
 

 

       6. Vaikutetaan päättäjiin 

Kouluruokailun kehittäminen voidaan sitouttaa kunnan tavoitteisiin. Esimerkiksi Turun kaupunki 

tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2029 ja keittiöverkko aiotaan suunnitella sen mukaiseksi. Selvitä 

mitä omassa kunnassasi tehdään ilmastotavoitteiden edistämiseksi. Lähesty kunnan päättäjiä ja 

ehdota että myös kouluruokailua kehitettäisiin kunnan ja Suomen ilmastotavoitteiden mukaiseksi.   

Valitse yksi tehtävä: 

• Selvitä, onko aiheesta vireillä kuntalaisaloitetta. Jos on, keksi ja toteuta kaksi tapaa edistää 

sitä. Voit hyödyntää sosiaalista mediaa, omia verkostojasi ja kunnan viestintäkanavia, kuten 

paikallislehtiä. 

• Tee itse kuntalaisaloite kouluruokailun sitouttamiseksi ilmastotavoitteisiin. 

• Kirjoita teemaan liittyen avoin kirje kuntapäättäjille ja julkaise se esimerkiksi 

paikallislehdessä tai koulun kanavilla. Tuo viestissäsi esille kouluruokailun mahdollisuudet 

kunnan ja Suomen ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 

• Lähetä sähköpostia kuntapäättäjille ja perustele miksi kouluruokailun hiilijalanjälkeä tulisi 

mielestäsi mitata ja pienentää. Tuo esille kunnan ilmastotavoitteet, joita voidaan edistää 

kehittämällä kouluruokailua ilmastoystävällisemmäksi. 

• Anna kunnalle palautetta ilmastoteeman huomioimisesta kouluruokailussa. Positiivinen 

palaute kannustaa jatkamaan, joten kehittämisideoiden lisäksi tuo viestissäsi esille myös 

niitä asioita, joissa mielestäsi on jo onnistuttu. 

Selvitä mitkä ovat oman kuntasi ilmastotavoitteet (hiilineutraaliustavoite, kaupunkistrategia, 

ympäristöohjelma). Suomi on asettanut hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2035 ja sitoutunut 

Pariisin ilmastosopimukseen ilmastonlämpenemisen pysäyttämiseksi 1,5 asteeseen. 

Kuntalaisaloitteen voi tehdä myös parin kanssa tai ryhmässä. Isommassa ryhmässä tehtävää voidaan 

jakaa ja osa voi keskittyä aloitteen esille tuomiseen ja nimien keräämiseen. Kun nimiä on sopivasti, 

lähettäkää aloite kuntaan. Kunnan viranomaiset käsittelevät aloitteet yleensä puolen vuoden 

kuluessa ja tekijöille ilmoitetaan aloitteen myötä mahdollisesti toteutetuista toimista.  

 

Tietopaketissa 2 kerrotaan kouluruoan hiilijalanjäljestä ja mahdollisuuksista sen pienentämiseksi. 

Tieto Suomen hiilineutraaliustavoitteesta löydät Ympäristöministeriön sivulta 

https://ym.fi/hiilineutraalisuomi2035  

Tietoa maakuntien ja kuntien ilmastotyöstä (tarkista kuuluuko kuntasi Hinku-verkostoon) 

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI  

Tietoa Turun ilmastotavoitteesta ja keittiöverkon roolista niiden saavuttamisessa 

https://www.turku.fi/uutinen/2019-04-10_turun-ruokapalvelut-kehittyvat-kohti-hiilineutraaliutta  

Ohjeet kuntalaisaloitteen tekemiseen https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/ohjeet/ohjeet-

vastuuhenkilolle  

Tämä tehtävä on osa Koulun korjausoppaan demoversiota, joka on suunniteltu ja toteutettu Ilmastonmuutos lukioihin! -

hankkeessa vuosina 2019-2021 (Opetushallituksen rahoittama hanke lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen). Opas 

kokonaisuudessaan julkaistaan vuoden 2021 aikana ja tukee kouluja matkalla hiilineutraaliuteen. Lisätietoja: 

www.ilmastonmuutoslukioihin.fi.  

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. 
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