
 

Maistuva koulu  

Nykytilakartoitus  

 

Nykytilakartoitus on työväline kouluille ruokakasvatuksen ja kouluruokailun nykytilan arvioitiin ja kehittämiskohteiden löytämiseen.  

Sen avulla käytävän kartoituskeskustelun pohjalta laaditaan suunnitelma, johon kirjataan kehittämiskohteet ja tavoitteet lukuvuoden Maistuva koulu -
toiminnalle. Kartoituskeskustelussa ja suunnitelman laatimisessa on hyvä olla mukana laaja edustus eri toimijoita, kuten ainakin rehtori, opettajia, 
kouluterveydenhoitaja ja edustus ateria-/ruokapalveluista. Tällöin kaikkiin kysymyksiin voidaan vastata ja nykytilaa tarkastella useista eri näkökulmista.  

Nykytilakartoitus toistetaan vuosittain, jotta valittujen kehittämiskohteiden tilannetta ja tavoitteiden toteutumista voidaan seurata ja toimintaa kehittää 
edelleen.  

 
1. Kunta: _____________________________ 
2. Koulu: _____________________________ Päivämäärä: ____. ____. 20____  

 
3. Lomakkeen täytti/täytettiin (valitse sopivin/sopivimmat):  

__Ruokakasvatus-/hyvinvointitiimissä tai vastaavassa 
__Opettajakokouksessa 
__Yhdessä oppilaiden kanssa 
__Vastuuhenkilö yksin 
__Rehtori yksin 
 

4. Ruokakasvatusasioita organisoi koulussamme:  
__ Hyvinvointitiimi 
__ Ruokakasvatustiimi 
__ Ruokailutoimikunta 
__ Jokin muu, mikä? __________________ 
 

5. Ruokakasvatusasioita organisoivaan tiimiin kuuluu:  
__Rehtoria 
__Luokanopettajaa 
__Aineopettajaa 



 

__Ruokapalvelutyöntekijää 
__Kouluterveydenhoitajaa 
__Muuta henkilökuntaa, mitä_______________________ 
__Oppilasta 
 

Merkitse rasti lomakkeelle koulun tilannetta parhaiten kuvaavaan kohtaan.  

(asteikko: 0 = ei toteudu lainkaan, 1 = toteutuu heikosti, 2 = ei toteudu hyvin eikä heikosti, 3 = toteutuu hyvin, 4 = toteutuu täysin) 

MONIPUOLISET RUOKATAIDOT 0 1 2 3 4 

6. Ruokakasvatuksen teemoja hyödynnetään eri aineiden oppitunneilla.       

7. Ruoka on monialaisen oppimiskokonaisuuden tai ilmiöpäivän aihe.           

8. Koulussa on ruokateemaisia tapahtumapäiviä, joiden suunnitteluun oppilaat osallistuvat.      

9. Koulun piha-aluetta ja lähiympäristöä hyödynnetään ruokakasvatuksen opetuksen tukena (esim. marja- ja 

sieniretket, hyötykasvien viljely, sadonkorjuujuhla) 

     

10. Ruokasalia voi sovitusti hyödyntää ruokakasvatukseen liittyviin oppitunteihin.       

11. Koululla on ruokakasvatukseen liittyvää kerhotoimintaa koulupäivän yhteydessä.      

VIIHTYISÄ YHDESSÄ SYÖMINEN 0 1 2 3 4 

12. Opettajat ja koulun muu henkilökunta ruokailevat kouluravintolassa yhdessä oppilaiden kanssa.       

13. Opetushenkilöstö antaa hyvän esimerkin oppilaille puhumalla kouluruuasta myönteisesti.       

14. Valvontavastuussa oleva opettaja on tietoinen tehtävästään, tavoitteistaan ja roolistaan.      

15. Koululounaan ajankohta on eri luokille porrastettu n. klo 11-12 välille niin, että vältytään jonotukselta.      

16. Ruokataukoon on varattu vähintään 30 minuuttia aikaa.      

17. Kouluruokailun pelisäännöistä on sovittu opettajien, ruokapalvelutuottajan ja oppilaiden kesken.       

18. Koulussa toimii ruokailutoimikunta (tai vastaava), joka osallistuu kouluruokailun suunnitteluun sekä 

ruokasalin käytön ja viihtyisyyden kehittämiseen. 

     

19. Ruokailutoimikunnassa (tai vastaavassa) on oppilas-, opettaja ja ruokapalveluedustus.      

MAISTUVAT KOULUATERIAT 0 1 2 3 4 

20. Viikkoruokalista on esillä kouluravintolassa ja koulun/ruokapalvelutuottajan/kunnan verkkosivuilla.      

21. Kouluravintolassamme on tarjolla kaksi pääruokavaihtoehtoa, joista toinen on kasvisruoka.       

22. Ruokasalissa on päivittäin esillä malliannos tai kuvia lautasannoksista.      

23. Opettajat ja ruokapalveluhenkilöstö kannustaa lautasmallin mukaiseen ruokailuun.      

24. Ruokapalvelutuottaja tekee säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyn.      

25. Henkilökunnalla ja oppilailla on jatkuva mahdollisuus antaa palautetta kouluruokailusta.      



 

26. Oppilaalla on mahdollisuus maksuttomaan, ravitsevaan välipalaan silloin kun oppitunnit jatkuvat yli 3 tuntia 

lounaan jälkeen.    

     

27. Aamu- tai iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille tarjotaan kouluruokailusuositusten mukainen aamu- ja/tai 

välipala. 

     

28. Koulun kioskissa tai automaateissa ei myydä makeisia ja sokeroituja juomia.      

29. Vettä on saatavilla janojuomaksi koko koulupäivän ajan.      

RUOKAKASVATUSTA YHDESSÄ 0 1 2 3 4 

30. Opettajat tekevät keskenään yhteistyötä ruokakasvatuksessa.      

31. Ruokakasvatus on esillä koulun yhteisissä palavereissa (esim. Maistuva koulu -tiimin toimesta).       

32. Kouluruokailun kehittäminen on osa oppilaskunnan tehtävää.       

33. Kouluterveydenhoitaja tekee yhteistyötä opettajien kanssa ruokakasvatuksessa.            

34. Ruokapalvelutuottaja tekee yhteistyötä koulun ja opettajien kanssa ruokakasvatuksessa.      

35. Koulu tekee yhteistyötä huoltajien kanssa ruokakasvatuksessa.      

36. Koulu tekee yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa (mm. järjestöt, yritykset) ruokakasvatuksessa.      

RUOKAKASVATUSTYÖN TUKENA 0 1 2 3 4 

37. Koulun johto on sitoutunut ruokakasvatuksen edistämiseen.       

38. Vastuuopettajan/-opettajien työaikaa on osoitettu ruokakasvatustoiminnan organisoimiseen.       

39. Opettajat ovat kouluttautuneet ruokakasvatukseen viimeisen 3-5 vuoden aikana.        

40. Koulullamme on voimassa oleva Kouluruokadiplomi®.                                       KYLLÄ EI 

41. Ruokakasvatus on kirjattu ruokapalvelutuottajan palvelukuvaukseen ja/tai asiakkaan vuosikelloon.  KYLLÄ EI 

42. Koulullamme on käytössä EU:n kouluhedelmätuki. KYLLÄ EI 

43. Koulullamme on käytössä EU:n koulumaitotuki.  KYLLÄ EI 

44. Kouluruokailun kehittäminen on osa kuntamme hyvinvointikertomusta/-suunnitelmaa.   KYLLÄ EI 

45. Koulussamme tunnetaan Opetushallituksen ruokataju-materiaali.  KYLLÄ EI 

46. Kouluruokailulle on asetettu opetukselliset tavoitteet kunnan opetussuunnitelmassa. KYLLÄ  EI 

47. Ruokakasvatus ja sen tavoitteet on kirjattu koulun vuosisuunnitelmaan. KYLLÄ EI 

48. Opettajat saavat valvonta-ateriaedun ruokaillessaan oppilaiden kanssa. KYLLÄ EI 

 

Suunnitelma ruokakasvatus / Maistuva koulu -toiminnalle lukuvuonna 20___/20___ 

49. Valitsimme lukuvuoden ruokakasvatukselle seuraavat kehittämiskohteet ja tavoitteet (ks. vinkkejä www.maistuvakoulu.fi):  



 

 

50. Lukuvuonna ruokakasvatus näkyy koulussamme näin (esim. oppiaineissa, kouluruokailussa, koulun tapahtumissa ja muussa toiminnassa) ja 
käytämme tukena seuraavia materiaaleja:  

 

 

51. Kokoonnumme seuraavan kerran tarkastelemaan kehittämiskohteiden tilannetta ja tavoitteiden toteutumista _____________________________ 
(ajankohta tai pvm). 

 


