
Varhaiskasvatuksen ja 

kouluruokailusuosituksen toimeenpano

Arja Lyytikäinen, pääsihteeri VRN Oulu 3.10.2019



Lapsiperheiden, lasten ja nuorten ruokailusuositukset –

lasten ravitsemuksen edistämisen suosituskokonaisuus 

VRN ja THL, 2019 VRN, OPH ja THL, 2017VRN, OPH ja THL, 2018



Uusien suositusten tausta
• VRN:n väestötason ravitsemussuositukset 

→ ”Terveyttä ruoasta” suositus määrittää terveyttä edistävän ruoan perustan (2014)

→Kouluruokailun ja varhaiskasvatuksen ruokailun kehittäminen 

→ Lasten ja nuorten ravitsemuksen parantaminen ja terveen kasvun ja kehityksen

turvaaminen erityisen tärkeä painopiste 

→ kestävää kehitystä tukevat ruokavalinnat ja kestävän elämäntavan perustan omaksuminen

• OPH:n määräys: Esi- ja perusopetuksen uusi opetussuunnitelma (2014) 
→ kouluruokailu on osa opetusta

→ oppimista ja hyvinvointia tukevan koulutyön järjestäminen

• OPH:n määräys: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016)
→ ruokailu ja ruokakasvatus ovat osa varhaiskasvatusta

→ oppimisen alue: kasvan, liikun ja kehityn/Ruokakasvatus



Terveyttä ruokavalinnoilla





Koululaisille kaksi pääruokavaihtoehtoa

Tarjolle toisena kasvisruoka
• Vaihtoehtoruoka lisää oppilaiden osallistumista ja riittävien 

aterioiden toteutumista

• Vapaasti valittava kasvisruokavaihtoehto totuttaa oppilaita 
kasvispainotteiseen syömiseen ja uusiin makuihin

• Kasvisruoka tukee terveyttä ja edistää ympäristövastuullista 
syömistä

• Kasvisruoan – olipa semivegetaarista, lakto-ovovegetaarista tai 
vegaania, tulee olla täysipainoista ja ravitsemussuositukset 
täyttävä ateriakokonaisuus

Tai jos tarjolla ei ole kasvisruokavaihtoehtoa                                                      
–> suositellaan kasvisruokapäivää  1 x/vko



Tutustuen – maistellen palkokasviryhmästä
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Kouluruokailusta säädetään: 
Perusopetuslaki 31§ 13.6.2003/477

• Maksuttomuus = oppilaan oikeus 

päivittäiseen ateriaan → resursoitava 

riittävät ateriat 

• Tarkoituksenmukaisuus = 
järjestäminen oppilaslähtöisesti →

päätetään vuosittaisessa luku-

vuosisuunnitelmassa

• Täysipainoisuus = Tarjotun ruoan

ravitsemuslaatu → ravitsemus-

suosituksiin perustuva toteutus

• Ohjaus = sisältyy koulun kasvatus-

ja opetustehtävään → on koulun 

ruokakasvatusta

Onnistunut kouluruokailu





Tavoitteena: koulussa  kaikki syövät ja  
oppivat yhdessä

Oppilaiden osallisuuden 

mahdollistaminen ja 

vahvistaminen

Tarjotun ruoan ravitsemus- ja 

aistinvarainen laatu, palvelun laatu 

Kouluruokailusta monialainen 

oppimisympäristö

Ruokarauha ja viihtyisyys

Ohjaus – läsnäolo                 

ja malli 

Yhteistyö eri 

henkilöstöryhmien välillä 

ja kodin kanssa 



OPS 2014: Kouluruokailu on oppilaille tärkeä osa 
koulupäivää 
- edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista 

osaamista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita. 

Oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokailun   ja 
etenkin ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen 
ja arviointiin. 

Yhteistyömuodot esimerkiksi: jatkuva palaute, 
ruokailutoimikunta, kouluruoka-agenttitiimi, ruoka-
/makuraadit, kehittämis- ja teemaryhmät

Oppilaiden osallisuuden edistäminen 

keskeistä   



Ruokailuajat

• Suunnittelun perustana on oppilaiden koulupäivän kokonaisuus →
lukujärjestykseen

• Lounaan ajoitus ja porrastus →mahdollisuus rauhalliseen syömiseen

• Aikaa ruokailuun varataan vähintään 30 min.

• Ruoka-ajat ovat säännölliset ja soveltuvat suomalaiseen arkirytmiin

→ lounas klo 11-12 

• Ulkoilu- ja liikuntahetkeä (10-15 min.) suositellaan ennen tai jälkeen ruokailun 

• Tarvittaessa välipala: tarjottava mikäli oppitunnit jatkuvat > 3 h koululounaan 
jälkeen (koulumatkan pituus ja kuljetusten odotusajat otettava huomio)

• Onnistumisen mittarina: oppilaiden palaute ja oppilaiden 
osallistuminen aterioille (ruokailuaikojen mahdollinen vaikutus 
osallistumiseen)



Mitä oppilas ottaa lautaselle?
Ruokailulinjasto oppilaan ohjauksessa

• Linjastot riittävän kokoiset, jotta ruoat saadaan kauniisti ja houkuttelevasti esille. 

• Salaatit  ja kasvikset ovat tarjolla ensimmäisenä, seuraavaksi pääruoat  
lämpöhauteista, lopuksi ruokajuomat, levitteet ja leipä. 

• Erillinen leipäpöytä antaa enemmän mahdollisuuksia leipien esille laittoon ja 
valikoimaan.

• Jos eri-ikäisiä syömässä yhtaikaa, huolehdittava lisäannosten saantimahdollisuudesta

• Kalustuksessa huomioidaan ruokailijoiden ikä ja fyysiset edellytykset. 
- Erikorkuisilla ja -mallisilla kalusteilla saadaan lisää ilmettä ja viihtyisyyttä

• Malliannos: asiakkaan informoiminen

- useita erilaisia mahdollisuuksia esittämistavalle







Aamupalaa tarjolle?

Puhu puurolla



Kouluruokailun seuranta ja arviointi
Seuranta ja arviointi kuntatasolla 

• Kuntakohtaiset indikaattorit: toteutuminen ja tarkoituksenmukaisuus vs suositus ja asetetut tavoitteet

• Vastaako kouluruokailu terveyden ja hyvän ravitsemuksen edistämisen tavoitteita ja strategiaa?

• Osallistuminen THL:n TEAviisariin

Ruokailuun osallistumisen ja osallisuuden seuranta ja arviointi

• Seurataan oppilaiden ja henkilökunnan osallistumista ja tyytyväisyyttä kouluruokailuun

• Seurataan ruoan menekkiä ja hävikkiä (aterianosakohtaisesti)
• Huomioidaan vanhemmat ja huoltajat osana koulun yhteistyötä; kouluruokailuun 

tutustumismahdollisuus  (osallisuuden seuranta)

Koulun terveysolojen tarkastaminen
• Kolmen vuoden välein; myös kouluruokailun toteutumisen arviointi

Ravitsemuslaadun seuranta ja arviointi

• Ruokalistojen arviointi, aterianosien laatuvaatimusten täyttyminen ja ravintosisällön toteutuminen ja 
esimerkiksi Sydänmerkki -järjestelmän käyttö

• Sisäinen itsearviointi, auditointi/laadunarviointikäynnit eri toimipisteissä



Toimeenpanon työkaluja ja jalkauttamishankkeita

• Sydänmerkki -ateriajärjestelmä kouluille ja 
päiväkodeille

https://ammattilaiset.sydanmerkki.fi/ammattikeittiot/mika-sydanmerkki-ateria/

• Kouluruokadiplomi oppilaitoksille  
http://www.kouluruokadiplomi.fi/

• Makuaakkoset päiväkoteihin 
http://www.makuaakkosetdiplomi.fi/

https://ammattilaiset.sydanmerkki.fi/ammattikeittiot/mika-sydanmerkki-ateria/
http://www.kouluruokadiplomi.fi/
http://www.makuaakkosetdiplomi.fi/


Hankkeiden tuotokset käyttöön 

• MKN:n ruokakasvatusaineistoa kouluille ja 
päiväkodeille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/ruokakasvatusaineistoa-
verkossa-9755

Ruokarohkea salapoliisi ja kasvisaarteen arvoitus
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/teemat/ruokarohkea-salapoliisi-ja-
kasvisaarteen-arvoitus

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/ruokakasvatusaineistoa-verkossa-9755
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/teemat/ruokarohkea-salapoliisi-ja-kasvisaarteen-arvoitus


TE-hankkeiden tuotoksia

• Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n aineistot
http://ruukku.org/ Makukoulu ym.

• Maistuva koulu –hankkeen tuotokset
https://www.maistuvakoulu.fi/ mm. monialaiset 
oppimiskokonaisuudet

• Ruokakunta –hanke, ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa 

2019-2021

http://ruukku.org/
https://www.maistuvakoulu.fi/


Koulujakeluohjelman liitännäisohjelma

EU:n Koulumaito- ja hedelmäohjelma Suomessa

• Ruokatutka –viestintäkampanjan aineistot

https://www.ruokatutka.fi/

https://www.ruokatutka.fi/

