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Yhteenveto 

 

Etelä-Pohjanmaan/Seinäjoen osahanketta koordinoi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila. Hankekumppanina toimi 
Seinäjoen kaupunki ja kansallisena pilottikeittiönä toimi Toimintojentalo ry. Tärkeimpiä 
yhteistyökumppaneita hankkeessa olivat Seinäjoen seurakunta, Eteläpohjalaiset Kylät ry, 
Martat ja Lapuan hiippakunta. Lisäksi hanketyössä oli mukana laaja yhteistyö- ja 
kumppanuusverkosto. 

Etelä-Pohjanmaan/Seinäjoen pilotti tavoitti osahankkeena kaikki sille asetetut tavoitteet 
siinä määrin, miten ne oli kahden vuoden hankeaikana (2017-2018) mahdollista saavuttaa. 
Laadullisten tulosten osalta hanke todennetusti vahvisti alueen asukkaiden osallisuuden 
kokemusta ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä toteutti laaja-alaisesti erilaisia kokeiluja 
terveyserojen kaventamiseksi, palvelujen yhdenvertaisuuden lisäämiseksi sekä 
monialaisen työn toimintakulttuurin vahvistamiseksi. Näistä erityisesti monialaisen työn 
toimintakulttuurin koettiin lisääntyneen hankeaikana verkostojen laajentumisella sekä 
yhdessä tekemisen kulttuurin vahvistumisena. Monialaisen työn kautta kuitenkin välillisesti 
kavennettiin myös terveyseroja sekä tehostettiin palveluiden saatavuutta. Hankeajan 
päättyessä Etelä-Pohjanmaalla on viisi yhteistä keittiötä, joten myös keittiöyksiköiden 
määrällinen tavoite saavutettiin. Keittiöiden leviäimisen voidaan katsoa vaikuttavan myös 
asukkaiden tavoittamiseen palveluiden ja yhteisöllisen toiminnan pariin, sekä sitä kautta 
myös vahvemman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen piiriin.  

Kaiken kaikkiaan hankkeen koettiin onnistuneen erittäin hyvin Etelä-Pohjanmaalla, jossa 
sen erityisluonteena nähtiin luonteva ja tiivis yhteys sote- ja maakuntauudistuksen kanssa. 
Hanke tavoitti osallistavien ja kokoavien toimintojensa kautta yli 3000 asukasta erilaisiin 
terveyttä ja hyvinvointia edistäviin tapahtumiin.  

Hanke tuotti kokeilujen pohjalta kuusi uutta toimintamallia ja hyvää käytäntöä, ovat osa 
Yhteinen keittiö –konseptia, sillä ne on muotoiltu sellaisten hankkeessa tehtyjen kokeilujen 
varaan, jotka noudattavat Yhteisen keittiön arvoja ja toimintaperiaatteita. Toimintamallit 
ovat: Yhteinen palvelupäivä -, Yhteinen hävikki-iltapala -, Yhteinen peli-ilta, Yhteinen 
kerhotila -, Yhteinen palveluaika ja Yhteinen jääkaappi –malli. Mallit on kuvattu Innokylään 
sekä niistä on ladattavissa esitteet juurruttamisen tueksi. 

Hankebudjetin tehokkaan käytön mahdollistivat hankkeen periaatteet, joiden mukaan 
vahvistetaan olemassa olevien yhteisöjen ja yksilöiden voimavaroja sekä hyödyntää 
verkostoja ja osaamista. Hankkeen taloudellinen toiminta näin ollen on todiste yhteisen 
keittiön toiminta-ajatuksesta, jossa yhteisöjen olemassa olevilla resursseilla voidaan saada 
paljon hyvää aikaan.  

Hankkeen juurruttamisen näkökulmasta tärkeäksi nähdään sekä kansallinen että 
maakunnallinen koordinaatio, sekä tiiviit yhteydet maakunnalliseen osallisuustyöhön sekä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön.  

Hankekonsortio kiittää lämpimästi kaikkia hankeyhteistyöhön ja kumppanuuteen liittyneitä 
tahoja. Työ hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi osallisuutta vahvistaen jatkuu Etelä-
Pohjanmaalla! 
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1 Tulokset ja vaikuttavuus 

1.1 Tausta 

 

Yhteinen keittiö –hankkeen Seinäjoen pilotti on alusta saakka toiminut koko Etelä-
Pohjanmaan pilottina, sillä hanketta on koordinoinut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 
antaen hankkeelle maakunnallisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen viitekehyksen. 
Hankkeen pilottikeittiö on sijainnut Seinäjoen kaupungin osittain rahoittamassa 
Toimintojentalossa. Hankkeen toiminnassa on näin ollen huomioitu Yhteinen keittiö –
konseptin kehittäminen ja levittäminen sekä paikallisesti että maakunnallisesti. Hankkeen 
budjetti on näin ollen jaettu kahden toimijan, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja 
Seinäjoen kaupungin kesken. Myös hankkeen työntekijät ovat työllistyneet kahden eri 
työnantajan toimesta.  

Hankkeen tavoitteet ovat olleet kansallisesti määriteltyjä, mutta hankkeella on myös ollut 
omaleimainen ote toimintaan. Tämä on näkynyt muun muassa siinä, että hanke on 
kehittänyt ihmisiä lähellä olevia toimintoja ja palveluita sekä luonut siltaa asukkaiden 
arjesta sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen ja maakuntavalmistelun välille. Etelä-
Pohjanmaan osahanke on ollut laaja kokonaisuus, jossa teoreettinen tieto, asukkaiden 
kokemukset, hyvien käytäntöjen levittäminen sekä palveluiden kehittäminen on nivottu 
yhteen tiiviiksi kokonaisuudeksi. 

 

1.2 Tavoitteet ja tulokset 

 

Päivitetyn hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen tavoitteet hankkeessa olivat: 
Osallisuuden kokemuksen vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen, hyvinvointi- ja 
terveyserojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaistaminen sekä monialaisen työn 
toimintakulttuurin vahvistaminen. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehittää Seinäjoen 
pilottikeittiötä, osallistua Yhteinen keittiö –konseptin rakentamiseen (keittiö kylissä ja 
kaupungissa) sekä levittää ja juurruttaa konseptia maakuntaan. Hankkeen tavoitteena 
oli, että hankeajan päättyessä maakunnasta löytyy kaksi Yhteistä keittiötä. Hankkeen 
tavoitteiden saavuttamiseksi laadittiin toiminnallinen suunnitelma, aikataulu sekä 
strategia (liite 1).  

Osallisuuden edistämisen näkökulmasta hanke suunnitteli toimintaa kolmen eri teeman 
ympärille: yhdessä tekeminen, toisten auttaminen sekä asukasvaikuttaminen, joiden on 
useiden tutkimusnäyttöjen mukaan todettu vahvistavan subjektiivista osallisuuden 
kokemusta. Hankkeessa järjestettiin hyvin monipuolisesti erilaisia kokoavia ja yhteisöllisiä 
toimintoja, jotka laajasti tavoittivat erilaisia asukasryhmiä (taulukko 1). Yhteensä 
hankkeen osallistavat toiminnot tavoittivat reilusti yli 3000 eteläpohjalaista asukasta.  
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Taulukko 1. Etelä-Pohjanmaan/Seinäjoen osahankkeen toiminta. 

 

TAPAHTUMAKALENTERI  

Yhteinen keittiö EP-hanke 
2017-2018 

 

osallistujamäärät 

 

SYKSY -TALVI 2017 

 

Elokuu 2017  

31.8. Sieniretket yhteistyössä Marttojen 
kanssa (2 kpl) 

15 hlöä 

  

Syyskuu 2017  

Yhteinen aamiainen Ystävän tuvalla 40 hlöä 

  

Lokakuu 2017  

6.10. Yhteinen aamiainen Ystävän 
tuvalla 

40 hlöä 

11.10. Keskusteleva demokratia-
koulutus 

24 hlöä 

12.10. Marttojen ruokakurssi 
pilottikeittiössä 

8 hlöä 

18.10. Laavuretki Hallilanvuorella 30 hlöä 

30.10. Yhteiskehittämisen työpaja 
Arvokas tieto –hankkeen kanssa 

30 hlöä 

31.10. Taidesukellus Sydänsyli -
kuvainstallaatio (Suomi100)  

35 hlöä 

  

Marraskuu 2017  

3.11. Yhteinen aamiainen Ystävän 
tuvalla 

40 hlöä 

13.11. Yhteinen hävikki-iltapala Caf n. 10 hlöä 

6.11. Yhteiskehittämisen työpaja 
Arvokas tieto –hankkeen kanssa 

40 hlöä 

13.11. Yhteinen hävikki-iltapala nuorille 
aikuisille 
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9.11. Marttojen ruokakurssi 
pilottikeittiössä 

8 hlöä 

14.11. Sevas asukaskokous 
pilottikeittiössä 

40 hlö 

9.11. Asukaskuuleminen, 
Omaishoitajien vapaapäivät -aiheesta 

8 hlöä 

16.11. Asukaskuuleminen, Työllisyyden 
hoidon kehittäminen -aiheesta 

1 hlö 

13. - 28.11. Kaapeli -yhteisövalmennus 
pilottikeittiössä 

13 hlöä 

  

Joulukuu 2017  

18.11. – 22.12. Yhyres! - puu 
toimintojentalon joulumarkkinoilla 

7 avuntarvitsijaa 

1.12. Yhteinen aamiainen Ystävän 
tuvalla 

40 hlöä 

4.12. Yhteinen hävikki-iltapala Café 
Kismuksessa  

n. 10 hlöä 

  

 

KEVÄT-KESÄ 2018  

 

Tammikuu 2018  

5.1. Yhteinen aamiainen Ystävän tuvalla 20 hlöä 

12.1.2018 Tipaton tammikuu -
tapahtuma ”Tissutteletko?” 
(yhteistyössä EHYT ry) 

 

n. 40 hlö 

23.1.Yhteinen hävikki-iltapala Café 
Kismuksessa 

n. 10 hlöä 

25.1. Yhteinen keittiö vierailee kylillä: 
Viitala, Seinäjoki (Sovintola) 

25 hlöä 

29.1. Yhteinen keittiö vierailee kylillä: 
Soini  

12 hlöä 

Helmikuu 2018  

1.2. Yhteinen keittiö vierailee kylillä: 
Jalasjärvi  

30 hlöä 

2.2. Yhteinen aamiainen Ystävän tuvalla 20 hlöä 

13.2. Sevas Kototie 6 Asukasilta  15 hlöä 
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20.2. Yhteinen hävikki-iltapala Café 
Kismuksessa 

n. 10 hlöä 

26.2. Laavuretki Hallilanvuorelle 20 hlöä 

27.2. Yhteinen lautapeli-ilta aikuisille 
pilottikeittiössä 

5 hlöä 

  

Maaliskuu 2018  

2.3. Yhteinen aamiainen Ystävän tuvalla 20 hlöä 

6.3. Sevas Kototie 26 
asukastapaaminen  

9 hlöä 

27.3 Yhteinen hävikki-iltapala Café 
Kismuksessa 

n. 10 hlöä 

28.3. Yhteinen lautapeli-ilta aikuisille 
pilottikeittiössä 

6 hlöä 

  

Huhtikuu 2018  

4.4. Tulevaisuuden kylä –kiertue 
(Ilmajoki) 

60 hlöä 

5.4. Tulevaisuuden kylä –kiertue 
(Kauhajoki) 

46 hlöä 

6.4. Yhteinen aamiainen Ystävän tuvalla 20 hlöä 

24.4. Yhteinen hävikki-iltapala Cafe 
Kismuksessa 

 

25.4. Tulevaisuuden kylä –kiertue 
(Kauhava) 

53 hlöä 

25.4. Seinäjoen yhteinen tulevaisuus –
työpaja 

100 hlöä 

26.4. Tulevaisuuden kylä –kiertue 
(Alavus) 

52 hlöä 

5.4. Olkkarin hyvinvointipäivä 15 hlöä 

  

Toukokuu 2018   

23.5. Yhteinen palvelupäivä 
(hyvinvointi) 

84 hlöä 

2.5. Sevas asukastilaisuus (Risuviita 6) 15 hlöä 

9.5. Eurooppa -päivä Toimintojen talolla - 
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9.5., 16.5., 18.5. 
Hygieniaosaamiskoulutus (Järj. Maa- ja 
kotitalousnaiset) 

yht. 9 hlöä 

24.5. Yhteinen lautapeli-ilta aikuisille 
pilottikeittiössä 

8 hlöä 

29.5. Yhteinen hävikki-iltapala Café 
Kismuksessa 

n. 20 hlöä 

31.5. Sevas asukastilaisuus (Kuusikuja 
34) 

6 hlöä 

  

Kesäkuu 2018  

1.6. Yhteinen aamiainen Ystävän tuvalla 20 hlöä 

9.6.2018 Pop Up -keittiö Seinäjoen 
torilla 

200 hlöä 

11.6. Sevas asukasilta (Kototie 6) 7 hlöä 

19.6. ja 29.6. Panda –retket 
lapsiperheille 

120 hlöä 

  

Heinäkuu 2018  

13.7. Yhteisen jääkaapin avajaiset 
KaksKättä –pajalla 

- 

5.7. Yhteinen lautapeli-ilta aikuisille 
pilottikeittiössä 

12 hlöä 

19.7. Yhteinen lautapeli-ilta aikuisille 
pilottikeittiössä 

12 hlöä 

  

Elokuu 2018  

9.8. Yhteinen illallinen kaikkialla - 
taivaan alla, Lakeudenpuisto 

7 hlöä 

10.8. Osallistuminen 1700-markkinoiden 
talkootyöhön, Isokyrö 

- 

29.8. klo 14- 19 Yhteinen keittiö 
osallistui Kansanjuhlaan Kasperissa 
Toimintojentalolla 

 500 osallistujaa 

 

SYKSY-TALVI 2018 

 

Syyskuu 2018  
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10.-15.9. Kaappaa kasvis –viikko 
pilottikeittiössä 

- 

10.-16.9. Hävikkiruoka –viikko 
pilottikeittiössä 

- 

8.9. Terve Pohja! Kyläkarnevaali, 
Kalevan puisto Seinäjoki 

100 osallistujaa 

7.9. Yhteinen aamiainen, Ystävän tupa 60 hlöä 

10.9. Yhteinen hävikki-iltapala, Café 
Kismus 

30 hlöä 

19.9. Yhteinen lautapeli-ilta aikuisille 
pilottikeittiössä 

10 hlöä 

20.9. Maakuntakierros: Suupohjan alue 8 hlöä 

20.9. Nuoren mielen ensiapu -koulutus 
Toimintojentalo (NMEA) 

20 hlöä 

26.9. Yhteinen palvelupäivä 
pilottikeittiössä (talous) 

56 hlöä 

  

Lokakuu 2018  

1.10. Yhteinen Hävikki-iltapala, Café 
Kismus 

37 hlöä 

4.10. Maakuntakierros (Lapua) 6 hlöä 

11.10. Maakuntakierros (Ilmajoki) 15 hlöä 

9.10. Kansallinen Demokratiapäivä 
pilottikeittiössä 

40 hlöä 

10.10. Laavuretki Hallilanvuorelle 30 hlöä 

17.10. POP UP -Asunnottomien yö, 
Seinäjoen kauppatori 

130 hlöä 

17.10. Iloa ja asiaa – asukasilta 
(Sevas), pilottikeittiö 

60 hlöä 

11.10. Kansainvälinen Tyttöjenpäivä 
pilottikeittiössä 

- 

22-23.10. Mielenterveyden ensiapu 1-
koulutus. Toimintojentalo MTEA1 

20 hlöä 

24.10. Yhteinen lautapeli-ilta aikuisille 
pilottikeittiössä 

10 hlöä 

25.10. Maakuntakierros: Ylistaro 8 hlöä 

27.10. Maakuntakierros: Kauhava (Pop 
UP ravintolapäivä Kulttuuri kattila) 

 

200 hlöä 
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Marraskuu 2018  

2.11. Yhteinen aamiainen, Tupa/Cafe 
Kismus 

62 hlöä 

7. 11. Chillaa! -iltapäivä pilottikeittiössä 8 lasta 

12.11. Hävikki-iltapala,  Café Kismus 27  

14.11. Chillaa! -iltapäivä pilottikeittiössä 15 lasta 

20.11. Lasten oikeuksien päivä - 

21.11. Yhteinen lautapeli-ilta aikuisille 
pilottikeittiössä 

10 hlöä 

21.11. Chillaa! iltapäivä 
Toimintojentalolla 

 

22-23.11. Mielenterveyden ensiapu 2-
koulutus Toimintojentalo (MTEA 2) 

20 hlöä 

22.11. Maakuntakierros: 
Kauhava/Kuntayhtymä kaksineuvoinen 

4 hlöä 

28.11. Ohjaamon hyvinvointipäivä  

29.11. Osallisuuden areenat –seminaari 
(hankkeen päätösseminaari) 

97 hlöä 

  

Joulukuu 2019  

5.12. Pikkujouluttomien pikkujoulu 18 hlöä 

10.12. Hävikki-iltapala, Café Kismus 25 hlöä 

12.12. Yhteinen lautapeli-ilta aikuisille 
pilottikeittiössä 

8 hlöä 

26.11.-22.12. ”Yhyres”-puu  

 

Asetettujen mittareiden mukaan, hanke saavutti sille asetetut tavoitteet siinä määrin, 
mitä lyhyessä hankeajassa oli mahdollista saavuttaa (taulukko 2). Hankkeessa toteutettiin 
hankesuunnitelman mukaisesti kaikki sille asetetut tehtävät. Hankkeen aikana 
varmistuneita Yhteisiä keittiöitä löytyy Etelä-Pohjanmaalta viisi kappaletta, joista neljä 
varmistuu hankeaikana ja yksi on kirjattu kyseisen organisaation ensi vuoden 
toimintastrategiaan. Etelä-Pohjanmaan osahankkeen Yhteiset keittiöt hankeajan 
päättyessä ovat: Toimintojentalo (Seinäjoki), Ähtärin yhteinen keittiö, Olkkari – 
Kokemus- ja vertaistoimijat ry, Seinäjoen seurakunta ja Seinäjoen 
kansalaisopisto (strategia). 
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Taulukko 2: Tulosmittarit (päämäärä, tavoite, keino, tuotos, mittari). 

 

Hyödyt asiakkaiden eli palvelujen käyttäjien kannalta olivat: Koettu osallisuus ja 
yhteisöllisyys vahvistunut merkittävästi, terveellinen ruoka yhä enemmän kaikkien 
saatavilla, palveluiden saatavuus ja palveluiden ohjaaminen parantunut. Hyödyt 
henkilöstön ja ammattilaisten kannalta olivat: Monialaiset verkostot laajenneet ja 
vahvistuneet, resurssit säästyvät yhdessä tekemisen toimintakulttuurissa; asiakkaat 
saavat tietoa yhteisissä tapahtumissa kerralla, tiedonkulku parantunut ja asiakkaiden 
tavoittaminen helpottunut. Päättäjien kannalta: Tietoa palveluiden kehittämisen 
tueksi saatu asukkailta ja asiakkailta, sekä konsepti mahdollistaa toiminta-alustan 
maakunnalliselle ja kunnalliselle HYTE- ja osallisuustyölle. 

Etelä-Pohjanmaan osahankkeessa mallinnettiin Yhteinen keittiö –konsepti kylissä ja 
kaupungissa (https://www.innokyla.fi/web/malli4646480), muotoiltiin hankkeen 
toiminnallisista kokeiluista kuusi toimintamallia/hyvää käytäntöä sekä levitettiin ja 
juurrutettiin konseptia koko maakuntaan. Lopputuloksena hankkeesta valmistuneet 
kuusi toimintamallia ovat osa Yhteinen keittiö –konseptia, sillä ne on muotoiltu 
sellaisten hankkeessa tehtyjen kokeilujen varaan, jotka noudattavat Yhteisen keittiön 
arvoja ja toimintaperiaatteita. Toimintamallit ovat: Yhteinen palvelupäivä -, Yhteinen 
hävikki-iltapala -, Yhteinen peli-ilta aikuisille-, Yhteinen kerhotila -, Yhteinen 
palveluaika ja Yhteinen jääkaappi –malli, joista saa lisätietoa Innokylästä 
(www.innokyla.fi). Kokeilujen taustalla on matalan kynnyksen tarve- ja 
kysyntälähtöisyys. Lähtökohtana tarvelähtöisessä toimintamallissa on asukkaiden 
omat kehittäjälähtöiset toiveet, näkemykset ja kokemukset. Kysyntälähtöisyydessä  

 

https://www.innokyla.fi/web/malli4646480
http://www.innokyla.fi/


 

     

 

Loppuraportti Sivu: 9 (38) 

Yhteinen keittiö Etelä-Pohjanmaa, 
Seinäjoen pilotti 

 

 

on taustalla opiskelijoiden tai ammattilaistoimijoiden kokemus toimintamallin 
tarpeesta, sen kokeilusta ja muodosta. Toimintamalleista on käytännön hyötyä 
arjessa alueen asukkaan hyvinvoinnin ja terveyden tukena. Näitä hyötyjä ovat muun 
muassa osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistuminen, yksinäisyyden väheneminen, 
mielekäs ja yhteinen tekeminen sekä maksuton ruoka ruokahävikkiä hyödyntämällä. 
Kokeillut mallit ovat toimivia, ne perustuvat matalalla kynnyksellä yhdessä tekemiseen 
ja asukkaiden mahdollisuuteen yhteen kokoontumiseen sekä toimimiseen.  

Toimintamallien määrällisinä etuina voi nähdä asukkaan lisääntyneet mahdollisuudet 
luoda ihmissuhteita ja ystäväpiiriä. Myös maksuton ruoka on määrällinen etu, joka 
saattaa edesauttaa asukkaan taloudellista tilannetta. Laadullisina kokemuksina voi 
nähdä yhteisöllisyyden tunteen ja kokemuksen vahvistuminen osallistumisen, 
tutustumisen, kohtaamisen, yhdessä olemisen, mielekkään tekemisen ja 
ajanvietteen, myönteisen yhteis- ja talkoohengen ja asumisturvallisuuden tunteen 
vahvistumisen kautta. Toimintamalli voi vahvistaa kuulumista/kiinnittymistä omaan 
asuin- ja elinympäristöön. Yhdessä syömisellä on myös elämänlaatua vahvistava 
merkitys samoin kun osallistuminen ekologisesti kestävän kehityksen ajatteluun 
(hävikkiruoka).  

Mallit edellyttävät toimintaympäristöltä tilan, jossa asukkaiden/kansalaisten on 
mahdollista kokoontua yhteen. Tilojen lisäksi tarvitaan ammattilais- ja 
vapaaehtoistoimijoiden työpanosta, vastuunottoa ja sitoutumista, organisointikykyä, 
elintarvikkeita ja hävikki-ruokaa sekä kuljetuskalustoa, viestintä- ja 
markkinointikanavia. Myös taloudellista tukea ja hygieniaosaamista (passeja) 
elintarvikkeiden käsittelyyn liittyen. Mallit on dokumentoitu pääsääntöisesti ja niistä 
on laadittu tiivistys Innokylän verstaalle juurruttamisen tueksi. Myös hankkeen 
tulosten koonti infograafin muodossa toteutetaan siten, että kaikki toimintamallit on 
siinä lyhyesti kuvattu. 

Mallit ovat siirrettävissä ja toistettavissa alueellisesti myös muualla. Siirtäminen 
edellyttää muun muassa soveltamisen taitoa suhteessa paikallisiin tarpeisiin ja 
resursseihin, promoottoria eli vastuunottajaa ja organisoijaa, toimivia kontakteja ja 
yhteistyöverkostoja sekä yhteisiä pelisääntöjä. 

Mallien kokeilu ja toteuttaminen on edennyt prosessinomaisesti, jossa 
asiakaslähtöinen arviointi on ollut luontevasti mukana. Toimintamalleja on suunnattu 
ja kehitetty ajan ja heränneiden ajatusten myötä. Lisäksi toimintamalleja on 
tarkasteltu hyvin käytäntöjen arviointikriteerien mukaan (liite 2). 

1.2.1 Yhteinen kerhotila 

Yhteinen kerhotila -malli tarjoaa matalalla kynnyksellä kaikille vuokrayhteisön 
asukkaille mahdollisuutta yhdessä toimimiseen ja mielekkääseen tekemiseen. 
Keskeistä ovat asukkaiden yhteisöllinen kohtaaminen joka voi olla kahvittelua, 
yhdessä syömistä, grillaamista, käsitöitä, askartelua, jumppaa, laulutuokioita, 
lukemista, pelaamista tms. Yhteinen kerhotila on alueella paikallisen 
vuokrataloyhteisön asukkaiden tarve- ja toivelähtöistä yhdessä ideoimaa ja 
kehittämää toimintaa vuokra-talon asukkaille avoimissa kerhotiloissa, joissa voi 
nauttia yhdessä tekemisestä, seurasta ja viettää aikaa. Mallin avulla voidaan 
vahvistaa alueellista toimintakulttuuria, jossa asukkaat/kuntalaiset voivat vaikuttaa ja 
toimia aktiivisesti omassa asuinympäristössä. Mallin kautta toteutettu toiminta,  
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osallistuminen ja tekeminen tähtäävät asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden 
lisääntymiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Yhteinen kerhotila -mallin ydin on 
se, että sen avulla luodaan asumiseen ja yhteisöön myönteinen yhteishenki ja 
turvallisuuden tunne. Toiminta tapahtuu lähellä asukasta, omassa asuinympäristössä 
ja on matalan kynnyksen toimintaa.  

Toiminta edellyttää yhteisössä vastuuhenkilöä, joka ylläpitää toimintaa (voi olla esim. 
asukastoimikunta). Yhteinen kerhotila -mallissa kannustetaan paikallisia alueen 
asukkaita ja vuokranantajia yhdessä tekemiseen ja yhteiskehittämiseen. Toiminnalla 
pyritään erityisesti tavoittamaan kaikki kerrostaloyhteisön asukkaat. Toimijat voivat 
olla asuinkohteen omia asukkaita, joilla on jaettavaa omaosaamista tai ulkopuolelta 
kutsuttuja toimijoita esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, järjestöjen, yritysten ja 
seurakuntien toimijoita, oppilaitosten opiskelijoita sekä kokemustoimijoita yhteisön 
tarpeista j ja kiinnostuksesta lähtien. Yhteinen kerhotila -mallin kautta toimintaan voi 
osallistua kaikki yhteisön asukkaat. Kerhotiloissa noudatetaan sovittuja pelisääntöjä.  

Malli on siirrettävissä ja monistettavissa uusille paikkakunnille vuokra-
asumisyhteisöihin siten, että se on muokattavissa eri alueiden erityispiirteiden ja 
toiveiden mukaan. Jokainen paikallinen vuokra-asuntoyhteisö soveltaa toimintamallia 
omiin paikallisiin tarpeisiin, toiveisiin ja resursseihin nähden sopivaksi 
kokonaisuudeksi siten, että se pitää sisällään yhteisen keittiön arvopohjan (yhdessä 
tekeminen, reiluus, avoimuus ja yhteisyys) ja sovitut toimintaperiaatteet. Arviointia 
tehdään toimintamallissa asukaskokousten muistioihin ja muihin 
toimintasuunnitelmiin perustuen.  

Toimintaa ovat toteuttaneet kaupungin vuokra-asuntotoimija, ammattikorkeakoulu, 
kaupunki ja sairaanhoitopiiri (Yhteinen keittiö-hanke). 

1.2.2 Yhteinen hävikki-iltapala 

Yhteinen hävikki-iltapala –malli tarjoaa matalalla kynnyksellä avointa, kaikille 
mahdollinen ja tarpeelliseksi havaittua yhdessä toimimista ja mielekkäästä tekemistä. 
Keskeistä on nuorten aikuisten yhteisöllisyys; yhdessä oleminen, tutustuminen, 
yhteinen iltapalan ideointi ja valmistaminen sekä iltapalan nauttiminen. Malli on 
paikallisten toimijoiden yhdessä perustama ja tarpeelliseksi havaittu kaikille avoin 
tilaisuus, johon voi tulla kuka vain. Mallin kautta luodaan paikallisesti uutta 
toimintakulttuuria, jossa kaupungin asukkaat saavat osallistua konkreettisesti 
yhteiseen tekemiseen ikä-, sukupuoli-, kieli- ja kulttuurirajat ylittäen. Hävikki-
iltapalassa ideoidaan, kokeillaan ja opitaan yhdessä valmistamaan hävikkiraaka-
aineista terveellistä, hyvää ja ilmaista iltapalaa sekä hyväksi havaituin ja uusin 
reseptein. Lisäksi Hävikki-iltapalassa on mahdollista tutustua uusiin ihmisiin, 
ystävystyä, keskustella sekä viettää mukavasti aikaa yhdessä. Ylijääviä raaka-aineita 
tai valmistettua ylijäävää hävikkiruokaa on mahdollista ottaa mukaan. Hävikkiruoan 
hankinta edellyttää aktiivisuutta ja sopimusta paikallisiin kauppoihin sekä 
hävikkiruoan hankinnan. WhatsUpp-sovellusta hyödynnetään hävikkiruoan 
valmistuksen suunnittelun tukena ja viestinnän välineenä.  

Malli on kohdennettu nuoriin aikuisiin, joita on muutoin ollut haasteellisesta tavoittaa 
erilaisiin toimintoihin. Iltapalalle voi kuitenkin osallistua kuka tahansa. Hävikki-iltapala 
tarjoaa mahdollisuutta voimaantumiseen ja osallisuuteen silloinkin, kun voimavaroja 
ja toimintakykyä on vähän. Hävikki-iltapalassa noudatetaan sovittuja  
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pelisääntöjä. Hävikki-iltapalaan voi tulla myös viettämään aikaa ja nauttimaan 
ilmapiiristä -iltapalan valmistukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Hävikki iltapala 
tarjoaa osallistujilleen maksutonta toimintaa sekä ilmaista ruokaa.  

Jokainen paikallinen Hävikki-iltapala -soveltaa toimintamallia omiin paikallisiin 
tarpeisiin, tiloihin, toiveisiin ja resursseihin nähden sopivaksi kokonaisuudeksi siten, 
että se pitää sisällään yhteisen keittiön arvopohjan (yhdessä tekeminen, reiluus, 
avoimuus ja yhteisyys) ja sovitut Hävikki-iltapalan toimintaperiaatteet. Edellyttää 
toimivia suhteita ja yhteistyöverkostoja, tiloja ja hygieniaosaamista. Mallin 
arvioinnissa hyödynnetään Hävikki-iltapalan tavoitteita, suunnitelmaa, toteutusta ja 
asiakaspalautteita.  

Hävikki-iltapala on monistettavissa uusille paikkakunnille siten, että se on 
muokattavissa eri alueiden paikallisten erityispiirteiden ja toiveiden mukaan. Myös 
tilojen soveltaminen on mahdollista pienimuotoisemmin -ei tarvitse toteutuakseen 
välttämättä suurtalouskeittiötä.  

Hävikki-iltapalaa on toteuttanut seurakunnan nuoriso- ja opiskelija- sekä diakoniatyö, 
kaupungin aikuissosiaali- ja etsivä nuorisotyö, kaupunki ja sairaanhoitopiiri (Yhteinen 
keittiö –hanke). 

1.2.3 Yhteinen jääkaappi 

Yhteinen jääkaappi -toiminnalla vähennetään ruokahävikkiä kotitalouksissa ja 
yrityksissä, lisätään yhteisöllisyyttä, lisätään ihmisten osallisuutta, hyvää mieltä ja 
hyvinvointia hyvän ruuan kautta. Laajempi tavoite on vähentää ihmisten 
eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Yhteinen Jääkaappi on kaikille avointa ja 
matalankynnyksen toimintaa ja mahdollistaa ruuan kierrättämisen. 

Yhteisen jääkaappi perustuu espanjalaiseen solidaarisuusjääkaappiin (Nevera 
Solidaria), ja keskeinen ajatus on vähentää hävikkiruokaa, tarjota poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumatonta matalan kynnyksen ruoka-apua sekä lisätä 
osallisuutta. Yhteisestä jääkaapista on iloa kaikille, niin hävikki- tai ylijäämäruoan 
tuojille kuin myöskin hakijoille. Toiminta perustuu ihmisten vapaaehtoisuuteen, 
rehellisyyteen sekä hyvään tahtoon. Jääkaappi ja kuivaruokahylly ovat kaikkien 
käytettävissä eli ruokaa saa viedä ja hakea mukaansa, ei tarvitse olla vähävarainen.  

Yhteisen jääkaapin sijainti on oleellinen, jotta mahdollisimman monia voidaan 
saavuttaa ja aktivoida toimintaan. Mainonnan ja tiedottamisen tulee olla riittävää, 
jotta toiminta pysyy alueen asukkaiden mielessä ja markkinointi jatkuvaa; Jos 
jääkaapissa ei esimerkiksi ole elintarvikkeita/ruokaa on markkinoitu/mainostettu, 
jotta ihmisten tietoisuus jääkaapista kasvaa. Tietoisuutta myös lisätty mm. 
ennakkoluulojen murtamiseksi eli tiedon jakoa esimerkiksi parasta ennen 
päiväyksistä. Ruoan tuojien on oltava vastuullisia, jotta tuodut tuotteet vastaisivat 
kriteereitä eli ne ovat ehdottomasti syömäkelpoisia.  

Seurantavihkoon merkitään tuodut elintarvikkeet. Lisäksi on laadittu ohjeet käyttäjille 
sekä omavalvontasuunnitelma. Opiskelijat siivoavat Yhteisen jääkaapin hyllyt 
vähintään kerran tai kaksi viikossa. Muutoin jääkaappia ei valvota. Jääkaappi sijaitsee  
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kaupunginosassa työpajan aulatilassa. Toimitan edellyttää jääkaappi-pakastimen ja 
tilan sille sekä muita kalusteita kuten kuivatarvikehyllyn. Lisäksi vapaaehtoiset 
ruoankierrättäjät.  

Mallin voi toteuttaa missä tahansa, joten se on hyvin levitettävissä ja toteutettavissa. 
Samassa kaupungissa voi olla useampi jääkaappi palvelemassa juuri sen alueen 
asiakkaita. Jokainen Yhteinen jääkaappi-malli soveltaa toimintamallia omiin 
paikallisiin tarpeisiin, tiloihin, toiveisiin ja resursseihin nähden sopivaksi 
kokonaisuudeksi. Se pitää sisällään yhteisen keittiön arvopohjan (yhdessä tekeminen, 
reiluus, avoimuus ja yhteisyys) ja sovitut Yhteinen jääkaappi-mallin 
toimintaperiaatteet. Jatkokehitystä miettiessä kannattaa olla yhteydessä muihin 
hävikkiruokaa vähentämään keskittyviin jääkaappeihin, jotta yhdessä voitaisiin pohtia 
parhaita mahdollisia toimintamalleja. Vaikuttavuutta voidaan arvioida menekin 
seuraamisen sekä saadun palautteen avulla. 

Yhteinen jääkappi on ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden opinnäytetyö. 
Yhteinen jääkaappi -projektissa yhteistyökumppaneina ovat ammattikorkeakoulu, 
kaupunki ja sairaanhoitopiiri (Yhteinen keittiö -hanke). 

1.2.4 Yhteinen palveluaika 

Yhteinen palveluaika –malli perustuu diakonian vaikuttamisen kehittämishankkeeseen 
ja on seurakunnan ja kaupungin aikuissosiaalityöntekijöiden suunnittelemaa ja 
kehittämää diakonista vaikuttamistyötä niille asukkaille ja kaupunkilaisille, joilla on 
tarvetta tukeen. Tavoitteina on tavoittaa asukkaita, jotka eivät muutoin tule palveluiden 
piiriin, lisätä ihmisten tietoutta olemassa olevista palveluista sekä löytää ja puuttua 
erilaisiin palvelujärjestelmän ongelmakohtiin. Lähtökohtana on ollut jo olemassa olevan 
yhteistyön kehittäminen sekä syventäminen diakonian ja aikuissosiaalityön välillä sekä 
myös perehtyminen toimeentulotuen muutoksen vaikutuksiin ja sen mahdollisiin 
ongelmiin.  

Yhteinen palveluaika -mallissa sosiaalityöntekijä ja diakoni ovat olleet 
asukkaiden/kaupunkilaisten tavattavissa/käytettävissä säännöllisesti noin yhden kerran 
kuukaudessa matalan kynnyksen tiloissa ilman ajanvarausta. Yhteisessä palveluaika-
mallissa tavataan ihmisiä virastojen ulkopuolella, jolloin asiakas ja työntekijä ovat 
tasavertaisia ja ammattilaiset näin helposti lähestyttäviä. 

Yhteispalvelun ideana on, että ihminen voi keskustella joko erikseen sosiaali- tai 
diakoniatyöntekijän tai yhdessä molempien kanssa. Tilassa on varattu mahdollisuus 
erillisessä huoneessa yksityisille keskusteluille. Keskustelua voidaan käydä myös 
yleismuotoisesti kahvittelun lomassa. Minikriteerinä on ollut tavata ja keskustella 
vähintään yhden apua tarvitsevan ihmisen kanssa ja edistää tämän elämäntilannetta.   

Yhteinen palveluaika- malli on siirrettävissä, monistettavissa ja toteutettavissa 
muokkaamalla eri alueiden erityispiirteiden ja paikallisten tarpeiden, toiveiden ja 
resurssien mukaan. Se on tuottanut hyvää mieltä asukkaiden/kaupunkilaisten 
kokemana, kun on mahdollistanut asukkaan/kaupunkilaisen puhumisen ja kyselemisen 
ihmisläheisesti asiakas -virasto-asetelman ulkopuolella. Toimintamallista on ollut 
ajankohtaisesti hyötyä toimeentulo muutoksen yhteydessä. On mahdollistanut tiedon 
jakamisen, saamisen ja keskustelun. 
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1.2.5 Yhteinen palvelupäivä 

Yhteinen palvelupäivä –mallia hyödyntämällä on toteutettu terveyden ja hyvinvoinnin 
sekä talouden hallinnan monialaiset teemapäivät keväällä ja syksyllä 2018 alueen 
asukkaille.  Yhteinen palvelupäivä -mallin kautta on tarjottu matalan kynnyksen 
mielekästä, terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja 
asukasvaikuttamista vahvistavaa toimintaa. Malli on toiminnallinen, informatiivinen ja 
osallistuttava. Yhteinen palvelupäivä -toiminnalla pyritään erityisesti tavoittamaan 
alueen asukkaita, ja niitä, jotka kokevat vajetta tämän kaltaisen tiedon, ohjauksen ja 
osallistumisen suhteen arjessa.  Tapahtumat ovat kaikille avoimia.  

Yhteinen palvelupäivä –malli luo ja vahvistaa paikallisesti uutta toimintakulttuuria, 
jossa eri terveyden ja hyvinvoinnin toimijat toteuttavat yhdessä tehden alueen 
asukkaille teemapäivä –tapahtuman, jossa päätavoite on huomioida fyysinen, 
psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi ihmisen arjessa. Mallin kautta 
auttamistyön palvelukokonaisuus voi tulla entistä paremmin tutuksi palvelupäiviin 
osallistuville.  Keskittämällä eri toimijoiden vahvuudet ja yhteydenpito voidaan 
saavuttaa keskitetympi auttamisen malliin, jossa avunsaanti helpottuu perinteisen 
”luukulta luukulle” kiertämisen sijaan. 

Monialaiset palvelupäivät ovat tietyn teeman (mm. terveys ja hyvinvointi sekä 
talouden hallinta) ympärille koottu kokonaisuus ja toteutettu käytännössä hyväksi 
havaitun tapahtumarungon kautta. Toiminnalla pyritään tarjoamaan jostakin tietystä 
arjen teemasta tietoa ja tätä kautta helpottamaan avun ja tuen piiriin hakeutumista. 
Runko koostuu yhteisestä liikunnasta/ulkoilusta, yhteisestä aterioinnista (lounas) 
sekä asiantuntija- ja kokemustiedon jakamisesta terveyteen, hyvinvointiin ja talouden 
hallintaan liittyen. 

Yhteinen palvelupäivä- mallin perusraamit ovat siirrettävissä ja muokattavissa eri 
alueiden erityispiirteiden ja paikallisten tarpeiden, toiveiden ja resurssien mukaan. 
Huomioon on otettava kunkin paikkakunnan omaleimaiset toimintaympäristöt, eri 
toimijoiden kontaktipinnat ja toimintamallit.  

Mukana mallin kehittämisessä ovat olleet seurakunta, kaupungin aikuissosiaalityö, 
KELA ja kaupunki ja sairaanhoitopiiri (Yhteinen keittiö-hanke). Toteutuksessa on ollut 
mukana järjestöjä, yhdistyksiä, kaupungin liikunta- ja terveyspalvelut, hankkeiden 
toimijoita sekä kokemusasiantuntija. 

1.2.6 Yhteinen peli-ilta 

Yhteinen peli-ilta on matalan kynnyksen mielekästä yhdessä tekemistä ja sosiaalista 
kanssakäymistä asukkaan omassa asuin- ja elinympäristössä. Se on paikallisten 
asukkaiden yhdessä perustama ja kehittämä kaikille avointa toimintaa, jossa voi 
nauttia ruoasta ja seurasta, yhdessä tekemisestä palaamalla lautapelejä ja kesällä 
myös ulkopelejä. Toimintamalli luo paikallisesti uutta toimintakulttuuria, jossa 
asukkaat saavat äänensä kuuluviin konkreettisen suunnittelun ja toteuttamisen 
kautta. Toiminnassa tapahtuva osallistuminen ja tekeminen tähtäävät kävijöiden 
hyvinvoinnin ja terveyden lisääntymiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Yhteisen 
peli-illan ydin on mukava ajanvietto ja sosiaalisuuden mahdollistuminen hyvinvoinnin 
lähteenä.  
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Lähtökohtana on ollut Kaapeliyhteisövalmennus, josta on saatu starttiapua hankkeen 
aikana: rohkeutta/uskallusta lähteä luomaan yhteisöllistä toimintaa alueen 
asukkaiden tarpeista. on monistettavissa uusille paikkakunnille siten, että se on 
muokattavissa eri alueiden erityispiirteiden ja toiveiden mukaan. Toiminta edellyttää 
tiloja, välineitä kuten pelit ja taloudellista resurssia iltapalaan.  

Toiminta on kaikille avointa. Toiminnalla pyritään erityisesti tavoittamaan 
heikommassa asemassa olevia, yksinäisiä ja niitä, joilla ei ole kokemusta 
osallisuudesta. Toiminnasta voi hyötyä eri elämäntilanteissa tai muissa tilanteissa; 
muutto, maahanmuutto, yksinäisyys, osattomuus, kuulumattomuuden tunne 
yhteisöön, itsetunnon heikkous tai heikot kansalaisvaikuttamisen taidot. Peli-illoissa 
noudatetaan sovittuja pelisääntöjä. Peli-ilta tarjoaa myös osallistujilleen maksutonta 
toimintaa ja ruokaa.  

Jokainen paikallinen yhteisö soveltaa toimintamallia omiin paikallisiin tarpeisiin, 
toiveisiin ja resursseihin nähden sopivaksi kokonaisuudeksi siten, että se pitää 
sisällään yhteisen keittiön arvopohjan (yhdessä tekeminen, reiluus, avoimuus ja 
yhteisyys) ja sovitut toimintaperiaatteet. Toimintamallin arvioinnissa huomioidaan 
toiminnan avoimuus. Toiminnan kehittämien edellyttää kannustamista, 
vuoropuhelua, tukea ja tasavertaisuutta. 

1.3 Hyödyt ja vaikuttavuus  

Hankkeen ulkoisen arvioinnin lisäksi hankkeessa on toteutettu omaa sisäistä 
arviointia, jonka pohjaksi laadittiin hankkeen alussa arviointisuunnitelma. 
Prosessiarviointia toteutettiin SWOT-analyysein sekä kyselyin, jotka kerättiin 
alueellisen hankkeen työ- ja ohjausryhmän jäseniltä. Hankkeen toiminnoista kerättiin 
asiakaspalautteita sekä toimintamallit arvioitiin hyvät käytännöt arviointikriteerien 
mukaan. Lisäksi keskustelevan demokratian koulutuksesta sekä sen 
yhteiskunnallisesta merkityksestä toteutettiin kysely koulutukseen osallistuneille 
sosiaali- ja diakoniatyöntekijöille.   

Kansallisen osallisuusarvioinnin (THL) alustavien tulosten mukaan ainakin 
subjektiivinen kokemus yhteisöihin kuulumisesta on hankeaikana noussut Yhteiseen 
keittiöön osallistuneilla selvästi (taulukko 3). Myös hankkeen sisäisen arvioinnin 
mukaan kokemus subjektiivisesta osallisuuden kokemuksesta on vahvistunut (liite 3).  

 

”Tapaa uusia ihmisiä ja jo tuttuja ihmisiä. Saa viettää aikaa tuttujen ihmisten 
kanssa.” 

”Olen tavannut uusia ihmisiä, joista jotkut ovat tulleet tärkeiksi.” 
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Taulukko 3: Osallisuuden kokemuksen muutos (Seinäjoen pilottikeittiö) 

 

 

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen osalta voidaan myös todeta, että eroja on 
kavennettu hankeaikana siltä osin, mitä se on ollut mahdollista. Huomiota on kiinnitetty 
asukkaiden tavoittamiseen toimintojen ja palveluiden pariin, erityisesti tavoittamalla 
heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Yhteisen keittiön kävijöille on tarjottu 
terveellistä ruokaa, mahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan, liikunnallista toimintaa 
sekä tietoa koskien terveyttä ja hyvinvointia. Hankkeen Yhteinen palvelupäivä –
toimintamalli tarjosi tietoa ja tukea osallistujille muun muassa ravinnosta, liikunnasta, 
unesta, päihteistä, ruoanvalmistuksesta ja taloudenhallinnasta.  

Yhteinen palvelupäivä -arvioinnin mukaan, N=51 (liite 4), vajaa puolet eli 48 % 
vastaajista koki saaneensa tarpeellista terveyteen/hyvinvointiin liittyvää tietoa. 29 % 
oli osittain samaa mieltä. 17 % ei ottanut kantaan ja n. 6 % vastaajista oli osittain tai 
täysin eri mieltä tiedon tarpeellisuudesta. Erityisesti liikunta – uni – ruokailu/ruokavalio 
/ -rytmi, sosiaaliset suhteet, aikuisneuvolapalvelut, tieto erilaisista palveluista ja 
konkreettisistä toimipisteistä ja monipuolinen tietous tarjonnasta koettiin tärkeäksi 
tiedoksi.  

21 % vastaajista vastasi hyödyntävänsä saatua tietoa omissa elintavoissaan. Yli puolet 
vastaajista eli 52 % totesi hyödyntävänsä saatua tietoa omissa elintavoissaan osittain. 
21 % ei ottanut kantaa kysymykseen. Vain noin 6 % vastaajista oli osittain tai täysin 
eri mieltä. Vastaajat toivat esiin ajatuksia tiedon merkityksestä: tieto karttui erityisesti 
kuntoilusta ja omasta fyysisestä tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöitä kuten 
ruokailuajoista ja ruokarytmistä, liikunnasta ja unesta. Myös tieto lisääntyi jo todetun 
sairauden hoitamisesta. Teemapäivä tuki myös muutosta omissa elintavoissa: tahtotila 
tiedon hyödyntämiseen liikunnan lisäämiseen, ruokailutottumusten tarkistamiseen 
sisällön, rytmityksen ja määrän suhteen sekä nukkumisen riittävyyteen. Teemapäivän  
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annin koettiin myös tukevan jo hyviä elämäntapoja. Lisäksi tietoa aiottiin viedä 
eteenpäin omissa verkostoissa ja muun muassa aikuisneuvolapalvelu tuli tutuksi. 

Vastaajista 90 % koki, että toteutettu hyvinvointipäivä innosti terveydestä 
huolehtimiseen. Tässä nähtiin tiedon saaminen merkittäväksi tekijäksi: Ihmiset ovat 
usein huolissaan terveydestään eli aihe oli kiinnostava. Teemapäivässä saatiin uutta ja 
monipuolista infoa ja tietoa ”selko-/kansankielellä”. Tiedon kautta on tiedostaa 
mahdollisuutensa vaikuttaa omaan terveyteen. Tieto myös motivoi ja antaa 
kimmokkeita ja kipinää. Mitään "ei tuputettu".  Tieto oli pilkottu monipuolisiksi ja 
sopivan lyhyiksi ammattilaisten puheenvuoroiksi.  Lisäksi yhdessä tekeminen ja 
vertaistuki koettiin tapahtuman toteutuksessa merkittäväksi. Ryhmässä/porukalla on 
mukava liikkua ja kun on paljon innokkaita osallistujia, se kannustaa lähtemään 
mukaan. Yhteisöllisyys/ kaveri mukana toiminnassa lisää mielekkyyttä. Toteutettu 
teemapäivä herätti myös tarkastelemaan omaa terveyttä, kuntoa ja itsestä 
huolehtimisen tärkeyttä eri sairauksien vuoksi.  Liikunta ja hyvä/terveellinen ruokavalio 
nähtiin hyvinvoinnin kannalta tärkeäksi ja hyvän mielen perustaksi. 

Yhteinen palvelupäivä –arvioinnin mukaan (N=15) 33 % vastaajista koki, että 
talousaiheisesti toteutettu hyvinvointipäivä herätti täysin ajattelemaan omaa talouttaan 
tai auttaa tässä. Yli puolet vastaajista (58 %) oli osittain samaa mieltä, että teemapäivä 
herättäisi ajattelemaan omaa taloutta. Avoimissa vastauksissa tuotiin esiin, että 
teemapäivä voi lisätä harkintaa ja pohdintaa eurojen käytössä, teroittaa asioiden 
selvittämisen merkitystä etukäteen, jos on omaa vaikuttamismahdollisuutta, tuo tietoa, 
jota välittää eteenpäin lähipiirissä ja herättää ajatusta varautumisen merkityksestä 
tulevaisuuden mahdollisiin muutoksiin omassa taloudessa (liite 4).  

Yhteinen palvelupäivä –toimintamalli mahdollisti myös palveluiden 
yhdenvertaistamisen. Päivät kokosivat yhteen eri alojen ammattilaisia, jotka tarjosivat 
osaamistaan Yhteisen keittiön osallistujille. Saatavilla oli elintapaneuvontaa, asumis- ja 
velkaneuvontaa sekä jalkautuvat palvelut diakonia- ja sosiaalipalveluista, 
liikuntapalveluista, Kelan palveluista sekä terveyspalveluista.  

Palveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisuuden sekä palveluiden ohjaamisen 
edistämiseksi hankkeessa lisättiin jalkautuvien palveluiden määrää Yhteisissä 
keittiöissä. Lisäksi monialaisen toimintakulttuurin edistämiseksi eri alojen 
ammattilaisista muodostettiin myös monialaisia päivystyspareja. Hankkeessa kokeiltiin 
diakonia- ja sosiaalityöntekijä työparien päivystyskäytäntöä, mikä osoittautui 
onnistuneeksi ja juurtuvaksi kokeiluksi. Lisäksi pilottikeittiöön jalkautui myös asumis- 
ja velkaneuvojat (taulukko 4). 
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Taulukko 4. Asiantuntijoiden jalkautuneet palvelut. 

 

 

 

 

 

’Kela asiantuntija tavattavissa –päivystykset toteutettiin Seinäjoen pilottikeittiössä 
yhteistyössä Kelan läntisen piirin kanssa. Tässä kokeilussa ei tavoitettu laajalti asioinnin 
ja verkkopalvelun käytön ohjauksen asiakkaita tavoitteesta huolimatta. Vaikka 
asiakkaiden käyttäjämäärät jäivät niukiksi, kokeiluun osallistuneiden mielestä asioinnin 
ja verkkopalvelun käytön ohjaukselle nähtiin olevan tarvetta. Tätä näkemystä tukivat 
asiantuntijoiden näkemykset asioinnin ja verkkopalvelun käytön ohjauksesta matalan 
kynnyksen toimintana ja yksittäinen asiakaspalaute myönteisenä sekä paikallisena 
lähipalveluna.  Kokeilussa palvelun vähäinen hyödyntäminen ja syyt siihen jäivät osin 
avoimiksi. Myöhemmin kokeilu kuitenkin juurtui diakoniatyön puolelle jalkautuvaksi 
palveluksi, jossa myös asiakkaita on tavoitettu Yhteistä keittiötä paremmin.  

Monialaisen yhdessä tekemisen toimintakulttuurin edistämisen näkökulmasta kaikki 
hankkeen aikana tehty toiminta on vahvistanut yli-sektorista yhteistyötä. Ammattilaiset 
ovat kokeneet, että yhteistyön tekeminen on vahvistunut ja sitä tapahtuu entistä 
enemmän yli organisaatiorajojen. Yhteistyö on laajempaa kuin ennen eri toimijoiden 
kanssa ja verkostot ovat laajentuneet, jopa yllättäviltä tahoilta (taulukko 5).  

 

 

Asiantuntijoiden jalkautuneet palvelut (ajalla 8/2017-
12/2018) 

  

lkm 

”KELA-asiantuntija tavattavissa” -asioinnin ja 
verkkopalvelun käytön ohjauksen kokeilu 
Toimintojentalolla.   

14.5.2018 klo 10–13, 
29.5.2018 klo 11–13  
14.6.2018 klo 11–13. 

3 krt 

”Asumisneuvoja tavattavissa” Toimintojentalolla 15 krt 

”Diakoniatyöntekijä tavattavissa” Toimintojentalolla 

 

 

6 krt 

”Sosiaaliohjaaja tavattavissa” Toimintojentalolla 2 krt. 

 

”Sosiaaliohjaaja ja  

diakoniatyöntekijä tavattavissa” Toimintojentalolla 

6 krt 

Diakonia- ja sosiaalityöntekijä Ystävän tuvalla 8 krt 
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Taulukko 5: Ammattilaisten kokemukset hankkeen tuloksista (ote SWOT-analyysistä). 

 

  

Kysyimme hankkeeseen osallistuneita ammattilaisilta myös, että missä määrin tavoite 
"Monialaisen työn toimintakulttuurin vahvistaminen" on saavutettu kohderyhmän 
näkökulmasta. Vastaajien mukaan (N=7) tavoite on erittäin hyvin saavutettu (taulukko 
6).  

 

”Ne toimijat, jotka hankkeeseen lähtivät mukaan, ovat toimineet yhdessä 
saumattomasti ja yhdessä tekemisen toimintakulttuuri on vahvistunut ja 

hanketyöntekijöiden aktiivinen rooli esimerkkinä.” 

 

Taulukko 6: Monialaisen työn toimintakulttuurin vahvistaminen. 
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Tavoitteen saavuttamista haastoi aikaresurssi, jonka vuoksi ei ehditty saamaan 
useampia työryhmiä tai monialaisia tapahtumia kasaan. Haasteena koettiin myös 
organisaatioiden ja toimijoiden arvojen sekä asenteiden erilaisuus. 

Hankkeessa on laajemminkin koettu, että Yhteinen keittiö mahdollistaa yhdessä 
tekemisen helpommin, koska on helpompi sitoutua toiminnassa uusiin yhteisiin Yhteisen 
keittiön arvoihin, kuin toisen toimijatahon omiin jo olemassa oleviin arvoihin. 

2 Toteutus 

2.1 Yleiskuva 

2.1.1 Hankkeen organisointi 

Hankkeella on kansallisen ohjauksen lisäksi ollut alueellinen ohjausryhmä, jonka jäseniä 
olivat hankekaudella (2017-2018): Jukka Salo (Seinäjoen seurakunta), Erkki Välimäki 
(Seinäjoen kaupunki), Tarja Tenkula (EPSHP), Hilkka Riisiö (Seinäjoen kaupunki, 
aikuissosiaalityö), Johanna Korkeaniemi (Lapuan hiippakunta), Heikki Korkealaakso 
(Eteläpohjalaiset Kylät ry), Kaija Kuusisto (Toimintojentalo) sekä Julia Sillanpää 
(esittelijä). Alueellisen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Otto Savolainen (Seinäjoen 
seurakunta, diakonia).  

Hankekaudella toimi myös alueellinen työryhmä, jonka jäseniä olivat: Johanna Piuhola 
(Seinäjoen seurakunta, diakonia), Eija Knuuttila (Martat), Päivi Kultalahti 
(Eteläpohjalaiset Kylät ry), Jaana Lemmetti (Seinäjoen kaupunki, sosiaalityö), Tiina 
Lenkkeri (Seinäjoen kaupunki), Jenna Knuts (Seinäjoen kaupunki) ja Katja Koivisto 
(EPSHP). Työryhmän puheenjohtajana toimi Julia Sillanpää (EPSHP). Lisäksi hanketta on 
ollut mukana toteuttamassa laaja-alainen ammattilaisten, järjestöjen, hankkeiden ja 
vapaaehtoisten toimijaverkosto, opiskelijat Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta sekä 
pilottikeittiön työvalmennettavat ja henkilökunta.  

Hankeorganisaatiossa on aluekoordinaattorin (50%) lisäksi toiminut kolme 
hanketyöntekijää, jotka ovat hallinnollisesti toimineet kahdessa eri organisaatiossa. Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ovat toimineet: Aluekoordinaattori (50% työaika, 
EPSHP) 1.3.2017-31.12.2018 (hankkeen koordinaatio) ja hanketyöntekijä (100% työaika, 
EPSHP) 1.4.2018-31.12.2018 (mm. arviointi- ja raportointityö). Seinäjoen kaupungilla 
ovat toimineet: Hanketyöntekijä (50% työaika, Seinäjoen kaupunki) 7.8.2017-
31.12.2018 (käytännön hanketyö), hanketyöntekijä (100% työaika, Seinäjoen kaupunki) 
1.6.2018-31.12.2018 (käytännön hanketyö). Näin olleen hankkeen henkilöstö, toiminta 
ja budjetti ovat olleet kahtaalle jakaantuneet. Arviointi- ja raportointityö on hoidettu 
kootusti hankkeen aluekoordinaattorin toimesta.  

Hanke teki alusta saakka laajaa verkostomaista yhteistyötä ja toi yhteen eri alojen 
toimijoita. Kumppanuusverkostossa toimivat mm. Martat ja Sotilaskotisisaret ry, UusiEP 
sote- ja maakuntauudistus, muut maakunnan kärkihankkeet (mm. Palvelut 
asiakaslähtöisiksi, VESOTE, Mielenterveys kuuluu kaikille), Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulu (opiskelijayhteistyö ja ruokahävikin kehittäminen, TKI), Olkkari – 
Kokemus-ja vertaistoimijat ry, Seinäjoen Kansalaisopisto, Seinäjoen liikuntapalvelut, 
terveyspalvelut ja lastensuojelu, OSMO-hanke, Pro SOS –hanke, Järjestöt mukana 
muutoksessa –hanke, Kuka kuuntelee köyhää –verkosto, KELA, Ohjaamo –hanke, 
Terveyden edistämisen neuvottelukunta (EP) ja terveyden edistämisen yhdyshenkilöt 
(EP), Ehyt ry sekä Maa- ja kotitalousnaiset. 
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Hanketta on koordinoitu maakunnallisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
lähtökohdista käsin siten, että sen toimintaa, levittämistä ja juurruttamista on toteutettu 
koko maakunnan etua ajatellen. Hanke on alusta saakka tiiviisti liitetty yhteen osaksi 
sote- ja maakuntavalmistelua, erityisesti maakunnallisen osallisuustyön näkökulmasta.  
 
Hankkeen alkuperäinen hankesuunnitelma koki alkuvaiheessa suuria muutoksia, sillä 
yhteistyökumppaneiden roolit sekä jyvitetty budjetti muuttuivat radikaalisti 
suunnitellusta. Hankkeen budjetti jyvitettiin uudelleen keväällä 2017 ja hankkeen 
alueellinen ohjausryhmä hyväksyi päivitetyn hankesuunnitelman 30.5.2017, jonka 
mukaan hanketta ryhdyttiin toteuttamaan (liite 1).  

 

2.1.2 Hankkeen Sote-Maku -yhteys 

 

Etelä-Pohjanmaan Yhteisen keittiön liittäminen rakenteelliseen yhteistyöhön sote- ja 
maakuntauudistuksen kanssa toteutettiin suunnitellusti, ja yhdyspinnat maakunnalliseen 
osallisuustyöhön sekä muiden kärkihankkeiden kanssa kartoitettiin hankkeen 

alkuvaiheessa. Hankkeen koordinaation ollessa sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon 
ja terveyden edistämisen yksikössä, hanke on osaltaan vahvistanut maakunnallista 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Hankkeen lähtökohtaisesti ollessa Sote- ja 
maakuntauudistusta tukeva prosessi, nivoimme toimintamme myös rakenteellisesti näihin 
uudistuksiin. Yhtenä esimerkkinä tästä se, että hankkeen aluekoordinaattori toimi 
maakuntauudistuksen osallisuustyöryhmän jäsenenä ja nivoi omalta osaltaan Yhteisen 
keittiön konseptia osaksi uusia ja pysyviä maakuntarakenteita.  

 
Työryhmätyöskentelyn lisäksi teimme maakunnan osallisuustyöstä vastaavan 
vastuuvalmistelijan kanssa yhteistyötä keräämällä tietoa laajemmin maakunnan 
asukkailta. Toteutimme yhdessä maakunnallisen Tulevaisuuden kylä–miten se tehdään? 
–kuulemiskierroksen yhteistyössä usean eri toimijan kanssa (mm. Eteläpohjalaiset Kylät 
ry, Leader –ryhmät, Järjestöt mukana muutoksessa –hanke sekä Yhteiskunnallinen 
yrittäjyys maaseudulla –hanke). Ilmajoella, Kauhavalla, Kauhajoella ja Alavudella pidetyt 
seminaarit keräsivät yli 200 osallistujaa keskustelemaan ja kertomaan mielipiteitään 
kylien tulevaisuudesta sekä asukkaiden osallisuudesta.  
 
Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä asukkaiden kuulemisessa sekä osallisuustyöstä 
vastaavan vastuuvalmistelijan että STM:n Palvelut asiakaslähtöisiksi –kärkihankkeen 
kanssa. Yhteinen keittiö toteuttikin yhteistyössä maakunnallisen Arvokas tieto–
osaprojektin sekä laajan maakunnallisen työllisyyttä edistävän toimijaverkoston kanssa 
asukastilaisuuden Seinäjoella 6.11.2017, jonka teemana oli työllistymistä edistävien 
palveluiden kehittäminen. Tilaisuudessa toisensa kohdanneet 40 osallistujaa (asiakkaat, 
kokemusasiantuntijat, järjestöt, sote–ammattilaiset ja päättäjät) saivat kuunnella 
vastuuvalmistelijoiden puheenvuoroja, keskustella eri teemoista ohjatusti ja laatia 
yhteenvetoa päätöksentekoon vietäväksi. 
 

Yhteinen keittiö –hanke on lisäksi tehnyt yhdyspintatyötä muiden alueella toimivien 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihankkeiden kanssa; Vesote –hanke, 
Neuvokas perhe, MITU –hanke sekä Mielenterveys kuuluu kaikille –hanke. Hankkeiden 
kanssa on järjestetty yhteisiä teemapäiviä hyvinvoinnin edistämisen ympärille sekä 
yhteiseen keittiöön on tuotu hankkeiden koulutuksia.  
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Hanke on verkostoinut yhteen eri toimijoita ja mahdollistanut yhdessä tekemisen 
toimintakulttuurin asukkaiden parhaaksi. Hanke on parantanut palveluiden saatavuutta, 
sillä olemme tuoneet palveluita ja palveluihin ohjausta asukkaiden keskelle. Hankkeemme 
on kirjattu sote- ja maakuntauudistuksen strategiaan hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen suunnittelussa. Yhteinen keittiö -konsepti tarjoaakin uuden ajan sote-työlle 
valmiin monialaisen työskentelyalustan, jossa asukkaat ovat helposti tavoitettavissa. 
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2.2 Aikataulun toteutuminen 

Hanke toteutui suunnitellun aikataulun mukaisesti (taulukko 7). Ensimmäisenä 
hankevuonna toiminta keskittyi pilottikeittiön kehittämiseen sekä toiminnallisten 
kokeilujen ja monialaisen toimintakulttuurin rakentamiseen verkostoja luoden. Toinen  

hankevuosi jatkoi aloitettua toimintaa sitä vahvistaen, mutta keskitti resursseja myös 
maakunnalliseen levittämiseen sekä toimintamallien juurruttamiseen. 

Taulukko 7: Projektin aikataulun toteutuminen 

 

 

2.3 Toteutuneet kustannukset- ja resurssit 

2.3.1 Työmäärät ja tehtävien tekijät 

Hankkeen ensimmäinen työntekijä oli aluekoordinaattori, joka aloitti tehtävässään 
3/2017 (50 % työaika). Hankkeen toinen työntekijä (50%) aloitti tehtässään 8/2017. 
Hankkeeseen palkattiin lisäresurssia 4/2018 (100% hanketyöntekijä) sekä 6/2018 
(100% hanketyöntekijä), että hankkeen konseptin levittämistä, toimintamallien 
juurruttamisen työtä sekä arviointia eri toimintamalleista voitiin tehostaa.  

Kahden työntekijän osalta työaikaseurantaa on toteuttanut Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri ja kahden työntekijän osalta Seinäjoen kaupunki.  

 

 

 

Kevät 2017

•Hankevalmistelut

• Yhteistyöverkostojen rakentaminen

• Syksyn toiminnan suunnittelu

Kesä 2017
• Syksyn toiminnan suunnittelu

• Lähtötilanteen kartoitus

Syksy 2017

• Toiminnan kehittäminen ja lisääminen pilottikeittiössä

• Koulutukset ja sote-makutyö

•Väliarviointi

Kevät 2018

• Pilottikeittiöiden toiminnan vahvistaminen

• Yhteiset keittiöt maakuntaan (2-4kpl)

• Pop up –keittiöt kaupunkiin (tori) ja kylille (markkinat) 

•Vaikuttamistyöpajat maakuntaan

Syksy 2018

• Loppuarviointi

•Hankeraportointi

• Toiminnan mallinnus ja juurruttaminen
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2.3.2 Budjetti ja kustannukset  

Hankkeen budjetti on jyvitetty Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille sekä Seinäjoen 
kaupungille, jotka molemmat toimittavat lopulliset toteutumatiedot 
maksatushakemuksen yhteydessä tammikuussa 2019. Arvioiden mukaan, molemmiat 
budjetit ovat ylijäämäisiä (taulukko 8). 

Taulukko 8: Arvio budjettitoteutumista. 

 Budjetti Arvio ylijäämästä 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 120 000 EUR XX XXX€ 

Seinäjoen kaupunki  120 000 EUR 40 000€ 

Yhteensä: 240 000 EUR  

 

Budjetin osalta tilanne on tämä, koska hanke keskittyi olemassa olevien resurssien ja 
osaamisen tehokkaaseen hyödyntämiseen kunnissa, kylissä ja yhteisöissä, joten 
rahallista resurssia ei ole siltä osin kaikkea tarvittu. Lisäksi Yhteinen keittiö konsepti 
hyvänä käytäntönä juurtuu ja leviää parhaiten, mikäli käytännön aloittaminen ei 
edellytä suurta pääomaa. Tästä syystä pilottihankkeessa ei ole haluttu käyttää 
toimintaan suurta rahallista resurssia.  

 

2.4 Riskit 

 

Hankkeen sisäisiä ja ulkoisia riskejä varten on hankkeen alussa kartoitettu SWOT-
nelikentän (vahvuudet – heikkoudet – mahdollisuudet ja uhat) avulla arvioiden. Tähän 
on saatu ohjaus- ja työryhmästä yhteensä yksitoista SWOT-arviota (n=11).  

SWOT analyyseissä tunnistettiin sisäisiä heikkouksia ja ulkoisia uhkia, jotka luokiteltiin 
pääryhmiin määrien mukaan. Useimmin tunnistettiin riski kohderyhmän/ 
asukkaiden/vapaaehtoisten tavoittamatta jäämisestä (kohderyhmä yleensä, 
syrjäytyneet miehet ja yksinäiset). Tämä myötäilee myös valtakunnallisen hankkeen 
kokoamaa riskien linjaa. Erityisesti nuorten tavoittamatta jääminen ja heidän 
kiinnostuksen heräämättömyys vapaaehtoistyöhön (ikääntyneiden 
toimijoiden/vastuunkantajien tilalle) nähtiin riskinä. Esimerkiksi maakunnan kylissä 
toiminnan ei ole koettu paljoa kiinnostavan nuoria eivätkä he osallistu toimintaan. 
Myöskään aktiivi-iässä olevilla (työikäiset) aikaa on niukasti kylätoimintaan ja 
tapahtumien järjestämiseen. 

Toiseksi useimmin riskiksi tunnistettiin hanketoiminnan rajalliset resurssit kuten 
työvoimaresurssien niukkuus, toimitilojen rajallisuus (remontti ja pienuus), 
ajanpuute liittyen hanketyön aikaa vievään osuuteen perustyön ohella, mutta myös 
aikataulun kireys ja kiire hankeajan lyhyyteen liittyen. Varojen niukkuus nähtiin myös 
riskinä. Kolmanneksi useimmin tunnistettiin riski juurtumisen epäonnistumisesta 
ja rakenteiden puutteesta. Juurtumisen epäonnistumiselle juurisyyksi nähtiin se, 
ettei saada alueen aktiivisia asukkaita ideoimaan ja ideat eivät jalostu käytännöksi. 
Kehittämistyölle ja hyville käytännöille ei nähty pysyvyyttä/jatkuvuutta, sillä olemassa 
olevaa tukirakennetta ei ollut johon hyvät käytännöt kiinnittyisivät (mm. vastuu  
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toiminnan jatkuvuudesta, rahoituksesta) eikä joiden toimijoiden välillä ole ollut koskaan 
aikaisempaa sopimuksellisuutta.  

Riskiksi koettiin lisäksi liian teoreettinen ja monimutkainen lähestymistapa, 
jonka koettiin olevan kaukana käytännöstä ja ihmisistä. Viestinnän ja tiedottamisen 
epäonnistuminen katsottiin myös riskiksi, sillä valtakunnannallinen ohjaus oli 
haurasta ja pilotit hyvin erilaisia verrattuna toisiinsa. Myös hankkeeseen ”sisälle pääsy” 
nähtiin hitaaksi. Muut harvemmin tunnistetut riskit liittyivät vajeisiin ja puutteisiin 
luottamuksessa (toimijoiden kyvyt tai toimijoiden välillä) ja yhteistyön sekä 
asukkaiden osallistamisen kokemuksessa ja osaamisessa.  Riskiksi katsottiin 
toiminta-alue suppeus eli keskittyminen Seinäjoen kaupungin alueelle. Aivan 
yksittäisiä riskejä oli viisi ja ne olivat; hanke kokonaisuus on liian laaja hallittavaksi, 
liian voimakas regulaatio (keittiödirektiivit, säädökset, normit), tiedon ja kokemuksen 
”panttaaminen” kateudesta, epäterve tulostavoitteellisuus ja palvelujen häviäminen 
kyliltä/liikenneyhteyksien samoin kuin kuljetuspalvelujen puute. 

Muita valtakunnallisesti tunnistettuja riskejä ei selkeästi Etelä-Pohjanmaan Yhteinen 
keittiö –hankkeessa toteutunut kuten leimautumista tai kuntien sitoutumattomuutta.  
Leimautumisella tarkoitettiin yhteisöllisyyden kääntymisestä sisäänpäin ryhmäytymisen 
tapahduttua tai yhteisön muuttumista ulos sulkevaksi. Tähän ei tullut viittauksia riskien 
alkuanalyysissä. Leimautumista ehkäisemään hankkeessa on rakennettu myönteistä 
mielikuvaa hyödyntämällä markkinointia eri tavoin erityisesti digitalisesti, huomioiden 
silti, että kaikilla alueen asukkailla ei ole käytössä digitaalisia palveluita tai sosiaalista 
mediaa. Toiminta on ollut kaikille avointa ja tasavertaista. Riski kuntien 
sitoutumattomuudesta yhteistyöhön ei ole nähtävissä, vaan hankkeen 
pilottipaikkakunnan kaupungin toimijat ovat sitoutuneet Yhteisen keittiön toimintaan. 
Taustalla on vahvaa yhteistyötä esimerkiksi sosiaalitoimen ja seurakunnan välillä. 
Kehiteltyjen toimintamallien taustalla on kuntien toimijoita joko suoraan eli eri 
ammattilaiset (sosiaalityö) tai välillisesti (esim. oppilaitokset), joiden kautta kunnat ovat 
toiminnan taustalla. EP:n maakunnassa Yhteinen keittiön levittämisen keskusteluihin 
on osallistunut kuntien työntekijöitä seurakuntien kanssa tasavertaisesti. 

2.4.1 Riskien toteutuminen ja niiden vaikutukset 

 

Kohderyhmän (heikommassa asemassa terveyden ja hyvinvoinnin suhteen olevat)/ 
asukkaiden/vapaaehtoisten tavoittamista on toteutunut. Nuoria ja nuoria aikuisia 
tavoitettiin koulutusten, valmennusten, kurssien ja toimintamallien kautta. Toiminnan 
rajallisten resurssien riittävyydestä; hanketyövoimaresurssien lisääminen on 
edesauttanut toiminnan laajenemista laajojen tavoitteiden saamisessa. Ajanpuutteen 
konkretisoituminen huomioitiin korjaamalla/suuntaamalla hanketyötä, tästä huolimatta 
levittämisen ja juurruttamisen varmistamisen ja viimeistelyn osalta olisi edellyttänyt 
lisäaikaa. Toimitilojen rajallisuuden osalta (remontti ja pienuus) tilat ovat 
osoittautuneet riittäviksi. Varat ovat riittäneet kehittämistoimintaan. 

Juurtumisen osalta toimintakulttuurin muutosta on tavoiteltu. Tukirakenne, johon hyvät 
käytännöt kiinnittyisivät, on tällä hetkellä verkostojen ja yhteistyökumppanien perustyö 
ja yhdessä tekemisen ajattelutapa ja asenteet sekä konkreettiset yhteiset keittiöt. 
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Liian teoreettista lähestymistapaa, joka on kaukana käytännöstä, on vältelty sillä, että 
tavoittava työ ja yhteistyö on tapahtunut ihmisten keskellä ja heidän arjessaan. Teoriaa 
on hyödynnetty ilmiöiden ymmärtämisen syventämisessä ja asiantuntijatyön ytimessä.  

Hankeen sisäinen viestintä on joissain määrin ollut haasteellista. Valtava tiedon määrä 
ja toisaalta puuttuva tieto on luonut epäselvyyksiä ja ristiriitatilanteista hanketyön 
toteuttamisessa. Ulospäin hankkeen viestintä on ollut näkyvää ja parantunut 
hanketyöntekijän työresurssien palkkaamisen vuoksi. Hankkeeseen ”sisälle pääsyn” 
hitaus on näkynyt käytännön työssä; hankkeen esittely ja sen ideologian selkeytyminen 
on edellyttänyt runsaasti keskustelua ja avaamista hanketyöntekijöiltä. 

Luottamusvajetta (Ei luottamusta toimijoiden kykyihin tai toimijoiden välillä) on 
rakennettu tutustumalla ja kokoontumalla yhteen. Sovituista asioista ja päätöksistä on 
pidetty kiinni ja noudatettu ja otettu osaa mutta myös jaettu vastuuta ja osaamista. 
On myös autettu ja otettu apua vastaan. Tämän kautta on saavutettu yhteinen tavoite 
alueen asukkaiden eduksi ja tutustuttu ja opittu eri toimijoiden työstä ja toiminnasta 
sekä sitouduttu yhteisiin arvoihin. 

Puutteellista tai vajavaista kokemusta ja osaamista yhteistyöstä tai asukkaiden 
osallistamisesta on täydennetty hyödyntämällä aikaisempaa vahvaa kehittämistyötä 
asukkaiden mukaan saamisessa/osallistamisessa/ ja yhteistyön aloittamisesta. 
Pilottikeittiön vahva perinne ja osaaminen on edesauttanut toimintamallien kokeilua.  

Seinäjoki -keskeisyyttä on minimoitu sillä, että kokeiluvaiheessa kehitetty toiminta ja 
toimintamallit ovat lähteneet alueellisista tarpeista ja ideoinnista.   Seinäjoki -
keskeisyyttä on ollut luonnollisesti kokeiluvaiheessa (pilottikeittiö), mutta toimintamallit 
on sovellettavissa maakuntaan pienemmänkin kunnan hyödynnettäväksi. 

Muut yksittäiset riskit kuten yhteinen keittiö -hankkeen kokonaisuuden liika laajuus, 
liian voimakas regulaatio toiminnan haittatekijänä (keittiödirektiivit, säädökset, normit), 
tiedon ja kokemuksen ”panttaaminen” kateudesta, epäterve tulostavoitteellisuus -
olemassa olevien hyvien ja toimivien käytäntöjen hyödyntäminen tai syventämisen 
ohuus, palvelujen häviäminen kyliltä ja liikenneyhteyksien sekä kuljetuspalvelujen 
puute on huomioitu hanketyössä.  

Hankkeen liikaa laajuutta on pidetty hallinnassa hankkeen aluekoordinaatiolla. 
Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja on kehitetty noudattaen sääntöjä 
ja ohjeistuksia (elintarvikkeet) Yhteisten keittiöiden perustamisessa ja hävikkiruoan 
hyödyntämisessä. 

Tietoa ei ole kateudesta ”pantattu”, vaan tietämys on laitettu kiertoon 
yhteistyöverkostoihin. Terve tulostavoitteisuus – aikaisempia, hyväksi havaittuja hyviä 
yhteistyön käytäntöjä on hyödynnetty ja kehitetty rinnalle uusia tapoja tehdä 
yhteistyötä ja asioita. Kylien tilanteessa on oltu kuulemassa asukkaiden ajatuksia 
taajamien ulkopuolella arjen haasteista, ja pyritty löytämään ratkaisuja palvelujen 
järjestämiseen uudella tavalla. Riskien hallinta on tapahtunut luontaisesti hanketyössä 
päivittäin arvioimalla ja suuntaamalla hanketyötä kohti tavoitetta (liite 4). 

 



 

     

 

Loppuraportti Sivu: 26 (38) 

Yhteinen keittiö Etelä-Pohjanmaa, 
Seinäjoen pilotti 

 

3 Dokumentointi 

3.1.1 Viestintä 

Hankkeen viestintää on tehty monikanavaisesti ja aktiivisesti. Osahanke on saanut 
näkyvyyttä sekä kansallisissa että paikallisissa medioissa. 

Kansallisen ja paikallisen julkaisunäkyvyyden lisäksi hanke on esiintynyt alueellisella 
radiokanavalla sekä laajasti eri sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi useista 
hankkeessa on tehty tapahtumakohtaista viestintää (kuva 1). Kansallista näkyvyyttä on 
saatu esimerkiksi täällä: http://yle.fi/uutiset/3-9543815 sekä Diakonia –lehden 

artikkelijulkaisussa 3/2017 (kuva 2). 

 

Kuva 1. Tapahtumakohtainen viestintä. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yle.fi/uutiset/3-9543815
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Kuva 2. Kansallinen artikkelijulkaisu. 

 

 

Paikallisesti olemme saaneet näkyvyyttä täällä: 
https://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/sein%C3%A4joelle-tulee-matalan-kynnyksen-

kohtaamispaikka-yhteinen-keitti%C3%B6-1.2252389 ja täällä: 

https://www.seinajoensanomat.fi/artikkeli/687625-seinajokelaiset-saivat-yhteisen-
jaakaapin-tuo-tullessas-vie-mennessas. Lisäksi artikkeli Seinäjoen pilotista julkaistiin 
Seinäjoen Sanomissa keväällä 2018 (kuva 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/sein%C3%A4joelle-tulee-matalan-kynnyksen-kohtaamispaikka-yhteinen-keitti%C3%B6-1.2252389
https://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/sein%C3%A4joelle-tulee-matalan-kynnyksen-kohtaamispaikka-yhteinen-keitti%C3%B6-1.2252389
ttps://www.seinajoensanomat.fi/artikkeli/687625-seinajokelaiset-saivat-y
ttps://www.seinajoensanomat.fi/artikkeli/687625-seinajokelaiset-saivat-y
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Kuva 3. Paikallinen artikkelijulkaisu. 

 

 

Hankkeen internetisivut ovat toimineet hankeaikana osoitteessa 
www.epshp.fi/yhteinenkeitto. Niiden ylläpidosta vastaa Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 
myös jatkossa. Hanke on toteuttanut myös Twitter –viestintää kyseisen organisaation 
tilin kautta. Lisäksi hankkeella on omat Facebook- ja Instagram –sivut (kuvat 4 ja 5). 
Hankkeen Facebook –sivut löytyvät täältä: 
https://www.facebook.com/yhteinenEP/?ref=br_rs ja Yhteinen jääkaappi –
toimintamallin Facebook –sivut löytyvät täältä: 
https://www.facebook.com/yhteinenjaakaappiseinajoki/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epshp.fi/yhteinenkeitto
https://www.facebook.com/yhteinenEP/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/yhteinenjaakaappiseinajoki/
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Kuva 4. Facebook-viestintä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

Loppuraportti Sivu: 30 (38) 

Yhteinen keittiö Etelä-Pohjanmaa, 
Seinäjoen pilotti 

 

 

Kuva 5. Instagram-viestintä. 

 

 

Hankkeessa viestintää on tehty sekä sisäisesti että ulkoisesti. Suuntaa antavan 
prosessiarvioinnin mukaan osahankkeen ulkoiseen viestintään ollaan tyytyväisiä, mutta 
sisäisen viestinnän rooli nousi keskeiseksi haasteeksi hankkeen ollessa organisatorisesti 
kahtiajakautunut. Ulkoisen viestinnän osalta todettiin, että tehokkain ja 
varteenotettavin viestintäkanava nopeatempoisessa ja toiminnallisessa hanketyössä on 
sosiaalinen media. Eniten haasteita on koettu olevan kansallisen hankkeen 
viestinnässä, paikallisen ja kansallisen viestinnän vastavuoroisuudessa sekä lehdistön 
ja muun median kanssa tehdyssä yhteistyössä (liite 3). Hankkeessa olisi päästy entistä 
parempaan levittämistyöhön erillisellä viestintäresurssilla sekä kansallisella että 
paikallisella tasolla. 

 

3.1.2 Arviointi 

Hankkeessa on toteutettiin hankeraportointia kuukausittain suoraan Sosiaali- ja 
terveysministeriön hankesalkkuun. Lisäksi hankkeesta julkaistiin väliraportti 
loppusyksystä 2017 sekä loppuraportti loppuvuodesta 2018.  
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Arviointia hankkeessa on toteutettu sekä ulkoisesti että sisäisesti. 
Vaikuttavuusarvioinnista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jonka 
toteuttamisessa on ollut mukana osahankkeen aluekoordinaattori omista 
tutkimuslähtökohdistaan käsin. Sisäisessä arvioinnissa on toteutettu erilaisia 
tapahtumakohtaisia kyselyitä koskien asiakaskokemuksia ja –palautteita (mm. liite 4), 
SWOT –analyysit hankkeen alussa ja lopussa työ- ja ohjausryhmälle sekä 
hankeprosessin arviointia työryhmille sekä hanketyöntekijöille (liite 3). 
Arviointimateriaaleja säilytetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin/Aksilan toimesta.  

Hankkeessa toteutettiin myös yksi opinnäytetyö Seinäjoen Ammattikorkeakouluun: 
Yhteinen jääkaappi – Vaihtoehto perinteisille ruokajonoille (2019) (Ilola, Essi & 
Koivusalo, Maiju). 

Lisäksi hankkeesta on dokumentoitu kokousmuistioita työ- ja ohjausryhmien 
kokoontumisista sekä tapahtumien järjestelyyn liittyvien työryhmien kokoontumisista. 
Hankkeesta on laadittu laajasti esittelymateriaaleja (painomateriaaleista roll upit ja 
esitteet) sekä Power point –esityksiä. Lisäksi koulutuksista ja tapahtumista on kerätty 
osallistujalistoja. Kaikki dokumentoitu materiaali säilyy Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin/Aksilan omistuksessa sekä Seinäjoen kaupungin pilottikeittiön 
Toimintojentalon hallussa niiden toimintojen osalta, joissa he ovat myös olleet 
järjestäjinä. Osallistujalistoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.  

Sähköisesti hanke on dokumentoitu hankkeen internet-sivuille, Facebookiin sekä 
Instagramiin. Sosiaalisen median kanavien käyttöoikeudet ovat toistaiseksi 
hanketyöntekjiöille, mutta niiden käyttöoikeudet siirretään yhteisen keittiön toimijoille 
hankkeen päättyessä.  

 

4 Opit ja palautteet 

Hankkeen suuntaa antavan prosessiarvioinnin mukaan (liite 3) (N=7, vastaajina 
ohjaus- ja työryhmä sekä hanketyöntekijät) hankkeen tavoitteet saavutettiin 
vähintäänkin hyvin. Parhaiten edistimme monialaisen työn toimintakulttuuria ja toiseksi 
parhaiten osallisuuden kokemusta ja yhteisöllisyyttä. Arvioinnin mukaan hankkeessa oli 
enemmän tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä edistäviä tekijöitä kuin sen 
saavuttamiseen haittaavia esteitä. Tavoitteiden saavuttamista ovat edistäneet selkeä 
tarve parempaan, riittävä henkilöstöresurssi, kohderyhmän hyvä tavoitettavuus, 
hanketyöntekijöiden kekseliäisyys, toiminnan hyte-keskeisyys, ammattilaisten 
saaminen yhteiseen keittiöön ja toimijoiden sitoutuminen toimintaan. Hankkeen 
toiminallisuuden osalta parhaiten tavoitteiden toteutumista palvelivat yhdessä 
tekeminen, terveellisen ruoan valmistaminen sekä yhteisöllisyyden tukeminen. 
Toisaalta koettiin, että tavoitteiden toteutumista haittasi se, että kohderyhmiä oli myös 
haasteellista tavoittaa. Lisäksi haasteiksi luokiteltiin myös minimaalinen aikaresurssi 
lyhyeen hankeaikaan nähden, toimintakulttuurin muuttumisen hitaus sekä asenteiden 
ja arvojen erilaisuus eri organisaatioiden välillä. 

Osahankkeen on katsottu tavoittaneen parhaiten maahanmuuttajanaisia ja –miehiä, 
yksinäisiä naisia, työttömiä naisia ja miehiä, ikäihmisiä (naiset), sekä yksinäisiä miehiä 
ja ikäihmisiä (miehet). Heikoimmassa asemassa olevien näkökulmasta katsottuna 
koetaan, että parhaiten on edistetty uusi toimintatapoja ja –kokeiluja, lisätty 



 

     

 

Loppuraportti Sivu: 32 (38) 

Yhteinen keittiö Etelä-Pohjanmaa, 
Seinäjoen pilotti 

ravitsemusosaamista/terveellisen ruoan saantia sekä vahvistettu yhteisöllistä 
toimintaa.  

Hankkeen aikaansaamia muutoksia kohderyhmän arkeen tarkastellessa on havaittu, 
että asukkaita tavoitetaan entistä enemmän, uusia yhteisöllisiä ryhmiä on syntynyt ja 
yhdessä tekemisen toimintakulttuuri on vahvistunut. 

Hankkeista nousseita uusia hyviä käytäntöjä arvioidessa koetaan, että ne ovat 
sisällöiltään monipuolisia. Lisäksi niiden levittäminen koetaan helpoksi, koska tarpeet 
näihin käytäntöihin ovat nousseet asukkaista itsestään. Levittämistyötä toisaalta 
haastaa aikaresurssi sekä aktiivisen tahon puuttuminen jatkossa.  

Yleisesti hankkeen aikana havaittiin, että kentän eri alojen ammattilaisilla ovat 
aikaresurssit vähissä. Näin ollen uuden Yhteisen keittiö -toiminnan aloittaminen vaatii 
aluksi panostusta ja tukea, mutta uuden toimintakulttuurin käynnistyttyä tilanne 
helpottaa ja melko nopeasti jopa säästää eri toimijoiden resursseja, kun työtä 
tehdään yhdessä. Yhdessä tekemisen toimintakulttuuri ei ole riippuvainen rahallisista 
resursseista, vaan halusta kokeilla uusia tapoja tehdä asioita yhdessä. Yhdessä 
tekemisen aloittamista helpottaa myös yhteisiin arvoihin sitoutuminen (Yhteisen 
keittiön arvot), mitkä eivät ole minkään tahon/toimijan omat arvot. Hankkeessa myös 
huomattiin, että osallisuutta koetaan eri tavoilla, ja siksi asukkailla tulisi olla tarjolla 
mahdollisimman erilaisia kokoavia toimintoja (vaikuttaminen, auttaminen, yhdessä 
tekeminen). Vaikka Yhteisessä keittiössä ei välttämättä tarvita ruokaa, on se kuitenkin 
tekijä, joka kutsuu ihmisiä yhteen ja mahdollistaa toisten ihmisten kohtaamisen sekä 
muiden asioiden käsittelyn sen kautta. Toimintaan tulisi liittää yhä enemmän 
hävikkiruokatoimintaa, mikä sai suurimman suosion osahankkeessamme. 

Yksi hankkeen suurimmista haasteista liittyy hankkeen organisoitumiseen kahteen eri 
organisaatioon budjettien ja työntekijöiden osalta. Tämä haastoi hankkeen omaa 
yhdessä tekemisen toimintakulttuuria. Lisäksi hankkeen lyhyt toiminta-aika ei 
vastannut realistisesti hankkeen tavoitteita.  

Monialaisen työn toimintakulttuurin vahvistuessa hankearvioinnin mukaan eniten, 
voidaan todeta, että sen vaikutukset nähdään todennäköisesti pitkällä aikavälillä myös 
palveluiden yhdenvertaisuudessa sekä terveyserojen kaventumisessa, sillä eri 
ammattilaisten tekemä yhteistyö sekä Yhteinen palvelupäivä –konsepti lisäsivät myös 
palveluiden sekä terveysinformaation saatavuutta. 

 

5 Pysyvä toiminta ja jatkotoimet 

5.1 Siirtyminen pysyvään toimintaan 

Hankkeen juurruttamiseksi on laadittu alueellinen juurruttamisuunnitelma, jota 
ajatellen on hankeaikana jo ryhdytty alustaviin toimenpiteisiin. Etelä-Pohjanmaalla 
Yhteinen keittiö -kärkihankkeen toiminta liitetään osaksi maakunnallista hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen työtä sekä strategiaa. Keskeisinä hankeajan 
juurrutustoimenpiteinä voidaan pitää hankeaikana toteuttamiamme maakunnallisia 
kiertueita: Kyläkiertue keväällä 2018 sekä maakuntakiertue syksyllä 2018. 
Kyläkiertueella Yhteinen keittiö tutustui kolmeen kyläyhteisöön ja esitteli konseptia 
vierailuilla. Maakuntakierroksella kuntia informoitiin konseptista sekä autettiin alkuun 
oman Yhteisen keittiön suunnittelussa. Tässä työssä hyödynnettiin hankkeen omia  
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toimintamalleja. Maakuntakierros tavoitti yhteensä 66 eri alojen toimijaa, jotka oli 
koottu yhteiselle aamiaiselle.  

Laaja-alainen hankeviestintä on myös toiminut tärkeässä roolissa sekä konseptin 
levittämisessä että juurruttamisessa, jota on tehty sekä monikanavaisesti että 
kohdennetusti. 

Hankkeessa syntyneet toimintamallit eli hyvät käytännöt on siirretty Innokylään 
(www.innokyla.fi), missä ne ovat julkisesti kaikkien hyödynnettävissä. Lisäksi 
toimintamalleista laadittiin painomateriaali, jota voi hyödyntää uuden toiminnan 
käynnistämisessä. 

Juurruttamista maakunnallisiin rakenteisiin on tehty perehdyttämällä maakunnan 
osallisuuden teeman vastuuvalmistelijaa Yhteisen keittiön periaatteisiin sekä kerätty 
yhteistä tietoa kentältä osallisuustyön edistämiseksi. Maakunnallista juurruttamista on 
tehty myös eri kärkihankkeiden kanssa tehdyn yhdyspintatyön kanssa ja sitä kautta 
osoitettu kykymme toimia laajasti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn 
keskiössä.  

Juurruttamisen osalta keskeistä ovat uudet maakuntarakenteet. Lisäksi tarvitaan 
rahallista resurssia käytännön kansalliseen ja maakunnalliseen koordinaatioon, että 
juurruttamista voidaan jatkaa hankeajan päättymisenkin jälkeen. Kansallisen ja 
maakunnallisen koordinaation avulla voimme jatkaa konseptin markkinointia sekä 
koordinointia. Olemme olleet yhteydessä myös esim. Terve kunta! –verkostoon asian 
eteenpäin viemiseksi. 

Käytäntöjen juurruttamista tehdään myös keittiöyksiköiden sekä toimintakulttuurin 
omaksuneiden ammattilaisten kautta. Tähän tarjoaa tukeaan myös jatkossa 
kansallinen Yhteisten keittiöiden verkosto, joka rakentui ja laajeni hankkeen aikana.  

 

5.2 Jälkiarviointi ja avoimet tehtävät  

Hankkeen siltaustoimenpiteet tulee määritellä ja siltausta varten on varattava 
riittävästi resurssia. Konseptin rooli tulevissa maakunnissa sekä osallisuustyön että 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä kaipaa tarkennuksia.  

5.3 Ideoita jatkokehitykselle 

Yhteinen keittiö –konseptin juurruttaminen on tärkeää sekä kansallisella, 
maakunnallisella että kunnallisella tasolla.  

Vesote –kärkihankkeen kanssa alueellisesti ideoitu sähköinen hyvinvoinnin 
palvelukartta voisi tulevaisuudessa sisältää myös kaikki Yhteiset keittiöt 
karttapalveluna, josta asukkaat voisivat nähdä keittiöt, joissa saa osallistua 
yhteisölliseen toimintaan, syödä terveellistä ruokaa sekä vastaanottaa jalkautuvia 
palveluita.  

Kansallinen konsepti tulisi myös painattaa oppaaksi, mitä olisi hyvä jakaa pdf-
muodossa verkossa. Konseptista voisi järjestää jopa workshoppeja ympäri Suomea, 
joiden avulla yhteisöt saisivat käytännön esimerkkejä siitä, miten Yhteisen keittiön 
voisi perustaa oman yhteisön keskelle.  

 

 

http://www.innokyla.fi/
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6 Liitteet 

Taulukko 1: Liitteet 

Liite Liitteen nimi 

1. Päivitetty hankesuunnitelma 

2. Hyvät käytännöt -arviointi 

3. Hankeprosessin arviointi 

4. Yhteinen palvelupäivä -arviointi 

5. Riskitaulukko 

 

 

 


