
Nuorisovaltuuston lausunto liittyen aamupalatarjoiluun 
 

 
Koronapandemialla on ollut valtavan negatiivinen vaikutus useiden perheiden 
toimeentuloon, mikä johtuu muun muassa vanhempien lomautuksista tai pitkittyneestä 
työttömyydestä. Ensi- ja turvakotien liiton lapsiperheille teettämän kyselyn mukaan 
kymmenesosa vastaajista oli kokenut taloudellista ahdinkoa poikkeusolojen seurauksena, ja 
jopa kolmannes vastaajista ennakoi ongelmien lisääntyvän tulevaisuudessa.  
 
Kuten valtuustoaloitteessakin todetaan, ruoka-avun tarve on viimeisen vuoden aikana 
lisääntynyt merkittävästi. Osasyy tähän lapsiperheiden osalta on lasten lisääntynyt ruokailu 
kotona oppilaitosten ollessa suljettuna esimerkiksi vuoden 2020 kevään aikana.  
Nuorisovaltuusto katsoo, että oppilaiden riittävä ja säännöllinen ravinto on lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin sekä sujuvan oppimisen ehto. Nuorisovaltuusto epäilee, että tämä toteutuu 
yhtäläisesti etenkään pienituloisten perheiden kohdalla, joita kriisi on ravistellut tutkitusti 
eniten. Muun muassa hyväntekeväisyysjärjestö Pelastakaa Lapset ry kantaa huolta 
pandemiasta johtuvasta lasten eriarvoistumisesta eritoten koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. 
 
Lapsiperheköyhyyden haittavaikutuksia ehkäiseviä rakenteita ja palveluita on ehdottomasti 
syytä pitää yllä ja lisätä oppilaitoksissa. Haavoittuvassa asemassa olevien lapsien tilanne 
hankaloituu entisestään, jos he kärsivät nälästä koulupäivän aikana. Maksuton kouluruoka 
on yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän kulmakiviä, ja sitä pidetään laajalti oppilaita 
yhdenvertaistavana tekijänä. Kevyen aamupalan tarjoaminen jatkaisi tätä positiivista 
kehitystä, ja takaisi lapsille ja nuorille riittävän ravinnon myös koulupäivän ensimmäisen 
puoliskon aikana. 
 
Nuorisovaltuuston mielestä pienten eväiden tarjoaminen aamulla koulukeittiöiden resurssien 
raameissa voisi edesauttaa pienituloisten perheiden lapsien jaksamista, tukisi koulunkäyntiä 
ja ehkäisisi kriisin aiheuttamaa epätasa-arvoa oppimisessa. Nuorisovaltuusto näkee, että 
aamupalatarjoilun voisi toteuttaa kuormittamatta keittiöiden työtä kattamalla esimerkiksi 
hedelmiä tai sämpylöiden tekemiseen vaaditut einekset yhteen paikkaan. Oppilaat voisivat 
käydä aterioimassa joko ennen koulua tai välitunnilla, ja tarjoilu voisi toimia itsepalveluna, 
säästäen henkilökunnan työpanoksen lounaan valmistamiseen. Nuorisovaltuusto toivoo 
aamupalatarjoilun hoituvan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ylimääräisiä kuluja 
välttäen, Espoon taloustilanne huomioiden. 
 
Nuorisovaltuusto kannattaa valtuutettu Ahlforsin aloitetta ja esittää, että Espoossa 
käynnistetään vastaavanlainen kokeilu kouluissa aamupalatarjoilusta kuin Lahdessa alueilla, 
joissa työttömyys ja pienituloisten määrä korostuvat. Nuorisovaltuusto pitää lisäksi aloitteen 
ehdottamaa seurantaa kokeiluun osallistuvien oppilaiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista 
hyvänä ja toteuttamisen arvoisena asiana. 
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