritelty kyvyksi 

ymmärtää ruokaan ja syömiseen liittyviä kulttuurisia ja sosiaalisia ilmiöitä ja mer-

kityksiä niin paikallisesti kuin globaalisti. Se on myös taitoa kohdata mahdollisia 

tilanteita, jotka vaativat kriittisyyttä ja soveltamista. (Janhonen ym., 2016, s. 99.) 

Siten ruokatajua tavoittelevan ruokakasvatuksen tarkoituksena on oppia tunnis-

tamaan ja ymmärtämään omien ruokaan liittyvien valintojen seurauksia ja niihin 

vaikuttavia tekijöitä, jotka ovat monin tavoin myös sosiaalisia, kulttuurisia ja yh-

teiskunnallisia (Janhonen ym., 2018, s. 190). Tarkoituksena olisi pyrkiä myös ra-

vitsemuksellisen tiedon ja taidon tukemisen ohella oppilaiden aktiivisen toimijuu-

den ja osallisuuden edistämiseen heidän kiinnostuksen kohteistaan käsin. Ta-

voitteena on lisäksi löytää iloa ja nautintoa ruoan ja syömisen ääreltä. (Janhonen 

ym., 2016, s. 99.)  
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Koulun ruokakasvatuksessa ruokatajun kehittymistä tukee ennen kaikkea ruoka-

kasvatuksen monipuolinen toteuttaminen, johon on luontevasti esimerkiksi integ-

roitu kouluruokailu ja eri oppiaineiden sisällöt. Ruokatajun mieltäminen ruokakas-

vatuksen tavoitteeksi tukee myös koulun yleisiä ruokakasvatuksen tavoitteita, joi-

den tehtävänä on myös tukea oppilaiden osallisuutta sekä kokonaisvaltaista ym-

märrystä ruokavalinnoista ja ruoan merkityksistä. (VRN, 2017, s. 13.) Täten ruo-

katajuun tähtäävässä ruokakasvatuksessa tulisi ennen kaikkea ohjata oppilas 

ymmärtämään laajempia ruokaan ja syömiseen liittyviä todellisen maailman ko-

konaisuuksia, jotka edistävät terveellistä ja kestävää ruokakäyttäytymistä (Jan-

honen ym., 2016, s. 99).  

 

Tällä tavalla toteutettuna ruokakasvatus tukee perusopetuksen opetussuunnitel-

maan (2014) kirjattuja tavoitteita, jossa jokaista oppiainetta velvoitetaan eheyttä-

mään opetusta eli mahdollistamaan oppilaan eduksi laajempien kokonaisuuksien 

ymmärtäminen ja hallinta todellisen maailman ilmiöistä ja kokonaisuuksista. Tä-

hän löytyy keinoja oppiaineiden välisestä yhteistyöstä ja monialaisten oppimisko-

konaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta. (Cantell, 2015, s. 11; POPS, 2014, 

s. 31.) Näin myös ruokakasvatuksen tulisi toteutua kouluyhteisössä; eheyttävänä 

kokonaisuutena, johon liitetty mukaan koulun eri oppiaineiden sisältöjä sekä kou-

luruokailu ja siihen liittyvä muu toiminta (Jeronen, 2012, s. 9).  

 

2.2 Kouluruokailu monialaisena oppimiskokonaisuutena 

 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet tarjoavat erinomaisen tilaisuuden moniamma-

tilliselle yhteistyölle ja mahdollisuuden tukea laaja-alaista osaamista kouluyhtei-

sössä. Monialaisessa oppimisessa lähestytään opiskeltavaa asiaa monitietei-

sesti niin, että siinä yhdistyy eri oppiaineiden sisällöt siten, että opiskellusta ai-

heesta olisi mahdollista muodostaa mahdollisimman monipuolinen ja kokonainen 

ymmärrys. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat kouluyhteisössä yhdenlainen 

keino eheyttää opetusta opetussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti. 

(Cantell, 2015, s. 13–14; POPS, 2014, s. 32.) 
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Vuonna 2016 käyttöönotetussa opetussuunnitelmassa (POPS, 2014) eheyttämi-

sen käsite ei ole niinkään uusi asia. Käsitettä on käytetty jo vuosien 1985, 1994 

ja 2004 opetussuunnitelmissa (ks. Rokka, 2011). Opetuksen eheyttäminen tar-

koittaa pyrkimystä auttaa oppilaita muodostamamaan mahdollisimman kokonais-

valtainen ja ymmärrettävä kuva todellisen maailman moniselitteisistä ja osittain 

ristiriistaisista ilmiöistä (Risku-Norja, 2012a, s. 14). Tavoite on opiskella ”elämää 

varten”, jossa maailma on hyvin kompleksinen ja dynaaminen. Sen vuoksi koulu-

kontekstissa erityisen tärkeää olisi saada oppilaat oivaltamaan yhteyksiä eri op-

piaineiden väliltä Suomen kouluille tyypillisestä oppiainejakoisuudesta huoli-

matta. (Cantell, 2015, s. 11, 14.) Näin myös ruokatajuun tähtäävä ruokakasvatus 

ja ruokatajun edellä kuvattu määrittely sopii hyvin yhteen tämän kuvauksen 

kanssa (ks. luku 2.1). 

 

Eheyttävänä kokonaisuutena tämän hetkisessä perusopetuksen opetussuunni-

telmassa (2014) on esimerkiksi kestävän elämäntavan edistäminen, joka kuuluu 

opetussuunnitelman arvoperustaan ja laaja-alaiseen osaamiseen. Muun muassa 

ruokaan ja syömiseen liittyy valtavasti mahdollisuuksia kestävyysteemojen tar-

kasteluun. Ruokaan ja syömiseen liittyviä ilmiöitä voidaan lähestyä esimerkiksi 

tuotantoketjun, ekologisuuden, kulttuurin, eettisyyden, laadun ja talouden näkö-

kulmista. Ruokakasvatuksen tavoitteiden mukaisesti eri oppiaineisiin ja kouluruo-

kailuun integroituna mahdollistavat eheän käsityksen ruoan ja syömisen ilmiöistä 

sekä edistävät kestävällä tavalla oppilaiden kriittistä ja tietoista ajattelua omista 

valinnoista ja niiden merkityksistä. (Risku-Norja, 2012a, s. 17.) Näin myös koulu-

ruokailu toimii luonnollisena väylänä kestävän kehityksen edistämiseen samalla, 

kun se tukee koulun ruokakasvatuksen tavoitteita (Jeronen, 2012, s. 10).   

 

Kouluruokailu ja sen tavoitteellinen toteuttaminen on koko kouluyhteisöä velvoit-

tava asia, ja tämän vuoksi opettajien on huolehdittava, että kouluruokailu on ta-

voitteellista ja ohjattua sekä oppimista, kehittymistä ja hyvinvointia tukevaa toi-

mintaa yhdessä koulun muun henkilökunnan kanssa (POPS, 2014, s. 14, 41–

43). Myös valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositukset (2017) 

ohjaavat ja suosittelevat opetuksen järjestäjiä toteuttamaan tavoitteellista ruoka-

kasvatusta, joka huomioi säädösten mukaisen kouluruokailun edistämisen. Kou-

luruokailusuositusten (2017) antamat ohjeistukset ja suositukset eivät kuitenkaan 
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suoranaisesti velvoita opetuksen järjestäjää toisin kuin opetussuunnitelman pe-

rusteisiin (2014) kirjatut opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet, vaikka näiden kah-

den väliltä onkin löydettävissä paljon yhtäläisyyksiä. 

 

Opetuksen järjestäjän tulisi sisällyttää jokaiseen lukuvuoteen vähintään yksi ope-

tuksen eheyttämistä tukeva monialainen oppimiskokonaisuus, joka huomioi jo-

kaisen oppilaan opinnot (POPS, 2014). Oppimiskokonaisuus voi olla viikon tai 

pidemmän ajan kestävä kokonaisuus, jossa käsiteltävänä asiana on jokin teema, 

joka yhdistää opetussuunnitelmaan (2014) kirjatut toimintakulttuurin kehittämistä 

ohjaavat periaatteet (Halinen & Jääskeläinen, 2015, s. 31–32). On kuitenkin huo-

mioitava, että velvoittavat opetuksen ja kasvatuksen tehtävät, kuten opetuksen 

eheyttäminen ja monialainen oppimiskokonaisuus ovat opetussuunnitelmassa 

(2014) ilmaistuna hyvin yleisellä tasolla, jolloin opetuksen järjestäjällä on vapaus 

valita miten ne järjestetään. Yhtenä vaihtoehtona tähän on kuitenkin suunnitella 

ja toteuttaa monialainen oppimiskokonaisuus, joka hyödyntää kouluyhteisössä 

olemassa olevia puitteita, kuten kouluruokailua osana monialaista oppimiskoko-

naisuutta (ks. VRN, 2017). 

 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet, kuten opetuksen eheyttäminen yleisestikin, 

edellyttävät ennen kaikkea oppiaineiden välistä yhteistyötä, jossa eri aineiden 

opettajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat yhdessä (Cantell, 2015, s. 13–

14). Muun muassa kotitalouden ohella myös monet muut oppiaineet, kuten esi-

merkiksi terveystieto, biologia, historia, yhteiskunta- ja ympäristöoppi voivat sisäl-

lyttää ruokaan liittyvät asiat ja kouluruokailun osaksi oppituntejaan (Risku-Norja 

ym., 2012, s. 3; VRN, 2017, s. 15). Kouluruokailulla on lisäksi valtava potentiaali 

toimia yhteisöllisenä oppimisympäristönä, jossa koulun aikuiset yhdessä ruoka-

palveluhenkilöstön kanssa voivat tehdä saumattomasti yhteistyötä ja edistää si-

ten koulun opetus- ja kasvatustehtävää (Lintukangas & Palojoki, 2016, s. 8). Tär-

keintä on se, että koulun aikuisten lisäksi aktiivisina osapuolina ja toimijoina oli-

sivat etenkin koulun oppilaat. Tarkoituksena on tutkia aihetta ja työskennellä sen 

parissa heidän kokemusmaailmastaan käsin. Ideana on saada oppilaat aidosti 

edistämään jotakin asiaa, jonka parissa he saavat konkreettisesti työskennellä. 
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Näin se myös toimii oppilaille eri tietoja ja taitoja harjaannuttava oppimistilaisuu-

tena, jossa eri tilanteissa hankittua asiantuntemusta on hyödynnetty. (Halinen & 

Jääskeläinen, 2015, s. 32–33.)  

 

Näin ollen kouluruokailu toimii luonnostaan monialaisena oppimiskokonaisuu-

tena, johon on helppo yhdistää luontevasti monien oppiaineiden sisältöjä ja osal-

listaa koulun oppilaita sekä aikuisia (VRN, 2017, s. 15). Siten myös kouluruokai-

lun sisällyttäminen eri oppiaineisiin antaa mahdollisuuden oppiainerajoja ylittä-

vään yhteistyöhön ja näin moniammatilliselle ruokakasvatukselle (Janhonen ym., 

2016, s. 100). Tämä tukisi myös opetussuunnitelmaan (2014) kirjattuja yleisiä ta-

voitteita, sillä perusopetuksen yhteneväisyyden, eheyttämisen ja laadun vuoksi 

kouluissa tulisi tehdä monipuolisesti yhteistyötä niin huoltajien, oppilaiden, koulun 

kaikkien henkilökunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Tiivis ja tarkoituksenmu-

kainen yhteistyö edistää kasvatus- ja opetustavoitteiden toteutumista. (POPS, 

2014, s. 35–36.) 

 

2.3 Moniammatillinen yhteistyö ruokakasvatuksen kontekstissa 

 

Moniammatillisella yhteistyöllä voidaan tarkoittaa kouluyhteisön sisäistä moniam-

matillisuutta, mutta sen katsotaan tarkoittavan myös kouluyhteisön yhteistyötä 

koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa (Kumpulainen, 2010, 

s. 65). Tavoitteellisen ruokakasvatuksen ja kouluruokailun toteutumisen näkökul-

masta kouluyhteisön sisäisessä moniammatillisessa yhteistyössä avainhenki-

löinä on opetushenkilöstön lisäksi ruokapalveluhenkilöstö, jotka toimivat opetta-

jien ohella myös koulun ruokakasvattajina sekä tukevat oppilaiden kasvua ja ke-

hitystä (Lintukangas & Palojoki, 2016, s. 8; ks. VRN, 2017, s. 45). Kouluyhtei-

sössä on siten luonnostaan hyvä mahdollisuus toteuttaa ruokakasvatusta mo-

niammatillisesti, mikä kuitenkin edellyttää ennen kaikkea koulun kaikkien aikuis-

ten, etenkin eri ammattiryhmien edustajien asiantuntijuuden huomaamista ja vah-

vistamista (Lintukangas ja Palojoki, 2012, s.  11; ks. myös Kumpulainen, 2010, s. 

71). 
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Perinteisesti Suomessa koulu on instituutiona tukenut itsenäistä työskentelyä, 

jossa yleisesti opettajien ja koulun ei-opettavan henkilöstön työnkuvat ovat rajoit-

tuneita ja toisilleen kuulumattomia eli ne nähdään toisistaan erillisinä (Lintukan-

gas & Palojoki, 2012, s. 57). Toisin sanoen ruokapalvelu- ja opetushenkilöstö 

toimivat samassa työyhteisössä, mutta laajempaa yhteistyötä ei niinkään ole to-

teutettu, vaan kullakin on ollut omat toimintaohjelmansa (Mikkola, 2012, s. 96). 

Tähän voi olla syynä muun muassa se, että ruokapalveluhenkilöstön vaihtuvuus 

voi olla suurta tai heidän roolinsa kouluyhteisössä koetaan etäisemmäksi kuin 

olisi suotavaa (Janhonen & Elkjaer, 2022). Tämä vaikeuttaa erityisesti ruokapal-

veluhenkilöstön sekä kouluruokailun laajempaa integroimista koulun muuhun pe-

dagogiseen toimintaan (Berggren, 2021, s. 33, 43). Koulun sisäinen moniamma-

tillinen yhteistyö vaatiikin rajoja ylittävää pedagogiikka, jossa koulun aikuisten eri-

lainen asiantuntijuus nähdään voimavarana (Kumpulainen, 2010, s. 71).  

 

Rajoja ylittävään pedagogiikkaan tarvitaan ennen kaikkea pedagogista johta-

mista, jossa etenkin rehtorin merkitys on suuri koko koulun henkilökunnan osaa-

mista arvostavan ja yhdistävän toimintakulttuurin luomisessa. Kouluyhteisön mo-

niammatillisuus on tärkeä osa koulun yhteisöllisyyttä, sillä se luo turvallisen oppi-

mispolun lapsille ja nuorille. (Lintukangas & Palojoki, 2012, s. 58–60.) Sama pä-

tee myös kouluruokailua arvostavan toimintakulttuurin luomisessa (O’Rourke, 

2021), jossa etenkin ruokapalveluhenkilöstön rooli nähdään merkityksellisenä 

(Berggren, 2021, s. 33). Ruokapalveluhenkilöstö voi omasta ammatillisesta osaa-

misestaan käsin toteuttaa ruokakasvatusta esimerkiksi opastamalla ja tarjoa-

malla tietoa kouluruokailusta sekä kestävämmästä elämäntavasta. Ympäristönä 

siihen voi toimia kouluruokailu- tai luokkahuonetila. (Mikkola, 2012, s. 94.) Näin 

ollen kouluissa työskentelevillä ruokapalveluhenkilöstöllä on tärkeä tehtävä toi-

mia kanssakasvattajina yhdessä opetushenkilöstön kanssa. (Lintukangas & Pa-

lojoki, 2012, s. 64.) 

 

Ruokapalvelu- ja opetushenkilöstön yhteistyölle on kouluyhteisössä luotava ja 

tehtävä tilaa, vaikka sen mahdollisuudelle on jo olemassa puitteita. Henkilöstön 

tulee olla motivoituneita ja sitoutuneita toimimaan yhteisen hyvän vuoksi, mihin 

rehtorin näkemys ja sitä kautta ilmentynyt johtaminen on avainasemassa. Rehto-
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rin johtamistyyli on merkityksellinen siihen, minkälaisia mahdollisuuksia tämän-

kaltaiselle yhteistyölle luodaan kouluyhteisössä. (Lintukangas & Palojoki, 2012, 

s. 146–147.)  Tutkimuskirjallisuudessa muun muassa Berggren (2021) on tutkinut 

opettajien, rehtorien ja oppilaiden käsityksiä kouluruokailusta Ruotsissa. Tutki-

muksessa selvisi, etteivät rehtorit tarkastelleet kouluruokailua pedagogisena 

mahdollisuutena tai integroitavissa olevana toimintana, sillä sitä ei systemaatti-

sesti hallinnoitu osaksi muuta pedagogista toimintaa. Toisin kuin suurin osa opet-

tajista, rehtorit näkivät kouluruokailun pikemminkin muunlaisena, kuten ravitse-

muksellisena ja sosiaalisena voimavarana kuin tavoitteellisena tai suunnitelmal-

lisena toimintana (mts., 27–28). Puolestaan opettajat tunnustivat kouluruokailun 

pedagogisen potentiaalin, mutta kokivat pedagogisten tavoitteiden ja koulun to-

dellisuuden välillä ristiriitaa. Muun muassa ajan niukkuus, liiallinen melutaso sekä 

epäselkeys ja -johdonmukaisuus roolien jaossa tuottivat haasteita niiden toteutu-

misen suhteen. Kysymys oli pitkälti siitä, ettei pedagogisen toiminnan toteuttami-

selle tarjottu kovin suotuisia olosuhteita kouluruokailussa. (Mts, 32, 34.) 

 

Kouluyhteisössä kouluruokailun käytännöllisten asioiden hoitamiseen saattaa 

vaikuttaa se, onko koulun rehtorilla tarvittavaa asiantuntijuutta tai riittävästi aikaa 

niiden hoitamiseen (Lintukangas & Palojoki, 2012, s. 61). Esimerkiksi puutteelli-

set tiedot kouluruokailun pedagogisesta integroimisesta koulun muuhun toimin-

taan ja toisaalta kouluruokailun irrallisuus muusta yhteistyöstä voivat vaikuttaa 

siihen, kuinka rehtorit kokevat kouluruokailun merkityksen. Toisaalta myös hallin-

nolliset asiat saattavat vaikeuttaa yhteistyötä ruokapalveluhenkilöstön kanssa. 

(Berggren, 2021, s. 28–29). Hallinnollisesti eri toimialoihin kuuluminen on esimer-

kiksi yksi haaste ruokapalvelu- ja opetushenkilöstön väliseen moniammatillista 

yhteistyöhön, sillä ruokapalvelutoimialalla päätetään itsenäisesti muun muassa 

miten ruokapalvelun toteuttaminen ja henkilöstö- ja talousasiat hoidetaan (Jan-

honen & Elkjaer, 2022). Lisäksi ruokapalvelutoimialaa voi ohjaa muunlaiset in-

tressit kuin kasvatuskumppanuus (Lintukangas & Palojoki, 2012, s. 61). Nämä 

voivat näkyä käytännössä siten, ettei ruokapalveluhenkilöstöllä ole tarvittavaa tai 

riittävää ammatillista osaamista tai selkeää näkemystä siitä, miten toimia tasa-

vertaisena kanssakasvattajana opetushenkilöstön rinnalla (Janhonen & Elkjaer, 

2022).  
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Ruokapalveluhenkilöstön kokemusta kanssakasvattajana toimimisesta voi var-

jostaa oma henkilökohtainen kokemus omasta kompetenssista ja näkemys sitou-

tumisesta (Janhonen & Elkjaer, 2022). Esimerkiksi Mikkolan (2012) työtyytyväi-

syyskyselyssä kestävän kehityksen mukaisesti ruokakasvatustyöstä ilmeni, että 

oma kiinnostus ja kokemus siitä, että omalla työpanoksella on mahdollista vaikut-

taa, vaikuttivat ruokapalveluhenkilöstön sitoutumiseen ja kokemukseen kasva-

tuskumppanuudesta (ks. esim. myös Janhonen & Elkjaer, 2022). Puolestaan 

pelko omista kyvyistä, kovien odotusten ja omien kykyjen/sitoutumisen ristipaine 

tai liian vähäiset resurssit tuottivat haasteita oman työnkuvan laajentamiseen 

(Mikkola, 2012, s. 102), mitkä vaikuttavat luonnollisesti kasvatuskumppanuuteen. 

Lisäksi ajan puuttuminen tai niukkuus (Janhonen & Elkjaer, 2022) sekä lainsää-

dännölliset rajoitukset omassa työnkuvassa, kuten esimerkiksi hygienialainsää-

däntö (Risku-Norja, 2012b, s. 30) voivat haastaa myös laajempaa yhteistyötä. 

Tärkeää olisikin opetus- ja ruokapalveluhenkilöstön yhteistyön kannalta mahdol-

listaa etenkin riittävä määrä resursseja, ettei ruokapalveluhenkilöstön jo entuu-

destaan laaja työmäärä kasvaisi (Risku-Norja, 2012b, s. 31).  

 

Jotta kouluruokailua voitaisiin hyödyntää osana eheyttävää opetusta, tarvitaan 

koko koulua yhdistävää yhteistyötä (Berggren, 2021, s. 33). Koko koulua yhdis-

tävässä yhteistyössä tulisi yhdistyä erilainen osaaminen ja tietämys eri ammatti-

ryhmien välillä (Kumpulainen, 2010, s. 71). Siten yhteistyö tukee myös eri tie-

donalojen tasavertaisuutta ja auttaa mahdollistamaan laajemman ymmärryksen 

asioista (Juuti, Kairavuori & Tani, 2015, s. 78). Koulu tulisi nähdä erityisesti yh-

teisönä, jossa kaikki aikuiset puhaltavat yhteen hiileen oppilaiden turvallisuuden 

ja kasvun edistämiseksi ja varmistamiseksi (Lintukangas & Palojoki, 2012). Yh-

teiset suunnittelut ja päämäärät yhteistyössä voivat edistää kasvatustavoitteiden 

toteutumista (Kumpulainen, 2012, s. 70), mikä koskettaa myös kouluruokailuun 

liittyvää yhteistyötä (Risku-Norja, 2012b, s. 30). Se vaatii kuitenkin tukea ja halua 

rajoja ylittävään pedagogiikkaan sekä ennen kaikkea lisäresursseja, joita peda-

gogisella johtamisella voidaan edistää (Kumpulainen, 2012).  
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3 Ruokataju osana toiminta- ja oppimisprosessia  

 

Tämän pääluvun tarkoituksena on syventää tutkimukseni keskeisten käsitteiden, 

ruokatajun ja jaetun ruokatajun, määrittelyä. Tuon esille muutamia aiempia ruo-

katajua soveltaneita tutkimuksia ja tarkastelen myös oppimisen määrittelyjä, jotka 

alustavat ymmärrystä ruokatajusta osana toiminta- ja oppimisprosessia. Tutki-

mukseni aineiston analyysin kannalta keskeisemmät alaluvut ovat 3.2 ja 3.3, 

joissa käsittelen ruokatajua osana toiminta- ja oppimisprosessia. Ensimmäinen 

niistä käsittelee ruokatajua toiminta- ja oppimisprosessin tuloksena ja jälkimmäi-

nen jaettua ruokatajua yhteisöllisen toiminta- ja oppimisprosessin tuloksena. Py-

rin lukujen avulla pohjustamaan ymmärrystä tämän tutkimuksen aineiston ana-

lyysista.  

 

3.1 Ruokatajun tutkimuksellisia sovelluksia ja oppimisen mää-

rittelyä 

 

Ruokaan ja oppimiseen liittyvä kasvatustieteellinen tutkimus on lisääntynyt erityi-

sesti 2010-luvulla ja sen jälkeen (ks. esim. Kauppinen, 2018; Pollari, 2022; Swan 

& Flowers, 2015). Ruokaan liittyvissä tutkimuksissa ruokatajun käsitettä on aiem-

min sovellettu muun muassa empiirisesti kotona tapahtuvassa oppimisessa, ku-

ten Janhonen ym. (2018) ja Torkkeli & Janhonen (2021) tutkimuksissa, joissa 

ruokataju on nähty informaalin ruokaan liittyvän oppimisprosessin tuloksena. In-

formaalin oppimisen katsotaan olevan päivittäisissä toiminnoissa, kuten töissä, 

kotona tai muuten vapaa-ajalla tapahtuvaa niin sanottua arkioppimista, jota usein 

syntyy sosiaalisesti ja kokemuksellisesti tai jopa osittain sattumanvaraisesti 

(Heikkinen, Jokinen & Tynjälä, 2012, s. 4; Laal & Laal, 2014, s. 4053).  

 

Informaalin kontekstin lisäksi ruokatajun käsitettä on hyödynnetty non-formaalin 

kontekstin tutkimukseen (Kauppinen, 2018), jossa oppiminen katsotaan olevan 

formaalin oppimisen tavoin tavoitteellista, mutta vapaaehtoisesti ja lyhytkestoi-

sesti esimerkiksi työpaikoilla tai vapaa-ajalla tapahtuvaa. Tavoitteellisuudesta 

huolimatta non-formaali oppiminen ei ole formaalin oppimisen tavoin tutkintoon 

tai todistuksin määriteltävissä. Puolestaan formaali oppiminen katsotaan olevan 
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oppimista, joka tapahtuu institutionaalisesti ja on tavoitteellista jopa tutkintoon tai 

todistukseen johtavaa, kuten koulutus. (Heikkinen ym., 2012, s. 4; Laal & Laal, 

2014, s. 4053.) Ruokatajuun kytkeytyvää formaalia oppimista on tutkittu esimer-

kiksi Janhonen & Elkjaer (2022) tutkimuksessa, mihin myös tämä tutkimus sijoit-

tuu. Näin myös tämä tutkimus tuottaa empiiristä ja ruokatajua hyödyntävää tutki-

musta.  

 

Tätä edellä mainittua oppimisympäristöjen jakoa (informaali, non-formaali, for-

maali) on käytetty muissakin oppimista koskevassa tutkimuskirjallisuudessa. To-

sin, täysin yhtenäistä määritelmää sille, mitä oppiminen on ja miten sitä voidaan 

tutkia, ei ole löydettävissä tutkimuskirjallisuudesta (ks. Damsa & Jornet, 2020). 

Kuitenkin eri tilanteissa hankittujen tietojen ja taitojen yhdistäminen kokonaisuuk-

siksi on kokonaisvaltaisemman ja syvemmän oppimisen kannalta suotavaa, sillä 

oppimista tapahtuu kaikkialla, ei pelkästään formaalissa ympäristössä, kuten 

kouluissa (Heikkinen ym., 2012, s. 5). Tähän myös ruokatajua tavoitteleva ruo-

kakasvatus tähtää; eri tilanteissa opittujen taitojen yhdistämistä kokonaisvaltai-

semmaksi ja omakohtaisemmaksi ymmärrykseksi ruokaan ja syömiseen liitty-

vistä ilmiöistä. 

 

Useiden oppimismahdollisuuksien tiedostaminen edistää myös opetuksen eheyt-

tämistä, jossa jokaisen oppilaan kokemusmaailma ja elinympäristö tulee huomi-

oiduksi niistä käsin (Kangas, Kopisto & Krokfors, 2015, s. 39). Oppilas voi tuoda 

esille jotakin sellaista osaamista, jota hän on kartuttanut muualla kuin koulussa 

ja siten kyetä yhdistelemään ”erillisiä” tietoja kokonaisuuksiksi (Halinen & Jääs-

keläinen, 2015, s. 32–33). Siten formaalissa ja informaalissa ympäristössä opitut 

tiedot ja taidot täydentävät toisiaan, kun niiden väliset rajanvedot hämärtyvät ja 

yhdistyvät, joka on tarpeellista myös asiantuntijuuden kehittymisessä (Heikkinen 

ym., 2012, 5–6; Kangas ym., 2015, s. 39). Oppimisympäristöjen yhdisteleminen 

ja laajeneminen on rajoja ylittävää pedagogiikkaa, joka edistää opetuksen eheyt-

tämistä ja siten oppilaiden laaja-alaisen osaamisen karttumista (Kangas ym., 

2015, s. 40). Näin myös kouluruokailun hyödyntäminen moniammatillisesti kou-

lun monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa edistää 

rajoja ylittävää pedagogiikka, jossa opetus- ja ruokahenkilöstö toteuttavat ruoka-

tajuun tähtäävää ruokakasvatusta yhteistyövoimin.  
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3.2 Ruokataju toiminta- ja oppimisprosessin tuloksena 

 

Tutkimukseni analyysin kannalta yksi keskeisimmistä ruokatajua soveltaneista 

tutkimuksista on Janhosen ym. (2018) tutkimus, jossa ruokatajun käsite täydentyi 

huomioimaan laajemmin syömiseen ja ruokaan liittyviä tilannekohtaisia, koke-

muksellisia ja dynaamisia tekijöitä. Tämä ruokatajun määrittely sai tukea tutki-

muksen empiirisen aineiston ohella John Deweyn pragmaattisesta oppimisen 

teoriasta. Siinä perimmäisenä ideana on, Janhosen ym. (2018) mukaan, reflek-

tion merkitys uudenlaisten toimintatapojen muodostumisessa. Puolestaan Mietti-

nen (2000) puhuu Deweyyn viitaten reflektiivisestä ajattelusta ja toiminnasta, kun 

taas Elkjaer (2009) puhuu tietynlaisesta toimintaan kytkeytyvästä tutkiskelevasta 

otteesta (engl. inquiry), kun tarkoituksena on muodostaa uusia toimintatapoja. 

Molemmissa perusajatus oppimisen mahdollisuudesta on kuitenkin sama.  

 

Deweyn (1916) mukaan kyky ymmärtää laajemmin merkityksiä ja mukauttaa si-

ten toimintaa uusiin ympäristöihin on siis seurausta reflektiivisestä ajattelusta ja 

toiminnasta, joka on merkityksellinen niin elämässä kuin kouluopetuksessa. Sen 

sijaan totutuista toimintatavoista muodostuneita rutiineja voidaan pitää reflektoi-

mattomina ja automaattisina toimintoina, jotka vierastavat muutosta ja ajattelua. 

Ihmisen luontainen kyky oppia vastaan tulevista kokemuksista, ja muodostaa 

niistä tapoja on edellytys kasvulle, mutta reflektoimattomina ne estävät tämän 

kasvun jatkumisen. (Dewey, 1916, s. 54, 58, 84.)  

 

Reflektiivinen ajattelu toiminnassa käynnistyy puolestaan silloin, kun tilanne ei 

ole ratkaistavissa rutiineiksi muodostuneilla toiminta- ja ajattelutavoilla eli toiminta 

murtuu (Miettinen, 2000, s. 66). Toiminnan murtumisen saa aikaan jännite, joka 

johtaa epäröitiin tai häiriöön toiminnassa (Janhonen ym., 2018; viitaten Dewey 

1958). Tämänlainen tilanne vaatii reflektoivaa ajattelua ja tutkiskelua totutun toi-

minnan murtumisesta, joka puolestaan toimii mahdollisena muutoksena kohti op-

pimiskokemusta. Tilanteen raukeaminen ja toiminnan jatkuminen voidaan nähdä 

oppimisena. On kuitenkin huomioitava, että oppimistuloksena voi olla myös pa-

rempi ymmärrys tilanteesta, joka ei välttämättä näy toiminnan muutoksena. (Elk-

jaer, 2009, s. 80, 82, 88.)  
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Edellä mainittujen teoreettisten lähtökohtien voidaan katsoa sisältyvän myös ruo-

katajun määritelmään, sillä Janhosen ym. (2018) tutkimuksessa täydennetty ruo-

kataju nähdään reflektiivisen ajattelun ja toiminnan muotona sekä ruokaan liitty-

vän oppimisprosessin lopputuloksena. Ruokataju voidaan hahmottaa osaksi kol-

miosaista toiminta- ja muutosprosessia ja sen tasoja, jotka ovat ymmärtäminen, 

soveltaminen ja uudelleenmäärittely (kuvio 1).  

 

 

Kuvio 1. Ruokatajun kolme tasoa kuvaavat asteittain syvenevää ja monimutkaistuvaa 

ruokaoppimista (lähde: Torkkeli & Janhonen, 2021, jonka kuvio suomennettu lähteestä 

Janhonen, Torkkeli ja Mäkelä, 2018). 

 

Ruokatajun kolme tasoa voidaan katsoa täydentävän kuvausta reflektiivisestä 

ajattelusta ja toiminnasta (esim. Miettinen, 2000), sillä se tuottaa oppimistulosten 

arviointia varten uudenlaisen jäsennyksen subjektin ja ympäristön välisestä dy-

naamisesta vuorovaikutuksesta (Janhonen ym., 2018, s. 192). Toiminta- ja muu-

tosprosessin ensimmäinen taso (ymmärtäminen) on kykyä tehdä toiminnan jat-

kumisen kannalta oleellinen päätös, jotta jännitteen takia keskeytynyt toiminta 

osataan ratkaista ja saada toiminta jatkumaan (soveltaminen) sekä mahdollisesti 

jatkaa toimintaa eri tavalla kuin aiemmin (uudelleenmäärittely). Huomioitavaa on 

se, että jokainen taso kuvastaa eri tavoin ruokatajua oppimisprosessin tuloksena. 

Ne ovat syvyydeltään, monimutkaisuudeltaan ja aikajänteeltään erilaisia, vaikka 

niiden edellytetään toiminnassa sisältyvän toisiinsa (kuvio 2).   
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Kuvio 2. Ruokataju osana muutokseen tähtäävää toiminta- ja oppimisprosessia 

(suomennettu ja pelkistetty lähteestä Janhonen ym., 2018). 

 

Ruokatajun toiminta- ja oppimisprosessin alkupisteenä voidaan pitää jännitteen 

ilmaantumista, joka saa aikaan vakiintuneiden rutiinien murtumisen (kuvio 2). Toi-

minnan jatkuminen jännitteen ilmenemisen jälkeen vaatii tilannekohtaista ymmär-

rystä ja soveltamista eli kykyä määritellä ja tulkita näitä toiminnassa ilmentyneitä 

jännitteitä sekä suunnitella niihin ratkaisu ja toteutus, jotta toiminta saadaan jat-

kumaan halutulla tavalla (kuvio 2; ks. myös kuvio 1). Ymmärtämisen ja sovelta-

misen tasoille pääseminen ovat edellytys sille, että olisi mahdollista saada aikaan 

uudelleenmäärittelyä eli muodostaa uudenlaisia toimintatapoja (ts. uusia ru-

tiineja). Rutiinit nähdään täten osittain reflektoimattomina oppimisprosessin tulok-

sina, sillä ajan saatossa uusistakin rutiineista muodostuu vakiintuneita toiminta-

tapoja, jotka vain reflektiivisen ajattelun ja toiminnan kautta voivat muovaantua ja 

kehittyä (ks. Janhonen ym., 2018, s. 191). 

 

Tässä kolmiosaisessa toiminta- ja oppimisprosessissa (kuviot 1 ja 2) ei ole kui-

tenkaan kyse siitä, että vakiintuneet ja rutinoituneet toimintatavat olisivat aina uu-

sien toimintatapojen suhteen vähemmän tarkoituksenmukaisia tai tärkeitä (Jan-

honen ym., 2018, s. 192). Kyse on pikemminkin siitä, että kehittääkseen toimintaa 

tarkoituksenmukaisesti tulevaisuutta ajatellen, on reflektoivalla ja tutkiskelevalla 

otteella merkitystä toiminnan kehittämisessä (Elkjaer, 2009, s. 82; Janhonen ym., 

2018, s. 192). Toisin sanoen, kun toiminta on muodostunut rutiininomaiseksi eli 

automaattiseksi, menettää se tiedostamattomana mahdollisuuden kehittyä (De-

wey, 1916, s. 9). 
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Täten kiteytettynä mahdollinen murros kohti oppimista tapahtuu silloin, kun toi-

minnassa ilmenee jokin jännite, joka estää toiminnan jatkumisen totutulla tavalla 

(ks. kuvio 2). Tämä käynnistää reflektiivisen ajattelun, joka on edellytys toiminnan 

jatkumiselle ja sen myötä mahdolliselle oppimiselle. Oppimista voi tapahtua ym-

märtämisen, soveltamisen tai uudelleenmäärittelyn kautta, siten, että aiempi taso 

on jatkumo seuraavalle oppimisen tasolle (ks. kuvio 1). Näitä määrittelyjä tulen 

myös hyödyntämään tämän tutkimuksen analyysissa yhteisöllisen toiminta- ja op-

pimisprosessin kontekstissa (ks. luku 3.3). 

 

3.3 Jaettu ruokataju yhteisöllisen toiminta- ja oppimisprosessin 

tavoitteena 

 

Yksittäisen henkilön näkökulman ohella oppimista voidaan tarkastella myös kol-

lektiivisena ilmiönä. Siihen sisältyy näkemys oppimisen sosiaalisesta ja kulttuuri-

sesta luonteesta, joka on samalla kontekstisidonnaista. (Elkjaer, 2020, s. 61.) Li-

säämällä tähän pragmatismin periaatteita, nähdään yhteisöllinen oppiminen kei-

nona saada aikaan pitkäkestoisia muutoksia organisaatiossa, kuten kouluissa. 

Se on mahdollista ainoastaan silloin, kun muutosprosessin aikana syntyneet jän-

nitteet huomioidaan ja kyseenalaistetaan. (Mts., 68.) Toisin sanoen oppiminen 

alkaa näiden jännitteiden tutkimisesta eli reflektiivisen ajattelun käynnistymisestä 

(mts., 69; ks. myös luku 3.2).  

 

Aikaisemmin esitelty Janhosen ym. (2018) tutkimuksessa täydennetty ruokatajun 

kolmiosainen toiminta- ja oppimisprosessi käsittelee ruokatajun rakentumista yh-

den ihmisen näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena on kuiten-

kin yksilön sijasta yhteisöllinen toiminta- ja oppimisprosessi, joka perustuu mo-

niammatilliselle yhteistyölle osana ruokakasvatusta. Tätä toiminta- ja oppimispro-

sessia analysoidaan jaetun ruokatajun avulla.  

 

Jaettu ruokataju on jatkumo aiemmin Janhosen ym. (2018) tutkimuksessa täy-

dennetylle ruokatajulle, sillä se tarkastelee yksittäisen henkilön ruokatajun sijasta 

ihmisten välistä yhteistä eli jaettua ruokatajua (Janhonen & Elkjaer, 2022; Tork-
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keli & Janhonen, 2021). Jaetun ruokatajun avulla on mahdollista analysoida yh-

teisöissä toteutettavia muutospyrkimyksiä ja niiden tuloksina syntyneitä kompro-

misseja, jotka ovat saaneet alkunsa toiminnassa ilmenneistä jännitteistä. Nämä 

toiminnassa ilmenevät jännitteet nähdään myös tässä tutkimuksessa potentiaali-

sina murroskohtina oppimiselle, sillä niiden pohjalta yhteistyöhön osallistuneiden 

toimijoiden välille syntyneitä kompromisseja jäsennetään jaetun ruokatajun avulla 

(taulukko 1).  

 

Taulukko 1. Yhteisöllisen toiminta- ja oppimisprosessin tulosten käsitteellistäminen jae-

tun ruokatajun avulla (mukailtu lähteestä Torkkeli & Janhonen, 2021). 

Jaetun ruokatajun taso Tason määritelmä 

Yhteinen ymmärrys 

 

 

Yhteisöllinen soveltaminen 

 

 

 

Yhteistoiminnan uudelleenmäärittely 

Yhteinen ymmärrys toiminnasta esiin 

nousevasta jännitteestä 

 

Yhteisiä päämääriä sisältävien tilanteis-

ten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus 

 

Ajattelu- ja toimintatavat, jotka muutta-

vat toimijoiden keskinäisiä rooleja 

 

Jaettu ruokataju ei tarkoita jokaisen yksilön yhteenlaskettua ruokatajua, vaan jae-

tun ruokatajun kutakin tasoa voidaan pitää määränpäänä, johon on yhteisvoimin 

päästy (Torkkeli & Janhonen, 2021). Ruokatajun kolmen tason tavoin jaetun ruo-

katajun ensimmäiselle tasolle on päästy, kun toimijoiden välille on syntynyt yhtei-

nen ymmärrys toiminnassa esiintyneistä jännitteistä. Yhteisöllistä soveltamista 

tapahtuu kun toimijat suunnittelevat ja toteuttavat näihin jännitteisiin tilanteisia 

ratkaisuja, jotka edistävät yhteisesti sovittua päämäärää. Toimijoiden keskinäis-

ten roolien muutos merkitsee yhteistoiminnan uudelleenmäärittelyä. (Torkkeli & 

Janhonen, 2021.) Janhonen & Elkjaer (2022) ovat kehittäneet tutkimuksessaan 

tätä jaetun ruokatajun määritelmää moniammatillisen yhteistyöprosessin tarkas-

teluun, jota tulen myös hyödyntämään aineistoni analyysissä.  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Jotta moniammatillista ruokakasvatusta voidaan lisätä ja kehittää kouluyhtei-

söissä, on perusteltua lisätä ymmärrystä siitä, miten käytännössä ruokakasvatuk-

seen liittyvää moniammatillista yhteistyötä toteutetaan kouluyhteisössä. Tämä 

tarkoittaa esimerkiksi analyysia siitä, miten käytännössä muutos ja oppiminen ta-

pahtuvat moniammatillisen yhteistyön kontekstissa, kun oppiminen nähdään kol-

lektiivisena ilmiönä. Tässä tutkimuksessa jaetun ruokatajun kuvaamien yhteisöl-

lisen oppimisen tulosten analyysin avulla pyritään lisäämään ja syventämään tä-

mänlaista ymmärrystä.  

 

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. Millaisia moniammatillisen ruokakasvatuksen toteuttamiseen liittyviä jän-

nitteitä toimintaprosessiin osallistuneet koulun toimijat nostavat esiin yh-

teistyön aikana?  

 

2. Millaista jaettua ruokatajua rakentui jännitteiden pohjalta syntyneissä rat-

kaisuissa ja kompromisseissa? 

 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyrin selvittämään sitä, minkälaisia 

jännitteitä eli esteitä koulun toimijat kokevat ja nostavat esille osana ruokakasva-

tukseen liittyvän monialaisen oppimiskokonaisuuden yhteissuunnittelu- ja toimin-

taprosessia. Tarkastelun kohteena on toimintaprosessissa ilmenevät jännitteet, 

joita syntyy, kun koetaan jokin este tai ristiriita toiminnan jatkumiselle (Janhonen 

ym., 2018). Näitä toimijoiden kokemien esteiden käsitteellistämisessä hyödynne-

tään Janhosen ja Elkjaerin (2022) pragmatistiseen teoriaan ja ruokatajuun kyt-

keytyvän tutkimuksen kautta syntynyttä jännitteiden jakoa.  

 

Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää millaisiin kompromissei-

hin eli sopuratkaisuihin toimijat päätyvät kohdatessaan näitä toiminnan aikana 
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syntyneitä jännitteitä eli esteitä, sillä olen erityisen kiinnostunut siitä, syntyykö nii-

den kautta toimintaprosessin tuloksena yhteisöllistä oppimista. Nämä toiminta-

prosessin aikana jännitteiden eli toimijoiden kokemien esteiden kautta syntyneet 

ratkaisut ja kompromissit tulkitaan yhteisöllisen toiminta- ja oppimisprosessin tu-

loksina, joita jäsennän ja käsitteellistän jaetun ruokatajun avulla (Janhonen & Elk-

jaer, 2022; Torkkeli & Janhonen, 2021). Tutkimukseni toteutusta käyn tarkemmin 

läpi seuraavassa pääluvussa (luku 5).  
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5 Tutkimuksen toteutus 

 

Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Aineiston analyysi on toteutettu teo-

rialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen aineisto on kerätty osana 

RUOKATAJU-hanketta (2020–2022), jossa tarkastellaan yläkoulukontekstissa 

ruokaan liittyvää oppimista yhteistyössä ruokapalveluiden ja oppiaineopetuksen 

kanssa. Seuraavaksi tuon esille tässä tutkimuksessa käytettävän aineiston läh-

tökohtia sekä kuvaan itse aineistoa ja sen analyysitapaa tarkemmin.  

 

5.1 Laadullinen toimintatutkimus 

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettävä aineisto on peräisin laadullisesta toiminta-

tutkimuksesta, sillä sen keruu RUOKATAJU-hankkeessa nojasi osallistuvaan toi-

mintatutkimukseen. Toimintatutkimuksen historia ulottuu pitkälti 1900-luvun al-

kuun ja sitä on toteutettu monilla eri tieteenaloilla. Toimintatutkimuksen avulla on 

mahdollista käsitellä ainutlaatuisissa ympäristössä syntyneitä tiettyjen yksilöiden, 

organisaatioiden tai yhteisöjen erilaisia ongelmia tai kysymyksiä. Keskeistä eri-

laisille toimintatutkimuksille on se, että toimintatutkimus nähdään jo itsessään so-

siaalisena käytäntönä, jonka avulla on mahdollista muuttaa tai kehittää tutkittavaa 

käytäntöä. (Kemmis, McTaggart & Nixon, 2013, s. 4, 8.) 

 

Osallistavassa toimintatutkimuksessa on olennaista saumaton yhteistyö tutkijoi-

den ja osallistujien kesken. Osallistujat nähdään tärkeinä osapuolina, jotka ovat 

kyvykkäitä osallistumaan kaikkiin tutkimusprosessin vaiheisiin. Toimintatutkimus-

prosessin alussa tunnistetaan muutoksen kohteena oleva tilanne tai ongelma, 

jonka jälkeen tutkimusprosessi etenee sykleittäin. Syklit muodostuvat toistuvista 

tutkimus-, toiminta- ja reflektiovaiheista. (Kindon, Pain & Kesby, 2007, s. 1, 13–

14.) Kemmis ym. (2013, 5) uskovat osallistavan toimintatutkimuksen pitävän si-

sällään erityisiä etuja liittyen tutkittavaan ilmiöön, sillä osallistujien oman ympä-

ristön käytänteiden tutkiminen hyödyttää tutkimusta eri tavalla, jos tutkimuksen 

ilmiötä tutkittaisiin niin sanotusti vain ulkopuolisen näkökulmasta.  
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Tämä toimintatutkimuksen osallistava luonne painottaa jaettua oppimista ja tietä-

mystä (engl. shared learning and knowledge), jolloin tutkija toimii pikemminkin 

prosessin edistäjänä kuin johtajana (Kindon ym. 2007, s. 17). Tällä on myös pal-

jon yhtymäkohtia tutkimukseni aineistoon ja sen analyysiin. Aineistoni kontekstina 

on ruokapalveluvastaavan ja kolmen aineenopettajan moniammatillinen yhteistyö 

ruokakasvatuksen parissa, jota tarkastellaan yhteisöllisenä toiminta- ja oppimis-

prosessina. Yhteistyö eri ammattiryhmien välillä vaatii jokaisen osallistujan tasa-

vertaisen, mutta ennen kaikkea vuorovaikutteisen osallistamisen, jotta lopputulos 

olisi suunnitelman mukainen. Dialogi eri osallistujien kesken voi muodostua par-

haassa tapauksessa oppimisprosessiksi. (Malin, 2011, s. 132–133.) Tässä tutki-

muksessa hyödynnetään oppimistulosten analysoimiseksi jaetun ruokatajun (ks. 

luku 3.3) määritelmää, joka jäsentää tämän tutkimuksen aineiston eli yhteisöllisen 

toiminta- ja oppimisprosessin tuloksia.  

 

5.2 Aineiston kuvaus 

 

Tässä tutkimuksessa käytettävä aineisto on kerätty osana RUOKATAJU-han-

ketta (2020–2022). Hankkeen koko aineisto sisältää laadullisia haastatteluja, mo-

niammatillista suunnittelumateriaalia, oppilaiden oppimispäiväkirjoja sekä kyse-

lylomakeaineistoa yhdestä uusmaalaisesta pilottikoulusta. Hanke toteutettiin 

kahdessa toimintatutkimussyklissä, joista ensimmäinen ajoittui kokonaisuudes-

saan lukuvuoteen 2020–2021 ja toinen sykli lukuvuoden 2021–2022 syysluku-

kauteen. Jälkimmäiseksi mainittua toimintatutkimussykliä käytetään tämän tutki-

muksen aineistona, jonka keräämiseen en ole tämän tutkimuksen kirjoittajana 

osallistunut.   

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettävän aineistonkeruun toiseen tutkimussykliin 

kuului koko koulun teemapäivän (ilmastoruokapäivä 10.11.2021) suunnittelu, to-

teutus ja arviointi. Syksyllä 2021 koulun ilmastoruokapäivän suunnitteluun osal-

listui koulun ruokapalveluvastaava, kotitalousopettaja ja kaksi muuta opettajaa 

(maantieto/biologia sekä kemia/matematiikka), jotka toimivat koulun ympäristö-
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agenttien vastuuopettajina. Mukana oli myös syyslukukaudella 2021 ympäristö-

agenttien oppilaita. Ympäristöagentit toimivat kyseisessä koulussa yhdenlaisena 

oppilaiden osallisuusryhmänä. 

 

Ilmastoruokapäivänä tarjoiltiin keväällä 2021 kotitalouden kurssin oppilaiden 

suunnittelemat ja koko koulun oppilaskunnan äänestämät ilmastoystävälliset lou-

nasvaihtoehdot. Koulun ruokasaliin suunniteltiin informatiiviset ilmastoruokapäi-

vään liittyvät posterit yhdessä koulun ympäristöagenttien oppilaiden ja vastuu-

opettajien sekä ruokapalveluvastaavan kanssa. Ilmastoruokapäivän tavoitteena 

oli osallistaa myös laajemmin koko kouluyhteisöä, jonka vuoksi tutkimustiedottei-

den ja opettajankokouksessa tehdyn hankkeen tutkijavierailun kautta pyrittiin in-

formoimaan opettajia ilmastoruokapäivästä ja siihen liittyvistä asioista. Niissä 

opettajia kannustettiin ilmastoruokapäivänä tuomaan esille ympäristöön ja koulu-

ruokailuun liittyviä teemoja oppituntiensa aikana.   

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään kolmea, eri menetelmin hankittua, aineistoa, 

jotka on kerätty osana hankkeen syyslukukautta vuonna 2021. Aineistojen kerää-

misessä hyödynnettiin sähköisiä Teams ja Qualtrics -ohjelmistoja, joista ensim-

mäistä käytettiin loppuhaastatteluissa ja jälkimmäistä opettajien avoimessa pa-

lautekyselyssä. Aineiston litteroinnissa käytettiin apuna ulkopuolisen tekstinkäsit-

tely-yrityksen palveluita. Kokonaisuudessaan tämän tutkimuksen aineiston laa-

juudeksi tuli 53 sivua; 161 171 merkkiä välilyönteineen litteroitua aineistoa ja vii-

den henkilön vastaukset palautekyselyssä. Aineistot kattavat neljän kuukauden 

yhteiskehittämisprosessin (syys-joulukuu 2021).  

 

Yhteiskehittämisprosessi voidaan hahmottaa kolmen vaiheen kautta: suunnittelu, 

toteutus ja toteutuksen arviointi, joista varsinaista toteutusta eli ilmastoruokapäi-

vän aikana kerättyä oppilasaineistoa ei käytetä tässä tutkimuksessa aineistona 

(kuvio 3). Suunnitteluvaiheen aineistosta on käytössä kolme moniammatillista ta-

paamista, jotka järjestettiin syyskuun ja marraskuun aikana ennen varsinaista to-

teutusta eli ilmastoruokapäivää. Toteutuksen arviointivaiheeseen liittyvät loput 

tässä tutkimuksessa hyödynnettävistä aineistoista; kaksi moniammatillista tapaa-

mista, ilmastoruokapäivän palautekyselyyn vastanneet opettajat ja kaksi loppu-

haastattelua.  
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Kuvio 3. Ilmastoruokapäivän yhteiskehittämisprosessin eteneminen 4 kuukauden ai-

kana.  

 

Moniammatilliset kokoukset toteutettiin Teams -sovelluksen välityksellä, jossa 

yksi kokous kesti noin 30 minuuttia. Tapaamisiin osallistui koulun kotitalousopet-

taja, kaksi ympäristöagenttien vastuuopettajaa (maantieto/biologia sekä ke-

mia/matematiikka) ja ruokapalveluvastaava sekä hankkeen päätutkija, joka toimi 

kokousten organisoijana ja yhteistyön koordinoijana. Moniammatillisista tapaami-

sista litteroitua aineistoa tuli 34 sivua; 15 973 sanaa, 112 915 merkkiä välilyön-

teineen.  

 

Opettajille suunnattu ilmastoruokapäivän avoin palautekysely toteutettiin Qualt-

ricks -ohjelmiston avulla. Linkki sähköiseen kyselyyn lähetettiin kaikille koulun 35 

opettajalle henkilökohtaisesti sähköpostitse. Vastausaikaa oli kuukausi, jonka ai-

kana vastaamiseen kannustettiin kahden henkilökohtaisen muistutussähköpostin 

avulla. Kysymykset liittyivät ilmastoruokapäivään, kestävään kehitykseen ja kou-

luruokailuun sekä niiden yhteydestä omaan oppiaineeseen. Yksilöidyn tunniste-

numeron avulla palautekyselyn vastauksista on mahdollista eritellä ilmastoruoka-

päivän suunnitteluun osallistuneiden opettajien (N=3) vastaukset. Vastauksia 

TOTEUTUKSEN ARVIOINTI (MARRAS-JOULUKUU)

Palautekysely välillä 11.11.-
10.12.

2 moniammatillista 
tapaamista (24.11.,1.12.)

Loppuhaastattelut  13.12. 
ja 14.12.

TOTEUTUS (MARRASKUU)

Ilmastoruokapäivä 10.11.2021 Ei osana tämän tutkimuksen aineistoa

SUUNNITTELU (SYYS-MARRASKUU)

3 moniammatillista tapaamista (9.9.,30.9. ja 8.11.)
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saatiin vastausajan päättymiseen mennessä 8, joista 5 opettajalta saatiin tutki-

musluvan edellyttämä allekirjoitettu suostumus aineiston käyttämiseksi tutkimuk-

sessa ja vain näitä hyödynnetään analyysissa. 

 

Loppuhaastattelut pidettiin Teams -sovelluksen välityksellä. Haastattelut toteutet-

tiin 13.12. ja 14.12.2021 yksilöhaastatteluina kotitalousopettajalle ja ruokapalve-

luvastaavalle. Kotitalousopettajan haastattelu kesti yhteensä 41 minuuttia ja ruo-

kapalveluvastaavan haastattelu 13 minuuttia. Loppuhaastatteluista tuli yhteensä 

litteroitua aineistoa 19 sivua, 48 256 merkkiä välilyönteineen.  

 

5.3 Aineiston analyysi 

 

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysissa on hyödynnetty sisällönanalyysia, 

sillä se sopii minkä tahansa kirjallisessa muodossa olevan aineiston systemaat-

tiseen ja objektiiviseen analysoitiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 117). Se on myös 

tyypillisin valinta laadullisen aineiston tarkasteluun (Puusa, 2020, s. 144). Sisäl-

lönanalyysi toteutetaan tekstianalyysina, jossa etsitään tekstin merkityksiä siten, 

että hajanainen aineisto tiivistetään sanalliseksi, selkeäksi ja yhteneväiseksi ku-

vaukseksi tutkittavasta ilmiöstä ilman, että aineiston sisältämä alkuperäinen in-

formaatio katoaa (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 117; 122). Toisin sanoen aineisto 

ensiksi pilkotaan valitun tutkimusmenetelmän avulla tutkimustehtävän kannalta 

olennaisiin osiin, jonka jälkeen se kootaan uudelleen synteesien avulla. Uudel-

leenkoonnin jälkeen tutkija voi tehdä tutkimuksen kannalta johtopäätöksiä. 

(Puusa, 2020, s. 142.) Sisällönanalyysin avulla näin ollen vain järjestetään ai-

neisto valmiiksi johtopäätöksiä varten, ei niinkään esitellä järjestettyä aineistoa 

tutkimustuloksina ilman erillisiä johtopäätöksiä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 117).  

 

Tyypillisesti sisällönanalyysista laadullisen aineiston analyysissa on puhuttu in-

duktiivisesta tai deduktiivisesta sisällönanalyysista. Sittemmin kirjallisuudessa on 

tuotu esille sisällönanalyysin jako aineistolähtöiseen, teorialähtöiseen ja teoria-

ohjaavaan, sillä aiempi kahtiajako on ollut tieteellisyyden kannalta ongelmallinen. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 107; 121.) Aineistolähtöinen, teorialähtöinen ja teo-
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riaohjaava sisällönanalyysi etenevät analyysia tehdessä eri tavalla, vaikka osit-

tain niiden kulussa on nähtävissä samoja vaiheita. Käytännössä analyysin toteut-

taminen voidaan hahmottaa Puusan (2020, s. 144) mukaan kaavamaisesti jaotel-

tuna viiden vaiheen (analyysiyksikön valinnan, tutustumisen, pelkistämisen, ka-

tegorisoinnin ja tulkinnan) kautta. Tämän tutkimuksen aineiston analyysi eteni 

molempien tutkimuskysymysten kohdalla teorialähtöisen sisällönanalyysin kei-

noin, jossa aikaisempi käsitejärjestelmä eli teoria tai malli ohjasi siten analyysia 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 131). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tässä 

tutkimuksessa aineiston analysoinnissa yllä mainitsemien vaiheiden järjestys oli 

osittain päinvastainen, sillä analyysiyksikkö ja kategoriat tulivat jo valmiiksi teori-

asta. Näin aineiston analyysi eteni yleisestä yksityiseen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

s. 131) ja vaiheet olivat osittain myös päällekkäisiä (Puusa, 2020, s. 144).  

 

Aineiston analyysissa tulkintaa tulisi tapahtua jatkuvasti koko analyysiprosessin 

ajan, sillä se vähentää tulkintojen sattumanvaraisuutta (Puusa, 2020, s. 144).  

Ennen varsinaisen analyysin aloittamista tutustuin useamman kerran litteroituun 

aineistooni samalla tehden muistiinpanoja havainnoistani. Tämä edistäisi aineis-

ton hahmottumista kokonaisuutena, sillä tutkija alkaa tuntea aineistonsa läpiko-

taisin, mikä edistää myös analyysin laatua (Puusa, 2020, s. 147). Täten pidin 

mielessäni molemmat tutkimuskysymykseni analyysin kaikissa vaiheissa. Kirjoi-

tin sen hetkisiä mahdollisia tulkintojani ja havaintojani Atlas.ti -ohjelmistoon, jota 

hyödynsin analyysini tukena (Laajalahti & Herkama, 2018, s. 106). Tämän tutki-

muksen aineiston laajuuden hallinnointi oli syy valita käyttää Atlas.ti -ohjelmistoa, 

sillä se toimii kätevänä apuvälineenä aineiston rajaamisessa ja organisoimisessa 

(Laajalahti & Herkama, 2018, s. 108). Ohjelmistot voivat parhaimmassa tapauk-

sessa toimia lisäresurssina, jotka lisäävät tutkijan kapasiteettia tulkintojen ja joh-

topäätösten tekemiseen, vaikka tutkijan päävastuu aineiston analyysissa säilyy-

kin (Laajalahti & Herkama, 2018, s. 106–107, 110.) 

 

Toteutin aineiston analyysini kahdessa osassa tutkimuskysymyksittäin. Analyy-

sini osat etenivät hiukan eri tavalla, vaikka molempia ohjasi aiempi käsitemalli. 

Ensimmäisessä analyysissa (ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla) on 

selkeämmin erotettavissa eri vaiheita, sillä se toimi myös pohjana toisessa ana-

lyysissa (toinen tutkimuskysymys). Selventääkseni tutkimukseni toteutusta, käyn 
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seuraavaksi molemmat analyysit (tutkimuskysymykset 1 ja 2) yksityiskohtaisem-

min läpi. 

 
Analyysi 1 (tutkimuskysymys 1) 

 

Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa ensiksi tulee valmistella analyysirunko 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 127–128). Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa 

analyysirungon ylä- ja alaluokat on muodostettu tutkimukseen valikoituneen teo-

rian pohjalta. Analyysia ohjaa näin ollen aikaisempi tieto, johon aineistosta etsityt 

alkuperäisilmaukset sijoitetaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 131, 133.) Vastatak-

seni ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni (millaisia jänniteitä toimijat nostivat 

esille osana moniammatillista yhteistyötä) muodostin tämän tutkimuksen analyy-

sirungon ylä- ja alaluokat Janhosen & Elkjaerin (2022) tutkimuksen tuloksena 

syntyneen jännitteiden määrittelyn avulla. Yläluokiksi muodostuivat Janhosen & 

Elkjaerin (2022) määritelmät toiminnassa ilmenevien jännitteiden jakautumisesta: 

a) systeemiset jännitteet b) institutionaaliset jännitteet c) interpersoonalliset jän-

nitteet d) intrapersoonalliset jännitteet. Systeemisiksi jännitteiksi lukeutuvat jän-

nitteet, jotka aiheutuvat kouluyhteisön ulkopuolelta. Puolestaan institutionaaliset 

jännitteet katsotaan tulevan kouluyhteisön sisältä, joiden voidaan nähdä rajoitta-

van toimijoiden välistä yhteistyötä. Interpersoonalliset jännitteet ovat niitä, jotka 

aiheuttavat esimerkiksi ristiriitoja ihmisten välillä, kun taas intrapersoonalliset jän-

nitteet ovat niitä, jotka ovat henkilön sisäisiä, kuten osaamisen tai kiinnostuksen 

puute.  

 

Pystyäkseni paikantamaan jännitteiden löytymistä aineistosta (ks. analyysiyksi-

kön muodostaminen) hyödynsin Janhonen ym. (2018) ruokatajun luonnehdintaa 

jännitteiden paikantumisesta osana ruokatajun toiminta- ja oppimisprosessia (ku-

vio 2). Tämän jälkeen lähdin etsimään tutkimustehtävääni sopivia ilmaisuja eli 

pelkistin aineistoani karsimalla pois tutkimustehtäväni kannalta epäolennaisia 

asioita (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 122–123). Siten etsin aineistoista lausumia, 

joissa este koettiin koskevan käynnissä olevan yhteistyön etenemistä sekä lau-

sumia, joissa este koettiin koskevan laajemmin tulevaisuudessa mahdollisen mo-

niammatillisen yhteistyön jatkumista. Näin myös edesautoin jo seuraava analyy-
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siosiotani tutkimuskysymyksen 2 kohdalla. Hyödynsin näiden löytämieni lausu-

mien alleviivaamisessa Atlas. ti -ohjelmiston Create Free Quotation -toimintoa, 

joka vie valitun lausuman aineistolainausten hallintaikkunaan. Muodostin näistä 

merkitsemistäni lausumista pelkistettyjä ilmauksia (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 

124), jotka koodasin Coding -toiminnon kautta koodien hallintaikkunaan. Hallin-

taikkunan kautta pystyin tarkastelemaan kaikkia koodeja eli pelkistettyjä ilmauk-

sia samanaikaisesti, jonka jälkeen vein ne manuaalisesti Word-tiedostoon jatko-

analyysia varten. Listasin pelkistetyt ilmaukset allekkain, jotta pystyin tehdä val-

misteluja aineiston ryhmittelyä eli kategorisointia varten (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

s, 124). Kävin jokaisen pelkistetyn ilmauksen alkuperäiset lausumat läpi tarkasti 

etsien yhteyksiä yllä mainitsemiin yläluokkiin, jonka jälkeen aloin yhdistelemään 

pelkistettyjä ilmauksia mainitun tutkimuksen tuomien yläluokkien sisältämiin ala-

luokkiin (esim. työnantajan tarjoamat henkilöstöresurssit). Jatkoin tätä niin kauan 

kunnes kaikki pelkistetyt ilmaukset saivat alaluokkansa (taulukko 2).   

 

Taulukko 2. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa nousseet jännitteet koskien moniam-

matillista yhteistyötä. 

Teorialähtöinen 

yläluokka 

Pelkistetty ilmaus aineistosta Teorialähtöinen  

alaluokka 

Systeemiset  

jännitteet 

Tukkutilausten ajoittaminen  

toteutuksen suunnittelussa 

Palveluntarjoajan  

menusuunnittelu 

Ei toistaiseksi voimassaolevaa  

työsopimusta 

Ruokapalveluhenkilöstön työn  

hektisyys 

Ruokapalveluhenkilöstö yksin töissä 

Ei aikaa seurustella oppilaiden kanssa 

Työnantajan tarjoamat 

henkilöstöresurssit 

Ravintola-alan vaihtelevuus 

Vaikea ennustaa kuka on töissä 

Ruokapalveluhenkilös-

tön vaihtelevuusaste 

Institutionaaliset 

jännitteet 

Opettajakokousten tiukka aikataulu  

Ympäristöagenttien vähäiset  

kokousmahdollisuudet 

Oppilaskuntahallituksen tiukka  

aikataulu  

Aikarajoitteet 
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Yhteistyön tapahtuminen lukuvuoden 

aikana 

Yhteistyön suunnittelun aloitus ajoissa  

Porrastettu ruokailu haastaa ympäris-

töagenttien kokousmahdollisuuksia  

Koronan vaikutus ympäristöagentti- 

oppilaiden motivaatioon 

Covid-2019-liittyvät 

vuorovaikutusrajoitteet 

Ympäristöagenttien mahdollisuudet 

osallistua suunnittelukokouksiin 

Kokeiden ajoittuminen teemapäivän 

ajankohtaa valittaessa 

Oppilaiden pienet vaikuttamismahdolli-

suudet 

Opettajan työkuvan moninaisuus 

Teemapäivien moninaisuus ja yleisyys 

Osallisuusryhmien monet intressit 

Oppituntien kurssimuotoisuuden jous-

tamattomuus 

Koulukohtainen  

opetussuunnitelma ja 

opetuksen suunnittelu 

Huoli opettajajohtoisuudesta yhteistyö-

prosessissa 

Haluttomuus ilmaista kritiikkiä yhtei-

sissä tapaamisissa liittyen suunniteltui-

hin postereihin 

Ruokapalvelu- 

henkilöstön etäinen 

rooli koulussa 

Opettajien osallistumattomuus koulu-

ruokailuun syynä tiedon puutteeseen 

Kouluruokailusta ei puhuta paljoa 

osana oppitunteja 

Kouluruokailun merkityksellisyydestä 

vähäistä tietoa 

Vähäinen/puutteellinen 

tieto kouluruokailukäy-

tännöistä 

Interpersoonalli-

set jännitteet 

Huoli suunnitteluajan riittävyydestä 

tiukan aikataulun ja osallistumisvajeen 

vuoksi 

Työtehtävien määrän epäselvyys 

suunnitteluajan suhteen  

Ristiriita  

Intrapersoonalli-

set jännitteet 

Ei taitoa liittää kouluruokailua osaksi 

omaa opetusta 

Ammatillisen  

osaamisen puute 
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Ei kiinnostusta ottaa suurempaa  

vastuuta yhteistyön koordinoimisesta 

Oppilaiden huonoa käytöstä ei koettu 

merkitykselliseksi suhteessa omaan 

työnkuvaan 

Ammatillisen  

merkityksen puute 

 

Palasin analyysivaiheissa useamman kerran pelkistettyjen ilmausten alkuperäi-

siin lausumiin tarkistaakseni sen hetkisten tulkintojeni paikkaansa pitävyyden. 

Laajalahden ja Herkaman (2018) mukaan tämä on aineiston analyysissa eniten 

aikaa vievää vaihe, sillä tarkoituksena on palata yhä uudelleen aineistoon ja siten 

koodien (pelkistettyjen ilmausten) sisällöt ja nimet uudelleenmäärittyvät proses-

sin edetessä. Atlas.ti -ohjelmiston avulla pystyin kätevästi muokkaamaan teke-

miäni koodeja esimerkiksi uudelleen nimeämällä niitä, irrottamalla sen hetkisiä 

koodeja aiemmista alkuperäisistä lausumista, yhdistelemällä niitä tai poistamalla 

analyysin edetessä turhia koodeja. Kaikkien koodattujen alkuperäisilmausten 

kohdalla en kyennyt yhdistämään niitä suoraviivaisesti mihinkään alaluokkaan, 

joten jouduin useampaan kertaan käymään tietyn alkuperäisen lausuman läpi, 

jotta pystyin päätellä sen kohdalla parhaan mahdollisen alaluokan (ks. taulukko 

2). Esimerkiksi koodin ”Ympäristöagenttien mahdollisuudet osallistua suunnitte-

lukokouksiin” sijoitin alaluokkaan ”Koulukohtainen opetussuunnitelma ja opetuk-

sen suunnittelu”, sillä osa ympäristöagenttien oppilaista sekä toinen vastuuopet-

tajista ei ollut päässyt paikalle kaikkiin ympäristöagenttien suunnittelukokouksiin. 

Mitään yksittäisiä syitä ei pystynyt päätellä alkuperäisistä lausumista, joten tämän 

vuoksi tulkitsin syiden olleen riippuvaisia kontekstista eli kouluyhteisöstä. Myös 

esimerkiksi koodi ”Haluttomuus ilmaista kritiikkiä yhteisissä tapaamisissa liittyen 

suunniteltuihin postereihin” ja koodi ”Opettajien osallistumattomuus kouluruokai-

luun syynä tiedon puutteeseen” vaati useampaa tarkastelukertaa. Näiden sijoit-

tamista tulen perustelemaan tulososiossa.  

 

Nämä yksittäiset havainnot ja koodatut alkuperäisilmaukset eivät yksistään tar-

kasteltuna tuota kokonaiskuvaa tutkittavasta ilmiöstä, vaan se vaatii niiden yhdis-

telemistä ja tulkitsemista kokonaisuuden hahmottumiseksi. Tähän vaikuttaa pit-

kälti tutkimukseen valikoitunut analyysimenetelmä ja teoreettinen viitekehys. 
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(Puusa, 2020, s. 141–142.) Tämän vuoksi tulkintaa tapahtui tässä ensimmäi-

sessä analyysissa myös liittyen toiseen tutkimuskysymykseeni jaetusta ruokata-

justa, sillä jännitteisiin sijoitettujen koodaamani ilmausten avulla pystyin tarkaste-

lemaan, syntyikö toimijoiden nostamien esteiden kautta yhteisöllistä oppimista. 

Tätä analyysiosiota käyn läpi seuraavaksi.   

 
Analyysi 2 (tutkimuskysymys 2) 

 

Tämä analyysiosio keskittyi moniammatilliselle yhteistyölle perustuvaan toiminta- 

ja oppimisprosessiin, jossa analyysin kohteena olivat ne kompromissit eli sopu-

ratkaisut, joihin toimijat päätyivät kohdatessaan toimintaprosessin aikana synty-

neitä jännitteitä (ks. tutkimuskysymys 2). Hyödynsin jaetun ruokatajun tasoja 

(Janhonen & Elkjaer, 2022; Torkkeli & Janhonen, 2021): yhteinen ymmärrys, yh-

teisöllinen soveltaminen ja yhteistoiminnan uudelleenmäärittely, käsitteellistä-

mään näitä yhteisöllisen oppimisen tuloksia. Jännitteitä käsittelen ja tulkitsen 

tässä tutkimuksissa tutkittavien kokemina kontekstisidonnaisina esteinä, jotka 

nousivat esiin yhteistyön aikana. Näitä koettuja esteitä paikannettiin tutkimuksen 

aineistoista aiemmin viitattua jännitteiden määritelmää hyödyntäen (Janhonen & 

Elkjaer, 2022). Olin tätä varten etsinyt tekstistä lausumia, jotka ilmensivät, että 

yhteistyön etenemiselle tai jatkumiselle koettiin jokin este ja joka siten voitiin tul-

kita jännitteeksi yllä kuvatun määrittelyn mukaisesti. Tämä erottelu (etenemisen 

ja jatkumisen suhteen) jo tutkimuskysymyksen 1 kohdalla helpotti toisen tutki-

muskysymyksen eli jaetun ruokatajun tasojen analysoimisessa. Käytössäni oli 

neljän kuukauden kestävä moniammatillinen yhteistyöprosessi, jonka aikana syn-

tyneiden jännitteiden luonnetta voidaan havainnollistaa seuraavan kuvio 4 kautta.   
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Kuvio 4. Esimerkki jännitteiden ilmaantumisesta yhteistyöprosessin eri vaiheissa.  

(Suomennettu lähteestä Janhonen & Elkjaer, 2022.) 

 

Moniammatillisen yhteistyöprosessin aikana jännitteiden ilmeneminen vaihtelee 

usein tiheydeltään ja voimakkuudeltaan (Janhonen & Elkjaer, 2022). Kuviossa 4 

esimerkki jännitteestä 3 on luonteeltaan sellainen, ettei se nouse esille ollenkaan 

yhteistyöprosessin aikana. Esimerkkijännite 2 kuvastaa jännitteiden mahdollista 

voimakkuutta, jolloin osa jännitteistä nousee uudelleen esille yhteistyöprosessin 

eri vaiheissa. Puolestaan jännitteen 1 kohdalla voidaan todeta sen ilmaantuvan 

ainoastaan yhden vaiheen aikana. Tässä tutkimuksessa oli jännitteitä eli tutkitta-

vien kokemia esteitä yhteistyölle, jotka ilmaantuivat ainoastaan joko suunnittelu- 

tai arviointivaiheessa, sillä varsinaista toteutusvaihetta ei tässä tutkimuksessa ol-

lut aineistona. Eli tutkimukseni koko yhteistyöprosessin ajan ilmeni uusia jännit-

teitä, joka merkitsi aina uuden muutossyklin alkamista (ks. kuvio 2). Näiden 

vuoksi päädyin jaetun ruokatajun tasojen analyysissa seuraavanlaiseen jakoon. 

 

Yhteisen ymmärryksen kohdalla tarkastelin toimijoiden kokemia esteitä, jotka 

koskivat sen hetkisen yhteistyön etenemistä, sillä ne nousivat esille vain moniam-

matillisen yhteistyöprosessin suunnitteluvaiheessa (ks. kuvio 4, jännite 1). Niissä 

keskeisemmät ratkaisut ja päätökset yhteistyön etenemisen eli ilmastoruokapäi-

vän toteutuksen suhteen tehtiin yhdessä kaikkien toimijoiden kesken, jolloin ne 

olivat myös merkityksellisiä seuraavalle tasolle pääsemisessä (yhteisöllinen so-
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veltaminen). Puolestaan toimijoiden kokemat esteet, jotka ilmenivät vain mo-

niammatillisen yhteistyöprosessin arviointivaiheessa, liittyivät moniammatillisen 

yhteistyön jatkuvuuteen eli miten vastaavanlaista, kuten ilmastoruokapäivää, voi-

taisiin jatkossa toteuttaa ja kehittää. Koska käytössäni ei ollut aineistoa varsinai-

sesta toteutuksesta, päädyin tarkastelemaan jaetun ruokatajun tason yhteisölli-

nen soveltaminen kohdalla sitä, miten näitä yhteisesti valittuja ratkaisuja ja toteu-

tustapoja (liittyen ilmastoruokapäivään) arviointiin suhteessa opettajien ja ruoka-

palveluvastaavan omaan työnkuvaan, sillä ne ilmentävät sitä, koettiinko tavoitteet 

ja päämäärät samanlaisina. Siten ne ovat myös merkityksellisiä yhteistoiminnan 

uudelleenmäärittelyn tasolle pääsemisessä.  

 

Tutkimuksessani käytettävä aineisto on näin ollen toisen tutkimuskysymyksen 

kohdalla analysoitu yhteistyöprosessin vaiheiden (suunnittelu- ja arviointivaihe) 

kautta, jolloin suunnitteluvaiheeseen liittyviä kolmea moniammatillista tapaamista 

tarkasteltiin ainoastaan yhteisen ymmärryksen kautta. Loput moniammatillisen 

yhteistyöprosessin arviointivaiheeseen kuuluvia aineistoja (kaksi moniammatil-

lista tapaamista, opettajien avoimet palautekyselylomakkeet ja kaksi yksilöhaas-

tattelua) tarkasteltiin suhteessa yhteisölliseen soveltamiseen ja yhteistoiminnan 

uudelleenmäärittelyyn. Nämä tiedot ovat koottuna taulukkoon 3.  
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Taulukko 3. Tutkimuskysymys 2: Jaetun ruokatajun tasojen määritelmät ja empiiriset 

vastineet tässä tutkimuksessa. (Mukailtu lähteestä Janhonen & Elkjaer, 2022.) 

Jaetun ruokatajun 

tasot 

Tasojen 

määritelmät  

Empiirinen vastine  

analyysissa 

Analysoitu 

aineisto 

Yhteinen  

ymmärrys 

Yhteinen  

ymmärrys  

toiminnasta esiin 

nousevasta  

jännitteestä. 

Esteet, joissa tehtiin  

keskeisimmät  

ratkaisut yhteistyön 

etenemisen eli  

ilmastoruokapäivän  

toteutuksen suhteen. 

Suunnitteluvaiheen  

moniammatilliset 

tapaamiset (3kpl) 

Yhteisöllinen  

soveltaminen  

Yhteisiä  

päämääriä  

sisältävien  

tilanteisten  

ratkaisujen  

suunnittelu ja  

toteutus 

Esteet, joissa  

yhteisesti valittuja  

yhteistyömuotoja ja  

toteutustapoja  

arviointiin suhteessa 

omaan työkuvaan ja 

ammatilliseen  

merkitykseen.  

Arviointivaiheen  

moniammatilliset 

tapaamiset,  

opettajien avoin  

palautekysely- 

lomake ja  

yksilöhaastattelut 

Yhteistoiminnan 

uudelleenmäärittely 

Ajattelu- ja  

toimintatavat, 

jotka muuttavat 

toimijoiden  

keskinäisiä  

rooleja. 

Esteet, joissa  

pohdittiin yleisesti  

roolijakoa,  

valtasuhteita tai  

vakiintuneita  

yhteistyömuotoja  

moniammatillisen  

yhteistyön  

jatkuvuuden kannalta.   

Arviointivaiheen 

moniammatilliset 

tapaamiset,  

opettajien avoin  

palautekysely- 

lomake ja  

yksilöhaastattelut 

 

Tutkimukseni kahden analyysiosion tarkoituksena oli antaa kuva siitä, miten tut-

kimuskysymyksiin on lähdetty etsimään vastauksia. Seuraavassa luvussa esitte-

len keskeisimmät tulokset koko aineistoista tutkimuskysymyksittäin niin, että esit-

telen ensimmäisessä alaluvussa (6.1) kokoavasti analyysivaiheen 1 kautta saa-

mani tulokset. Toisessa alaluvussa (6.2) nämä tulokset esitellään tarkemmin ja 

jäsennetään jaetun ruokatajun tasojen kautta (analyysivaihe 2). 
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

Tässä luvussa esittelen analyysini tuloksena tekemäni tulkinnat ja johtopäätökset 

tutkimuskysymyksistäni. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälai-

sia jännitteitä eli tutkittavien kokemia esteitä moniammatilliseen yhteistyön osal-

listuneet toimijat nostivat esille koskien moniammatillista yhteistyötä sekä mil-

laista jaettua ruokatajua rakentui näiden jännitteiden pohjalta syntyneissä komp-

romisseissa eli sopuratkaisuissa. Kokoan seuraavaksi ensimmäisessä alalu-

vussa 6.1 ensimmäisen tutkimuskysymykseni tulokset lyhyesti, sillä niiden poh-

jalta vastaan toiseen tutkimuskysymykseeni jaetun ruokatajun osalta alaluvussa 

6.2.   

 

6.1 Yhteistyöprosessin aikana toimijoiden kokemat esteet  

 

Esitelläkseni tuloksia ensimmäistä tutkimuskysymyksestä oli perusteltua saada 

ne tiiviiseen muotoon. Täten kokosin aineistoista toimijoiden kokemat esteet 

määrällisesti yhteen eli laskin kaikista maininnoista frekvenssit. Frekvenssit aut-

tavat kohdistamaan katseen siihen suuntaa, missä yhteistyöprosessin vaiheessa 

esiintyy eniten jännitteitä ja mitkä jännitteet eli koetut esteet nousevat eniten 

esille. Frekvenssien eli mainintojen kokonaismäärä saatiin niin, että koodasin jän-

nitteet aina maininta kerrallaan eli aina kun joku toimijoista nosti esille kyseisen 

jännitteen, se koodattiin erikseen. Sisällytin tähän kokonaismäärän huomioimi-

seen myös analyysin siitä, missä vaiheissa (suunnittelu- ja arviointivaihe) jännit-

teet nousivat esiin aineistoista. Kertoakseni sen, kuka moniammatilliseen yhteis-

työhön osallistuneista toimijoista mainitsi kyseisen jännitteen toimintaprosessin 

kussakin vaiheessa, käytin toimijoista lyhenteitä (KO=kotitalousopettaja, 

RPV=ruokapalveluvastaava ja YMPA1 & YMPA2= ympäristöagenttien vastuu-

opettajat). Tulen käyttämään samoja lyhenteitä myös seuraavassa alaluvussa 

(6.2) henkilötietojen suojaamiseksi. Nämä ovat kirjattuna taulukkoon 4. 
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Taulukko 4. Yhteistyöprosessiin osallistuneiden toimijoiden nostamien esteiden koko-

naismäärä. 

Jännitteiden ylä- ja alaluokat 

Jännitteiden eli esteiden  

ilmaantuminen  

yhteistyöprosessin aikana* 

Yhteensä 

(Frekvenssit 

maininnoista) 

A. Systeemiset 
Suunnittelu-

vaihe 

Arviointi-

vaihe 8 

Palveluntarjoajan  

menusuunnittelu RPV; 1  1 

Työantajan tarjoamat  

henkilöstöresurssit  

YMPA2, 

RPV, KO; 

5 5 

Ruokapalveluhenkilöstön 

vaihteluvuusaste  RPV; 2 2 

B. Institutionaaliset 
Suunnittelu-

vaihe 

Arviointi-

vaihe 25 

Aikarajoitteet 

Yksittäisten töiden suunnitteluun     

ja toteutukseen 

Moniammatilliseen yhteistyöhön 

  7 

YMPA1; 1  

KO, YMPA1; 3  YMPA2; 3  

Covid-2019-liittyvät  

vuorovaikutusrajoitteet 

Moniammatillisen yhteistyön suhteen 

 2 

YMPA1; 1  YMPA2; 1   

Koulukohtaiset opetussuunnitel-

mat/opetuksen suunnitteluun  

liittyvät asiat 

KO, YMPA1, 

YMPA2; 3 

 

YMPA2, 

YMPA1, 

KO; 8 11 

Ruokapalveluhenkilöstön etäinen 

rooli koulussa  

KO, RPV; 

2 2 

Vähäinen/puutteellinen tieto  

kouluruokailukäytännöistä   

KO, 

YMPA1; 3 3 

C. Interpersoonalliset 
Suunnittelu-

vaihe 

Arviointi-

vaihe 3 

Ristiriidat 

YMPA2, 

YMPA1; 3   3 
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D. Intrapersoonalliset 
Suunnittelu-

vaihe 

Arviointi-

vaihe 4 

Ammatillisen merkityksen puute 

Vastuunottaminen yhteistyön  

koordinoimisen suhteen 

Oppilaiden käytöksen ohjaamisen 

suhteen 

  3 

 

RPV; 2 

 

  RPV; 1 

Ammatillisen osaamisen puute 

Kouluruokailun liittäminen omaan 

opetukseen 

  1 

 YMPA2; 1   

Kaikki yhteensä (Frekvenssit  

maininnoista) 12 28 40 

*Taulukossa mainitut lyhenteiden määritelmät ovat seuraavat: KO=kotitalousopettaja, YMPA1=ympäristö-
agenttien vastuuopettaja, YMPA2=toinen ympäristöagenttien vastuuopettajista, RPV=ruokapalveluvas-
taava. Taulukkoon merkittyjen puolipisteiden osoittama numero kertoo mainintojen yhteismäärän tietyn vai-
heen aikana. Jännitteet on koodattu aina maininta kerrallaan eli tietyn jännitteen maininta koodattiin erikseen 
aina kun joku toimijoista nosti esille kyseisen jännitteen. 

 

Kaikkien esteiden mainintojen kokonaismäärä oli 40 (taulukko 4). Suurin osa 

niistä lukeutui institutionaalisiin jännitteisiin, joista eniten mainintoja oli aikarajoi-

tuksiin ja koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan tai opetuksen suunnitteluun liit-

tyen. Näitä mainittiin molemmissa yhteistyöprosessin vaiheissa. Systeemisien 

jännitteiden maininnat liittyivät pääosin työnantajan tarjoamiin henkilöstöresurs-

seihin ja ruokapalveluajan vaihtelevuuteen. Interpersoonalliset jännitteet koskivat 

ristiriitoja, joka ilmeni tässä tutkimuksessa, kun yksi toimijoista kyseenalaisti toi-

sen toimijan näkökulman. Puolestaan intrapersoonallisiin jännitteisiin lukeutui 

maininnat ammatillisen merkityksellisyyden tai osaamisen puutteesta. Taulukon 

4 perusteella voidaan siten todeta, että tässä tutkimuksessa kaikkiin jännitteisiin 

(systemaattinen, institutionaalinen, intra- ja interpersoonallinen) liittyviä mainin-

toja tuli esille toimijoiden puheissa (vrt. Janhonen & Elkjaer 2022). Kuitenkaan 

tässä tutkimuksessa toimijoiden kokemista esteistä mikään ei noussut esille sekä 

suunnittelu- että arviointivaiheessa, vaan ne esiintyivät aina jommassakum-

massa vaiheista (ks. kuvio 4 jännite 1). Niiden jatkuvuutta voidaan pitää alhaisena 

(ks. kuvio 4 jännite 2), vaikka osa koetuista esteistä, jotka liittyivät esimerkiksi 

aikarajoituksiin, nousivat puheeksi uudelleen eri aineistoissa, mutta vain yhden 

vaiheen (suunnittelu- tai arviointivaiheen) aikana.  
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Kokonaismääräisesti eniten mainintoja koetuista esteistä esiintyi arviointivai-

heessa, jossa arviointiin ilmastoruokapäivään valittuja ratkaisuja ja toteutusta-

poja. Koska arviointivaiheessa ilmeni uusia jännitteitä, jotka eivät tulleet puheeksi 

yhteistyöprosessin suunnitteluvaiheessa, voidaan katsoa toiminta- ja oppimispro-

sessiin liittyvän muutosprosessin alkaneen uudelleen (ks. kuvio 2). Tämä tarkoit-

taa sitä, että kyseisen jännitteen eli koetun esteen kohdalla ei sen hetkisessä 

yhteistyöprosessissa voitu tehdä toiminnan jatkuvuuden kannalta tarvittavia rat-

kaisuja tai päätöksiä. Koska tässä tutkimuksessa ei ollut aineistoa käytössä var-

sinaisen toteutuksen suhteen, nämä arviointivaiheessa ilmi nousseet esteet ovat 

tärkeitä siten, että niiden avulla voidaan lisätä ymmärrystä siitä, miten tämänlaista 

moniammatillista yhteistyötä voitaisiin kehittää tai minkä tulisi oleellisesti muut-

tua, jotta tämänlaista toimijoiden välistä moniammatillista yhteistyötä toteutettai-

siin kouluyhteisöissä useammin. Seuraavaksi tarkastelen syvemmin näitä koet-

tuja esteitä, jotka jäsennän jaetun ruokatajun kautta.  

 

6.2 Jaetun ruokatajun rakentuminen yhteistyöprosessin eri vai-

heissa 

 

Seuraavat tulokset on jäsennetty siten, että yhteisen ymmärryksen tasolla käsit-

telen ainoastaan suunnitteluvaiheen moniammatillisissa tapaamissa toimijoiden 

kokemia esteitä (ks. taulukko 4), sillä ne olivat merkityksellisiä sen suhteen, min-

kälaisia päätöksiä ja ratkaisua tehtiin yhteistyön etenemisen eli ilmastoruokapäi-

vän toteutumisen suhteen. Yhteisöllinen soveltaminen keskittyy koettuihin estei-

siin, jotka ilmenivät toimijoiden pohdinnoissa koskien valittuja ratkaisuja ja tapoja 

sekä niiden merkitystä ja vaikutusta omiin työtehtäviin ja ammatti-identiteettiin. 

Yhteistoiminnan uudelleenmäärittely keskittyy niihin koettuihin esteisiin, joiden 

kautta toimijat pohtivat laajemmin yhteistyön jatkumista suhteessa toimijoiden vä-

lisiin rooleihin, valtasuhteisiin ja vakiintuneisiin yhteistyömuotoihin liittyen. Nämä 

toimijoiden tuomat ajatukset ja näkemykset asioista antavat osviittaa siitä, miten 

moniammatillista yhteistyön toteutumista voitaisiin jatkossa edistää ja kehittää. 
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6.2.1 Yhteinen ymmärrys 

 

Moniammatillisen yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa eli syksyn ilmastoruoka-

päivän toteutuksen suunnitteluvaiheessa toimijat tapasivat toisensa kolme kertaa 

moniammatillisten tapaamisten merkeissä. Ilmastoruokapäivänä tarjottavat ate-

riavaihtoehdot oli suunniteltu jo edeltävänä keväänä, joten näissä kolmessa ta-

paamisessa keskityttiin pohtimaan ja suunnittelemaan syksyn yhteistyötä koskien 

ilmastoruokapäivän ajankohtaa, tarkempia yhteistyömuotoja ja toteutustapoja. 

Kaikissa moniammatillisissa suunnittelutapaamisissa oli mukana kotitalousopet-

taja, toinen tai molemmat ympäristöagenteista ja ruokapalveluvastaava sekä 

RUOKATAJU-hankkeen tutkija, joka toimi ikään kuin tapaamisten koordinoijana 

ja puheenjohtajana.  

 

Koska tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli selvittää, millaisia jännitteitä toimijat 

nostivat esille osana moniammatillista yhteistyöprosessia (ks. 6.1) sekä millaista 

yhteisöllistä oppimista näiden jännitteiden pohjalta rakentui, on perusteltua tar-

kastella syvemmin näissä kolmessa moniammatillisessa suunnittelutapaami-

sissa ilmenneitä toimijoiden kokemia esteitä. Toisin sanoen tarkoituksena on sel-

ventää tässä alaluvussa sitä, missä määrin yhteiseen ymmärrykseen päästiin 

näissä toiminnassa ilmenneistä esteissä, sillä keskeisimmät ratkaisut ja päätök-

set yhteistyön etenemisen eli ilmastoruokapäivän toteutuksen suhteen tehtiin yh-

dessä.  

 

Näissä suunnitteluvaiheen kolmessa moniammatillisessa tapaamisessa tarkoi-

tuksena oli pohtia laajemmin varsinaista ilmastoruokapäivää ja sen toteutusta. 

Toiveena oli, että ilmastoruokapäivänä kaikki koulun aikuiset toteuttaisivat siihen 

liittyviä teemoja osana oppituntejaan ja siten koko kouluyhteisö saataisiin laajem-

min mukaan yhteistyöhön. Informoidakseen koko kouluyhteisöä ilmastoruokapäi-

västä ja sen tarkoituksesta sekä osallistaakseen koko kouluyhteisöä ilmastoruo-

kapäivänä, pohdittiin suunnittelutapaamisissa erilaisia informointitapoja ja ilmas-

toruokapäivän toteuttamistapoja sekä siihen liittyviä yhteistyömuotoja. Suunnitte-

luvaiheessa ilmeni esteistä yhteensä 12 mainintaa 40:stä, joita käsittelen seuraa-

vaksi (ks. taulukko 4).  
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Ensimmäisessä tapaamisessa ympäristöagentti 1 nosti esille ensimmäisen es-

teen liittyen institutionaalisen jännitteeseen, kun hän viittasi opettajakokousten 

tiukkaan aikatauluun koskien muiden opettajien tiedottamista hankkeen ja ilmas-

toruokapäivän toteutuksen suhteen (taulukko 4). Tähän palattiin uudelleen toi-

sessa tapaamisessa kotitalousopettajan toimesta, kun aikarajoituksen takia sopi-

vaa aikaa muiden opettajien informoimiseen ei meinannut löytyä. Toinen institu-

tionaalisiin jännitteisiin liittyvä aikarajoite mainittiin, kun ympäristöagentti 1 nosti 

esille heidän vähäiset kokousmahdollisuudet liittyen heille kuuluvien työtehtävien, 

kuten postereiden ja Kahootin suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Tämän tulkitsin 

myös osittain kuuluvan Covid-19-liittyviin vuorovaikutusrajoitteisiin, sillä porras-

tettu ruokailu vähensi entisestään heidän vähäisiä kokousmahdollisuuksia (tau-

lukko 4). Kolmas aikarajoite ilmeni toisen tapaamisen alussa, kun kotitalousopet-

taja viittasi oppilaskuntahallituskokousten tiukkaan aikatauluun liittyen moniam-

matillisten yhteistyömuotojen laajentamiseen. Moniammatillisiin suunnitteluta-

paamisiin osallistuneet toimijat kokivat kuitenkin, ettei moniammatillisen yhteis-

työn laajentaminen, koskemaan myös muita koulun osallisuusryhmiä kuin ympä-

ristöagentteja, ollut tässä tapauksessa tarpeellista.  

 

Toinen tapaaminen järjestettiin kolmen viikon päästä ensimmäisestä suunnittelu-

tapaamisesta. Heti tapaamisen alussa kävi ilmi, että ympäristöagenttien omiin 

suunnittelukokousten osallistujamäärä oli jäänyt vähäiseksi, mikä oli haitannut 

heidän yksittäisten töidensä suunnittelun etenemistä postereiden suhteen. Tä-

män esteen tulkitsin liittyvän institutionaalisiin jännitteisiin, tarkemmin koulukoh-

taisesta opetussuunnitelmasta tai opetuksen suunnittelusta johtuneisiin rajoituk-

siin. Täten toisessa tapaamisessa ilmastoruokapäivän ajankohdan valitseminen 

oli tarkemman pohtimisen kohteena. Ruokapalveluvastaava mainitsi tähän liit-

tyen ainoan suunnittelutapaamisissa ilmenneeseen systeemiseen jännitteeseen, 

kun hän viittasi tukkutilausten ajoittumiseen ilmastoruokapäivän valinnassa. 

Myös kotitalousopettaja nosti mahdolliseksi esteeksi kokeiden ajoittumisen ilmas-

toruokapäivän ajankohtaa valittaessa, joka tuli ilmi seuraavasta lainauksesta:  
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”Ja sit mä mietin just sitäki, että koska meijän toiveenahan on, että opettajat jollain ta-

valla ottaa ilmastoruokapäivän mukaan niiden sen päivän opetukseen. Että jos sillon on 

joku koe, niin ethän sä nyt sit voi sitä siihen ottaa, mutta ei tollon keskiviikkosin pitäs 

olla kenelläkään mitään kokeita.”  

(KO/suunnitteluvaihe/30.9.2021) 

 

Kuten kotitalousopettaja totesi, pakolliset kokeet voivat mahdollisesti rajoittaa 

teemapäivän laajempaa integroimista oppitunneilla, jolloin kokeiden mahdolli-

suutta teemapäivien ajankohtana on tärkeää pohtia. Tämän jälkeen toisessa 

suunnittelutapaamisessa pohdinta jatkui mahdollisten päivämäärien ehdottami-

sella, kunnes toinen ympäristöagenteista ilmaisi huolensa suunnitteluajan riittä-

vyydestä ympäristöagenttien kokousten osallistumisvajeen vuoksi.  

 

”Nii. Mutta vähän nyt... Jos tossa on syyslomakin välissä, mietin sitä, että meillä ei ko-

vin montaa agenttikokousta ehdi olla, jos ne on vaan kerran viikossa. Sit jos meillä on 

kolme tai viis agenttia, niin sit ne ei myöskään ihan hirveesti ehdi tehdä. Et sit meijän 

rooli voi jäädä vähän vaatimattomaksi siinä, jos ei tuu jotain valmista tällasta, että teh-

kää tämä.”  

(YMPA2/suunnitteluvaihe/30.9.2021) 

 

Yllä olevasta lainauksesta käy ilmi, että ensisijainen ehdotus 3.11.2021 ilmasto-

ruokapäivän toteutumispäiväksi koettiin tulevan liian nopeasti, sillä kokouksiin oli 

osallistunut vain vähän agentteja ja heidän roolinsa voisi muuten jäädä oletettua 

pienemmäksi. Tämän maininnan koetusta esteestä tulkitsin liittyvän interpersoo-

nallisiin jännitteisiin eli henkilöiden välisiin ristiriitoihin, sillä ympäristöagentti 1 ky-

seenalaisti tämän suunnitteluajan riittämättömyyden.  

 

”Kyllähän voi olla mahdollista, et me ehditään ympäristöagenttien kans ikäänku tehdä 

ne tarvittavat jutut, koska ne hommat on jo alullaan. Vaikka osallistujia onkin toistaseksi 

vähän. ” 

 (YMPA1/suunnitteluvaihe/30.9.2021) 

 

Toinen vaihtoehdoista eli 10.11. ilmastoruokapäivän ajankohdaksi koettiin silti 

paremmaksi, sillä toisella ympäristöagentilla oli lisäksi epäselvyyksiä sen suh-

teen, mitä kaikkea on tarkoitus suunnitella.   
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”Kyllähän siinä sitte ehtis olla viikko enemmän aikaa meillä. Et riippuu siitä, et mitä me 

oikeen tehdään, jos meijän rooli on vaan se, että tehdään Kahoot loppuun ja kirjotetaan 

siihen yhteen posteriin oikee päivämäärä ja väritetään sit joku pari juttuu loppuun. Sit 

se kolme kokousta varmaan riittää, mutta.. ”  

(YMPA2/suunnitteluvaihe/30.9.2021) 

 

Ilmastoruokapäivän ajankohdaksi valittiin lopulta 10.11., sillä sen koettiin yhtei-

sen ymmärryksen kautta vähentävän ylimääräistä kiireen tuntua. Ilmastoruoka-

päivän toteutuksen kulku ja tarkemmat roolijaot käytiin vielä kerran yhteisesti läpi 

pari päivää ennen toteutusta kolmannessa suunnittelutapaamisessa. Tässä ta-

paamisessa ei ilmennyt enää minkäänlaisia jännitteitä, vaan jokaisella toimijalla 

näytti olevan selkeät sävelet toteutuksen suhteen, jota tuotiin esille positiivisen 

puheen kautta. Kolmannessa tapaamisessa sovittiin vuorostaan seuraavan mo-

niammatillisen tapaamisen ajankohta, joka liittyi toteutuksen arviointiin.  

 

Yhteenvetona siitä, missä määrin yhteiseen ymmärrykseen päästiin näissä mo-

niammatillisissa suunnittelutapaamisissa, tulkitsen, että nämä kaikki toimijoiden 

nostamat esteet olivat edellytyksenä sille, että kaikki toimijat kokivat tulleen kuul-

luksi ja yhteistyö eteni halutulla tavalla kohti ilmastoruokapäivän toteutusta. Näin 

voidaan todeta, että yhteistä ymmärrystä rakentui suhteessa näihin toimijoiden 

kokemiin esteisiin siinä määrin, ettei viimeisessä suunnitteluvaiheen moniamma-

tillisessa tapaamisessa nostettu esille enää mahdollisia esteitä. Yhteistä ymmär-

rystä ilmensi myös se, että viimeinen tapaaminen oli värittynyt hyvin positiivisen 

puheen kautta. Tulkitsen näin ollen, että näissä moniammatillisissa suunnittelu-

tapaamisissa ilmenneet jännitteet olivat hyvin kontekstisidonnaisia eli koskivat pi-

kemminkin kyseessä olevaa moniammatillista yhteistyötä liittyen ilmastoruoka-

päivän toteutumiseen, sillä ne eivät nousseet enää uudelleen moniammatillisen 

yhteistyön arviointivaiheessa. Käsittelen seuraavaksi näitä yhteisesti valittuja rat-

kaisuja ja tapoja ilmastoruokapäivänä ja tarkastelen niitä suhteessa toimijoiden 

kokemaan ammatillisuuteen, sillä ne ilmentävät koettiinko tavoitteet ja päämäärät 

yhteisinä. 
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6.2.2 Yhteisöllinen soveltaminen 

 

Syksyn moniammatillisissa suunnittelutapaamisissa (3 kpl) suunnitellut ja tehdyt 

ratkaisut toteutuksen suhteen kulminoituivat koko koulun ilmastoruokapäiväksi 

10.11.2021. Ilmastoruokapäivänä tarjoiltiin aiemmin keväällä 2021 oppilaiden 

suunnittelemat ja koko koulun oppilaskunnan äänestämät ilmastoystävälliset lou-

nasvaihtoehdot. Koulun ruokasalissa ja koulun käytävillä oli ympäristöagenttien 

suunnittelemat posterit informoimassa ilmastoruokapäivästä ja siihen liittyvistä 

asioista. Lisäksi koulun ruokasaliin oli ruokapalveluvastaavan toimesta tulostettu 

pieniä tietoiskuja päivän ruokalistasta ja siihen liittyvistä asioista. Kotiryhmätun-

neilla oli tarkoitus ilmastoruokapäivänä täyttää oppilaille suunnatut palautekyselyt 

sekä toteuttaa teemaan liittyvä pienimuotoinen Kahoot-visa, jonka palkintona oli 

moniammatillisissa suunnittelutapaamisissa toimijoiden yhteisesti valitsema 

herkkupalkinto. Tarkoituksena oli myös, että opettajakunta integroi teemaan liit-

tyviä asioita osaksi omaa opetustaan ilmastoruokapäivän aikana sekä vastaisi 

heille suunnattuun palautekyselyyn ilmastoruokapäivän jälkeen.  

 

Moniammatillisen yhteistyön toimintaprosessin arviointivaiheeseen kuuluivat 

kaksi moniammatillista tapaamista sekä yksilöhaastattelut ruokapalveluvastaa-

van ja kotitalousopettajan kanssa. Lisäksi käytössäni oli opettajien palautekysely-

lomakkeen vastaukset, joista kolme vastausta viidestä oli moniammatilliseen yh-

teistyöprosessiin osallistuneilta opettajilta. Molemmat arviointivaiheen moniam-

matilliset tapaamiset pidettiin kolmen viikon sisään ilmastoruokapäivän toteutuk-

sesta siten, että ensimmäisessä moniammatillisessa arviointitapaamisessa oli 

paikalla vain opetushenkilöstö eli kotitalousopettaja ja ympäristöagenttien vas-

tuuopettajat. Toisessa arviointitapaamisessa oli mukana ruokapalveluvastaava ja 

ympäristöagenttien vastuuopettajat. Lisäksi yksilöhaastattelut pidettiin vielä erik-

seen ruokapalveluvastaavalle ja kotitalousopettajalle noin kuukauden päästä il-

mastoruokapäivästä.  

 

Tässä moniammatillisen yhteistyöprosessin arviointivaiheessa oli tarkoituksena 

pohtia ja arvioida yhteistä työskentelyä suunnitteluvaiheessa, tuoda omia ajatuk-

sia ja näkökulmia esille ilmastoruokapäivästä sekä pohtia kriittisesti tämänlaista 
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yhteistyötä jatkon kannalta. Syvemmän ymmärryksen lisäämiseksi on syytä tar-

kastella myös arviointivaiheessa ilmenneitä esteitä, jotka avaavat tien mahdolli-

selle oppimiselle ja sitä kautta kasvulle ja kehitykselle. Koko yhteistyöprosessin 

aikana ilmenneistä esteistä, 28 mainintaa 40:stä nousi pelkästään arviointivai-

heessa (ks. taulukko 4). Arviointivaiheen yhteistyöprosessiin osallistuneiden toi-

mijoiden näkemyksistä ja ajatuksista toteutuksen suhteen ja sen merkityksestä 

omaan ammatillisuuteen oli havaittavissa institutionaalisia sekä intrapersoonalli-

sia eli ihmisten sisäisiä jännitteitä. Näihin liittyviä jännitteiden mainintoja oli yh-

teensä 12, joita tarkastelen seuraavaksi tarkemmin.  

 

Arviointivaiheen ensimmäisessä moniammatillisessa tapaamisessa tuli esille en-

simmäinen institutionaalinen jännite, kun toimijat pohtivat syitä opettajille suun-

natun palautekyselyn vähäiseen vastausmäärään. Toinen ympäristöagenteista 

koki tähän liittyen esteenä opettajien moninaisen työnkuvan, jonka vuoksi palau-

tekyselyyn hänellä itselläkään ei ole ollut aikaa vastata, vaikka se oli ollut aiko-

muksissa. Myös kotitalousopettaja ja ympäristöagentti 1 ottivat kantaa tähän mo-

ninaisen työnkuvan tuomaan hektisyyteen pohtimalla sitä, että vastausaikaa olisi 

hyvä pidentää ja opettajia voisi olla hyvä vielä muistutella vastaamaan kyselyyn.  

 

”No siis joo mun mielestä se on ja ois ollu ihan hyvä idea muistuttaa siinä opeinfossa, 

et kun musta tuntuu, et se ilmastoruokapäivä oli ja meni, niin sit ajatukset siirty heti sii-

hen seuraavaan juttuun, niin sit se unohtuu. ”  

(YMPA2/arviointivaihe/24.11.2021) 

 

Lainauksesta huomaa viittauksen siihen, että ilmastoruokapäivä oli ikään kuin 

päivä muiden joukossa, jonka jälkeen siirryttiin jo muiden asioiden pariin. Tämä 

on hyvin tyypillistä opettajan ammatissa, koska muita hoidettavia asioita on pal-

jon. Ammatin työnkuvan moninaisuutta kuvaa myös se, että ilmastoruokapäivän 

mennessä ohitse, saatetaan helposti unohtaa siihen lukeutuneet asiat, kuten pa-

lautekyselyyn vastaaminen. Tässä kohtaa koetusta esteestä liittyen työnkuvan 

moninaisuuteen oli syntynyt yhteinen ymmärrys, jonka johdosta voitiin yhteisesti 

suunnitella tilanteeseen sopiva ratkaisu eli pidentää vastausaikaa joulukuulle, 

mutta se ei kuitenkaan tästä huolimatta vaikuttanut vastauksien määrään.  
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Keskustelua jatkettiin ensimmäisessä arviointitapaamisessa myös yleisesti opet-

tajankunnan suhtautumisesta ilmastoruokapäivään. Yleisesti sen katsottiin herät-

tävän opettajakunnassa positiivisia tunteita, mutta suhtautumista pidettiin enem-

mänkin neutraalina. Tähän liittyen kotitalousopettaja mainitsi toisen institutionaa-

lisen jännitteen, kun hän otti kantaa keskusteluun opettajien suhtautumisesta il-

mastoruokapäivään. 

 

No tänä vuonnahan meillä on joka jakson alussa semmonen yhteistyöpäivä, jolloin eri 

luokka-asteet tekee yhteistyötä toistensa kanssa, mut siinä meillä on tänä vuonna tee-

mana [koulun teema + nimi]. Ja ens viikon keskiviikkona on seuraava erikoispäivä. Eli 

mun mielestä meillä on ollu tänä vuonna aika paljon kaiken maailman erikoishommaa, 

mitä [ympäristöagentit] ootte mieltä?  

(KO/arviointivaihe/24.11.2021) 

 

Kuten kotitalousopettajan toteamuksesta voidaan tulkita se, että kyseisessä kou-

lussa teemapäivät ovat hyvin moninaisia ja yleisiä. Tämä voi olla osa syynä sille, 

että ilmastoruokapäivä sulautui osaksi opettajien muuta arkea ja siksi se ei he-

rättänyt kummemmin tunteita muussa opettajakunnassa. Tämä omalta osaltaan 

laajentaa jo entuudestaan opettajien moninaista työnkuvaa, sillä varsinaisen ope-

tuksen lisäksi teemapäivien kautta jokaiselle päivälle löytyy tehtävää, mikä voi 

olla mahdollisena syynä sille, että ilmastoruokapäivä koettiin olevan päivä mui-

den joukossa, mikä käy ilmi myös seuraavasta lainauksesta: 

 

” Niin, ehkä se on just silleen, että siinä varmaan oli arjen lomassa, tai et opettajathan 

ei kaikki ees käy ruokalassa, niin sitte opettajille ei välttämättä jääny henkilökohtaista 

kokemusta siitä, että miltä ruoka näytti tai maistui. ”  

(YMPA1/arviointivaihe/24.11.2021) 

 

Yllä olevan viittauksen pohjalta tulkitsin myös, että opettajien osallistumattomuus 

kouluruokailuun saattaa olla myös syynä siihen, ettei osa opettajista kokenut il-

mastoruokapäivää ammatillisesti merkityksellisesti. Tulkitsin tämän esteeksi ym-

märtää paremmin kouluruokailuun liittyviä käytänteitä, sillä osallistumattomuus 

näkyy kouluyhteisössä ajan kuluessa puutteellisena tietona niihin liittyvistä käy-
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tänteistä. Tähän lukeutui myös kotitalousopettajan yksilöhaastattelussa esiin tuo-

mat maininnat liittyen samaisiin vähäisiin tai puutteellisiin kouluruokailukäytäntöi-

hin. 

 

”Must tuntuu, et nykyään... tai jotenkin mä muistelen, et sillon, ku on ite ollu koulussa, 

ni sillon must tuntuu, et me puhuttiin kouluruokailust tosi paljon oppitunneilla ja muuten-

kin, mut mun mielest siit ei kyl nykyään ni ei oikein, eikä oppilaat ees keskenään oikein 

puhu siit mun mielest kauheesti mitään, ainakaan mun oppitunneilla. Ja sitten, ku mul 

on yks semmonen kurssi, mis mä aina nostan kouluruokailun ja me pohditaan sitä ja 

me tehään vähän sellasii kouluruokasuosikkeja ite, ni tota niin sit sillon me puhutaan 

myös vähän kouluruokailun historiasta ja näin, ni ei kukaan, tai siis ne on yleensä tosi 

uusii juttuja. Et en mä tiedä, pitäskö kouluruokailuu vähän nostaa, vähän buustata” 

(KO/arviointivaihe/14.12.2021) 

 

Yllä olevissa lainauksessa kotitalousopettaja pohtii sitä, että kouluruokailu ja sii-

hen liittyvät asiat vaikuttavat olevan pimennossa niin opettajilla kuin oppilailla hä-

nen aikaiseen koulunkäyntiinsä verrattuna. Kouluruokailu täten näyttäytyy pikem-

minkin paikkana, josta saa ravitsemuksellista ruokaa, mutta sen historiasta ja 

merkityksestä ei kovinkaan paljon puhuta. Näillä voi olla myös vaikutusta siihen, 

miten opettajat ja ruokapalveluhenkilöstö kokevat tämänkaltaisen moniammatilli-

sen yhteistyöprosessin ja kouluruokailun integroimisen osaksi muuta koulun toi-

mintaa osana omaa ammatillisuutta.  

 

”Vaikka kemia liittyy myös ruokaan, minulle ei tule mieleen suoria tapoja liittää opetusta 

kouluruokailuun eli ei varmaan suurta hyötyä omaan opetukseeni. [Tämänkaltaisesta 

yhteistyöstä ruokapalveluhenkilöstön ja kouluruokailun kanssa]”  

(YMPA2/arviointivaihe/palautekyselylomake) 

 

Opettajien avoimeen palautekyselyyn vastannut toinen ympäristöagenttien vas-

tuuopettajista toi esille intrapersoonallisen eli henkilön sisäisen jännitteen viita-

tessaan ammatilliseen osaamisen puutteeseen kouluruokailun integroimisesta 

omaan opetukseen. Hän koki, ettei kouluruokailutilanteen ja ruokapalveluhenki-

löstön kanssa tehtävä yhteistyö toisi suurta hyötyä hänen opetukseensa. Tulkitsin 

tämän kuitenkin johtuvan osaamisen puutteesta, sillä mahdolliset tavat integroida 

kouluruokailua omaan opetukseen olivat vähäisiä. Mielenkiintoista oli kuitenkin 
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se, että moniammatilliseen yhteistyön osallistuneiden toimijoiden keskuudessa 

ruoka nähtiin hyvänä tapana osallistaa laajemmin esimerkiksi oppilaita, mutta tä-

mänkaltainen yhteistyö opetus- ja ruokapalveluhenkilöstön välillä koettiin vähem-

män merkityksellisemmäksi kuin omaan työnkuvaan liittyvien asioiden hoitami-

nen. Tämä näkyi selkeämmin ruokapalveluvastaavan maininnoista keskustelta-

essa siitä, kenen tulisi ottaa vastuu tämänlaisen yhteistyön jatkumisesta.  

 

”Niin, että jonkunhan se pitäis ottaa vetovastuu siitä, että mulla tää... Muutenhan tää ei 

eroo siitä normiarjesta oikeen mitenkään, ku mä teen ruokalistat ohjeitten mukaan ihan 

samalla tavalla, et sen itse käytännön homman mä... Ihan samanlaista mulle tässä 

hommassa.” 

 (RPV/arviointivaihe/13.12.2021) 

 

Ruokapalveluvastaava oli aikaisemminkin maininnut arviointivaiheen moniam-

matillisessa tapaamisessa, ettei haluaisi henkilökohtaisesti lähteä vetämään yh-

teistyötä, vaikka onkin mukana. Hän palasi samaiseen viittaukseen vielä hänen 

yksilöhaastattelussaan. Tulkitsin tämän ammatillisen merkityksen puutteeksi, 

sillä yhteistyötä tehtiin omien intressien kautta eli mikään ei käytännön asioissa 

mennyt eri tavalla. Lisäksi tähän lukeutui myös ruokapalveluvastaavan toinen in-

trapersoonallinen jännite viitatessaan oppilaiden huonoon käytökseen.  

 

”Tuommoset murrosikäset ne huutaa ja kiroilee ja noituu ja möykkää ja semmosta. Ei-

hän ne nyt osaa käyttäytyä. ” (RPV/arviointivaihe/13.12.2021) 

 

Kyseiseen asiaan viitaten hän jatkoi myöhemmin samassa yksilöhaastattelussa: 

 

”..keskenäänhän ne möykkää, ei siinä mitään. Ei ne mulle möykkää. ”   

(RPV/arviointivaihe/13.12.2021) 

 

Yllä olevista lainauksista tulkitsen, ettei oppilaiden ohjaamista ja kasvattamista 

myöskään koettu merkitykselliseksi omaan työnkuvaan nähden, sillä oppilaiden 

huonoa käytöstä ei koettu sellaiseksi, johon tulisi puuttua. Tämä on merkittävä 

este kasvatuskumppanuudelle, jossa ruokapalveluhenkilöstö nähdään yhtä tär-

keänä aikuisena tukemaan lasten ja nuorten kasvua sekä kehitystä. Myös nämä 
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aiemmat ilmi tulleet näkemykset toteutuksen merkityksestä omaan ammatillisuu-

teen voidaan tulkita eroavan ammattiryhmien välillä.  

 

Vaikka varsinaiseen toteutukseen eli ilmastoruokapäivään suhtauduttiin molem-

pien ammattiryhmien puolelta positiivisesti, osittain neutraalisti, tulkitsen, että ta-

voitteet päivän suhteen erosivat opetus- ja ruokapalveluhenkilöstön kohdalla. 

Molemmilla omat varsinaiseen työnkuvaan liittyvät työtehtävät korostuivat sen si-

jaan, että itse ilmastoruokapäivän teema olisi toiminut aallonmurtajana koko kou-

luyhteisöä yhdistävänä monialaisena oppimiskokonaisuutena. Tulkitsin erityisesti 

teemapäivien moninaisuuden ja yleisyyden muodostuneen jonkinlaiseksi rutii-

niksi kyseisten opettajien arkipäivässä, mikä voi olla mahdollisena syynä sille, 

ettei kouluruokailua ja siihen liittyviä asioita tunnistettu merkityksellisiksi. Koska 

rutiinit ovat osittain reflektoimattomia oppimisprosessin tuloksia, jotka vaativat 

reflektiivistä ajattelua ja toimintaa muovautuakseen uudenlaisiksi toimintata-

voiksi, tulkitsin tässä tapauksessa niiden muodostuneen esteeksi mahdolliselle 

muutokselle koskien kouluruokailun ja ruokapalveluhenkilöstön integroimista 

vahvemmin koulun muuhun toimintaa. Tähän liittyen oleellista oli myös se, miten 

ruokapalveluvastaava koki oman roolinsa tämänlaisessa yhteistyössä. Ilmasto-

ruokapäivä koettiin tuovan vaihtelevuutta arkeen, mutta ruokapalvelualaan liitty-

vien käytänteiden varmistaminen näkyi silti vahvemmin ammatillisesti merkityk-

sellisempänä. Yhtälailla tähän ammatillisesti merkityksettömyyteen voi olla syynä 

ammatillisen osaamisen puute, joka ilmeni kyseisellä tavalla, sillä ei ole tarvittavia 

taitoja puuttua tilanteisiin. Tämä tuli kuitenkin suoraan ilmi ainoastaan ympäristö-

agenttien vastuuopettajan palautekyselyn vastauksista, jossa ei tiennyt suoraa 

tapaa integroida kouluruokailua omaan opetukseen. Näitä eri tavoitteista ja pää-

määristä näyttäytyneitä eri rooleja opetus- ja ruokapalveluhenkilöstön välillä tar-

kastelen yhteistoiminnan uudelleenmäärittelyssä tarkemmin.  

 

Yhteenvetona siitä, missä määrin yhteisölliseen soveltamiseen päästiin, oli tässä 

tutkimuksessa oleellista tarkastella toimijoiden nostamisen esteiden kohdalla nii-

den merkitystä ja vaikutusta toimijoiden työtehtäviin ja ammatti-identiteettiin, sillä 

nämä nostettiin esille vasta arviointivaiheessa. Kyse on toimintaprosessissa siitä, 

että pitkin yhteistyöprosessia nousi uusia jännitteitä eli esteitä, jotka voitiin tulkita 
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uudenlaisiksi murroksiksi toiminta- ja oppimisprosessissa. Näihin ei siinä mie-

lessä voinut tapahtua yhteisöllistä soveltamista, vaikka niistä yhdessä keskustel-

tiinkin. Kuitenkin siinä mielessä ainoa poikkeus liittyi koettuun esteeseen opetta-

jien työnkuvan moninaisuudesta, jonka johdosta vastausaikaa pidennettiin opet-

tajien kyselomakkeeseen vastaamisessa. Vastausmäärä jäi siitä huolimatta hy-

vin alhaiseksi, joka voidaan tulkita siten, että kyseisellä esteellä olisi edelleen 

merkitystä, miten tavoitteet ja päämäärät koetaan opettajien kohdalla tämänlai-

sessa yhteistyössä. Nämä ilmenneet esteet ovat kuitenkin askeleita siihen suun-

taan, minkälaisia muutoksia organisaatioissa, kuten kouluissa tarvittaisiin tämän-

laisen moniammatillisen yhteistyön jatkuvuuden suhteen. Paneudun seuraavaksi 

tarkemmin näihin toimijoiden pohdintojen yhteistyön jatkuvuudesta, jossa toimi-

joiden kokemukset rooleista, valtasuhteista ja yhteistyömuodoista ovat merkityk-

sellisiä siinä suhteessa tapahtuuko yhteistoiminnassa uudelleenmäärittelyä. 

 

6.2.3 Yhteistoiminnan uudelleenmäärittely 

 

Moniammatillisen yhteistyön toimintaprosessin arviointivaiheessa toimijat pohti-

vat myös yleisesti tämänkaltaisen moniammatillisen yhteistyön jatkumista hank-

keen ulkopuolella, johon arviointivaiheen 28 maininnasta 16 mainintaa liittyivät 

niihin (ks. taulukko 4). Nämä toimijoiden nostamat jännitteet eli esteet olivat pää-

osin systeemisiä eli kouluyhteisön ulkopuolelta tulevia ja institutionaalisia eli kou-

lun sisäisiä jännitteitä. Tämän koin mielenkiintoisena, sillä usein systeemiset jän-

nitteet ovatkin juuri niitä, jotka koetaan vaikeammin muutettaviksi. Lisäksi institu-

tionaaliset jännitteet useimmiten tarvitsevat tämänlaista yhteistyötä arvostavaa 

pedagogista johtajuutta purkautuakseen. Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella, 

mitä jännitteitä eli esteitä toimijat kokivat jatkon kannalta tämänlaiselle opetus- ja 

ruokapalveluhenkilöstön väliselle yhteistyölle monialaisen oppimiskokonaisuu-

den suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta voidaan lisätä ymmärrystä siitä, mitä 

siinä tulisi kehittää ja miten.  

 

Arvioidessaan yleisesti suunnitteluvaiheen ja ilmastoruokapäivän toteutumista, 

toimijat kokivat niiden onnistuneen suhteellisen hyvin. Oppilaiden koettiin pääosin 

pitävän ateriavaihtoehdoista, lukuun ottamatta yhtä mainintaa kalapuikkojen ul-
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konäöstä. Ilmastoruokapäivä ja silloin tarjotut ateriavaihtoehdot olivat myös he-

rättäneet oppilaissa keskustelua ruokailun ulkopuolellakin esimerkiksi niiden il-

mastoystävällisyyden suhteen. Tämä on hyvin positiivista, sillä moniammatilli-

sesti suunniteltu monialainen oppimiskokonaisuus on suunniteltu erityisesti oppi-

laita ja heidän laaja-alaisten taitojensa kehittämistä varten. Oppilaiden olleessaan 

myös aktiivisia osapuolia, voidaan katsoa opetussuunnitelmaan (2014) kirjattujen 

tavoitteiden toteutuneen siltä osin. Vaikka oppilaiden suhtautuminen oli pääosin 

positiivista, ympäristöagenttien vastuuopettaja 1 toi esille harmituksensa liittyen 

institutionaalisiin jännitteisiin viitatessaan yhden oppilaan kokemaan vähäiseen 

vaikutusmahdollisuuteen: 

 

”Sit pohdittiin tän oppilaan kanssa, joka otti esiin, että kannattaskohan hänen vastata 

palautekyselyyn, että vois sitten kertoa kun hänellä on tärkeä pointti, mutta hän ei sitten 

kuitenkaan halunnu kun oli sitä mieltä, että ette te niillä mitään tee kuitenkaan niillä tie-

doilla. Yritin sitten tässä puhua tätä, että ei kai se nyt silleen oo, että jos kerätään tutki-

mukseen materiaalia, et sit se vaan piilotetaan jonnekin eikä kerrota kenellekään. 

Mutta hän oli kuitenkin sitä mieltä, että ei siitä ole mitään hyötyä osallistua. Se vähän 

harmillisesti jäi sitte ehkä [ei selkoa sanoista] oli sitte se, että ei jaksa vastata siihen ky-

selyyn, että heidän äänensä sitte ei kuulu.”  

(YMPA1/arviointivaihe/24.11.) 

 

Yllä esitetty lainaus tuo mielestäni hyvin esille ”näkymättömän” valta-asetelman 

oppilaiden ja opettajien välillä. Kyseinen oppilas koki, ettei hänen kehitysehdo-

tuksillaan tulisi olemaan painoarvoa sen suhteen, miten aikuiset kokivat ilmasto-

ruokapäivän toteutuneen. Tämä on harmillista siinä suhteessa, kuten ympäristö-

agenttien vastuuopettajakin 1 kuvaili, ettei oppilaiden ääni tule esille heitä kos-

kettavissa asioissa. Näin myöskään oppilaiden osallistaminen ei toteudu täysin 

tavoitteellisesti, jolloin mahdollisissa muutos- tai kehittämistöissä ei näy pahim-

massa tapauksessa ollenkaan oppilaiden kädenjälkiä. Toisaalta kyse oli yksittäi-

sen oppilaan maininnasta, mutta jännite on siinä mielessä merkityksellinen, sillä 

se tuo esille sen, kuinka tärkeää kouluyhteisössä on toimia oppilaan maailmasta 

käsin ja saada heille sellainen vaikutelma, että heidän toiminnallaan on merki-
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tystä. Sitä kautta myös motivaatio osallistua jatkossakin kehittämistoimintaan säi-

lyy, vaikka aina opettajilla on tietynlainen valta-asetelma kouluyhteisössä oppilai-

den suhteen. 

 

Oppilaiden näkökulman huomioiminen on tärkeää, sillä kouluyhteisössä työsken-

televät eri ammattiryhmät ovat siellä heitä varten ja toimintaa kehitetään oppilai-

den vuoksi. Oppilaat ovat siinä mielessä aina kouluyhteisön sisällä tapahtuvan 

moniammatillisen yhteistyöprosessin keskiössä, joita varten suunnitellaan ja to-

teutetaan erilaisia kokonaisuuksia. Tämän moniammatillisen yhteistyön toiminta-

prosessin aikana oli vielä koronapandemia, joka rajoitti omalta osaltaan vuoro-

vaikutusta kouluyhteisössä. Tähän viitattiin toimintaprosessin arviointivaiheessa 

vain yhden kerran, mikä tuli ilmi, kun ympäristöagentti 2 mainitsi koronan vaikut-

taneen osan ympäristöagenttien oppilaiden motivaatioon, sillä ilmastoruokapäi-

vän toteutuminen tuli siirtää keväältä syksyyn 2021. Näin keväällä mukana olleet 

9.luokkalaiset eivät saaneet kokea ilmastoruokapäivää. Tähän liittyvää pohdiske-

lua hän jatkoi, jossa ilmeni toinen institutionaalinen jännite: 

 

”Niin no ehkä se ois just hyvä sillee, et jos saatas yhen lukuvuoden aikana sitte, ettei 

niinku tulee homma pakettiin koska sit huomas kanssa tossa, että jos siinä on kesä-

loma välissä ni sitte oppilailla voi olla sillee, että ei tässä nyt enää muista, että jos tässä 

nyt viime keväänä oli jotakin ja nyt se sitte tulee takasin siinä. Sinänsähän tossa, et 

ruoka on aika konkreettinen aihe kuitenki sitte oppilaat todennäkösesti joka päivä täällä 

lähes joka päivä sitte sitä kouluruokaa syö ni siinä varmaan tulee oppilaille kans sem-

monen, että pystyy sitte jotenki vaikuttaan jos ne sitten saa sen kokemuksen, että nyt 

sitte tästä aiheesta on keskusteltu ja sitten tässä jotakin tapahtui.”  

(YMPA2/arviointivaihe/1.12.2021) 

 

Kuten yllä näkyy, ympäristöagenttien vastuuopettaja 2 kannatti sitä, että koulu-

yhteisössä tämänlaisen moniammatillisen toimintaprosessin aikajänne tulisi olla 

enintään yhden lukuvuoden, sillä aina tietyn lukuvuoden 9.luokkalaiset ovat seu-

raavana lukuvuonna jossain muualla. Tämän vuoksi ympäristöagentti 2 koki tär-

keäksi, että moniammatillinen yhteistyö toteutuisi yhden lukuvuoden aikana, jotta 

kaikki ehtisivät nähdä työnsä jäljen ja kokisivat pystyvänsä vaikuttamaan asioihin. 

Tämän ympäristöagentti 2 nosti esille uudestaan myös opettajille suunnatussa 
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avoimessa palautekyselyssä. Hän mainitsi myös, että suunnittelu opettajien toi-

mesta olisi kätevintä aloittaa 9.luokkalaisten näkökulmasta jo edellisenä ke-

väänä, jossa lyödään raameja seuraavalle lukuvuodelle. Kyseinen aikarajoite 

haastaa moniammatillisen yhteistyön suunnittelua ja toteutusta, sillä se on ole-

massa joka lukuvuosi. Siksi se on myös hyvä ottaa huomioon, kun oppilaita ha-

lutaan osallistaa laajemmin siten, että he kokevat toiminnan merkitykselliseksi ja 

pystyvänsä vaikuttamaan siihen. 

 

Keskusteltaessa siitä, miten tämänlaista toimintaa voitaisiin laajentaa koskemaan 

oppilaiden lisäksi myös laajemmin opettajakuntaa, pohtivat ympäristöagentti 2 ja 

kotitalousopettaja esimerkiksi koulun kaikkien osallisuusryhmien osallistamista 

yhteistyöhön. Tällöin suunnittelun ja toteutuksen vastuu ei jäisi vain siitä kiinnos-

tuneille opettajille ja/tai heidän vastuulla oleville osallisuusryhmilleen. Tässä ta-

pauksessa ympäristöagenttien toiminta oli esimerkki yhdenlaisesta osallisuus-

ryhmästä, jossa on myös koulun oppilaita mukana. Pohtiessaan tämänlaisen yh-

teistyön jatkuvuutta pitkällä tähtäimellä, jossa ruokapalvelu- ja opetushenkilöstö 

sekä eri osallisuusryhmät olisivat mukana, mainitsi ympäristöagenttien vastuu-

opettaja 2 sekä institutionaalisen että systemaattisen jännitteen viitatessaan epä-

tietoisuuteen heidän jatkonsa kannalta: 

 

”Nii no mä tos just mietin, että taas vähän, että ympäristöagenteilla on nyt ku meillä on 

aikasemmin ollu, että oli yhteistyö [toisen koulun kanssa], mutta he nyt sitten tänä 

vuonna siellä [yhteistyö koulun johtaja] päätti lopettaa ystävyyskoulutoiminnan ja sit eli 

sitten nyt on täs vähän tällai just hakusessa, että mihin nyt sitte uusi suunta, et mitä 

tehdään pitkäl tähtäimellä, mutta sit toisaalta tällä hetkellä mulla tai [toisella ympäristö-

agenttien vastuuopettajalla] ei oo virkaa ni on myös tällee, että ohjaavat opettajat sitte 

saattaa olla ens vuonna jossakin muualla, että sillee vähän hankala sitte miettiä, että 

mitä tässä nyt pitkäl tähtäimellä. Mutta toisaalta, et sillee ruoka on sinänsä ihan konk-

reettinen aihe, kuitenkin sellanen, jolla on sitte ympäristövaikutuksii. ”  

(YMPA2/arviointivaihe/1.12.2021) 

 

Kuten yllä mainitussa viitteestä saa selville, että eri osallisuusryhmillä voi olla mo-

nenlaisia intressejä ja tavoitteita, vaikka ympäristöagenttien vastuuopettaja 2 

mainitsikin kokevansa ruoan olevan yksi potentiaalinen ja merkityksellinen aihe 
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myös heille jatkaa tämänlaista yhteistyötä. Kuitenkin yhteistyön jatkuvuutta var-

jostaa epätietoisuus myös siitä, jatkavatko kyseiset vastuuopettajat ensi luku-

vuonna kyseisessä koulussa, sillä heidän työsuhteensa oli määräaikainen. Tä-

mänlainen systeeminen jännite, joka liittyy työnantajien tarjoamiin henkilöstöre-

sursseihin, on merkityksellinen etenkin koulun sisäisen moniammatillisen yhteis-

työn kannalta, jossa osallistetaan eri ammattiryhmiä. On vaikeaa suunnitella mo-

niammatillista yhteistyötä pitkällä tähtäimellä, jos ei ole toistaiseksi voimassa ole-

vaa työsopimusta. Kyseinen työnantajien tarjoamiin henkilöstöresursseihin liit-

tyvä systeeminen jännite tuli ilmi myös ruokapalveluvastaavan loppuhaastatte-

lussa, jossa ruokapalveluvastaava mainitsi etätyöskentelyn Teams-sovelluksen 

välityksellä tuoneen hänelle helpotusta liittyen hänen työkuvansa hektisyyteen: 

 

”Joo. Se on varsinki tää keittiötoiminta niin hektistä, et mul on tosi kiire koko ajan. Tää 

oon tosi helppoo, ja niinku tänäänki, että mä oon yksin täällä, ku meil on sairastapaus, 

ni mul on tosi kiire päivä tulossa, et yksin teen 400:lle ruokaa täällä.”  

(RPV/arviointivaihe/13.12.2021) 

 

Kuten ruokapalveluvastaava tuo esille, ettei sairastapauksiakaan varten saada 

lisäresursseja, vaikka työ on itsessään kiireellistä ettei muuhun toimintaa meinaa 

jäädä ollenkaan aikaa. Se vie myös aikaa siltä, ettei ruokapalveluvastaava kerkeä 

seurustella oppilaiden kanssa, jolloin myös opetushenkilöstön ja ruokapalvelu-

henkilöstön välistä kasvatuskumppanuutta on haastava toteuttaa. Tähän ajan riit-

tämättömyyden seurustella oppilaiden kanssa tuli ilmi myös ruokapalveluvastaa-

van puheissa: 

 

”Ei siinä ehi. Se on niin hektistä tää homma, et ei siinä kerkee. Ei kerkee.”  

(RPV/arviointivaihe/13.12.2021)) 

 

Vaikka kyse oli ajan riittämättömyydestä, tulkitsin sen kuuluvan silti systeemisiin 

jännitteisiin kuuluvan työnantajan tarjoamiin henkilöstöresursseihin. Kyseisen es-

teen nosti myös kotitalousopettaja omassa loppuhaastattelussaan pohtiessaan 

voisiko oppilaita osallistaa enemmän kouluruokailussa. Tulkintani mukaan tämä 

johtaa siihen, että ensisijaisiin toimialueisiin, kuten ruokapalveluhenkilöstön koh-

dalla keittiötoimintaan liittyvät asiat hoidetaan ensimmäisenä. Tähän vaikuttaa 
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pitkälti myös se, että ruokapalvelutoimialalla on vaikeaa ennustaa kuka on töissä, 

koska toimiala on itsessään niin vaihtelevaa. Tämä tuli ilmi myös ruokapalvelu-

vastaavaan viittauksesta siihen, voisiko hänen kannaltaan tämänlainen yhteistyö 

jatkua pitkällä tähtäimellä. Tulkitsen, että näiden kahden systeemisen jännitteen 

(työnantajien tarjoamien henkilöstöresurssien ja ruokapalvelualan vaihtelevuu-

den) takia ruokapalveluhenkilöstön rooli voidaan nähdä kaikkien toimesta etäi-

sempänä kuin se olisi suotavaa. Vaikka tähän ruokapalveluhenkilöstön etäiseen 

rooliin ei suoranaisesti viitattu, tulkitsin kuitenkin seuraavan kotitalousopettajan 

viittauksen liittyvän osittain siihen:  

 

”Et silleen tää oli mun mielest ihan hyvä. Joskus, ku me tavattiin, ni sit mä aina välil 

mietin, että, tai jotenkii just sitä niinku, et miten ois voinu jotenkin niinku, et saiks [ruo-

kapalveluvastaava] sanottuu kaiken sen, mitä se halus sanoo, vai et oliks se sit kuiten-

kin sellast niinku opevetosta se homma, vai et halusko sit [ruokapalveluvastaava], voi-

han se olla, et [ruokapalveluvastaava]  haluskin antaa sen tilan silleen, että niinku et 

me opet tiedetään, mitä siel luokis tapahtuu ja et millä tavalla sen voi sinne luokkiin hy-

vin suunnitella.”  

(KO/arviointivaihe/14.12.2021) 

 

Yllä olevassa lainauksessa kotitalousopettaja ilmaisi huolensa siitä, että kyseinen 

moniammatillinen yhteistyö saattoi olla liian opettajajohtoinen siinä määrin, ettei 

ruokapalveluvastaava saanut sanottua kaikkia omia näkemyksiään. Tämä insti-

tutionaalinen jännite, koskien ruokapalveluhenkilöstön etäistä roolia kouluyhtei-

sössä, voi olla seurausta kouluyhteisössä tyypillisestä vallitsevasta työnjaosta, 

jossa opetus- ja ruokapalveluhenkilöstöllä on toisilleen kuulumattomat toimialu-

eet. Tämän vuoksi voidaan kokea vaikeutta puuttua niin sanotusti toisen tontille, 

vaikka kehitysehdotuksia olisikin. Toisaalta kyse voi olla siitä, ettei yhteistyötä 

koettu merkityksellisenä varsinaisesti omaan ammattiin liittyen, mikä tuli ilmi eriä-

vissä tavoitteissa ilmastoruokapäivän suhteen. Kyse voi olla myös siitä, ettei 

koeta tarpeeksi osaamista opetuskäytäntöihin suhteessa opettajiin, kuten kotita-

lousopettajakin mainitsi. Koin kyseisen kotitalousopettajan viittauksen hyvinkin 

mielenkiintoiseksi myös sen suhteen, sillä tulkitsin seuraavan ruokapalveluvas-

taavan loppuhaastattelussa tulleiden mainintojen ympäristöagenttien suunnitel-

luista postereista liittyvän tähän institutionaaliseen jännitteeseen: 
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”No se ois voinu... Tietenki ne oli käsintehtyjä ne julisteet, yhessä päivässä tehty, et sii-

hen ois voinu ehkä vähän panostaa, että vähän aikasemmin olla liikenteessä opettajien 

siinä kohtaa.” (RPV/arviointivaihe/13.12.2021) 

 

Ruokapalveluvastaava jatkoi ja selvensi viittaustaan vielä, kun RUOKATAJU-

hankkeen tutkija kysyi, mitä ympäristöagentit olisivat voineet tehdä toisin: 

 

”No tehdä oikeit julisteita, tulostaa ne jossakin, missä toimii ja panna enemmän niitä 

joka paikkaan, että niitä oli... Näinkö mä nyt kaks niitä tossa. Ne oli semmosia tikku-uk-

komeininkejä nytte.” (RPV/arviointivaihe/13.12.2021) 

 

Yllä olevista lainauksista voidaan todeta ruokapalveluvastaavalla olleen oma am-

matillinen näkemys asioista, sillä postereiden määrä ja laatu eivät miellyttäneet 

ja niihin olisi löytynyt kehitysehdotuksia. Kyseinen tulkintani ruokapalveluvastaa-

van etäisestä roolista johtui myös siitä, että arviointivaiheen moniammatillisissa 

tapaamisissa toimijoita pyydettiin tuomaan esille omia näkemyksiään ilmastoruo-

kapäivän suunnittelun ja toteutuksen onnistumisesta sekä heitä kannustettiin eri-

tyisesti tarkastelemaan niitä myös kriittisesti kehitysehdotusten valossa. Ensim-

mäiseen tapaamiseen ruokapalveluvastaava ei päässyt osallistumaan, mutta toi-

sessa tapaamisessa näitä kysyttäessä ruokapalveluvastaava mainitsi kaiken 

menneen hyvin. Toisaalta kyse voi olla siitä, että ajatukset alkavat rullaamaan 

vasta myöhemmin, jolloin luonnollisesti kehitysehdotukset tulivat ilmi vasta lop-

puhaastattelussa. Tulkitsin kuitenkin tämän tärkeäksi havainnoksi siinä suh-

teessa, jos kouluyhteisössä kouluruokailua ja ruokapalveluhenkilöstöä halutaan 

integroida laajemmin muuhun pedagogiseen toimintaan. Onnistuakseen muutta-

maan toimijoiden välisiä tyypillisten toimialueiden kautta muodostuneita rooleja, 

on tarkoituksenmukaista ymmärtää siihen liittyviä jännitteitä. 

 

Moniammatillisessa yhteistyöprosessin arviointivaiheessa ruokapalveluvastaava 

ilmaisi kokevansa ilmastoruokapäivän sujuneen hyvin eikä ilmastoruokapäivän 

toteuttaminen ruokapalveluiden näkökulmasta ollut haasteellista, sillä kyseisessä 

koulussa oli ollut aiemminkin ilmastoon ja siten ruokaan liittyviä teemapäiviä. 
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Tämä oli kuitenkin ensimmäinen kerta, jossa oppilaat olivat mukana suunnittele-

massa ateriavaihtoehtoja. Hän koki positiiviseksi sen, että luultavasti oppilaiden 

mukana oleminen oli edesauttanut heidän kiinnostustaan ruokapalvelualaa koh-

taan, mikä näkyi siinä, että pari yläasteikäistä oli hakenut TET-harjoitteluun hä-

nen kauttaan. Siitä huolimatta ruokapalveluvastaava koki kokonaisuudessaan 

olevansa olleen niin sanotusti tekninen toteuttaja, jossa hänen roolinsa oli tilata 

raaka-aineet ja valmistaa ruoat. Puolestaan tämän yhteistyön kautta kotitalous-

opettaja oli ainut, joka mainitsi kiinnostuksensa mahdollisesti laajentaa omaa 

työnkuvaan pelkän opetustyön rinnalle. Hän pohti mahdollista vaihtoehtoa sille, 

että hän voisi toimia jonkinlaisena ruokaan liittyvän monialaisen oppimiskokonai-

suuden edistäjänä eri osallisuusryhmien kautta, kuten hänen aikaisempi kollega-

kin oli toiminut. Pohtiessaan vielä laajemmin monialaisen oppimiskokonaisuuden 

toteutumista omassa työyhteisössään, hän tuli maininneeksi arviointivaiheen vii-

meisen institutionaalisen jännitteen: 

 

”No kyl se mun mielest ehdottomasti vaatis sitä, että, no, ehdottomasti sitä, et sinä päi-

vänä, kun vaik ois tää, ni sillon ei oikeesti, et se ois yhteinen päätös, et sillon ei oo mi-

tään muita oppituntei. Et sitä ikään ku tarttis saada jonkun sun tavallisen oppitunnin si-

sälle. Ja sitten ku meiän koulussa tai oppilaat opiskelee meil kurssimuotosesti, ni sitten 

se, että jos kun, tai et jos se niinku ois ihan tavallisten oppituntien sisällä, niin se vie 

sen verran pois ikään ku siit ajasta, mikä sille kurssille ja sen kurssin aiheelle on va-

rattu, ni must tuntuu, et se voi tuoda myös opettajille sellasta, että et niinku et voi ei, et 

nyt taas tälle mun just tälle oppilasryhmälle, et näilt on menny jo yks tunti tonne ja nyt 

mun pitäs tääl yrittää tehä viel tällasta, et miten mä niinku tähän nyt pystyn.”  

(KO/arviointivaihe/14.12.2021) 

 

Kyseinen viittaus ilmentää sitä, että heidän kouluyhteisössään opetus tapahtuu 

kurssimuotoisesti, jolloin erilaiset tapahtumat ja teemapäivät voivat mahdollisesti 

vähentää osan oppilaiden opetusta kyseisen kurssin kohdalta. Tämä lisää kotita-

lousopettajan mukaan painetta opettajien suuntaa, jolloin opetussuunnitelmaan 

kirjattujen tavoitteiden kautta suunnitellut opetussisällöt ovat teemapäivinä ensi-

sijaisia ilman ylhäältä päin tulevaa ratkaisua sen suhteen. Tämä saattoi myös olla 

osa syynä ilmastoruokapäivänä siihen, että ilmastoruokapäivä suhtauduttiin suh-
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teellisen neutraalisti eli tulkintani mukaan rutiininomaisesti. Teemapäivien ajatel-

laan tulevan ja menevän, joten oman kurssin opetussisältöjä ei muuteta ilman 

reflektoivaa ajattelua. Tämä kotitalousopettajan mainitsema institutionaalisiin jän-

nitteisiin liittyvä este on hyvä tiedostaa, sillä tärkeitä opetettavia asiasisältöjä on 

hyvin paljon, joten kouluyhteisössä asioiden priorisoimiseen vaikuttaa pitkälti yl-

häältä päin annetut toimintaohjeet, jotka ovat seurausta pedagogisesta johtamis-

tavasta. Pedagogisella johtamistavalla on merkitystä sille, toteutetaanko ja yli-

päätään jatketaanko tämänlaista moniammatillista yhteistyötä jatkossakin sekä 

minkälaiset tavoitteet ja päämäärät koetaan merkityksellisinä toteutuksen suh-

teen.  

 

6.3 Yhteenveto päätuloksista 

 

Tässä tutkimuksessa moniammatillisessa yhteistyössä oli kyse neljän kuukauden 

kestävästä prosessista, jonka aikana yhdessä opetus- ja ruokapalveluhenkilös-

tön kanssa suunniteltiin, toteutettiin ja arviointiin monialainen oppimiskokonai-

suus, joka kulminoitui koko kouluyhteisön ilmastoruokapäiväksi syksyllä 2021. 

Tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia jännitteitä eli esteitä moniammatilliseen 

yhteistyön osallistuneet toimijat nostivat esille koskien moniammatillista yhteis-

työtä sekä millaista jaettua ruokatajua rakentui näiden jännitteiden pohjalta syn-

tyneissä kompromisseissa eli sopuratkaisuissa. Seuraavaksi kuvaan tiivistetysti 

nämä tulokset. Molempien tutkimuskysymysten tulokset on tiivistetty siten, että 

niiden avulla voidaan lisätä ymmärrystä siitä, mitä tulisi huomioida ruokapalvelu- 

ja opetushenkilöstön välisessä moniammatillisessa yhteistyössä, jotta kouluruo-

kailusuositusten (2017) ja opetussuunnitelman (2014) mukaista ruokakasvatusta 

voitaisiin paremmin toteuttaa.  

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tuloksena selvisi, että koko yhteistyöproses-

sin aikana ilmeni yhteensä 40 mainintaa yhteistyöhön liittyvistä esteistä (ks. tau-

lukko 4). Niistä yli puolet oli institutionaalisia eli koulun sisäisiä jännitteitä (25/40). 

Intra- ja interpersoonallisiin jännitteisiin liittyviä mainintoja ilmeni yhteensä 7, 

joista intrapersoonalliset eli henkilön sisäiset jännitteet mainittiin ainoastaan arvi-

ointivaiheessa ja interpersoonalliset eli henkilöiden väliset jännitteet ilmenivät ai-

noastaan suunnitteluvaiheessa. Kokonaisuudessaan merkittävämmät jännitteet 
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eli esteet mahdollisten muutosten suhteen (institutionaalisten jännitteiden lisäksi) 

olivat toimijoiden esiin tuomat systeemiset jännitteet, joihin liittyviä mainintoja oli 

yhteensä 8 koko yhteistyöprosessin ajalta. Kaiken kaikkiaan esteisiin liittyvistä 

maininnoista 12 tuli esille suunnitteluvaiheessa ja 28 arviointivaiheessa. Vasta-

takseni toiseen tutkimuskysymykseen tarkastelin ensimmäisessä tutkimuskysy-

myksessä saatuja esteitä suhteessa jaetun ruokatajun tasoihin: yhteinen ymmär-

rys, yhteisöllinen soveltaminen ja yhteistoiminnan uudelleenmäärittely. 

 

Tulosten perusteella tulkitsen, että suunnitteluvaiheessa nousseiden jännitteiden 

eli koettujen esteiden kautta syntyneet sopuratkaisut ilmastoruokapäivän toteu-

tuksen suhteen olivat synnyttäneet siinä määrin tulosta, etteivät aiemmin ilmi tul-

leet 12 jännitteen mainintaa 40:stä nousseet enää esille arviointivaiheessa. Insti-

tutionaalisiin jännitteisiin liittyvät maininnat aikarajoituksista ja koulukohtaiseen 

opetussuunnitelmaan liittyvistä rajoituksista keskusteleminen yhteistyössä toimi-

joiden kesken oli ollut hedelmällistä, ja he olivat päässeet yhteisymmärrykseen 

koetuista esteistä yhteistyöprosessin suunnitteluvaiheen aikana. Näin suunnitte-

luvaiheen yhteinen ymmärrys rakensi siltaa myös yhteisöllisen soveltamisen 

suuntaa.  Kokonaisuudessaan tämän voidaan tulkita tarkoittavan sitä, että yhteis-

työ onnistui ja koettiin hyväksi toimijoiden kesken.  

 

Sen sijaan arviointivaiheessa ilmenneiden jännitteiden eli koetun esteen kautta, 

voidaan tulkita toiminta- ja oppimisprosessiin liittyvän muutosprosessin alkaneen 

uudelleen. Tämä osoitti sen, että uusia jännitteitä eli esteitä ilmeni koko prosessin 

ajan, jolloin arviointivaiheessa nousseille jännitteille ei tämän yhteistyöprosessin 

aikana voitu yhdessä keksiä ratkaisua ja siten päästä niiden suhteen yhteisöllisen 

soveltamisen tai yhteistoiminnan uudelleenmäärittelyn tasolle. Toisin sanoen nii-

den suhteen ei voitu rakentaa jaettua ruokatajua. Tällöin myös tässä tutkimuk-

sessa ilmenneiden jännitteiden eli esteiden jatkuvuutta voidaan pitää alhaisena 

(ks. kuvio 4 jännite 2). Arviointivaiheessa ilmenneet esteet olivat kuitenkin tarkoi-

tuksenmukaisia siinä suhteessa, että niiden avulla voitiin tarkastella, minkä tulisi 

muuttua ja mitä tulisi kehittää moniammatillisen yhteistyön jatkuvuuden kannalta. 

 

Tulosten pohjalta voidaan todeta, että useimmiten systeemiset jännitteet ovat 

juuri niitä, jotka koetaan vaikeammin muutettaviksi, sillä ne tulevat kouluyhteisön 
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ulkopuolelta esimerkiksi liittyen työnantajan tarjoamiin henkilöstöresursseihin tai 

ruokapalvelualan vaihtelevuuteen. Nämä koettiin tulosten mukaan haasteeksi ky-

seisen moniammatillisen yhteistyön jatkumisen suhteen pitkällä aikavälillä ruoka-

palveluvastaavan ja ympäristöagenttien puolelta. On vaikeaa jatkokehittää yh-

teistyötä, muuttaa toimijoiden välisiä keskinäisiä rooleja tai saavuttaa optimaa-

lista kasvatuskumppanuutta ruokapalvelu- ja opetushenkilöstön välille, jos ei ole 

tarjota riittävästi resursseja toteuttaa kaikkia tavoitteita. Tämä näkyi vahvimmin 

ruokapalveluvastaavan maininnoista omasta työnkuvasta. Työn hektisyys vie ai-

kaa ruokapalvelutoimialan näkökulmasta ylimääräiseltä työltä eli oppilaiden kas-

vun ja kehityksen tukemiselta. Tämä voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, ettei 

ruokapalveluvastaava kokenut oppilaiden ohjaamista heidän asiattomasta käy-

töksestään ammatillisesti merkitykselliseksi, sillä oma rooli koettiin vahvasti 

raaka-aineiden tilaajana ja valmistajana, jotka luonnollisestikin kuuluvat ruoka-

palvelualan toimenkuvaan. Oma kokemus omasta ammatillisesta roolista näkyi 

myös siinä, ettei ruokapalveluvastaava ilmaissut halukkuutta ottaa päävastuuta 

moniammatillisesta yhteistyöstä. Lisäksi myös opetushenkilöstön suunnalta oma 

rooli näkyi vahvemmin heille tyypillisten työnkuvaan liittyvien asioiden hoitami-

sena, jolloin ilmastoruokapäivä sulautui osaksi päivän muuta kulkua. Se ei käy-

tännössä toiminut mahdollisena aallonmurtajana, vaan pikemminkin vedenjaka-

jana, jonka aikana opetus- ja ruokapalveluhenkilöstö toteuttivat omia tavoittei-

taan.  

 

Nämä intrapersoonalliset eli henkilön sisäiset jännitteet liittyen omaan ammatilli-

seen osaamiseen tai merkityksellisyyteen ovat tärkeitä tiedostaa, sillä ne ovat 

merkityksellisiä opetus- ja ruokapalveluhenkilöstön moniammatilliseen yhteistyö-

hön sitoutumisessa. Yhteisiä tavoitteita ja päämääriä on vaikea löytää, jos ei 

löydy motivaatiota tai halua sitoutua. Henkilöstön motivoitumiseen ja sitouttami-

seen tarvitaan muun muassa pedagogista johtajuutta, joka on avain asemassa 

esimerkiksi institutionaalisten jännitteiden purkamisessa. Esimerkiksi opettajan 

työnkuvan moninaisuus näytti haastavan sitä, että kouluruokailu ja ruokapalvelu-

henkilöstö integroituisi laajemmin osaksi kouluyhteisöä. Kyseisessä koulussa eri-

laiset teemapäivät olivat hyvin yleisiä, mikä näkyi myös siinä, että ilmastoruoka-

päivään suhtauduttiin neutraalisti. Tämän neutraalisuuden tulkitsin siten, että 
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opettajakunnan keskuudessa teemapäivistä, mukaan lukien ilmastoruokapäi-

västä, oli tullut osa arjen rutiineja, joihin suhtautuminen ei tulisi muuttumaan ilman 

reflektoivaa ajattelua.  

 

Vaikka yleinen suhtautuminen ilmastoruokapäivään ei ollut kielteistä, tulkitsin ky-

seisessä koulussa olevien teemapäivien moninaisuuden ja yleisyyden muodos-

tuneen tärkeäksi huomiotavaksi institutionaaliseksi jännitteeksi koskien kouluruo-

kailun ja ruokapalveluhenkilöstön laajempaa integroimista kouluyhteisön muuhun 

pedagogiseen toimintaan. Tähän liittyen oli nähtävissä myös muita tärkeitä insti-

tutionaalisia jännitteitä, kuten koulun opetuksen joustamattomuus kurssimuotoi-

suuden vuoksi. Kurssimuotoisuus kotitalousopettajan mukaan saattoi lisätä pai-

netta opettajien suuntaan, mikä vähentäisi rajoja ylittävän pedagogiikan toteutu-

mista. Tuloksista tuli myös ilmi, että kouluruokailuun liittyvistä käytännöistä oli 

vain vähäistä tietoa opettajien keskuudessa. Kotitalousopettaja mainitsi, ettei op-

pilaiden tai opettajien keskuudessa paljoakaan puhuttu kouluruokailusta, vaan 

siihen liittyvät teemat tulivat useimmiten uusina tietoina oppilaille, kun niitä käsi-

teltiin kotitalousopetuksessa. Osasyynä vähäiseen tai puutteelliseen tietoon kou-

luruokailukäytännöistä saattoi olla osan opettajien osallistumattomuus kouluruo-

kailuun. Nämä omalta osaltaan antavat osviittaa siitä, että kouluissa on vielä vah-

vasti ruokapalvelu- ja opetushenkilöstöllä omat toimialueensa, jolloin toisen työn-

kuvaan ei koeta tarvetta puuttua tai edes osata kaivata sellaista tarvetta. Tätä 

ilmensi myös kotitalousopettajan huoli yhteistyöprosessin opettajajohtoisuu-

desta, mikä näkyi osittain ruokapalveluvastaavan etäisenä roolina moniammatil-

lisissa tapaamisissa.   

 

Keskusteltaessa tarkemmin tämänlaisen moniammatillisen yhteistyön jatkuvuu-

desta pidemmällä tähtäimellä viitattiin siihen liittyviin aikarajoituksiin ja työsken-

telyn rytmittämiseen suhteessa lukuvuoden kulkuun. Ympäristöagenttien vastuu-

opettaja koki, että moniammatillisen yhteistyöprosessi tulisi tapahtua yhden luku-

vuoden aikana, jotta oppilailla olisi mahdollisuus nähdä työnsä jälki, sillä aina lu-

kuvuoden päätteeksi 9. luokkalaiset siirtyvät muualle. Osallistaakseen oppilaita 

laajemmin, viittasi hän myös siihen, että moniammatillisen yhteistyön suunnittelu 

tulisi aloittaa jo edellisenä keväänä, jolloin lyödään raamit tulevalle lukuvuodelle. 
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Tämä myös lisäisi merkityksen tunnetta oppilaissa, sillä ympäristöagenttien vas-

tuuopettaja 1 tuli maininneeksi yhden oppilaan pohtineen omaa vaikuttamismah-

dollisuuttaan. Oppilas koki, ettei hänen kehitysehdotuksellaan olisi ollut painoar-

voa koskien ilmastoruokapäivää, mikä tässä tapauksessa saattaa ilmentää sitä, 

että opettajien ja oppilaiden välinen valta-asetelma on tarpeettoman suuri. Koko-

naisuudessaan yhteistyöprosessiin osallistuneet toimijat kokivat yhteistyöproses-

sin onnistuneena ja ilmastoruokapäivä koettiin virkistävänä, etenkin ruokapalve-

luvastaavan osalta. Ilmastoruokapäivän ansiosta osa oppilaista oli rohkaistunut 

kysymään koulun ruokapalveluvastaavalta TET-harjoittelupaikkaa, jonka ruoka-

palveluvastaava koki hyvin positiivisena, vaikkakaan se ei laukaissut sen kum-

mempaa uudelleenmäärittelyä oman työnkuvan suhteen. Puolestaan kotitalous-

opettaja oli ainoa moniammatillisessa yhteistyöprosessissa olleista toimijoista, 

joka pohti mahdollista muutosta hänen työnkuvaansa esimerkiksi toimimalla mo-

nialaisen oppimiskokonaisuuden edistäjänä eri osallisuusryhmien kautta. 
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7 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa on huomioitava laadulli-

sen tutkimuksen erityisluonne. On vaikeaa antaa täysin yleispätevää ohjetta jo-

kaisen laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun, sillä usein tutkimuk-

set ovat hyvin yksilöityjä tutkimustarkoitusten ja hyödynnettyjen aineistojen suh-

teen. (Aaltio & Puusa, 2020, s. 169.) On myös selvää, että samasta aineistosta 

olisi mahdotonta saada samanlaista lopputulosta kahden eri tutkijan kesken, 

minkä vuoksi luotettavuuden tarkastelussa on tärkeää, että tutkija on raportis-

saan kirjoittanut läpinäkyvästi tutkimuksen eri vaiheista ja tarkastelee luotetta-

vuutta omien valintojensa kautta (Aaltio & Puusa, 2020, s. 172, 180). Olen myös 

tässä tutkimuksessa pyrkinyt kuvaamaan yksityiskohtaisesti tutkimukseni toteu-

tuksen analyysista tuloslukuun ja hyödyntänyt erilaisia kuvioita ja taulukoita lisä-

täkseni tätä ymmärrystä. 

 

Tässä tutkimuksessa käytettävät aineistot olivat peräisin RUOKATAJU-hank-

keesta, joten en itse osallistunut aineistonkeruuseen, vaan kyse on Hirsjärven, 

Remeksen ja Sajavaaran (2018, 186) mukaan sekundaariaineistosta. Se ei kui-

tenkaan itsessään vaikuta tutkimuksen arvoon laskevasti tai nostavasti (mts., 

186), vaan olennaisempia tutkimuksen laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat tutkimus-

asetelman toimivuus ja kohdejoukon sopivuus kysymyksenasettelussa (Aaltio & 

Puusa, 2020, s. 173). Hyödynsin tässä tutkimuksessa analyysin tukena jaettua 

ruokatajua ja jännitteen määrittelyä, joita on aiemmissakin ruokatajua käsittele-

vissä tutkimuksissa hyödynnetty. Lisäksi Janhosen & Elkjaerin (2022) tutkimuk-

sessa edelleen kehitetty jaettu ruokataju tarkentui käsittelemään moniammatil-

lista yhteistyöprosessia, johon tämänkin tutkimuksen aineisto sijoittui. Tämän 

vuoksi yllä mainitun tutkimuksen jaettua ruokatajun ja jännitteen määrittelyä oli 

perusteltua hyödyntää.  

 

Olen myös tässä tutkimuksessa analyysini ja tulosten pohjalta soveltanut jaetun 

ruokatajun ja jännitteen määrittelyitä uudenlaiseen empiiriseen kontekstiin: ruo-

kapalvelu- ja opetushenkilöstön moniammatilliseen yhteistyöprosessiin monialai-

sen oppimiskokonaisuuden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, jossa 
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on ollut mukana kouluyhteisön eri oppiaineiden opettajia ja ruokapalveluvas-

taava. Näin ollen tämä tutkimus myös vahvisti ruokataju -käsitteen empiiristä tut-

kimusta formaalin koulun kontekstissa. Olen myös kehittänyt eteenpäin ja tarken-

tanut jaetun ruokatajun määrittelyä ja soveltamisalaa, mikä voidaan katsoa tämän 

työn vahvuudeksi. Jaetun ruokatajun -käsitteen määrittely tarkentui analyysin 

edetessä siten, että yhteisen ymmärryksen tason kautta tarkastelin ainoastaan 

suunnitteluvaiheessa ilmenneitä jännitteitä eli koettuja esteitä. Puolestaan yhtei-

söllisen soveltamisen ja yhteistoiminnan uudelleenmäärittelyn tasojen kautta kä-

sitteellistin niitä koettuja esteitä, jotka nousivat esille vain arviointivaiheessa. Pää-

dyin näihin ratkaisuihin sen vuoksi, että tässä tutkimuksessa näkyi erityisesti se, 

miten ruokatajuun kytkeytyvä muutos- ja oppimisprosessi on jatkuva ja voi käyn-

nistyä uudelleen missä vaiheessa tahansa. Tässä tutkimuksessa oli erityistä 

etenkin se, että jännitteet eli koetut esteet nousivat esille vain joko suunnittelu-

vaiheessa tai arviointivaiheessa, toisin kuin muissa ruokatajua soveltaneissa tut-

kimuksissa. Tässä tutkimuksessa oli myös havaittavissa kaikkiin jännitteisiin 

(systeeminen, institutionaalinen, intra- ja interpersoonallinen) liittyviä mainintoja, 

ja joista osa tuli esille vain opetushenkilöstön suunnalta, kuten viittaaminen am-

matillisen osaamisen puutteeseen (vrt. Janhonen & Elkjaer, 2022). Täten tutki-

mukseni voidaan katsoa tuottaneen uutta tutkimustietoa jaetun ruokatajun kon-

tekstista. 

 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kerätä aineistoa ruokaan liittyvästä oppimis-

prosessista, joka toteutettiin yhteistyössä ruokapalveluiden ja oppiaineopetuksen 

kanssa. Siten tutkimukseen valikoituneet aineistot olivat yhteensopivia tässä tut-

kimuksessa olleen tutkimustehtävän kanssa. Toisaalta muun muassa koulun reh-

torin haastattelu olisi lisännyt aineiston heterogeenisuutta, jolloin tutkimuksen eri-

tyispiirteet olisivat tulleet mahdollisesti selkeämmin esille (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 102). On myös syytä huomata, että opettajien kyselylomakkeeseen tut-

kimusluvan antaneista viidestä vastaajasta kolme oli moniammatilliseen yhteis-

työprosessiin osallistuneita toimijoita. Muidenkin kuin yhteistyöprosessiin osallis-

tuneiden opettajien näkemykset olisivat rikastuttaneet aineistoa entisestään, sillä 

nyt kahden muun vastaajan vastauksista ei saatu tämän tutkimuksen tutkimus-

kysymysten kannalta oleellisia tietoja.  Laadullisessa tutkimuksessa tulisi nimen-
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omaisesti keskittyä siihen, että tutkittavat olisivat tutkittavan aiheen kannalta re-

levantteja eli heillä olisi sen kannalta tarpeeksi kokemusta tai tietoa (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 98). Huomionarvoista on myös, että aineistosta ruokapalvelu-

vastaavan loppuhaastattelu oli aikakehykseltään lyhyehkö verrattuna kotitalous-

opettajan haastatteluun. Koin kuitenkin kyseisen haastatteluaineiston tuoneen pi-

tuudestaan huolimatta lisäarvoa tulkinnoille liittyen etenkin ruokapalveluvastaa-

van etäiseen rooliin moniammatillisissa tapaamisissa. Tämä haastattelun tuoma 

lisäarvo saattaa olla selitettävissä sillä, että haastattelijan lisäksi haastatteluti-

lanne vaikuttavat siihen, miten haastattelu etenee (Aaltio & Puusa, 2020, s. 175). 

Näin ollen useiden eri aineistojen käyttäminen myös lisää tämän tutkimuksen luo-

tettavuutta (Aaltio & Puusa, 2020, s. 175). Koin erilaisin menetelmin kerätyn in-

formaation edesauttavan saamaan syvällisemmän ymmärryksen aineistosta, 

sillä myös opettajille suunnattuun palautekyselylomakkeeseen oli vastannut he 

toimijat, jotka osallistuivat moniammatilliseen yhteistyöprosessiin. Tässä tutki-

muksessa aineistot kattoivat neljän kuukauden yhteiskehittämisprosessin (syys-

joulukuu 2021), jota voidaan pitää tutkimuksellisena vahvuutena tutkimuksen 

kohteena olevan ilmiön tarkastelussa, sillä pääsin tarkastelemaan pitkällä aika-

välillä tehtyä moniammatillista yhteistyötä, mikä mahdollisti sen monipuolisem-

man tarkastelun. 

 

Aineistonani ollut moniammatillinen yhteistyöprosessi toteutettiin etäyhteyksin 

koronapandemian vuoksi. Etätapaamisissa paikalla olivat tutkimuksen moniam-

matilliseen yhteistyöhön osallistuneet toimijat ja hankkeen päätutkija, joka toimi 

tapaamisten koordinoijana. Haastatteluissa sen hetkinen ympäristö ja tilanne vai-

kuttavat olennaisesti siihen, miten asioista puhutaan (Aaltio & Puusa, 2020, s. 

175). Tämän vuoksi on syytä pohtia sitä, minkälainen vaikutus etätyöskentelyllä 

on ollut aineistonkeruuvaiheessa siihen nähden, jos tutkija ja kanssatoimijat oli-

sivat olleet saman pöydän ääressä fyysisesti. Aihetta luotettavuuden pohdinnalle 

on myös siinä, etten itse ollut mukana varsinaisessa aineistonkeruuvaiheessa. 

En myöskään analyysivaiheessa kyennyt kaikkien koodien kohdalla sijoittamaan 

niitä suoraviivaisesti tiettyyn teorialähtöiseen alaluokkaan, jolloin niiden kohdalla 

oma päättelyni korostui. Laadullisessa tutkimuksessa aineistonkeruuvaihe toimii 

ikään kuin aineiston analyysiprosessin aloittajana, sillä tyypillisesti silloin tutkijalla 

alkaa muodostua ensimmäisiä havaintoja tutkimuksen aineistosta (Puusa & 
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Juuti, 2020, s. 139). Tämä osallistumattomuus näkyi ajoittain haasteena sijoittaa 

joitakin koodeja tiettyyn alaluokkaan. Luotettavuutta kuitenkin lisää se, että aloitin 

tutkimusprosessini teoriaan perehtymisellä, sillä tutkimukseni aihe oli itselleni hie-

man tuntematon. Etukäteinen huolellinen perehtyminen aiheeseen lisää tutki-

muksen luotettavuutta (Aaltio & Puusa, 2020, s. 174), sillä tutkijan esiymmärrys 

aiheesta vaikuttaa tutkimusprosessin kulkuun ja muotoutumiseen (Puusa & Juuti, 

2020, s. 139). Tämä oli tärkeää etenkin siksi, että pystyin ymmärtämään aihettani 

syvemmin. Tämä oli myös tarpeellista tutkimusmenetelmäni vuoksi, jotta tulkinnat 

olisivat mahdollisimman objektiivisia. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on kuitenkin mahdotonta täysin irrottautua subjek-

tiivisuudesta, jolloin sen tiedostaminen ja reflektointi ovat avain asemassa siihen, 

etteivät omat olettamukset ohjaa tutkimuksen kulkua ja vaikuta tuloksiin (Aaltio & 

Puusa, 2020, s. 170). Tässä tutkimuksessa analyysiani ohjasi valmiit käsitemallit 

tutkimuskysymysten osalta, joten analyysin osalta oli helpompaa pyrkiä objektii-

visuuteen. Lisäksi tuloksia tulkittaessa niiden pohjana toimi teoreettinen viiteke-

hys, jonka kautta käsitteellistin ja teoretisoin saamia tuloksiani. Tämä lisää tutki-

muksen luotettavuutta, sillä tutkimustulokset eivät saisi perustua arkitietoon tai 

yksittäisiin havaintoihin (Aaltio & Puusa, 2020, s. 176). On siis syytä huomata, 

että vaikka tutkimukseni on toteutettu teorialähtöisesti, on tutkimus silti subjektii-

vinen. Subjektiivisuus näkyy etenkin tulkinnoissa, ja ne ovat aina jossain määrin 

kyseenalaistettavissa (Kiviniemi, 2018, s. 86 viitaten Palonen 1988). Uudenlaiset 

tulkinnat samasta aineistosta eivät kuitenkaan heikennä tutkimusta, vaan kyse 

on vaatimuksesta, jossa tulkintojen tulisi olla monipuolisia. Näin ne pikemminkin 

täydentävät tutkimusta. (Puusa & Julkunen, 2020, s. 182.) 

 

Tutkimuksen luotettavuuden lisäksi olennaista on pohtia tutkimuseettisten näkö-

kulmien toteutumista. Koska kyseessä oli todellisten ihmisten kokemusten ja nä-

kemysten tutkiminen, oli tärkeää huolehtia siitä, että tutkimuksen aineistona olleet 

osallistujat eivät ole tunnistettavissa (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 156). Pyrin tä-

hän tunnistamattomuuteen siten, että käytin osallistujista tunnistetietoina ainoas-

taan heidän ammattiaan. Mikään muu tunnistetieto ei ollut tutkimuksen tulosten 

kannalta oleellinen eikä näin heitä kyetä tunnistamaan tietojen ollessa yleisiä am-

mattinimikkeitä (ks. Kuula & Tiitinen, 2010, s. 381).  
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8 Pohdinta ja jatkotutkimusideat 

 

Tämän tutkimuksen tavoite juontuu tarpeesta lisätä Suomeen kouluruokailusuo-

situsten (2017) ja perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman (2014) 

mukaista ja kouluruokailua huomioivaa moniammatillista ruokakasvatusta koulu-

yhteisöihin. Kouluruokailun yhdistämistä monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi 

ei nähdä välttämättä heti luonnollisena vaihtoehtona, sillä opetuksen järjestäjällä 

on vapaus valita, miten monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan kerran lu-

kuvuodessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö niin olisi suotavaa tehdä, 

sillä koko kouluyhteisön eli tässä tapauksessa myös ruokapalveluhenkilöstön 

mukaan ottaminen on avain asemassa siinä, että lapset ja nuoret kasvavat tur-

vallisessa ja terveyttä edistävässä ympäristössä (Lintukangas & Palojoki, 2012; 

ks. myös POPS, 2014).  Vastaavanlaista koko koulun lähestymistapaa on jo kan-

sainvälisesti toteutettu lasten ja nuorten terveyden edistämisessä (ks. esim. Crit-

chley ym., 2018; Ruttledge, 2022) sekä kouluruokailuun liittyen (ks. esim. 

Chaudhary, Sudzina & Mikkelsen, 2020; Kimberlee ym., 2013; Orme ym., 2013). 

Toistaiseksi Suomessa kuitenkaan ei ole tutkittu vastaavaa ruokapalvelu- ja ope-

tushenkilöstön välistä yhteistyötä tai kouluruokailun hyödyntämistä monialaisena 

oppimiskokonaisuutena kouluyhteisöissä. Sen sijaan opetuksen eheyttämiseen 

liittyvää tutkimusta on kuitenkin toteutettu muista näkökulmista, jotka liittyvät kou-

luyhteisöissä tapahtuvaan opettajien välillä tapahtuvaan yhteistyöhön ja monitie-

teisyyteen (ks. esim. Haapaniemi ym., 2021; Pöntinen, 2019).  Tämä tutkimus 

täydentää mm. Haapaniemen (2021) ja Pöntisen (2019) tutkimuksia analysoi-

malla opetushenkilöstön välisen yhteistyön lisäksi toimintaa, jossa on mukana 

myös ruokapalveluhenkilöstön edustaja. 

 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli lisätä ymmärrystä koulun sisäisestä moniam-

matillisesta ruokakasvatuksesta, sillä koulussa tapahtuvalla ohjauksella voidaan 

mahdollisesti vaikuttaa syömiseen ja ruokaan liittyviin asenteisiin ja käyttäytymi-

seen, etenkin mitä pienemmästä lapsesta on kyse (ks. Chaudhary, Sudzina & 

Mikkelsen, 2020). Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia 

jännitteitä eli esteitä koulun toimijat kokevat ja nostavat esille osana ruokakasva-
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tukseen liittyvää monialaisen oppimiskokonaisuuden yhteissuunnittelu- ja toimin-

taprosessia. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli selvittää, millaisiin kompromissei-

hin eli sopuratkaisuihin toimijat päätyivät kohdatessaan näitä toiminnan aikana 

ilmenneitä jännitteitä. Tarkastelin näitä toimijoiden kokemia ja nostamia jännit-

teitä Janhosen & Elkjaerin (2022) tutkimuksen tuloksena syntyneiden jännite-

määritelmien kautta (intrapersonaaliset, interpersonaaliset, institutionaaliset ja 

systeemiset jännitteet). Vastaavasti näitä jännitteiden pohjalta syntyneitä sopu-

ratkaisuja käsitteellistin jaetun ruokatajun -käsitteen avulla (Janhonen & Elkjaer, 

2022; Torkkeli & Janhonen, 2021).  

 

Käytössäni olleet aineistot yhteistyöprosessista kattoivat ilmastoruokapäivän 

suunnitteluvaiheen sekä sen toteutuksen arviointivaiheen, sillä aineistoa varsi-

naisesta toteutuksesta ei ollut käytössä.  Huomionarvoista tutkimustuloksia tar-

kasteltaessa oli se, että uusia jännitteitä ilmeni koko yhteistyöprosessin ajan. 

Tämä tarkoitti sitä, että arviointivaiheessa ilmenneisiin jännitteisiin ei voitu suun-

nitteluvaiheen tavoin suunnitella jännitteiden pohjalta yhteisiä ratkaisuja ja siten 

yhteisesti saada toiminta jatkumaan yhteisillä päämäärillä (vrt. esim. Janhonen & 

Elkjaer, 2022). Tämän vuoksi painopiste siirtyi jännitteiden tarkastelemiseen siltä 

osin, miten ne voisivat toimia ymmärryksen lisääjinä moniammatillisen ruokakas-

vatuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä.  

 

Tutkimuksen aineistoissa mukana olleiden toimijoiden kaikista esiin nostamista 

ja kokemista jännitteistä yli puolet lukeutuivat institutionaalisiin eli koulun sisäisiin 

jännitteisiin (ks. taulukko 4). Suurin osa näistä jännitteistä ilmeni, kun toimijat kes-

kustelivat moniammatillisen yhteistyön jatkuvuudesta ja kouluruokailun laajem-

masta integroimisesta koulun muuhun toimintaan. Ilmastoruokapäivä näyttäytyi 

tässä tutkimuksessa kouluille hyvin tyypillisenä päivänä, jonka aikana opetus- ja 

ruokapalveluhenkilöstö hoitivat omat työnkuvansa toisistaan erillään (ks. Lintu-

kangas & Palojoki, 2012, s. 57; Mikkola, 2012, s. 96), vaikka päivän toteutus oli 

suunniteltukin yhteistyössä osana ruokapalvelu- ja opetushenkilöstöön kuuluvien 

kesken. Muun muassa opettajien työnkuvan moninaisuus saattoi haastaa työn 

priorisointia, sillä tärkeitä hoidettavia asioita on paljon teemapäivien ohella. Li-
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säksi kyseisen koulun kurssimuotoisuus saattoi tuottaa osalle opettajista lisäpai-

neita oman kurssisisältöjen suhteen, jos ilmastoruoka -tyylisten teemapäivien 

vuoksi tuli käsitellä omaan kurssiin aiheita, joita ei oltu alun perin suunniteltu 

osaksi kurssia. Yksi opetushenkilöstöön kuuluvista toimijoista nostikin esille kou-

luruokailuteemoihin liittyen intrapersonallisen jännitteen viittaamalla omaan am-

matilliseen osaamattomuuteen liittää kouluruokailuun liittyviä teemoja omaan 

opetukseensa. Tässä olisi syytä pohtia tarvetta opettajien ammatillisen koulutuk-

sen lisäämiseen liittyen opetus- ja ruokapalveluhenkilöstön väliseen kasvatus-

kumppanuuteen, jotta osattaisiin katsoa ja käyttää kouluruokailua nykyistä moni-

puolisemmin resurssina monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja 

toteutuksessa. 

 

Moniammatillisissa arviointitapaamisissa nousikin esille se, että opetushenkilös-

tön keskuudessa tieto kouluruokailukäytänteistä oli puutteellista, mikä saattoi joh-

tua siitä, ettei osa opettajista osallistunut ollenkaan kouluruokailuun työpäivän ai-

kana tai opettanut kouluruokailuun liittyviä asioita. Kyseisessä koulussa teema-

päiviin suhtauduttiin yleisesti positiivisesti ja niiden järjestäminen kuului olennai-

sena koulun toimintakulttuuriin. Tulkitsin kuitenkin tämän toimineen jonkinlaisena 

jännitteenä, sillä ilmastoruokapäivään suhtauduttiin neutraalisti; ei negatiivisesti 

tai positiivisesti. Täten tulkitsin teemapäivien muodostuneen jonkinlaiseksi rutii-

niksi, joka hoidettiin muiden arjen työtehtävien lomassa. Tässä kohtaa tämä ruti-

noituminen saattoi enemmänkin viedä tilaa siltä, että tämänlainen yhteistyö ja 

monialainen oppimiskokonaisuus olisivat toimineet herättelevinä tekijöinä liittyen 

laajempaan opetus- ja ruokapalveluhenkilöstön väliseen yhteistyöhön. Ei siis 

riitä, että teemapäiviä toteutetaan, vaan niitä tulisi suunnitella vahvemmin integ-

roidusti ja pidemmällä aikavälillä toteutuvaksi osaksi eri oppiaineiden opetusta.   

 

Perinteinen jako ei-opettavan henkilöstön ja opettajien työnkuvissa on haasteel-

linen erityisesti moniammatillisen ruokakasvatuksen näkökulmasta (Berggren, 

2021, s. 33, 43). Yhteistyötä vaikeuttaa opetus- ja ruokapalveluhenkilöstön eri 

kokemus rooleista ja tavoitteista (Janhonen & Elkjaer, 2022), joka näkyi myös 

tässä tutkimuksessa. Ruokapalveluvastaavan rooli näyttäytyi yhteistyössä hiu-

kan etäisemmältä kuin opettajakollegoiden, joka tuli ilmi yhden opettajan pu-
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heista. Ruokapalveluvastaavan etäinen rooli oli havaittavissa yleisestikin mo-

niammatillisten tapaamisten aikana, sillä suurin osa jännitteistä oli kolmen ai-

neenopettajan nostamia. Ruokapalveluvastaavan nostamat jännitteet lukeutuivat 

systeemisten jännitteiden lisäksi intrapersoonallisiin jännitteisiin, jotka antoivat 

osviittaa siitä, että opetus- ja ruokapalveluhenkilöstöllä oli yhteistyölle sekä ilmas-

toruokapäivälle eri tavoitteita. Nämä kokemukset omista rooleista ja eri tavoit-

teista ovat merkityksellisiä ottaa huomioon pohdittaessa moniammatillisen ruo-

kakasvatuksen jatkuvuutta, jotta opetus- ja ruokapalveluhenkilöstön tavanomais-

ten roolien suhteen voisi tapahtua uudelleenmäärittelyä.  

 

Ruokapalveluvastaavan nostamat systeemiset jännitteet puolestaan osoittivat 

sen, että hallinnolliset tekijät saattavat haastaa laajempaa moniammatillista yh-

teistyötä opetusalan kanssa. Esimerkiksi ruokapalveluvastaavan viittaukset ra-

vintola-alan vaihtelevuudesta ja työn hektisyydestä ilmensivät näitä systeemisiä 

jännitteitä, jotka olivat peräisin eri hallinnolliseen toimialaan kuulumisesta opetus-

henkilöstön suhteen. Liian vähäiset resurssit (esim. Mikkola, 2012) ja ajan puute 

(esim. Janhonen & Elkjaer, 2022) estivät ruokapalveluvastaavaa seurustele-

masta ja ohjaamasta oppilaita ruokailuhetkinä. Raaka-aineiden tilaaminen, ruoan 

valmistaminen ja tarjoilu koettiin ruokapalveluvastaavan taholta ammatillisesti 

merkityksellisemmäksi toisin kuin kasvatuskumppanuus, mikä on tullut ilmi myös 

Janhosen & Elkjaerin (2022) tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa ruokapalvelu-

vastaava sanoitti puheessaan, ettei häneltä löytynyt halua eikä innostusta johtaa 

tämänlaista yhteistyötä, vaan puheissa korostui kiire ja halu hoitaa enimmäkseen 

ruokapalvelualan työtehtäviä (ks. myös Janhonen & Elkjaer, 2022; Mikkola, 

2012). Nämä esimerkit toivat esille sen, että ruokapalvelutoimialaa saattoi ohjata 

mahdollisesti muunlaiset tavoitteet kuin opetus- ja kasvatustehtävään liittyvät 

asiat (Lintukangas & Palojoki, 2012, s. 61). Kiinnostavaa olisi jatkotutkimuksia 

pohtiessa laajentaa tutkimusta ruokapalvelutoimialan suuntaa. Olisi tärkeää 

saada näkökulmia siitä, miten he kokevat tämänlaisen yhteistyön ja kasvatus-

kumppanuuden heidän tavoitteistaan käsin; miten mahdollisesti toimintaa voisi 

kehittää ja tukea niin, että molemmat toimialat hyötyvät.  

 

Puhuttaessa koulun sisäisestä moniammatillisesta yhteistyöstä on institutionaa-

listen jännitteiden, kuten muun muassa koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan, 
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ruokapalveluhenkilöstön etäiseen rooliin, vähäiseen/puutteelliseen tietoon koulu-

ruokailusta liittyvien teemojen huomioiminen ja kyseenalaistaminen tärkeää, sillä 

niihin voidaan suuremmissa osin vaikuttaa pedagogisella johtamisella. Kun kou-

luyhteisössä arvostetaan kouluruokailua ja ruokapalvelu- ja opetushenkilöstön 

välistä kasvatuskumppanuutta, näkyy se myös koulun arjessa niiden laajempana 

integroimisena koulun muuhun toimintaan. Kouluruokailu ei näyttäydy enää pel-

kästään paikkana, jossa ruokaillaan, vaan pedagogisena mahdollisuutena hyö-

dyntää kouluruokailua oppimisympäristönä yhdessä kaikkien koulun aikuisten 

kanssa. (Ks. Berggren, 2021; Lintukangas & Palojoki, 2012.) Tämä näkökulma 

on huomionarvoinen etenkin jatkotutkimuksia ajateltaessa, sillä aineisto ei sisäl-

tänyt koulun pedagogisen johtajan eli rehtorin haastattelua. Rehtorin näkemykset 

laajemmasta kouluruokailun integroimisesta ja kasvatuskumppanuudesta olisivat 

myös tärkeitä siinä suhteessa, miten lähteä kehittämään vastaavanlaista toimin-

taa jatkossa.   

 

Moniammatillisen ruokakasvatuksen näkökulmasta näyttää kuitenkin siltä, että 

kouluissa on olemassa jo puitteita tämänlaiselle opetus- ja ruokapalveluhenkilös-

tön väliselle yhteistyölle. Tätä tuo esille etenkin se, että tässä tutkimuksessa 

suunnitteluvaiheen jännitteistä ei noussut enää uudelleen arviointivaiheessa, 

mikä ilmentää sitä, että tämänlainen yhteistyö on mahdollista. Jatkuakseen se 

vaatii kuitenkin sitä tukevia resursseja, kuten esimerkiksi aikaa ja mahdollisuutta 

kouluttautua, sillä opetus- ja ruokapalveluhenkilöstön väliseen yhteistyöhön liitty-

vät haasteet vaikuttavat olevan edelleen samoja kuin 10 vuotta sitten (ks. Lintu-

kangas & Palojoki, 2012; Mikkola, 2012; Risku-Norja, 2012b). Muun muassa ajan 

puute tai riittämätön ammatillinen osaaminen (ks. Lintukangas & Palojoki, 2012), 

liian vähäiset resurssit, kovat odotukset ja oman sitoutumisen ristipaine (ks. Mik-

kola, 2012; Risku-Norja, 2012b) näkyvät edelleen haastavan opetus- ja ruokapal-

veluhenkilöstön välistä kasvatuskumppanuutta. Nämä samaiset haasteet antavat 

tietoa siitä, mihin suuntaan tulisi mennä ja minkä käytännössä pitäisi muuttua, 

etteivät ne olisi edelleen pinnalla vuonna 2032.  

 

Jatkotutkimuksia ajatellessa olisi hyvä myös pohtia, millainen vaikutus ko-

ronapandemialla oli tässä tutkimuksessa käytetyn aineiston keräämisessä, sillä 

kaikkia jännitteitä moniammatillisesta yhteistyöprosessista ei välttämättä pystytty 
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etäyhteyksin paikantamaan (Janhonen & Elkjaer, 2022). Olennaista on täten jat-

kotutkimusaiheita pohtiessa ottaa nämä haasteet ja näkökulmat huomioon, kun 

halutaan toteuttaa ja kehittää kouluruokailusuositusten (2017) ja opetussuunni-

telman (2014) mukaista moniammatillista ruokakasvatusta. 
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