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Nuorten ruokakasvatus eri kentillä  
– kohti vahvempaa yhteistyötä!  

Kristiina Janhonen & Eila Kauppinen

Ruokakasvatusta tutkitaan monitieteisesti. Tutkimusalueen tavoitteena on 
ymmärtää nuorten omia kokemuksia sekä pyrkimys tukea nuorten monipuo-
lisia ruokatottumuksia osana heidän arkipäiväänsä. Ruokakasvatus saatetaan 
joskus mieltää vain koulukontekstissa tapahtuvaksi toiminnaksi. Ruokaoppi-
mista tapahtuu kuitenkin kaikkialla ja kaiken aikaa, myös vapaa-ajalla ja jär-
jestöjen, kaupunkien ja kuntien nuorisotoiminnassa. Siksi on tärkeää pohtia, 
miten voisimme yhdessä kehittää entistäkin toimivampia ruokakasvatuksen 
käytäntöjä. Osana tätä pohdintaa järjestettiin Nuori2017-tapahtumassa kaksi 
ruokakasvatukseen liittyvää tilaisuutta, joissa keskusteltuja näkökulmia tuo-
daan esiin tässäkin artikkelissa.

Näkökulma avaa Nuorisotutkimus
verkostossa tehtävän tutkimuksen 
tu loksia yhteiskunnallisiksi puheen
vuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat 
sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, 
myös politikkaan ja käytännön 
toimintaan suunnattuja ehdotuksia.

Ruokakasvatus tutkimusalueena
Suomessa on toteutettu pitkään ja onnistuneesti ravitsemus- ja terveyskasva-
tusta, mutta on myös huomattu, ettei pelkkä tieto ja asiantuntijoiden suosituk-
set riitä muuttamaan ihmisten ruokatottumuksia (esim. Nuorten hyvinvointi 
Suomessa 2000–2013; Kouluterveyskysely 2013). Yksittäisten ruokavalintojen 
tai ravitsemus- ja terveystiedon yksipuolinen korostaminen ei huomioi kat-
tavasti ruokakäytäntöjen kokonaisuutta, joka liittyy myös ruokatuotantoon, 
kestävyyteen, kulttuuriin ja identiteetin muotoutumiseen (Janhonen, Mäkelä 
& Palojoki, 2015). Yksittäiset ruokavalinnat ovatkin aina osa laajempia pro-
sesseja, jotka ihmisten arjessa tulevat näkyväksi esimerkiksi ruoanlaittoon tai 
yhdessä syömiseen kytkeytyvien rutiinien, toiminnan, merkityksenannon ja 
sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Ruokakäytäntömme ovat kietoutuneet 
monimutkaiseksi verkostoksi kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vai-
kutteita, joiden ymmärtämiseen tarvitaan luonnontieteiden lisäksi myös yh-
teiskunta- ja käyttäytymistieteellistä tutkimusta.

Ruokakasvatuksen tutkimus tarkastelee ruoanlaittoon ja syömiseen liit-
tyvää kasvatusta ja oppimista monitieteisesti, esimerkiksi kasvatustieteen, 
ruokasosiologian, ruokakulttuurin tutkimuksen ja kotitaloustieteen näkö-
kulmista. Ruokakasvatuksen tutkimuksessa yhdistyvät sekä halu ymmärtää 
ihmisten omia kokemuksia ja perusteluita ruokavalinnoista että pyrkimys 
kehittää tapoja tukea ihmisten monipuolisia ruokatottumuksia osana heidän 
arkipäiväänsä. Aihepiiriin liittyvä tutkimus on ollut erityisen vilkasta Pohjois-
maissa. Tähän mennessä tutkimusta on tehty ennen kaikkea kouluruokailuun 
(esim. Janhonen, 2016; 2017; Persson-Osowski, 2012; Berggren et al., 2017) ja 
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kotitalousopetukseen (esim. Granberg et al., 2017; Höjer, 2013) liittyen, mutta 
tutkimustietoa on myös järjestöjen toiminnasta (ks. Kauppinen, 2009; 2015) 
sekä käynnissä olevan tutkimuksen kautta nuorisotalojen merkityksestä1.

Ruokataju ruokakasvatuksen tavoitteena

Ruokakasvatus on viime vuosina herättänyt kasvavaa kiinnostusta ja yhteis-
kunnallista keskustelua niin kouluissa, nuorisotaloilla, järjestöissä kuin kau-
pallisella sektorillakin.  Näkökulmien runsaus ja aloitteiden moninaisuus on 
ilahduttavaa, mutta sillä on myös kääntöpuolensa. Käytännön kehitystyön 
kannalta haastavaa on esimerkiksi se, että erilaisilla toimijoilla on usein varsin 
vaihtelevat lähtökohdat sekä toisistaan eroavat määrittelyt siitä, mikä ruoka-
kasvatuksessa on tärkeää ja mikä sen tavoitteena tulisi olla. Samalla ympäröi-
vä yhteiskunta on muuttunut nopeasti ja valinnanvaihtoehtomme ruoanlait-
toon ja ruokailuun liittyen ovat lisääntyneet. Muutoksen myötä on syntynyt 
tarve myös määritellä ruokakasvatus ja sen sisällöt tähänastista ravitsemus- ja 
terveyspainotusta sekä tietokeskeisyyttä laajemmin.

Olemme kollegojemme kanssa halunneet osallistua ruokakasvatuksen ta-
voitteiden selkiyttämiseen liittyvään keskusteluun. Tutkimustyön tuloksena 
on syntynyt uusi käsite, ruokataju, joka merkitsee omakohtaista ymmärrys-
tä ruokavalinnoista sekä kykyä hahmottaa syömisen sosiaalisia, kulttuurisia 
ja arkisia merkityksiä (Janhonen, Mäkelä & Palojoki, 2015, 2016; Janhonen, 
Mäkelä, Kauppinen, Palojoki, 2015).  Ruokatajun käsitteen kehitystyö nojaa 
sitä edeltäneeseen tutkimukseen ja käsitteisiin, kuten ruokaluku- ja terveys-
lukutaidon käsitteisiin sekä nuorisotutkijoiden kehittämään terveystajun kä-
sitteeseen (Hoikkala, Hakkarainen & Laine, 2005; Puuronen, 2006; Ojajärvi, 
2015; ks. tarkempi vertailu em. neljän käsitteen taustoista ja painotuksista ar-
tikkelissa Janhonen, Mäkelä & Palojoki, 2016). Ruokatajun ydinajatus on, että 
on monta tapaa valita oikein ja syödä terveyttä ja hyvinvointia tai kestävyyttä 
edistävästi. Ruokatajun käsitteessä arkinen ymmärrys ruokavalinnoista yh-
distyy ruokajärjestelmän kokonaisuuden tiedostamiseen. Ruokataju ruoka-
kasvatuksen tavoitteena sisältää ajatuksen toimijuudesta eli tietoisiin valintoi-
hin harjaantumisesta sekä osallisuudesta eli asioiden kehittämisestä yhdessä. 

Ruoanlaitto ja ruokailu ovat  
muutakin kuin ruokaa.
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Ymmärrämme ruoanlaiton ja ruokailun toiminnallisina prosesseina, joihin 
on kietoutunut myös sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä sekä yksilöitä tai 
yksittäisiä ryhmiä laajempia yhteiskunnallisia rakenteita.

Ruoanlaittoa ja ruokailua yhdessä

Ruokatajua tukevaa ruokakasvatusta järjestetään jo nyt osana nuorisotyö-
tä, vaikkei sitä aina erikseen alleviivata eikä toiminnasta ehkä aina puhuta 
ruokakasvatuksena. Monissa harrastustilanteissa esimerkiksi ruokaillaan tai 
laitetaan ruokaa yhdessä. Liikuntaharrastuksissa nuorten monipuolisia ruo-
katottumuksia ja omassa liikuntalajissa kehittymistä myös usein tuetaan ruo-
kakurssien ja -ohjeistusten avulla. Viime vuosina nuorisotalot ovat alkaneet 
tarjota nuorille mahdollisuuksia laittaa säännöllisesti ruokaa nuorisotaloilla. 
Esimerkiksi Helsingin kaupungin nuorisotaloilla toteutetaan Nutakeittiö-
toimintaa, jonka tavoitteena on tukea nuorten terveellistä syömistä ja kestä-
vää kuluttamista sekä vahvistaa heidän ruoanlaittotaitojaan.

Harrastuksissa sosiaalisella vuorovaikutuksella on usein keskeinen rooli 
ja tässä onkin ruoanlaiton ja ruokailun kasvatuksellisen merkityksen voima. 
Ruokakasvatuksen näkökulmasta ruoanlaitto ja ruokailu eivät ole vain muun 
toiminnan edellytyksiä, vaan myös mahdollisuuksia oppia uutta, saada on-
nistumisen kokemuksia sekä kohdata toisia yhteisen tekemisen äärellä. Tutki-
musten mukaan (esim. Nuorisobarometri 2015) ruokakulttuurit ja ruoanlait-
to ovat nuorista kiinnostavia ja innostavia aiheita. Näin ollen nuorisotaloilla 
ja järjestöillä on erinomainen mahdollisuus toimia niin sanotuilla muodol-
lisen ja epämuodollisen oppimisen rajapinnoilla – osana lasten, nuorten ja 
heidän perheidensä omaehtoista ja aktiivista, omista kiinnostuksen kohteista 
kumpuavaa ruokaoppimista. 

Lisää konkreettista yhteistyötä!

Nuori2017-tapahtuman ohjelmaosuutemme Tampereella 28.3.2017 toi yh-
teen ruokakasvatuksen toimijoita eri kentiltä. Tapahtumassa Henri Karjula 
kertoi Nuorten Akatemian toiminnasta, jossa oppilaat pääsevät kehittämään 
kouluruokailua. Matilda Wrede-Jäntti ja Päivi Känsälä toivat Marttaliiton 
kurssitoiminnan ja tutkimusesimerkkien kautta näkyväksi nuorten elämän- 
ja arjentaitojen vahvistamiseksi tehtävää työtä työpajoilla. Marjaana Liukko 
esitteli 4H-liiton kerho- ja päiväleiritoimintaa, jossa yhdistyvät ruoanlaitto, 
lasten myönteiset ruokakokemukset ja kestävän kehityksen tukeminen. Se-
minaariin ja -työpajaan osallistui nuorisotyöntekijöitä kunnista, seurakun-
nista ja järjestöistä. Ohjelmaosuuksien aikana käydyn keskustelun pohjalta 
on ilmeistä, että ruokakasvatuksen parissa on paljon toimijoita ja toimintaa, 
jotka eivät tällä hetkellä kuitenkaan tavoita toisiaan.

Koulujen ja päiväkotien rinnalla työpajojen, nuorisotalojen ja järjestöjen 
rooli ruokakasvatuksessa on vahvistumassa. Ruokakasvatus nähdään hyvänä 
nuorisotyön välineenä. On tärkeää pohtia, miten ruokakasvatusta voitaisiin 
kehittää kohti entistäkin laaja-alaisempaa ja nuorten kokemukset ja toiveet 
huomioivaa ruokakasvatusta. Esimerkiksi sosiaalinen media ja erilaiset di-
gitaaliset sovellukset voisivat tarjota uudenlaisia välineitä ja mahdollisuuksia 
yhteistyölle koulujen, nuorisotoimen ja järjestöjen välillä.

Ruokakasvatus-käsitteen käyttö tutkimusmielessä on yleistynyt erityises-
ti 1990-luvulta 2000-luvulle tultaessa, mutta vasta muutaman viime vuoden 
aikana sen käyttö on yleistynyt suomalaisessa keskustelussa. Kuten edellä 
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todettiin, ruokakasvatuksen kentillä on paljon toimijoita, mutta toiminnan 
lähtö kohdat ja ruokakasvatuksen tavoitteet ja määrittelyt vaihtelevat. Jotta 
mahdollisimman monet lapset ja nuoret innostuvat ruoanlaittoon ja ruokai-
luun liittyvästä toiminnasta, oppivat toimiessaan ja rakentavat omaa ruoka-
tajuaan, tarvitaan toimivia käytäntöjä ja eri toimijoiden aktiivista yhteistyö-
tä. Sen rinnalla tarvitaan järjestelmällistä, monitieteellistä tutkimusta, jonka 
kautta voidaan arvioida nykyisiä ja uusia käytäntöjä, tehdä niiden vaikutuksia 
näkyväksi sekä tukea kehittämistä ja yhteistyötä.  

RUOKAKASVATTAJAT SUOMESSA
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(Sykse)

LEIPÄTIEDOTUS

MAA- JA 
KOTITALOUSNAISET

SPR
(Ruoka-apu asiakkaille,
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4H

LIHATIEDOTUS
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RUOKATIEDOTUS

MAITO JA TERVEYS

NUORTEN 
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(Kokkikerhot, hankkeet,
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