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Loppuraportti  

Yhteinen keittiö –hanke (2017-2018)     

Yhteenveto 

Yhteinen keittiö -hanke on ollut osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa 
hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta  

-kärkihanketta ja sen kokonaisuutta Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön. Hankkeen 
tavoitteena oli jakaa hyviksi todettuja käytäntöjä muiden käyttöön parastettaviksi sekä 
houkutella ihmiset pitämään itsestään ja toisistaan parempaa huolta. 

Kirkkohallituksen koordinoima Yhteinen keittiö -hanke on pyrkinyt osaltaan 
vastaamaan ihmisiä yhdistävään tarpeeseen tulla kuulluksi ja kohdatuksi - osallisiksi 

hyvästä elämästä. 

Yhteinen keittiö -toimintamallin mukaan kyseessä on ihmisiä yhteen kokoava tila tai 
toiminta, jonka edullinen tai maksuton ruoka sekä mielekäs toiminta kutsuu paikalle 

ihmisiä kaikista yhteiskuntaryhmistä. Yhteisessä keittiössä tekeminen lähtee 
yhteisöstä ja kävijöistä. Yhteisissä keittiöissä kävijät suunnittelevat ja toteuttavat 

toimintaa yhdessä paikallisten ammattilaistoimijoiden kanssa. Kävijät päättävät mitä 
Yhteisessä keittiössä tehdään ja toimintaa ohjaavat osallistujat itse.  

Yhteinen keittiö -hankekokonaisuuden osatoteuttajat 1.1.2017-31.12.2018:  

• Kirkkohallitus (hankehallinnointi ja valtakunnallinen koordinointi) 

• Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr (HDL)  

• Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry  

• Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry (MKNK)  

• Marttaliitto ry 

• Porvoon pilotti: Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry (Tatsi) 

• Tampereen pilotti: Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri PSHP,  

Tampereen kaupunki ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy 

• Seinäjoen pilotti:  

Seinäjoen kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri EPSHP  

• Lahden pilotti: Lahden seurakuntayhtymä  

• Vihdin pilotti: Vihdin seurakunta.  

 

Valtakunnallinen hanke saavutti erittäin hyvin sille asetetut tavoitteet lyhyt kahden 
vuoden hankeaika huomioiden. Yhteinen keittiö -toimintamalli levisi eri puolille 

Suomea ja lähes kaikkiin maakuntiin. Vuoden 2018 lopussa toiminnassa on 
yhteensä 40 Yhteistä keittiötä ja lisäksi yli kymmenellä paikkakunnalla suunnitteilla 

tai kehitteillä. Yhteiset keittiöt jatkavat toimintaansa hankekauden jälkeen 

paikallisissa rakenteissa ja valtakunnallisena verkostona. 
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Yhteinen keittiö toimintamalli toteutti uutta toiminnallista konseptia, joka yhdisti 

kuntalaiset, kolmannen sektorin ja seurakunnan toimijat sekä kunnan sote-

palvelut. Yhteinen keittiö toimi eri organisaatioiden toimijoiden ja hallintorajojen 

ylitse vahvistaen samalla paikallista yhdessä tekemisen toimintakulttuuria 
kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.  

Yhteinen keittiö -hankkeen avulla edistettiin kokonaisvaltaista kuvaa ihmisestä ja 

osallisuus alettiin nähdä osana terveyttä.  Yhteinen keittiö toimi arvoneutraalina 
alustana ”ei kenenkään maalla” erilaisille palveluille (esim. sosiaalityöntekijät, 

terveydenhoitajat, velkaneuvojat, Kela, työvoimapalvelut, parturi), jotka 
jalkautuivat ihmisten keskelle. 

 

Hanke vahvisti pilottipaikkakunnilla ja uusilla paikkakunnilla asukkaiden 
osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä mahdollisti hyvän tekemistä. 

Yhteisessä keittiössä toteutui kohtaaminen, tunnustuksen saaminen, jakaminen ja 
merkityksellinen tekeminen. Osallistujat saivat myös konkreettisia työkaluja arjessa 

jaksamiseen ja selviämiseen. Hankkeen osallisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin 

raportti on erikseen luettavissa Innokylässä Yhteinen keittiö -hankkeen 
materiaaleissa. 

Pienellä hankerahoituksella saatiin lyhyenä hankeaikana paljon aikaan ja 
toteutettiin monimuotoisesti erilaisia kokeiluja. Hankkeen pilottipaikkakunnilla 

syntyi ja kehitettiin olemassa olevien hyvien käytäntöjen lisäksi uusia Yhteinen 
keittiö -konseptin mukaisia toimintamalleja ja -käytäntöjä, joita levitettiin edelleen. 

Pilotit toimivat mentoreina uusille Yhteisille keittiöille. Toimintamalleja ja Yhteisen 

keittiön muita materiaaleja on tallennettuina Innokylään, josta ne ovat kaikkien 
katsottavissa ja käyttöön otettavissa. 

Hankerahoitusta käytettiin Yhteinen keittiö toimintamallin ja toiminnan 
kehittämiseen ja levittämiseen varsinaisen keittiötoiminnan tapahtuessa 

paikallisissa rakenteissa yhdessä tekemällä ja olemassa olevilla resursseilla. 
Toimintamallin juurruttaminen on tärkeää valtakunnallisella, maakunnallisella ja 

kunnallisella tasolla. Jatkossa on tärkeää huolehtia syntyneen verkoston 

ylläpitämisestä ja tarvitsemasta tuesta. 

Yhteinen keittiö hankekonsortio kiittää lämpimästi kaikkia hankeyhteistyöhön ja 

kumppanuuteen osallistuneita ja liittyneitä tahoja. Työ osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistamiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi jatkuu.  
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1 Tulokset ja vaikuttavuus 

1.1 Tausta 

Ihmisellä on tarve kuulua joukkoon, johonkin ryhmään. Yhteisö kannattelee myös 
erilaisten elämänmuutosten ja haasteiden keskellä. Ruoka toimii valuuttana ja 

sisäänheittotuotteena. Erilaiset kohtaamisen paikat antavat ratkaisuja ihmisten 
yksinäisyyteen ja osattomuuteen sekä kokemusmaailmojen eriytymiseen. Yhdessä 
toimimalla voidaan löytää ratkaisuja useisiin erilaisiin ihmistä askarruttaviin 

kysymyksiin. Yhteisöllisten alustojen rakentaminen ja vahvistaminen on ensiarvoisen 
tärkeää.  

Yhteinen keittiö on ihmisiä yhteen kokoava tila tai toiminta, jossa on edullista tai 
maksutonta ruokaa sekä toimintaa ja mielekästä tekemistä. Yhteinen keittiö on 

avoinna kaikille ja kutsuu paikalle ihmisiä kaikista yhteiskuntaryhmistä. Yhteinen 

keittiö toimii kohtaamispaikkana alueen eri-ikäisille ja eri taustaisille, jotka eivät 
muuten kohtaisi toisiaan. Yhteinen keittiö kokoaa ihmisiä mielekkääseen toimintaan 

ruuan äärelle. 

Yhteisen keittiön toteuttajina ja paikallisina toimijoina voi olla muun muassa kuntia, 

järjestöjä, seurakuntia, yrityksiä, sairaanhoitopiirejä ja oppilaitoksia. Yhdessä 
tekeminen kaikkien toimijoiden kanssa on voimavara. Kun eri toiminnot nivotaan 

yhteen ja vältetään päällekkäisyyksiä, saadaan alueen resurssit tehokkaaseen 
käyttöön. Yhteisen keittiön ylläpitokuluista voi vastata esimerkiksi kunta tai seurakunta 

yksin tai yhdessä järjestöjen kanssa. Yhteinen keittiö voi toimia asukastalossa, 

kylätalossa, toimintakeskuksessa tai hyvinvointikeskuksessa tai se voidaan perustaa 
tyhjillään olevaan tilaan. 

Yhteisessä keittiössä tekeminen lähtee yhteisöstä ja kävijöistä. Yhteisissä keittiöissä 
kävijät suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhdessä paikallisten ammattilais-
toimijoiden kanssa. Kävijät päättävät mitä Yhteisessä keittiössä tehdään ja toimintaa 

ohjaavat osallistujat itse. Yhteiseen keittiöön on helppo tulla ja siellä voi myös vaan olla 

omana itsenään. “Asiaton oleskelu on sallittua.” Yhteinen keittiö tarjoaa 

mahdollisuuden kokemusten jakamiseen ja itselle tärkeän tiedon saamiseen.  
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1.2 Tavoitteet ja tulokset 

Yhteinen keittiö -hanke edistää hankesuunnitelman mukaan hallituksen ”Edistetään 
terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta” -kärkihankkeen 

tavoitteiden saavuttamista. Painopiste on hyvien käytäntöjen levittämisessä ja 
juurruttamisessa sekä hyvien käytäntöjen kohdentaminen erityisesti väestöryhmiin, 
joissa hyvinvointi ja/tai terveys ovat keskimääräistä huonompia. Kärkihankkeen pitkän 

aikavälin tavoitteena onkin hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen kohentamalla 
matalan sosioekonomisen tason ryhmien hyvinvointia ja terveyttä. 

Yhteinen keittiö -toimintamallin leviäminen maakuntiin 

Yhteinen keittiö -hankkeen valtakunnallisena tavoitteena oli, että hankekauden 
loppuun mennessä jokaisessa kahdeksassatoista maakunnassa on vähintään kahdella 

paikkakunnalla Yhteinen keittiö, joka vahvistaa osallisuutta ja ehkäisee yksinäisyyttä.  

Yhteinen keittiö -toimintamalli on levinnyt maakuntiin hankekauden lyhyys ja 

toimintamallin kehittämiseen tarvittu aika huomioiden hyvin. Lähes jokaisessa 
maakunnassa toimii tai on kehitteillä Yhteinen keittiö.  Leviäminen eteni sykäyksittäin 

ja ajoittain hitaammin kuin alun perin oli suunniteltu, hitaimmin leviäminen tapahtui 
Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Pohjanmaalla. Tavoitteena oli 36 Yhteistä keittiötä 
vuoden 2018 loppuun mennessä. Yhteinen keittiö on monistettu viidestä pilotista 21 

uudelle paikkakunnalle ja kehitteillä tai suunnitteilla kymmenessä siten, että 
toimintamalli on muokattu eri alueiden erityispiirteiden, resurssien ja toiveiden 

mukaan. Joillakin paikkakunnilla jo useampi Yhteinen keittiö, esimerkiksi Tampereella 

kuusi, Lahdessa viisi, Porvoossa kaksi, Seinäjoella kolme, Vihdissä kaksi ja Kangasalla 
kaksi Yhteistä keittiötä; Yhteensä käynnissä olevia Yhteisiä keittiöitä on 40. Yhteinen 

keittiö -verkostoon kuuluvat paikat jatkavat toimintaansa ja uusia Yhteisiä keittiöitä 
syntyy vielä varmasti hankekauden päättymisen jälkeen.   

Yhdessä tekemisen toimintakulttuurin vahvistaminen 

Vaikka hankesuunnitelmaan eikä tavoitteisiin oltu suoraan kirjattu uudenlaisen 

yhdessä tekemisen toimintakulttuurin synnyttämistä ja vahvistamista, niin tämä oli 
keskeinen osa koko hankkeen päämääriä ja sisältöä. Yhdessä tekeminen oli 
edellytyksenä hankkeen muiden tavoitteiden saavuttamiselle. Yhteinen keittiö -

toimintamallilla haettiin uudenlaista konseptia, joka yhdistää kuntalaiset, yhdistys- ja 
järjestötoimijat, seurakunnan eri toimijat sekä kunnan sote-palvelut. Yhteinen keittiö 

toimii eri organisaatioiden hallintorajojen ylitse vahvistaen samalla paikallista 
yhdessä tekemisen toimintakulttuuria asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. 
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Osallisuuden kokemuksen vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen 

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan Yhteinen keittiö -hankkeen osatavoitteena 
oli yhteisöllisyyttä luovien toimintojen laajentaminen ja juurruttaminen osaksi 

ihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä ja kestävää kehitystä, mukaan 
lukien yhteinen ruoan laiton opettelu, yhteinen ruoan laitto, yhteinen ateriointi, 
yhteinen toimiminen. 

Kansalaisten vapaehtoisuuden ja vertaisuuden vahvistaminen  

Yhteinen keittiö tarjosi tavoitteensa mukaisesti toimijoille ja asukkaille 

mahdollisuuksia omaehtoiseen vapaehtoistoimintaan ja vertaisuuteen.  
Yhteisessä keittiössä sai toimia omien kiinnostustensa ja toiveidensa mukaisesti. 
Merkityksellinen tekeminen oli myös avain osallisuuden kokemuksille. Tai voi vain olla 

ja oleilla sloganin ”asiaton oleskelu on sallittua” mukaisesti. 

Tavoitteena eriarvoisuuden väheneminen 

Hankkeella pyrittiin tavoitteensa mukaisesti tasoittamaan erilaisten ihmisryhmien 
välisiä eroja. Yhteinen keittiö on tila tai paikka, joka on avoinna kaikille ja kutsuu 

paikalle ihmisiä erilaisista yhteiskuntaryhmistä. Yhteinen keittiö ei saa olla leimaava 
paikka eikä tarkoitettu vain määritellylle kohderyhmälle. Nämä periaatteet 
mahdollistivat toteutuessaan eriarvoisuuden kokemuksen vähentymistä.  

Toiminta-alustana terveys- ja sosiaalipalveluille 

Yhteinen keittiö hankkeen tavoitteena oli, että maakuntakeittiöt tarjoavat paikan 

yhteistyökuntien terveys- ja sosiaalipalveluiden jalkautumiselle ja palveluiden 
osittaiselle siirtämiselle keittiön yhteyteen kunnan tarpeiden mukaan.  Yhteinen 
keittiö toimikin tavoitteensa mukaisesti arvoneutraalina alustana erilaisille palveluille. 

Hävikkiruoan hyötykäyttö 

Hankkeen tavoitteena oli muiden tavoitteiden lisäksi mahdollisuuksiensa mukaan 

edistää hävikkiruoan hyötykäyttöä. Joissakin Yhteisissä keittiöissä hävikin 
hyötykäyttö oli luonteva osa Yhteisen keittiön kokonaisuutta, joissakin sitä ei käytetty 

juuri lainkaan. Etenkin uusien Yhteisten keittiöiden kohdalla hävikin hyötykäyttö 
mahdollisti kustannussäästöjä samalla kun se tarjosi ekologisen näkökulman ja 
mahdollisti yritysyhteistyön paikallisten ruokakauppojen kanssa. 
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1.3 Hyödyt ja vaikuttavuus   

 

Osallisuuden kokemus yhteisen keittiön osallistujilla (Marko Nousiainen, Sokra) 

Yhteisen keittiön osallistujien osallisuutta arvioitiin kyselytutkimuksella, joka 

toteutettiin eri paikkakunnilla kevään ja syksyn 2018 aikana. Kysely kohdistui kaikkiin 
toiminnassa mukana oleviin henkilöihin, ja sen tarkoituksena oli arvioida, miten 
Yhteinen keittiö vaikuttaa ennen kaikkea osallistujiensa osallisuuden kokemuksiin. 

Kyselyaineiston käytännön keräämisen toteuttivat paikallisia yhteisiä keittiöitä 

pyörittävät henkilöt, ja vastaukset kerättiin arkipäiväisen toiminnan ohessa. 

Kaikkiaan vastauksia kerättiin 16 paikkakunnalla: Helsingissä, Janakkalassa, 
Jyväskylässä, Kangasalla, Lahdessa, Nastolassa, Oulussa (ja Haukiputaalla), 

Pielavedellä, Porissa, Porvoossa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, 
Vihdissä (ja Nummelassa) sekä Ähtärissä. Kysely toteutettiin kaksivaiheisena, minkä 
tarkoitus oli todentaa toiminnan osallisuusvaikutuksia. 

Osallisuutta mitattiin kyselyssä kysymyspatterilla, jossa oli 17 väittämää, jotka 
yhdistelivät osallisuutta mittaavan indikaattorin kysymyksiä (vrt. Leemann 2018, 14) 

luottamusta ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää arvioiviin väittämiin. Vastaajia 
pyydettiin arvioimaan viisiportaisella Likertin asteikolla, ovatko he samaa vai eri 
mieltä väittämien kanssa. (1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Kaikkiaan 

kyselyyn tuli vastauksia 858 kappaletta. Näistä 675 oli eri henkilöiden vastauksia, ja 
123 vastausta oli vaikutuksista viestivää aineistoa, eli samojen henkilöiden vastauksia 

ensimmäisessä ja toisessa kyselyvaiheessa. Seuraavassa esitetään kyselyn 

keskeisimmät tulokset.    

Kyselyn perusteella yhteiset keittiöt kykenevät houkuttelemaan mukaan toimintaan 
eri-ikäisiä ihmisiä 12-vuotiaista aina 97-vuotiaisiin, mutta suuri osa osallistujista on 
eläkeiässä. Noin 70 % vastaajista on eläkeläisiä, hieman yli 10 % on töissä ja alle 20 % 

työttömänä tai työllistämistoimenpiteessä. Noin kaksi kolmannesta osallistujista on 

naisia. Vaikka tyypillisestä osallistujasta piirtyykin vastauksissa selvä profiili, 

yhteisissä keittiöissä käy ihmisiä eri yhteiskuntaryhmistä. Sitä voi pitää 
onnistumisena.   

Tyypillinen osallistuja käyttää myös terveys- ja hyvinvointipalveluja varsin paljon. 71 

% vastaajista oli käyttänyt terveyskeskusten palvelua edellisen kahden kuukauden 
aikana. Toimeentulotukea oli hakenut tai saanut noin neljännes kaikista vastaajista, 

mikä on kolme kertaa suurempi osuus kuin koko väestössä. Kelan kuntoutuspalveluja 
oli käyttänyt noin 27 % vastaajista. Mielenterveyspalveluja oli tarvinnut noin 15 % 

vastaajista ja päihdepalveluja 7 % vastaajista. Seurakuntien diakoniatyön palveluja 



 

     

 

Loppuraportti Sivu: 5 (37) 

Yhteinen keittiö –hanke  

oli käyttänyt jopa 38,5 %. Toisaalta vain alle kolmasosa vastaajista ei ollut käyttänyt 

muita kuin terveyskeskusten palveluja edeltävän kahden kuukauden aikana.  

Toisin sanoen erilaisten tukien tai palvelujen tarve on vastaajilla varsin korkea. Tästä 

huolimatta yhteisten keittiöiden osallistujat tuntevat olevansa varsin hyvin osallisia 
(ks. kaavio. 2).     

           Kaavio 1. Osallisuuden taso yhteisen keittiön kävijöillä 

 

Osallisuuden kokemusta mittaavan kysymyspatterin vastauksista käy ilmi, että 

useimmat vastaajat kokevat tuntevat elämänsä ja päivittäiset tekemisensä 
merkitykselliseksi, luottavat muihin ihmisiin, saavat tarvittaessa apua, tuntevat 

kuuluvansa yhteisöihin ja kokevat sosiaaliset suhteensa varsin myönteisesti. He 
kokevat pystyvänsä tavoittelemaan tärkeänä pitämiään asioita ja useimmiten 
vaikuttamaan myös elinympäristöönsä. Vain päätöksentekoon luottamisesta ja 

sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ymmärrettävyydestä ei osata muodostaa 

kantaa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen ei suurin osa vastaajista 

osallistu. Osallisuuden taso yhteisen keittiöiden käyttäjillä onkin selvästi korkeampi 
kuin esimerkiksi ESR –hankkeiden työelämän ulkopuolella olevilla osallistujilla (vrt. 
Leemann ym. 2018, 33). 

Vastaajien yleisesti korkea osallisuustaso ei luultavasti ole seurausta yhteisten 

keittiöiden toiminnasta. Tasoa selittää todennäköisemmin vastaajien korkea keski-

ikä. Myös tyytyväisyys sosiaali- ja terveyspalveluihin yleisesti on kyselyssä yhteydessä 

osallisuuden kokemisen tasoon. Joka tapauksessa yhteiset keittiöt näyttävät olevan 
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hyvin tärkeitä osallistujille. Yli 91% vastaajista haluaa olla mukana toiminnassa myös 

tulevaisuudessa.  

Kyselyssä kartoitettiin myös erilaisia osallistumiskokemuksia. Yhteisten keittiön 

mahdollistamista kokemuksista erityisesti mahdollisuus auttaa muita on 
tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä myönteisiin osallisuuden kokemuksiin: 
esimerkiksi merkityksellisyyden kokemukseen ja positiivisiin toimijauskomuksiin. 

Tämä havainto on hyödyllistä ottaa huomioon yhteisten keittiöiden toimintaa 
kehitettäessä jatkossa. Mahdollisuudet muiden auttamiseen näyttävät voivat lisätä 

osallisuutta muuta toimintaa tehokkaammin, sillä ne usein koetaan hyvin 
palkitsevina vapaaehtoistoimijoiden keskuudessa.      

Kyselytutkimuksella pyrittiin todentamaan myös yhteisen keittiön vaikutuksia 

osallistujien osallisuuden kokemukseen vertailuajankohtana, touko- ja lokakuun 
2018 välisenä aikana. Osallisuuden kokemisen muutokset eivät kyselyssä ole kovin 

selkeitä. Tähän on todennäköisesti syynä suhteellisen lyhyt vertailujakso. Toisaalta 
vastaajien osallisuuden lähtötasokin on melko korkea, joten sen nostaminen voi olla 

vaikeaa.   Ainoa varteenotettava näyttö yhteisten keittiöiden vaikutuksista 
osallisuuden kokemukseen, joka vaikuttavuusaineistolla voitiin osoittaa, koski 
kokemusta yhteisöihin kuulumista ja luottamusta muihin ihmisiin. Nämä olivat 

nousseet keskimäärin noin neljä prosenttiyksikköä. Vastaajien osallisuuden tason 
voidaan tulkita vertailuajankohtana lisääntyneen sosiaalisten kontaktien suhteen. 

Vaikka muutos on kokonaisuutena tarkastellen pieni, ovat nämä havainnot 
merkityksellisiä. Yhteisöllisyyden edistäminenhän on yksi Yhteinen keittiö -hankkeen 

keskeisimmistä tavoitteista.  

Osallisuuden kokemisen muutos vastaajilla on myös melko selkeästi 
sukupuolittunutta. Vaikutuksia todentavassa aineistossa useimpien naispuolisten 

vastaajien osallisuuden kokemus oli keskimäärin kohonnut hieman. Miespuolisten 
vastaajien enemmistön osallisuuden taso taas oli pudonnut keskimääräinen noin 

prosenttiyksikön. Toisin sanoen yhteinen keittiö näyttää lähes kyselyn perusteella 
olevan systemaattisesti vaikuttavampaa naisosallistujien keskuudessa. Tähän voi olla 

monia syitä: Ensimmäinen ovat perinteiset käsitykset sukupuolirooleista – varsinkin 

kun enemmistä osallistujista on ikäihmisiä. Joillakin paikkakunnista keittiössä 
toimivat saattavat olla pelkästään naisia, ja miesten rooleja ovat esimerkiksi 

monitoimimies tai autokuski. Toiseksi naiset ovat myös usein aktiivisempia 
osallistumaan toimintaan erilaisissa rooleissa. Sukupuolikysymyksiin on syytä 

kiinnittää huomiota jatkossa, vaikka monet yhteiset keittiöt eri puolilla ovatkin jo 

pyrkineet kiinnittämään asiaan huomiota.  
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Vertailuajanjaksoilla myös useimpien tukien ja palvelujen viimeaikoina käyttäneiden 

osuus kaikista vastaajista oli laskenut, eniten Kelan kuntoutus- ja terapiapalveluiden 

käytössä sekä perustoimeentulotuessa. Laskua oli tapahtunut kaikkien muidenkin 

kysyttyjen palvelujen käyttämisessä pois lukien terveyskeskusten palvelut, jotka 
olivat pysyneet samalla tasolla, ja sosiaalitoimistojen palvelut, joiden käyttäjien 
osuus oli noussut hieman. Tosin tämä positiivinen muutos ei välttämättä johdu 

yhteisten keittiöiden toiminnasta. 

Lähde: Leemann, Lars, Isola, Anna-Maria, Kukkonen, Minna, Puromäki, Henna, Valtari, 

Salla & Keto-Tokoi, Anna 2018. Työelämän ulkopuolella olevien osallisuus ja 
hyvinvointi. Työpaperi 17/2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 

2 Toteutus 

2.1 Yleiskuva  

Yhteinen keittiö -hankkeen tarkoituksena oli mallintaa viiden pilotin avulla ja olemassa 

olevien hyvien käytäntöjen pohjalta Yhteinen keittiö -toimintamallin peruselementit. 

Yhteisen keittiön on kaikille avoin, helposti saavutettava yhteinen tila, joka vahvistaa 
osallisuutta ja ehkäisee yksinäisyyttä. Mallinnusvaiheen jälkeen hyviä käytäntöjä 

levitettiin ja tuettiin Yhteinen keittiö toimintamallin käyttöönottamista osaksi 
olemassa olevaa työtä Suomen jokaisessa maakunnassa.  

2.1.1 Hankkeen organisointi  

Yhteinen keittiö -hankkeen hallinnointi ja valtakunnallinen koordinointi kuului 
Kirkkohallitukselle, jonne palkattiin projektipäälliköksi Jaana Alasentie 1.2.17 alkaen. 

Hankkeen valtakunnallinen koordinointi -osio tarkoitti hankesuunnitelman mukaisesti 
yhtäältä hankehallinnointia ja hyvien käytäntöjen valtakunnallisen levittämisen 

koordinointia, joista vastasi Kirkkohallitus ja samalla hyvien käytäntöjen 
läpileikkaavien teemojen valtakunnallista levittämistä, josta vastasivat hankkeessa 

mukana olevat valtakunnalliset järjestöt. Nämä järjestöt ovat Helsingin 

Diakonissalaitos, Marttaliitto, EHYT ry sekä Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, jotka 
toivat hankkeeseen omaa erityisosaamistaan.  

Hankkeessa mukana olevilla pilottipaikkakunnilla (Porvoo, Lahti, Seinäjoki, Tampere ja 
Vihti) oli omat paikallisten, hankerahoitusta saavien organisaatiot ja niissä Yhteinen 

keittiö -hanketyötä tekevät työntekijät organisoimassa yhdessä tekemistä ja Yhteinen 
keittiö -toiminnan kehittämistä. Hankkeen tarkoituksena oli viiden pilotin avulla ja 
olemassa olevien hyvien käytäntöjen pohjalta Yhteinen keittiö -toimintamallin 

peruselementit, joita lähdettiin levittämään ja juurruttamaan. 
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   Kaavio 2. Yhteinen keittiö organisointi ja toteutus 

 

Johtoryhmä ja ohjausryhmä 

Hankkeella oli hankesuunnitelman mukaisesti johtoryhmä ja ohjausryhmä. Hankkeen 

projektiryhmään kuuluivat Tiina Saarela (Kirkkohallitus), Kalle Kuusimäki 
(Kirkkohallitus), Antti Hytti / Tuomas Tenkanen (Ehyt ry), Matti Helin / Antti Parviainen 

(Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö), Katja Pethman (Maa- ja Kotitalousnaisten 

Keskus ry), Kaisa Härmälä (Marttaliitto), Anna-Maria Isola (Sokra, THL) ja Jari Korelin 
(kokemusasiantuntija) sekä projektipäällikkö Jaana Alasentie (Kirkkohallitus). Tiina 

Saarela toimi johtoryhmän puheenjohtajana ja projektipäällikkö Jaana Alasentie toimi 
sihteerinä. Elina Palola tai Meri Larivaara sosiaali- ja terveysministeriöstä osallistui 

tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan johtoryhmän kokouksiin. Johtoryhmän 
tehtävänä oli ohjata ja seurata hankkeen tavoitteiden ja kustannusten toteutumista. 
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Hankkeen ohjausryhmässä oli jäseniä kaikista hankkeen toteuttajaorganisaatioista, 

STM:stä sekä muita asiantuntijoita. Kirkkohallitus, Helsingin Diakonissalaitos, 

Marttaliitto, EHYT ry ja Maa- ja kotitalousnaiset olivat nimenneet kukin ohjausryhmään 

yhden henkilön ja varahenkilön. Vastaavasti alueelliset konsortiot olivat nimenneet 
ohjausryhmään kukin yhden edustajan ja hänelle varaedustajan. Ohjausryhmään 
kutsuttiin lisäksi Tapio Pajunen Kirkkopalvelut ry:stä. Ohjausryhmä toimi 

toimintamallin kehittäjänä ja hankkeen yhdessä tekemisen välineenä, jossa 
työskenneltiin työpajamenetelmin. Yhteinen keittiö -hankkeen johtoryhmä ja 

ohjausryhmä toimivat säännöllisesti ja osa kokoontumisista toteutettiin Yhteinen 

keittiö pilottipaikkakunnilla. 

 

Kuva: ohjausryhmän työskentelystä Seinäjoella 13.11.17 (Kuvaajana Auli Pölönen) 

Valtakunnallisen projektipäällikön ja johto- ja ohjausryhmän lisäksi hankkeella on ollut 

alueellisia ohjaus- ja työryhmiä sekä kumppanuusverkostoja. Näistä voi lukea 
tarkemmin osahankkeiden omista raporteista Innokylässä. 

2.1.2 Hankkeen arvioinnin toteutus  

Yhteinen keittiö -hankkeessa toteutettiin hankeraportointia kuukausittain suoraan 

sosiaali- ja terveysministeriön sähköiseen hankesalkkuun. Lisäksi hankkeesta 

julkaistiin väliraportti loppuvuodesta 2017 ja loppuraportti joulukuussa 2018. Näiden 
lisäksi Yhteinen keittiö julkaisee artikkelikokoelmana oman julkaisun. 

Hankesuunnitelmassa ollutta UKK-instituutin RE-AIM-mallin pohjalta kehittävää 

vaikuttavuusarviointia ei Yhteinen keittiö -hankkeen osalta toteutettu, koska sosiaali- 
ja terveysministeriö päätti olla rahoittamatta tätä arviointi. Rahoittaja halusi keskittyä 

Yhteinen keittiö -hankkeen osalta terveyden- ja hyvinvoinnin vaikuttavuuden 
arviointikriteerien sijaan osallisuuden ja sen vaikutusten arviointiin. 

https://www.innokyla.fi/web/tyotila4787869/materiaalit
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Koko hankkeen osallisuuden ja vaikuttavuuden arviointi toteutettiin tiiviissä 

yhteistyössä Yhteinen keittiö- hankkeeseen loppuvuodeksi 2018 palkatun tutkija-

arvioija Erika Mäntylän sekä Sokran tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isolan ja 

arviointitutkija Marko Nousiaisen kanssa. Tästä on tehty erillinen raportti. 

2.2 Aikataulun toteutuminen 

Yhteinen keittiö -hanke toteutui pääsääntöisesti hankesuunnitelman mukaan ja 

aikataulussa, etenkin pilottipaikkakunnilla. Yhteinen keittiö -toimintamallin 
rakentaminen ja levittäminen lähtivät käyntiin odotettua hitaammin ja prosessit 

kestivät alun perin suunniteltua pidempään. Aluksi piti löytää yhteinen arvopohja ja 
yhteinen ymmärrys siitä mikä on Yhteinen keittiö ja mitkä ovat sen kriteerit.  

Toimintamallin levittäminen ja uusien Yhteisten keittiöiden syntyminen oli hidasta 

etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Pohjanmaalla. Haasteena oli löytää innostuneita 
paikallisia koordinaattoreita maakuntiin uusille paikkakunnille, kun hanke edellytti 

uudet Yhteiset keittiöt perustettavan ja kehitettävän paikallisesti olemassa olevilla 

resursseilla eivätkä kiinnostuneet tahot saaneet lainkaan hankerahoitusta. Myös 

maakunta- ja sote-uudisuksen hidas prosessi synnytti epävarmuutta ja 
muutosvastarintaa uutta toimintaa kohtaan. 

Suunniteltua hitaampi valtakunnallinen leviäminen vaikutti etenkin hankkeessa 

olevien valtakunnallisten toimijoiden koulutusten toteutusten käynnistymiseen niitä 
hidastaen esimerkiksi Marttojen ruokakurssit vapaaehtoisille eivät määrällisesti 

toteutuneet hankkeen aikana. 

Hanke teki alusta saakka laajaa yhteistyötä paikallisesti ja valtakunnallisesti sekä toi 
yhteen eri organisaatioiden ja alojen toimijoita, mikä edisti toimintamallin leviämisen 

ja muiden tavoitteiden toteutumista. 
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Kaavio 3. Yhteinen keittiö -hankkeen aikataulun toteutuminen 

 

 

 

 

 

 

 

Kevät 

2017

•Hankkeen käynnistyminen ja hankevalmistelut

•Yhteistyöverkostojen rakentaminen

•Lähtötilanteen kartoitus ja konseptointi-projekti (Picons / Antti Mikkilä)

Kesä 

2017

•Yhteinen keittiö visuaalinen ilme, logo ja verkkosivusto sekä markkinointimateriaalit

•Syksyn toiminnan suunnittelu ja 1.maksatushakemus AVI:lle

•Lähtötilanteen kartoitus jatkui

Syksy 

2017

•Arvotyöskentely ja Yhteinen keittiö -toimintamallin rakentaminen 

•Toiminnan kehittäminen ja lisääminen pilottikeittiössä

•Hyte-maakuntakierros kaikkiin maakuntiin, työpajat ja koulutukset sekä sote-makutyö

•Väliarviointi

Kevät 

2018

•Pilottikeittiöiden toiminnan vahvistaminen ja osallisuuskyselyn 1.vaihe

•Yhteiset keittiöt maakuntiin -levittäminen ja uusien Yhteisten keittiöiden mentoroinnit 

•Osallisuustyöpajakiertue ja vaikuttamistyöpajat

•Valtakunnallissa ja paikallisissa tapahtumissa, seminaareissa ja tilaisuuksissa 

Syksy 

2018

•Osallisuus- ja vaikuttavuusarvioinnin 2.vaihe, analyysit ja raportointi (Sokra ja Erika Mäntylä)

•Hankkeen loppuarviointi ja hankeraportointi sekä julkaisun kirjoittaminen yhdessä

•Toiminnan mallinnus ja juurruttaminen
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Taulukko 1: Hankkeen aikataulun toteutuminen 

Tarkistuspiste  Toteutunut  

Valtionavustuksen myöntäminen ”Edistetään terveyttä ja hyvinvointia ja 

vähennetään eriarvoisuutta”- kärkihanketta toteuttavaan Yhteinen keittiö -
hankkeeseen. Sosiaali ja terveysministeriö (STM). Haettu avustussumma 1,4 

miljoonaa euroa pienentyi päätöksessä 1 miljoonaan euroon.  

 

STM:n päätös 
28.11.16 

Yhteinen keittiö ohjausneuvottelu Kirkkohallituksen ja STM:n kanssa 12.12.2016 

sovittiin, että hankkeelle voidaan tarvittaessa ostaa Vantaan Yhteisen Pöydän 
palveluita Kirkkohallitukselle myönnettävästä rahoitusosuudesta. 

 

Päätös 12.12.16 

STM:n päätös valtionavustuksen saajan toimittaman selvityksen johdosta ja 

myönnetyn valtionavustuksen määrän jakautuminen avustuksen saajien 

kesken. Hankesuunnitelman hyväksyminen. 

 

STM:n päätös 
6.2.2016 

Yhteinen keittiö -hankkeen valtakunnallinen viestintäsuunnitelma  

(Kirkon tiedotuskeskus, asiantuntija Petra Honkaranta-Siivari) 20.12.2016, 

muokattu 22.6.2017 ja 13.7.2018. Hyväksytty johtoryhmän kokouksissa. 

Viestintä-

suunnitelma 

2017-2018 

Sopimus Harwa Marketing Oy, Ville Teikko: Yhteinen keittiö -hankkeen 

visuaalisen ilmeen ja logon toteuttamisesta sekä perusverkkosivuston 

suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. Graafinen ohjeisto, markkinointi-
materiaaleja (kortit ja roll-up) sekä verkkosivusto valmistuivat ajalla 6-8/17  

 

Kirkkohallitus ja 
Harwa Marketing 

Oy 12.6.2017 

Sopimukset Kirkkopalveluiden ja hankkeen eri toimijoiden (osahankkeiden) 

kanssa hankkeen toteuttamisesta 6/2018. Allekirjoitetut sopimukset 

tallennettuina Kirkon Domus-järjestelmässä ja osahankkeiden toteuttajilla. 

Sopimukset 

osahankkeiden   

osalta 6/2018 

Yhteinen keittiö -hankkeen konseptimääritys hankkeessa mukana olevien viiden 

pilotin pohjalta. Osahankkeesta erillinen projektisuunnitelma 1/2017.  

Toteutus Picons Oy, Antti Mikkilä helmikuu-kesäkuu 2017.  

Konseptin määritys raportti valmistunut 14.6.2017.  

Raportti hyväksytty johtoryhmässä 28.6.2017. 

 

Raportti 

hyväksytty 

28.6.2017 

STM:n päätös valtionavustuksen jakautumisen muuttamisesta hankkeessa: 

Eteläpohjalaiset kylät ry luovuttanut rahoitusosuutensa Seinäjoen kaupungille 

ja Seinäjoen seurakunta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 

hanketyöntekijän palkkaamista varten. 

 

STM:n päätös 

11.7.2017 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) / ylitarkastaja Jaana Jaakkolan 

päätös valtionavustuksen muuttamisesta Kirkkohallituksen kustannusten 

jakautumisen osalta. STM (Meri Larivaara 9.5.18) ja AVI (24.5.18) hyväksyivät 
tutkija-arvioija Erika Mäntylän palkkaamisen syksyksi 2018. 

 

AVI:n päätös 

24.5.2018 

Yhteinen keittiö -hankkeen osallisuuden seuranta-arvioinnin toteutus  

(1.kysely 4-5/18 ja 2.kysely 9-10/18) ja vaikuttavuusarvioinnin toteutus 9-11/18. 

kevät - syksy 

2018 

Hankkeen päättämisen ja tuotosten hyväksyminen johtoryhmässä 13.12.18 13.12.2018 

Hankkeen jälkiarviointi ohjausryhmässä 7.11.2018 ja johtoryhmässä 13.12.2018 13.12.2018 
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2.3 Toteutuneet kustannukset- ja resurssit 

2.3.1 Työmäärät ja tehtävien tekijät 

Kirkkohallituksessa oli hankerahoituksella palkattuna valtakunnallisen hankkeen 

projektipäällikkö 1.2.2017-31.12.2018. Lisäresursseiksi palkattiin vuonna 2018 
harjoittelija Yhteinen keittiö viestintätehtäviin ajalle 7.5.-24.6.18 ja 20-31.8.2018 sekä 
hankkeen osallisuuden ja vaikuttavuuden arviointia toteuttamaan tutkija-arvioija Erika 

Mäntylä ajalle 20.8.-19.12.2018. Mentorointia ja arvioinnin analysointi- ja toteutustukea 
saatiin Sokralta Anna-Maria Isolalta ja Marko Nousiaiselta. Lisäksi Petri Hilli (Sitra) ja Pia 

Polsa (Hanken) osallistuivat Yhteinen keittiö mallinnukseen ja kustannus-
vaikuttavuuden arviointiin mentoroinnilla (molemmilta yhteensä 6 tuntia). 

EHYT ry:ssä Yhteinen keittiö toiminta sijoittui aikuistyön osastoon, joka tarjosi 

toiminnalle muun muassa esimies- ja hallintopalvelut. Valtakunnallisesti toiminnasta 
vastasi aikuistyön suunnittelija. Yhteinen keittiö -toimintoja organisoivat käytännössä 

Helsingin ja Turun Elokolojen aluetyöntekijät. Heidän ja suunnittelijan työajasta 

suunnattiin määräosuus hankkeeseen. Yhteinen keittiö -hankkeen aikana EHYTistä 

mukana olleet työntekijät lähes kaikki vaihtuivat kertaalleen. Helsingin Elokolon 
pitkäaikainen vetäjä eläköityi ja uusi vetäjä aloitti alkuvuodesta 2018. Turun Elokolon 
aluetyöntekijä oli opintovapaalla ja yhteinen toiminnasta vastasi sijainen syksyyn 2018 

saakka. Aikuistyön pitkäaikainen päällikkö siirtyi toisen organisaation palvelukseen ja 
uusi päällikkö aloitti syyskuussa 2018. Myös taloussuunnittelija vaihtui hankkeen 

aikana. Näistä muutoksista huolimatta toiminta pyöri sangen hyvin. 

Helsingin Diakonissalaitoksen osalta yhteisövalmennusten valmentajina toimivat 
(kaksi/valmennus) Helsingin Diakonissalaitoksen koulutetut yhteisövalmentajat: Kirsti 

Rinta-Panttila, Matti Helin, Matti Mäkeläinen, Elina Jokipaltio, Saija Karjala, Marjut 
Nordberg ja Antti Parviainen (projektipäällikkö). Yhteisövalmennuksia toteutettiin 

yhteensä 12 (Tampereella kolme, Seinäjoki, Haukipudas, Pielavesi, Ähtäri, Pori, Porvoo, 
Jyväskylä, Janakkala ja Espoonlahti) 

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen hankkeen toiminnalle oli kustannusarviossa 

budjetoitu noin 40 työpäivän resurssi, joka vuosien 2017-2018 aikana käytettiin 
suunnitellun mukaisesti kokouksiin osallistumiseen, valtakunnalliseen viestintään, 

koordinointiin, kehitystyöhön, raportointiin ja koulutusten markkinointiin. 
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Marttaliitossa hanketta koordinoi kehittämispäällikkö Kaisa Härmälä. Hän osallistui 

myös hankkeen johto- ja ohjausryhmään. Hallinto- ja talousasiat hoidettiin 

Marttaliitossa. Hanketta toteutettiin 11 marttapiirin alueella, joissa 

kotitalousasiantuntijat hoitivat yhteistyön ja järjestivät ruokakurssitoiminnan. 
Hanketta toteuttivat kotitalousasiantuntijat Päivi Jukkara, Lappeenranta, Anna-Liisa 
Tikkanen, Rovaniemi, Pia Niemonen, Turku, Sari Kokkala, Kouvola, Jaana Lehrbäck, 

Hämeenlinna, Taina Pirkola, Oulu, Tuija Biskop, Kokkola, Liisa Hämäläinen, Jyväskylä, 
Niina Koivisto, Lahti, Sari Raininko, Pori, Eila Kalliojärvi, Tampere, Inkeri Liinaharja, 

Helsinki.  

Lahden Yhteinen keittiö pilotissa suunnitellun mukaisesti palkattiin yksi työtön 
työnhakija emännäksi Yhteisen keittiön ruokailuihin Takataskuun. Lisäksi Launeen 

seurakunnan avoimeen kirkkoon osoitettiin 20% yhden diakoniatyöntekijän työajasta.  

Muu hankkeelle osoitettu työ on tehty Lahden seurakuntayhtymän työntekijöiden 

virkatehtävinä. Alkuperäiseen suunnitelmaan tapahtui muutos siinä, että hankkeelle 
kohdennettiin vain työntekijäkustannuksia, joten hankkeeseen käytettiin vähemmän 

resursseja kuin oli suunniteltu. Poikkeaman syynä oli se, että Yhteisen keittiön 
ruokamaksut kattoivat hankinnat. Lisäksi Lahden seurakuntayhtymän ruokapankista 
vapautuneita taloudellisia resursseja käytettiin Yhteinen keittiö- toiminnan kulujen 

kattamiseen. 

Porvoon Yhteisessä keittiö pilotissa toimi 100% koordinaattori Työttömien ay-

jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry:n omalla rahoituksella. Hankkeen kehittämis- ja 
johtamisresurssi 50% kustannettiin Yhteinen keittiö -hankkeen hankerahoituksella. 

Seinäjoen Yhteinen keittiö pilotin aluekoordinaattori aloitti tehtävässään 3/2017  

50% työajalla. Hankkeen toinen työntekijä (50%) aloitti tehtävässään 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.  

Tampereen Yhteinen keittiö pilotissa sovittiin vastuuhenkilöt kustakin rahoitusta 

saaneesta yhteistyökumppanista. Projektissa toimivat projektipäälliköt Tampereen 
kaupungilta, Tamkista ja Taysista. Toimintaa koordinoi projektikoordinaattori Marjo-

Riitta Rikala, ja projektia suunniteltiin, toteutettiin ja arvioitiin yhdessä projektiryhmän 
kanssa. Toteutuneet työmäärät suhteessa suunniteltuun toteutuivat pääosin hyvin. 

TAMK teki muutoshakemuksen syyskuussa, jotta TAMKin toiminta voitiin toteuttaa 

paremmin yhteisen keittiön tavoitteiden suuntaisesti. Muutoshakemus hyväksyttiin ja 

alkuperäinen budjetti pysyi samana. 
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Vihdin Yhteisessä keittiössä organisoinnista ja kehittämisestä ovat vastanneet kaksi 

Vihdin seurakunnan diakoniatyöntekijää seurakunnan omalla panostuksella. 

Hankkeen loppusuoralla ovat todenneet, että olisi ollut hyvä, mikäli olisivat hakeneet 

hankerahoitusta projektityöntekijän palkkaamiseen.  

 

2.3.2 Budjetti ja kustannukset    

Toteutuneet kustannukset ja resurssit raportoidaan maksatushakemuksen 

yhteydessä alkuvuodesta 2019. 

 

2.4 Riskit 

Yhteinen keittiö -hankkeessa jo suunnitteluvaiheessa todettuja riskejä olivat kävijöiden 

leimaantuminen, kohderyhmän tavoittamatta jääminen ja kuntien sitoutumattomuus 
yhteistyöhön. Riskien hallinta tapahtui hankekokonaisuudessa ja osahankkeiden 

hanketyössä arvioimalla ja tarvittaessa suuntaamalla hanketyötä kohti tavoitetta 
valtakunnallisen projektipäällikön toimiessa tarvittaessa mentorina. 

Riski 1: Yhteinen keittiö leimaa kävijänsä. 
Käytännön kokemusten perusteella tiedettiin, että yhteisöllisyys kääntyy helposti 
sisäänpäin. Kun ryhmäytyminen on tapahtunut, yhteisö muuttuu ulos sulkevaksi. 

Pahimmillaan yksi kävijäryhmä valtaa Yhteisen keittiön ja muut kävijät alkavat pelätä 
leimautumista.   

 
Leimautumista ehkäisemään piloteissa rakennettiin myönteistä mielikuvaa Yhteisestä 
keittiöstä markkinointia hyödyntämällä. Leimautumisen estämiseksi Yhteisen keittiön 

perusperiaatteisiin kuuluu, että se on avoinna kaikille ja kutsuu paikalle ihmisiä kaikista 
yhteiskuntaryhmistä. Tilan tuli olla viihtyisä ja paikalle kutsuva siten, että tällä jo 

osaltaan vähennetään leimautumisen riskiä. Piloteissa tämä onnistui. 

Pilottikeittiöissä hankkeen riski leimaantumisesta vältettiin. Joiden uusien Yhteisten 

keittiöiden osalta leimaantumisen riski oli olemassa. Esimerkiksi perustettaessa 
Yhteinen keittiö entiseen päihdetyön toimipisteeseen leimautumisen riski helposti 
todentuu. Tutkija-arvioijan havaintojen mukaan erään Yhteisen keittiön 

lähiympäristön kommentti oli ”ei siitä mitään häiriötä ole ollut” viittaa paikan 
leimautumiseen. Mitä tästä opittiin? Uuden Yhteisen keittiön perustamisessa olisikin 

syytä ottaa tämä huomioon ja perustaa tila neutraaliin paikkaan, jolla ei ole aiempaa 
menneisyyttä. 

 



 

     

 

Loppuraportti Sivu: 16 (37) 

Yhteinen keittiö –hanke  

Riski 2: Kohderyhmää ei tavoiteta. 

Haasteena ajateltiin hankkeen alkumetreillä olevan kaikkein heikoimmassa asemassa 

terveyden ja hyvinvoinnin suhteen olevien henkilöiden eli kohderyhmän tavoittaminen 

Yhteisen keittiön kävijöiksi.  
 
Riskin välttämiseksi varauduttiin hyödyntämällä toiminnassa jo olemassa olevia tiloja, 

jotka olivat pilottipaikkakunnilla ja uusilla Yhteinen keittiö paikkakunnilla tuttuja 
alueen asukkaille. Kävijöiden tavoittamiseksi hyödynnettiin vertaisviestintää; 

puskaradio oli paras markkinointikeino. Kävijöitä myös pyydettiin mukaan 

suunnittelemaan toimintaa omista tarpeistaan ja toiveistaan käsin. Näin osallistujille 
annettiin   konkreettinen kokemus osallisuudesta, yhteisöllisyydestä ja toiminnan 

hyödyllisyydestä omaan hyvinvointiin ensi tapaamisesta alkaen. 

Riski 3: Kunnat eivät sitoudu yhteistyöhön. 

Kunnilla on merkittävä paine karsia kaikkia kustannuksia, jotka eivät liity niiden 
lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseen.  

 

Hanke käynnistettiin viidellä pilottipaikkakunnalla, joissa kaikissa kunnalla oli 
keskeinen rooli Yhteinen keittiö toiminnan toteuttamisessa. Pilottipaikkakuntien 

mallia esiteltiin muille paikkakunnille mallina, jolla rohkaistiin muita kuntia 
sitoutumaan Yhteinen keittiö -yhteistyöhön omalla paikkakunnalla. Hyte-

maakuntakierroksella ja yksittäisillä jalkautumisilla eri paikkakunnilla kerrottiin 
hankkeesta ja sen mahdollisuuksista. Esimerkillistä työtä tässä jalkauttamisessa tehtiin 
maakuntatasolla Etelä-Pohjanmaalla. Uusien kuntien sitouttamisessa hyödynnettiin 

myös jo olemassa olevaa yhteistyötä kullakin paikkakunnalla kunnan, seurakunnan ja 
järjestöjen välillä. 

 
Hankkeen aikana menossa ollut maakunta- ja soteuudistusprosessi loi epävarmuutta 

ja muutosvastarintaa sekä heikensi joidenkin kuntien sitoutumista muutosvaiheessa 
uuteen toimintaan. Epätietoisuus tulevista rakenteista ja rahoituksista vaikutti selvästi 
kuntien innokkuuteen Yhteinen keittiö -toimintamallin käyttöönottoon. Toisaalla taas 

innostuttiin muutoksesta huolimatta tai muutos nähtiin mahdollisuutena. 

Pääsääntöisesti kunnat, joissa oli aktiivisuutta kehittämiseen ja kokeiluihin yleisesti 

ottivat mallin myönteisesti vastaan ja olivat valmiita sitoutumaan yhdessä tekemiseen. 
 

Koska uusille paikkakunnille ei ollut hankerahoitusta, resurssit uudenlaiseen 
toimintaan ja toimintakulttuurin muutokseen koettiin kunnissa haastavina. Useimmilla 
paikkakunnilla paikallisen Yhteinen keittiö -verkoston koordinoijaksi valikoitui 

seurakunnan diakoniatyöntekijä kunnan ja järjestöjen toimiessa kumppaneina. 

Pilottikeittiöissä hyviksi havaittuja yhteistyön käytäntöjä hyödynnettiin.  
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3 Osahankkeet 

3.1 Yleistä 

Yhteinen keittiö hankkeen valtakunnallisena hankehallinnoijana ja koordinaattorina 
toimi Kirkkohallitus.  Yhteinen keittiö hankerahoitusta sai Kirkkohallituksen lisäksi 

neljä muuta valtakunnallista toimijaa sekä viiden pilottipaikkakunnan toimijatahot. 

Valtakunnalliset toteuttajat: 

• Kirkkohallitus 

• Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr (HDL) 

• Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry  

• Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry (MKN) 

• Marttaliitto ry (Martat) 
 

Viidellä pilottipaikkakunnalla Yhteinen keittiö toimijatahot: 

• Lahdessa Lahden seurakuntayhtymä  

• Porvoossa Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry (Tatsi)  

• Seinäjoella 
o Seinäjoen kaupunki  
o Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri EPSHP  

o Seinäjoen seurakunta  
o Eteläpohjalaiset Kylät ry  

Rahoitusta saaneista Seinäjoen toimijatahoista Seinäjoen seurakunnan 
rahoitusosuus luovutettiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ja 
Eteläpohjalaiset Kylät ry:n osuus Seinäjoen kaupungille kyseisten toimijoiden 

välisillä päätöksillä ja Aluehallintoviraston hyväksynnällä.  

• Tampereella 

o Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri PSHP  
o Tampereen kaupunki  

o Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  
 

• Vihdissä Vihdin seurakunta  
 

Kunkin valtakunnallisen toimijan ja pilottipaikkakunnan erilliset omat 

loppuraportit luettavissa Innokylän materiaaleissa. 

 

https://www.innokyla.fi/web/tyotila4787869/materiaalit
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3.2 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry  

Tulokset ja vaikuttavuus:  

Elokolo-toimintamalli vastaa jo perusmuodossaan Yhteinen keittiö -hankkeen 
yhteisöllisyyden juurruttamisen, kansalaisten vapaaehtoisuuden ja palveluiden 
jalkautumisen tavoitteisiin. Vahvasta omasta toimintamallista ja identiteetistä 

siirtyminen kohti aitoa jaettua toimijuutta oli aluksi vaikeaa. Toisten toimijoiden 
kanssa yhdessä toteutettu Yhteinen keittiö olikin haastavaa erilaisten 

toimintatapojen ja -mallien johdosta.  

Osallistava ote mahdollisti sen, että erilaiset ihmiset pääsivät kohtaamaan yhteisen 

tekemisen kautta ja saivat onnistumisen kokemuksia, myös kynnys kokeilla 
uudenlaisia ruokia madaltui. 

Toteutus:  

EHYT ry:n Helsingin ja Turun Elokoloja on kehitetty Yhteisten keittiöiden suuntaan.   

Helsingin osalta toimintaa selkiytti vuoden 2018 alusta tehty päätös toteuttaa 

Yhteinen keittiö -toimintaa omin voimin, vaikka toisaalta tämä ei ole linjassa 

hankkeen yhteistoiminnallisen linjauksen kanssa. Toteutuksena yhteisen 
keittolounaan tekeminen. Turussa toiminta ”Keskustelevien aamupuurojen” nimellä 
on pyörinyt hankekauden hyvässä yhteistyössä diakoniatyön ja Turun Seudun 

Työttömien yhteistyönä. Jatkossa olisi tärkeää vahvistaa muiden paikallisten 
toimijoiden ottamista aidosti mukaan toimintaan ja eri kohderyhmien tavoittamisen 

huomiointia (verrattuna ”perinteiseen” Elokolo-malliin). 

Yhteisestä keittiöstä on tullut Helsingin ja Turun Elokolojen vakiintunutta toimintaa, 
jota kävijät odottavat. Tämä toiminta on tuonut Elokoloihin myös jonkin verran uusia 

kävijöitä. 

Vastuuhenkilö ja organisaatio:  

EHYT ry:n aikuistyön osasto tarjosi esimies- ja hallintopalvelut. Valtakunnallisesti 

toiminnasta vastasi aikuistyön suunnittelija Antti Hytti ja kesästä 2018 alkaen Tuomas 

Tenkanen. Yhteinen keittiö -toimintoja organisoivat käytännössä Helsingin ja Turun 

Elokolojen aluetyöntekijät osittaisella työpanoksella. Työntekijöissä runsaasti 
vaihtuvuutta hankkeen aikana. Osahankkeessa noin 70 työpäivän resurssi 2017-2018. 

Kustannukset:  
Hankkeen kustannukset olivat toteutuneet suunnitellusti eikä poikkeamia syntynyt. 

Loppuraportti:  

Tarkempi loppuraportti löytyy Innokylästä 

https://www.innokyla.fi/web/tyotila4787869/materiaalit
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3.3 Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö sr   

Tulokset ja vaikuttavuus:  

Eri ihmisryhmien yhteinen tutustuminen, jakaminen, oppiminen ja toiminta 
lisääntyivät valmennuksissa. Valmennusten tuloksena havaittiin osallistujien 
voimaantumista, valtautumista ja saatiin aikaiseksi yhteistä toimintaa. Ammatti 

henkilöstö osallistui valmennuksiin aktiivisesti ja pystyivät jatkamaan ja 
koordinoimaan jatkotoimenpiteitä. Hankkeen vaikuttavuus näkyy osallistujien 

toimijuuden aktivoitumisena, ryhmän yhteisenä toimintana. Ryhmään kuulumisen, 

osallisuuden ja merkityksellisyyden lisääntymisen kautta pystyttiin vaikuttamaan 

ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. 

Toteutus:  

Yhteinen keittiö -hankkeen aikana Helsingin Diakonissalaitoksella oli tavoitteena 
toteuttaa hankepaikkakunnilla yhteensä 10 yhteisövalmennusta ja 10 

kansalaistoiminnan valmennusta.  Todettiin, että hankepaikkakunnilla ei ollut 
tarvetta kansalaistoiminnan valmennuksille ja tästä syystä päätettiin järjestää 

ylimääräisiä Yhteisövalmennuksia 2 kappaletta. Jokainen yhteisövalmennuksen 
kokonaisuus piti sisällään neljä lähipäivää ja yhden omaehtoisen työskentelypäivän / 
paikkakunta. Valmennuksiin osallistui ammattilaisten lisäksi iso joukko vapaaehtois- 

ja vertaistoimijoita sekä työttömiä ja päihde- ja mielenterveys kuntoutujia. 

Yhteisövalmennuksia järjestettiin kaikkiaan 12 kappaletta ja niihin osallistui 

yhteensä n. 140 henkilöä. Projektin määrälliset tavoitteet Yhteisövalmennusten 
osalta saavutettiin aikataulun mukaisesti 2017-2018. 

Vastuuhenkilö ja organisaatio:  

Helsingin Diakonissalaitoksen osahanketta koordinoivat Matti Helin ja 

 Antti Parviainen. Valmentajina toimivat Helsingin Diakonissalaitoksen koulutetut 

yhteisövalmentajat Kirsti Rinta-Panttila, Matti Helin, Matti Mäkeläinen, Elina 

Jokipaltio, Saija Karjala, Marjut Nordberg ja Antti Parviainen (projektipäällikkö). 

Kustannukset:  

Osahankkeen kustannukset 82 000 euroa toteutuivat suunnitelman mukaisesti. 

Loppuraportti: Tarkempi loppuraportti löytyy Innokylästä 

 

 

https://www.innokyla.fi/web/tyotila4787869/materiaalit
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3.4 Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry   

Tulokset ja vaikuttavuus:  

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus osallistui valtakunnalliseen ohjaus- ja 
johtoryhmätyöhön ja viestintään sekä kehitti ja tarjosi maksusta ruokaosaamisen 
kehittämiseen liittyvää koulutusta.   

Toteutus:  

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen osalta hanke toteutui suunnitelman mukaisesti. 
Toiminta piti sisällään hankkeen ohjaus- ja johtoryhmässä toimista, valtakunnallista 

koordinointia ja viestintää sekä koulutus- ja hygieniaosaamistestauspalvelujen 
räätälöintiä ja tarjoamista Yhteinen keittiö -konseptin tarpeisiin. Hygieniaosaamisen 

koulutukset toteutettiin Kirkkopalveluiden hankerahoitusosuudella Maa- ja 

kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijoilta Janakkalassa, Seinäjoella, Porvoossa ja 
Ähtärissä. 

Vastuuhenkilö ja organisaatio:  

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n vastuuhenkilönä hankkeen osalta toimivat 
Katja Pethman ja Tiina Elttula. 
 

Hankkeessa Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toiminnalle oli kustannusarviossa 
budjetoitu noin 40 työpäivän resurssi, joka vuosien 2017-2018 aikana käytettiin 

suunnitellun mukaisesti kokouksiin osallistumiseen, valtakunnalliseen viestintään, 
koordinointiin, kehitystyöhön, raportointiin ja koulutusten markkinointiin. 

Kustannukset:  

Budjetoidut 12 000 euron kustannukset toteutuivat kustannusarvion mukaisesti. 

Loppuraportti: Tarkempi loppuraportti löytyy Innokylästä 
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3.5 Marttaliitto ry   

Tulokset ja vaikuttavuus: 

Marttojen ruokakursseilla vapaaehtoiset osallistujat saivat valmiuksia ja rohkeutta 
toimia vertaisohjaajina yhteisöllisissä ruokatapahtumissa. Kurssilaisten antamassa 
palautteessa kaikki mainitsivat saaneensa innostusta yhteiseen ruoanvalmistukseen. 

Miltei kaikki kertoivat saaneensa myös rohkeutta ohjata yhteistä ruoanvalmistusta. 
Palautteen perusteella kurssilaisten ruoanvalmistustaidot lisääntyivät jonkin verran 

ja tieto terveellisestä ruoasta lisääntyi. Neljän kerran ruokakurssisarjoja toteutui 17, 
kursseja 7 ja luentoja 17. Yhteensä toimintaan osallistuneita oli 508. 

Toteutus:  
Seurakunnat ja muut yhteisöt olivat jo ennestään tottuneet tekemään yhteistyötä 

marttayhdistysten kanssa. Tässä hankkeessa toimijoina olivat pääasiassa 
marttapiirit. Ongelmana oli hankeen hidas käynnistymine. Alueilla ei osata erottaa 

vapaaehtoista marttatoimintaa ja marttapiirien toteuttamaa ammatillista neuvontaa.  

Ruokakursseille ja luennoille saivat osallistua kaikki halukkaat. Ruokakursseja 

pidettiin myös ruoka-apua saaville. 

Yhteistyö oli haasteellista ja lähti valitettavan hitaasti käyntiin ja vasta syksyllä 2018 

yhteistyö lähti vauhtiin. Sekä marttapiireissä että Yhteisissä keittiöissä oli alussa 

epäselvyyksiä tavoitteista ja työnjaosta. Tavoitteena oli toteuttaa yhteisöllistä 

ruoanvalmistusta, mutta monissa yhteisissä keittiöissä oli jo valmis malli, miten 

ruokailu toteutetaan. Miltei kaikissa keittiöissä ruoan valmistivat ammattilaiset, eikä 

vapaaehtoisille ollut luontevaa roolia. Parhaiten yhteisöllinen ruoanvalmistus 

toteutui Porvoon Yhteisessä keittiössä.  

Vastuuhenkilö ja organisaatio:   

Hanketta koordinoi kehittämispäällikkö Kaisa Härmälä. Hän osallistui myös hankkeen 
johto- ja ohjausryhmään. Hallinto- ja talousasiat hoidettiin Marttaliitossa. Hanketta 

toteutettiin 11 marttapiirin alueella, joissa kotitalousasiantuntijat hoitivat yhteistyön 

ja järjestivät ruokakurssitoiminnan.  

Kustannukset:  

Hankkeeseen oli budjetoitu yhteistyötä 36 Yhteisen keittiön kanssa, joka ei 

toteutunut.  Tämän vuoksi  kulut olivat suunniteltua pienemmät. 

Loppuraportti: Tarkempi loppuraportti löytyy Innokylästä 

 

https://www.innokyla.fi/web/tyotila4787869/materiaalit
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3.6 Lahden Yhteinen keittiö -pilotti  

Tulokset ja vaikuttavuus:  

Lahden pilotti hyödytti sitä kohderyhmää, joiden kanssa toimintaa toteutettiin ja 
joille toiminta oli suunnattu. Ruokailut saavuttivat yhteensä lähes kymmenentuhatta 
kävijää. Ruoasta kerättyjä maksuja ohjattiin edelleen ostokortteina ruoka-avuksi 

niille ruoka-apua tarvitseville, joita Yhteinen keittiö-toiminta ei palvellut.  

Hankkeella on ollut suuri merkitys Lahden seurakuntayhtymässä tehtävän 

diakoniatyön kehittämiselle, yhteistoiminnan lisäämiselle sekä ruoka-avun 
tarkoituksenmukaiselle suuntaamiselle. Hanke on lisännyt tätä kautta myös 

diakonian asiakkaiden mahdollisuutta tulla kohdatuksi, osalliseksi ja toimijaksi 

Yhteisen keittiön toiminnassa sekä näin myös seurakuntiemme toiminnassa. 

Toteutus:  

Hanketta käytettiin olemassa olevan toiminnan kehittämiseen ja toiminnan 

uudelleen suuntaamiseen. Yhteinen keittiö ruokailut toteutettiin erialisilla malleilla 
aina Takataskussa valmistetuista ruoista itse ryhmissä valmistettuihin ruoka-

annoksiin. Vapaaehtoiset toimivat ruokailuissa sekä käytännön töissä, että 
osallistujien kanssa keskustelijoina. Seurakuntien diakoniatyöntekijöillä oli 
mahdollisuus toimia ruokailuissa kuuntelijoina ja keskustelijoina. 

Vastuuhenkilö ja organisaatio:  

Lahden pilottia koordinoi Lahden seurakuntayhtymä.  
Vastuuhenkilöt: Petri Määttä ja Heikki Pelkonen Lahden seurakunnista.  

Takataskuun palkattiin hanketta varten työtön työnhakija toimimaan Yhteisen 
keittiön emäntänä ja Launeen seurakunnan avoimeen kirkkoon osoitettiin 20 %:a 
diakoniatyöntekijän palkkaukseen. 

Kustannukset:   

Hankkeen kulut olivat suunniteltua pienemmät. Hankerahaa käytettiin ainoastaan 
hankkeen henkilöstökuluihin. 

Loppuraportti:  

Tarkempi loppuraportti löytyy Innokylästä 
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3.7 Porvoon Yhteinen keittiö -pilotti    

Tulokset ja vaikuttavuus 

Palautekyselyjen perusteella osallistujat saivat uutta tietoa ja osaamista ja he kokivat 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä – elämänlaatu parani. Yhteistyökumppanit arvioivat 
toiminnan onnistuneeksi ja kokivat että hanke on aiheuttanut muutoksia 

toimintaympäristössä. Porvooseen perustettiin myös toinen korttelikeittiö hankkeen 
mallin mukaan.  

Toteutus:  

Ensimmäisen vuoden aikana toteuttiin suunnitelman mukaista toimintaa ilman omaa 
kiinteää keittiötä. Keskeisenä oli toiminnan markkinointi ja tunnetuksi tekeminen, 

yhteistyöverkostojen rakentaminen ja erilaisten kurssien ja tapahtuminen 

toteuttaminen. Vuoden lopussa saatiin ensimmäinen oma keittiötila, josta toiminnan 
kasvaessa siirryttiin uuteen isompaan tilaan – Korttelikeittiöön. Keittiötoiminnassa 

osallistujat viikoittain ruokaa toisilleen hävikkiruuasta. Tilassa järjestettiin myös 
erilaisia tapahtumia ja juhlia. Keskeisenä edelleen ruokaan liittyvät toiminnat, 

puutarhapalsta, marja, sieni ja yrttikurssit, hunajantuottaminen jne.  

Vastuuhenkilö ja organisaatio:  

Porvoon osahanketta koordinoi Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys (Tatsi) ry.  
Pilotin vastuuhenkilönä toimivat hankepäällikkö Tuomas Rouvila sekä Yhteisen 

keittiön käytännön toimijana koordinaattori Sinikka Mokkila. 

Porvoon pilotilla oli oma ohjausryhmä, joka kokoontui 4 krt. Kokoonpanossa olivat 

keskeiset yhteistyökumppanit kaupunki, seurakunta ja järjestöt. 

Kustannukset:  

Kokopäiväinen koordinaattori järjestön omalla rahoituksella ja hankerahoituksella 

työntekijän 50% panos hallinnointiin, kehittämiseen ja levittämiseen.  

Loppuraportti:  

Tarkempi loppuraportti löytyy Innokylästä 
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3.8 Seinäjoen Yhteinen keittiö -pilotti  

Tulokset ja vaikuttavuus:  

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.  

Toteutus:  

Etelä-Pohjanmaalla Yhteinen keittiö -hankkeen erityisluonteena oli 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 aamiainen ja Yhteinen 

jääkaappi –malli. Mallit on kuvattu Innokylään sekä niistä on ladattavissa esitteet 
juurruttamisen tueksi. 

Vastuuhenkilö ja organisaatio:  

Seinäjoen hankekokonaisuuden vastuuhenkilönä ja koordinaattorina toimi Julia 

Sillanpää. 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. 

Kustannukset:  

Hankkeen budjetti oli jyvitetty Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille sekä Seinäjoen 
kaupungille. Arvioiden mukaan molemmista budjeteissa on ylijäämää. 

Loppuraportti: Tarkempi loppuraportti löytyy Innokylästä 

 

https://www.innokyla.fi/web/tyotila4787869/materiaalit
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3.9 Tampereen Yhteinen keittiö -pilotti   

Tulokset ja vaikuttavuus:  

Tampereen pilotin tavoitteena oli laajentaa ja juurruttaa yhteisöllisyyttä luovia 
toimintoja, edistää hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja hävikkiruuan 
hyödyntämistä. Tavoitteet saavutettiin pääosin erittäin hyvin, etenkin 

osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä yhdessä tekeminen useiden eri 
toimijoiden kanssa. Hankkeessa kartoitettiin ja hyödynnettiin hyväksi todettuja 

toimintamalleja sekä luotiin yhdessä uusia toiminnan tapoja. Osallistujat ovat 
kokeneet toiminnan mielekkäänä ja merkityksellisenä, toiminnan suunnittelu, 

toteutus ja arviointi on tehty asiakasrajapinnassa toimien yhdessä tehden useiden 
eri toimijoiden kanssa. Hävikkiruuan hyödyntäminen jäi hankkeessa 

vähäisemmäksi, pääpaino Tampereen pilotissa on ollut yhteisöllisessä 

kohtaamisessa.  

Välittömät vaikutukset ovat olleet nopeita ja selkeästi mitattavissa. Matalan 

kynnyksen toiminnalle on lisääntyvä tarve, mikä voidaan todeta osallistuja-
määrissä, ja toiminnasta kiinnostuneiden toimijoiden palautteista. Positiivisia 
yksilötason vaikutuksia voitiin havaita, osallistujat saivat uusia tuttavuuksia, ja 

yhteinen toiminta tuotti iloa, sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä. Syrjäytymisen 
ehkäisemisen kannalta säännöllisellä toiminnalla on osallisuutta, yhteisöllisyyttä 

ja toimijuutta lisäävää vaikutusta. Mitattavat tulokset, osallistujien ja tapahtumien 
määrä, eivät tuo esiin kaikkia vaikutuksia. Yhdessä tekeminen toi selkeästi lisää 

iloa toimintaan. Vaikuttavuuden arviointi edellyttäisi säännöllisin väliajoin 

toistuvaa seurantatutkimusta projektiajan jälkeenkin.  

 

Toteutus:  

Tampereen pilotti lähti liikkeelle kattavalla ja ketterästi toteutetulla 

esiselvityksellä. Perusteellisen esiselvityksen jälkeen päätettiin kolme täysin 
erilaista pilottikeittiön kohdetta, jotka kaikki sijaitsivat eri puolilla Tamperetta.  

Esiselvityksen jälkeen tehtiin kaikissa piloteissa kirjallinen selvitystyö kunkin 
pilotin asiakkaiden ja yhteistyökumppanien toiveista ja odotuksista yhteiselle 
toiminnalle. Toiminnalle sovittiin selkeät vastuuhenkilöt, ja toimintaa lähdettiin 

toteuttamaan yhdessä tehdyn alustavan toimintasuunnitelman pohjalta. Samaan 
aikaan alkoivat yhteisökoulutukset kaikissa piloteissa, ja toimintaa suunniteltiin 

monitoimijaisesti yhdessä ideoiden ja suunnitellen. Toimintasuunnitelmaa tehtiin 
koko hankkeen ajan yhdessä keskeisten yhteistyökumppanien kanssa.  

Suunnitelman aikataulu ja toteutus toteutui aikataulullisesti hyvin.  
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Ratkaisukeskeinen toiminta, ja jatkuva arviointi sekä nopea reagointi vaikuttivat 
positiivisesti aikataulussa pysymiseen. Korjaavia toimenpiteitä tehtiin tarpeen 

mukaan. Toiminnan juurruttaminen edellytti toistoja, tavoitteen kirkastamista ja 
yhteisen toimintamallin selkeyttämistä. Vanhasta poisoppiminen vie aikaa, ja 
uuden toimintamallin opettelu ja oppiminen vaatii työstämistä ja yhteistä 

tahtotilaa sekä toiminnan tavoitteiden selkeää ymmärrystä ja sisäistämistä.  

 

Vastuuhenkilö ja organisaatio:  

Tampereen pilotin koordinaattorina toimi Marjo-Riitta Rikala. Vastuuhenkilöt sovittiin 

kustakin rahoitusta saaneesta yhteistyökumppanista. Projektissa toimivat 
projektipäälliköt Tampereen kaupungilta, Tamkista ja Taysista. Toimintaa koordinoi 
projektikoordinaattori, ja projektia suunniteltiin, toteutettiin ja arvioitiin yhdessä 

projektiryhmän kanssa. Toteutuneet työmäärät suhteessa suunniteltuun toteutuivat 
pääosin hyvin.  

Kustannukset:   

Yhteinen keittiö -hankkeen kustannukset ovat Tampereen pilotin osalta toteutuneet 
suunnitellusti eikä poikkeamia ole syntynyt.  

Loppuraportti: Tarkempi loppuraportti löytyy Innokylästä 
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3.10 Vihdin Yhteinen keittiö -pilotti   

Tulokset ja vaikuttavuus:  

Palautekyselyn mukaan Toivon Paikka on hyvä paikka yhdessäoloon ja toisten 
ihmisten kohtaamiseen. 

Toteutus:  

Vihdissä onnistuttiin hankkeen tavoitteen mukaisesti luomaan ja ylläpitämään 

matalankynnyksen kohtaamispaikat, joihin on helppo tulla anonyymisti ja jossa on 
työntekijä tavoitettavissa. Mukana oli erilaisia toimijoita yhteistyössä perusturva-

kuntayhtymä Karviaisesta sekä eri yhdistyksissä. Kohtaamispaikassa oli tarjolla 
lämmintä ruokaa edullisesti sekä mahdollisuus saada eu-ruokaa ja kaupasta saatua 

ylijäämäruokaa. Kohtaamispaikassa tarjottiin kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 

sekä vapaaehtoisille vapaaehtoistyötä. 

Vastuuhenkilö ja organisaatio:  

Vihdin Yhteisessä keittiössä organisoinnista ja kehittämisestä vastasivat kaksi Vihdin 

seurakunnan diakoniatyöntekijää (Päivi Savolainen-Kauppila ja Reetta Haahti-
Seppälä) seurakunnan omalla panostuksella. Hankkeen loppusuoralla ovat 
todenneet, että olisi ollut hyvä, mikäli olisivat hakeneet hankerahoitusta 

projektityöntekijän palkkaamiseen.  

Kustannukset:  

Vihdin pilotti toteutettiin Vihdin seurakunnan resursseilla ja rahoituksella. 

Loppuraportti:  

Tarkempi loppuraportti löytyy Innokylästä 
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4 Dokumentointi 

4.1. Hankkeen materiaalien dokumentointi 

Yhteinen keittiö -hankkeen yhteiset materiaalit ovat pääsääntöisesti tallennettuna 
kaikkien saataville Innokylään Yhteinen keittiö -työtilan materiaaleihin. Osa näistä 

materiaaleista on nähtävissä vain rekisteröityneille ja työtilan jäsenille.  
Innokylässä on myös kuvattuna Yhteinen keittiö toimintamalli, jota on työstetty myös 
Innokylässä olevalla Verstaalla. 

Yhteinen keittiö -hankkeen koko hanketta koskevat päätökset ja sopimukset on 
tallennettuna Kirkkohallituksen Domus-järjestelmään.  

Osahankkeiden dokumentointia koskevat selvitykset ovat kunkin hanketoimijan tai 
pilotin omassa loppuraportissa, jotka löytyvät Innokylästä. 

4.2. Viestintä 

Hankkeen sisäistä ja ulkoista viestintää tehtiin koko hankkeen ajan aktiivisesti ja 
monikanavaisesti. Hanke ja sen eri osahankkeet saivat näkyvyyttä valtakunnallisissa ja 

paikallisissa medioissa.  Valtakunnallista näkyvyyttä on saatu esimerkiksi Ylen uutisissa 
http://yle.fi/uutiset/3-9543815 sekä Diakonialehden artikkelijulkaisuissa vuosina 2017-

2018. Julkisuusnäkyvyyden lisäksi hanke on esiintynyt laajasti eri sosiaalisen median 
kanavissa ja alueellisilla radiokanavilla mm. Seinäjoella.  

Valtakunnallista näkyvyyttä luotiin myös hankkeen omalla verkkosivustolla, johon 
tehtiin nostoja eri piloteista ja uusista Yhteisistä keittiöistä. Touko-kesäkuussa ja 
osittain elokuussa 2018 Yhteisen keittiön valtakunnallisia viestintätehtäviä hoitamassa 

oli harjoittelija, joka kiersi eri Yhteisissä keittiöissä kuvaamassa ja tekemässä juttuja 
muun muassa verkkosivustolle. Tämä paransi selvästi hankkeen ulkoista viestintää. 

Yhteisen keittiön verkkosivusto yhteinenkeittio.fi  jatkaa toimintaansa hankkeen 
päättymisen jälkeen.  

Pääsääntöisesti hankkeen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään oltiin tyytyväisiä. 

Haasteena sisäisessä viestinnässä oli hankkeen monet eri organisaatiot ja niiden 
yhteinen keskinäinen viestintä. Yhteinen keittiö verkoston sisäisessä viestinnässä 

käytettiin eniten sähköpostiviestittelyä. Verkoston toimijoita varten oli oma suljettu 
Facebook-ryhmä ”Yhteinen keittiö -toimijat”.  

 

 

https://www.innokyla.fi/web/tyotila4787869/materiaalit
https://www.innokyla.fi/web/malli4646480/toimintamalli?p_p_id=commonpractice_WAR_practicesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_commonpractice_WAR_practicesportlet_version=0
https://www.innokyla.fi/web/verstas4734968
http://yle.fi/uutiset/3-9543815
http://yhteinenkeittio.fi/
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Ulkoisen viestinnän osalta on todettu, että nopein ja tehokkain paikallinen 

viestintäkanava nopeatempoisessa ja toiminnallisessa hanketyössä oli sosiaalinen 

media. Eniten haasteita koettiin olevan hankkeen valtakunnallisessa viestinnässä, 

paikallisen ja valtakunnallisen viestinnän vastavuoroisuudessa sekä lehdistön ja muun 
median kanssa tehdyssä yhteistyössä. Yhteinen keittiö -hankkeessa olisi päästy 
parempaan levittämistyöhön erillisellä viestintäresurssilla sekä valtakunnallisella että 

paikallisella tasolla.  

5 Opit ja palautteet 

5.1 Onnistumisia ja haasteita  

Yhteinen keittiö -hankkeen tavoitteet saavutettiin hyvin johto- ja ohjausryhmän 
jäsenten sekä hanketyöntekijöiden mukaan huolimatta kovin lyhyestä hankeajasta. 

Hankkeessa oli heidän arvioidensa mukaan enemmän tavoitteiden saavuttamiseen 

liittyviä edistäviä tekijöitä kuin niiden saavuttamista haittaavia tekijöitä.   

Hankkeen tavoitteiden saavuttamista edisti pilottipaikkakunnilla tapahtunut kattava 

alkukartoitus ja alueellinen hankesuunnittelu. Paikalliset suunnitelmia eteenpäin 
vievät innostajat ja vahvat alueelliset verkostot sekä valmius muutokseen edistivät 

paikallista Yhteinen keittiö toimintakulttuurin ja toiminnan syntymistä ja kehittymistä. 
Tärkeä osa onnistumista oli ammattilaisten saaminen Yhteiseen keittiöön ja 

toimijoiden sitoutuminen toimintaan. 

Hankkeen toiminallisuuden osalta parhaiten tavoitteiden toteutumista palvelivat 

yhdessä tekeminen, terveellisen ruoan valmistaminen sekä yhteisöllisyyden 

tukeminen. Valtakunnallisesti tavoitteisiin pääsyä mahdollisti pilottien kokemusten ja 
monipuolisen kokeilutoiminnan hyödyntäminen. 

Hankkeen haasteena oli lyhyt kahden vuoden toiminta-aika, joka ei vastannut 
realistisesti hankkeen tavoitteita. Hanke jakautui myös useisiin osa-hankkeisiin, mikä 

toisaalta edisti ja toisaalta vaikeutti hankkeen omaa yhdessä tekemisen 

toimintakulttuuria. Kokeilemalla opittiin hyödyntämään erilaisia toimintatapoja 
esimerkiksi innopajatyöskentelyä, millä luotiin yhteistä ymmärrystä ja kehitettiin 

Yhteisen keittiön toimintamallia yhdessä. Maakunta- ja soteuudistusprosessin ja 
toimintakulttuurin muuttumisen hitaus sekä asenteiden ja arvojen erilaisuus eri 

organisaatioiden välillä toivat omat haasteensa hankkeen tavoitteiden toteutumiselle. 
Paikallisella tasolla tavoitteiden toteutumista haittasi lisäksi se, että heikoimmassa 
asemassa olevia ja yksinäisiä oli osittain haasteellista tavoittaa.  
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5.2 Tärkeimmät opit ja palautteet  

Yhteisen keittiön keskiössä on kohtaaminen. Yhteisessä keittiössä ei aina välttämättä 
tarjota tai tehdä yhdessä ruokaa, mutta siellä on pääsääntöisesti aina jotakin suuhun 

pantavaa. Ruoka kutsuu erilaisia ihmisiä yhteen ja mahdollistaa toisten ihmisten 
kohtaamisen ja yhdessä olemisen.  

Toiminnan lähtökohtana on paikallisuus. Yhteisen keittiön on hyvä olla neutraalin 

toimijan kuten kunnan tai asukasyhdistyksen vastuulla. Paikka ei saa olla leimaava 
eikä suunnattu vain tietyille kohderyhmille. Yhteisen keittiön kävijät päättävät siitä, 

mitä Yhteisessä keittiössä tehdään. Yhteisen keittiön tarkoituksena on edistää 
osallisuutta ja sitä kautta vahvistaa alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointi. 

Hankkeen aikana havaittiin monilla paikkakunnilla eri alojen ammattilaisten 

aikaresurssien vähyys kokeiluille ja kehittämiseen. 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.  

Uuden toiminnan ja kokeilujen käynnistymisessä keskeistä on vahva päättäjien ja 

johtoportaan tuki. Onnistumisen kannalta on ollut oleellista havahtua yhdessä 
tekemisen hyötyihin ja mahdollisuuksiin. Yhteinen keittiö toteutettiin olemassa 

olevilla paikallisilla resursseilla eri organisaatioiden muodostaman verkoston 

yhdessä tekemistä hyödyntäen. Keskeistä uudenlaisen toimintamallin 
toteuttamisessa on olla rohkeita ja tarkastella asioita ennakkoluulottomasti uudesta 

näkökulmasta. 

Yhdessä tekemisen toimintakulttuurin vahvistumisen vaikutukset tulevat esiin 

pitkällä aikavälillä myös palveluiden yhdenvertaisuudessa ja terveyserojen 
kaventumisessa, sillä eri ammattilaisten tekemä yhteistyö lisäävät palveluiden ja 

terveysinformaation saatavuutta. 

5.3 Mitä olisi pitänyt tehdä toisin? 

Hanketta jälkikäteen tarkasteltaessa voidaan todeta, että olisi ollut viisasta käyttää 

enemmän aikaa hankkeen suunnitteluvaiheessa. Etenkin olisi pitänyt alun perin 
määritellä hankeaikaan nähden riittävän yksiselitteiset ja selkeät sekä realistiset 

tavoitteet ja hakea näihin yhteisiin tavoitteisiin sitoutuneita toimijoita ja pilotteja. Myös 

toimintamallin rakentamiselle ja kehittämiselle olisi ollut syytä varata riittävästi aikaa. 
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Toimintamallin levittäminen kaikkiin maakuntiin olisi edellyttänyt jokaisessa 

maakunnassa olevaa oma koordinaattoria valtakunnallisen hankehallinnoinnin ja 

koordinaation lisäksi. Maakunnallinen levittäminen onkin onnistunut parhaiten Etelä-

Pohjanmaalla, jossa oli alueellinen hankekoordinaattori maakunnallisessa 
organisaatiossa (Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri EPSHP). 

Hankkeella olisi ollut hyvä olla viestintään vahvempi resurssi. Tämä tarkoittaa 

käytännössä erillistä panostusta valtakunnalliseen ja paikalliseen viestintään joko 
viestinnästä vastaavan työntekijän tai markkinointitoimistopalvelun avulla. 

Paikallisesti piloteissa olisi voinut vielä laajemmin hyödyntää asukkaiden 
osallistamista hanketyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lisäksi olisi voinut 
olla toteutunutta enemmän yhdessä tekemistä ja suunnittelua eri pilottien kesken 

vahvemman ja sitoutuneemman Yhteinen keittiö -verkoston rakentumiseksi. 

6 Pysyvä toiminta ja jatkotoimet 

6.1 Siirtyminen pysyvään toimintaan 

Hankkeessa syntyneet toimintamallit eli hyvät käytännöt on kuvattu Innokylään, 
missä ne ovat julkisesti kaikkien hyödynnettävissä.  

Yhteinen keittiö -hankkeessa hankerahaa käytettiin Yhteinen keittiö -toimintamallin ja 
sen hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja levittämiseen. Pääsääntöisesti hankerahaa ei 

käytetty varsinaisen toiminnan organisointiin ja toteuttamiseen. Uudet Yhteiset keittiöt 

syntyivät ja niitä toteutettiin olemassa olevilla paikallisilla resursseilla, mikä 
mahdollistaa toimintamallin juurtumisen ja toiminnan jatkumisen hankekauden 

jälkeen. Toiminnassa olevat Yhteiset keittiöt jatkavat ja kehittävät toimintaansa 
edelleen ja ovat osa paikkakuntansa organisaatioiden olemassa olevia rakenteita. 

Uusia Yhteisiä keittiöitä syntyy ja kehittyy varmasti hankkeen päättymisen jälkeen. 

Yhteinen keittiö hankkeessa mukana olevat tahot ovat olleet halukkaita jatkamaan 

verkostona. Pilottikeittiöt toimivat malleina ja mentoreina uusille Yhteisille keittiöille. 

Hankkeen aikana rakentunut valtakunnallinen Yhteisten keittiöiden verkosto jatkaa 
myös hyvien käytäntöjen juurruttamista ja levittämistä keittiöyksiköiden ja 

toimintakulttuurin omaksuneiden ammattilaisten ja vapaaehtoisten kautta. 

Yhteinen keittiö -hankkeessa mukana olleet valtakunnalliset toimijat ovat ilmaisseet 

halunsa hankekauden jälkeen tarjota maksusta yhteisönsä palveluita ja tukea 
verkostossa mukana oleville Yhteisille keittiöille ja uusille toimintaa kehitteleville.  
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6.2 Jälkiarviointi  

Yhteinen keittiö verkosto tarvitsee hankekauden jälkeenkin tukea ja koordinointia. 
Tätä varten Kirkkopalvelut ry haki toukokuussa 2017 hankerahoitusta STEA:lta 

”Osallistava yhteisö”-hankkeelle. Joulukuun alkupuolella julkistetun Stean ennakko-
päätöksen mukaan hanke tullee saamaan hankeavustuksen, joka tosin tulee olemaan 
haettua pienempi ja rajatumpi. Hankerahoituksella tullaan palkkaamaan kaksi 

hanketyöntekijää ja painopiste tulevassa hankkeessa tulee ennakkopäätöksen 
mukaisesti olemaan monimuotoisen ruoka-avun valtakunnallisessa koordinoinnissa ja 

kehittämisessä seuraavina kolmena vuotena 2019-2021.  

Valtakunnallinen viestintä, tiedon levittäminen sekä toiminnan tukeminen 
valtakunnallisella tasolla on merkityksellistä myös Yhteinen keittiö hankekauden 

jälkeen, jotta kehitetty toimintamalli jatkaa leviämistä ja juurtumista pysyväksi 
toiminnaksi eri puolilla Suomea ja saavutetaan peitto jokaiseen maakuntaan. Yhteinen 

keittiö -brändin vahvistaminen ulkoisella viestinnällä on tärkeää toiminnan 
tulevaisuuden näkökulmasta. Valtakunnallisen verkoston jatkoa tukeva 

yhteistyörakenne on myös välttämätön ja pysyvä rahoitus tärkeä.  

6.3 Ideoita jatkokehitykselle 

Yhteinen keittiö -toimintamallin juurruttaminen on tärkeää valtakunnallisella, 

maakunnallisella ja kunnallisella tasolla. Juurruttamisen osalta oleellisia ovat tulevat 
uudet maakuntarakenteet ja kuntiin jäävä hyte-työ. Syntyneen valtakunnallisen 

verkoston ylläpitämisestä on myös syytä huolehtia ja sopia valtakunnallinen pysyvä 

”Kotipesä”, joka huolehtii valtakunnallisesta tuesta, kehittämisestä ja arvioinnista. 

Vesote –kärkihankkeen kanssa Etelä-Pohjanmaalla 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. Valtakunnallisella tasolla tämä vastaa viritteillä olevaa Stea-rahoitteisen 

Osallistava yhteisö -hankkeen monimuotoisen ruoka-avun portaalia. 

Tällä hetkellä Yhteisten keittiöiden on mahdollista hyödyntää Sitran rahoituksella 
toteutettua Yhteisen pöydän toimintakäsikirjaa, jossa on hyvin kuvattuna 

yhteisöruokailujen toteuttaminen ja lisäbonuksena hävikkiruoan hyötykäytön 
mahdollisuuksia. Valtakunnallinen Yhteinen keittiö -toimintamalli voitaisiin myös 

painattaa erilliseksi oppaaksi, mitä olisi hyvä jakaa pdf-muodossa verkossa. Lisäksi 
voisi järjestää työpajoja eri puolilla Suomea, joiden avulla yhteisöt saisivat käytännön 

esimerkkejä siitä, miten Yhteisen keittiön voisi perustaa oman yhteisön keskelle. 
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Yhteinen keittiö työtilan materiaaleista 

Liite Liitteen nimi 

1. Hankesuunnitelmat 

2. Kustannusraportit ja maksatushakemukset 

3. Yhteinen keittiö konseptointiraportti 

4. Osallisuuden ja vaikuttavuuden arviointiraportti 

5. Osahankkeiden erilliset loppuraportit 

6.  Neljän kopla – kohti kaikille avointa kansalaistoimintaa 

 

https://www.innokyla.fi/web/tyotila4787869/materiaalit

