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Шкільне харчування регулюється законодавством, національними та місцевими 

програмами та національними рекомендаціями1. Основні права громадян передбачені у 

Конституції Фінляндії, яка також визначає зміст муніципальних обов'язків2 та завдань, зокрема 

у сфері освіти та соціального захисту. Законодавство у сфері освіти прописано в актах та 

постановах, що стосуються базової освіти, середньої шкільної освіта та дошкільного 

виховання та догляду.  

Закон «Про надання безкоштовних обідів усім школярам» прийнято у 1943 р. (з 1913 до 

1943 року, безкоштовне харчування надавалося лише дітям з незабезпечених сімей). Після 

п'ятирічного перехідного періоду, з 1948 року кожен учень країни у віці від 6 до 19 років почав 

отримувати безкоштовне харчування (близько 900 тисяч школярів). Також діти, які відвідують 

позашкільні заняття (before- and after-school activities) отримують безкоштовні перекуси 

(близько 50 тисяч осіб)3. Крім того, студенти університетів отримують субсидування на 

харчування з 1979 року (в додатку представлено хронологію розвитку системи харчування у 

фінських школах).  

Таблиця 1 

Законодавчі та нормативні акти у сфері освіти та шкільного харчування 

 

Документ Основні положення 

Загальні громадянські права 

Конституція Фінляндії4 

(частина третя статті 6)  

З дітьми слід поводитися однаково як особистостями, їм 

дозволяється впливати на питання, що стосуються їх самих, у 

такій мірі, що відповідає рівню їх розвитку.  

Конституція Фінляндії 

Розділ 16 «Освітні права» 

Кожен має право на безкоштовну базову освіту. Положення 

про обов'язок здобувати освіту визначаються законом. 

Державні органи повинні, як це передбачено законом, 

гарантувати кожному рівні можливості отримувати інші 

освітні послуги відповідно до їх можливостей та особливих 

потреб, а також можливість саморозвиватися не зважаючи на 

перешкоди, пов'язані з економічними труднощами 

Дошкільна та загальна шкільна освіта 

Закон «Про базову освіту» Розділ 

31 

Учні повинні забезпечуватися збалансованим та 

належним чином організованим та контрольованим 

харчуванням безкоштовно кожного навчального дня. 

Постанова «Про базову освіту» 

(Basic Education Decree 

(852/1998) 

Встановлює положення про кількість навчальних годин, 

оцінювання учнів, правовий захист та дозвіл на надання 

освіти тощо. 

                                                
1 У 2019 році опубліковано результати першого всеосяжного дослідження фінського досвіду забезпечення шкільного харчування та його 

відповідності критеріям Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP). Автори дослідження: Фінське національне агентство освіти  

(Finnish National Agency for Education) та Міністерство закордонних справ (Ministry for Foreign Affairs) у співпраці зі Всесвітньою 

продовольчою програмою ООН (United Nations World Food Programme (WFP).  Джерело: School Meals for All. School feeding: investment in 

effective learning – Case Finland https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/school-meals-all 
2 Муніципалітет у Фінляндії – рада, обрана жителями громади, - має широке коло повноважень . Муніципалітети надають громадянам 

основні послуги, серед яких найважливіші стосуються соціального забезпечення та охорони здоров'я громадян, освіти та управління 

культурою, довкілля та технічної інфраструктури. 
3 https://minedu.fi/en/-/proudly-presents-school-meals-in-finland 
4 https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf 

https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/school-meals-all
https://minedu.fi/en/-/proudly-presents-school-meals-in-finland
https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf
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Постанова Уряду «Про 

національні цілі освіти, 

визначені Законом «Про базову 

освіту», та про розподіл 

навчальних годин уроків» 

(422/2012)  

Government Decree on the 

National Objectives for Education 

Referred to in the Basic Education 

Act and on the Distribution of 

Lesson Hours  

Положення про загальнодержавні цілі загальної шкільної 

освіти та розподіл навчальних годин 

Національна основна програма 

дошкільної освіти 2014, Розділи 

2.1 та 4 

(National core curriculum for pre-

primary education)  

Учням молодшої школи забезпечується збалансоване та 

належним чином організоване безкоштовне харчування 

кожен навчальний день. Перерви на харчування повинні 

контролюватися. Структура та практика навчальної 

спільноти сприяють добробуту та безпеці, тим самим 

створюючи передумови для навчання. 

Національна основна програма 

дошкільної освіти 2014, Розділ 

5.5 

Мета та охоплення шкільного харчування; вказівки щодо 

організації шкільного харчування; керівництво щодо 

організації харчування в часі; моніторинг та оцінка. 

Загальна середня освіта та екзамен на зрілість (matriculation examination) 

Закон «Про загальну середню 

освіту» (714/1918)5 

General Upper Secondary 

Education Act  

Визначає цілі загальної середньої освіти, її організацію, 

навчальні плани, популяризацію освіти, оцінювання та 

іспити на атестат зрілості та безпечне середовище для 

навчання. 

Фінансування 

Закон «Про фінансування 

освіти та культури» (1705/2009)  

Act on the Financing of 

Educational and Cultural 

Provision 

Закон встановлює положення щодо, наприклад, 

трансфертів центрального уряду та дискреційних 

державних трансфертів (discretionary government 

transfers), що надаються для діяльності, зазначеної в 

Законі «Про базову освіту» (Міністерство фінансів) 

Закон «Про трансферти 

центрального уряду місцевим 

органам влади за основні 

державні послуги» (1704/2009) 

Act on Central Government 

Transfers to Local Government 

for Basic Public Services 

Закон визначає трансферти центрального уряду, що 

надаються на операційні витрати місцевих органів влади, 

пов’язаних з виконанням повноважень, визначених, 

наприклад, в Законі «Про базову освіту» та Законі «Про 

базову освіту в галузі мистецтв». (Міністерство Фінансів) 

Закон «Про дискреційні 

урядові трансферти» (688/2001) 

Act on Discretionary Government 

Transfers  

Закон мстить положення щодо критеріїв та процедури, 

яких слід дотримуватися при наданні субвенцій з 

державного бюджету місцевим бюджетам, зокрема і дій 

на діяльність або проекти, передбачені, зокрема і 

законодавством у сфері освіти. (Міністерство фінансів) 

                                                
5 https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=73915&p_country=FIN&p_count=2573 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=73915&p_country=FIN&p_count=2573
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Адміністрування 

Закон «Про управління 

освітою», що здійснюється 

державою та приватним 

сектором» (634/1998)  

Act on the Administration of 

Education Provided by the State 

and the Private Sector  

Законом передбачено положення, наприклад, про шкільну 

раду, керівника школи, правила внутрішнього розпорядку, 

субсидії та пожертви, нагляд за законністю та 

застосування Закону про адміністративний процес до 

освіти, що надається державою та приватним сектором.  

Закон «Про добробут 

студентів» (1287/2013)  

Student Welfare Act  

Закон встановлює положення, наприклад, про право учнів 

на дошкільну освіту, загальну шкільну освіту та загальну 

середню освіту на отримання соціальних послуг для 

учнів.  

Додаткові законодавчі та нормативні акти у сфері освіти оприлюднено на сайті 

Міністерства освіти і культури за посиланням: https://minedu.fi/en/legislation-general-education. 

Фінська система базується на горизонтальній співпраці між міністерствами та урядовими 

установами з різними основними обов'язками: 

Таблиця 2.  

Розподіл повноважень між державними структурами в системі освіти 

 

Орган Повноваження, функції 

Міністерство освіти і культури  Окреслює загальні напрямки та стратегію освітньої 

політики.  

Національне агентство освіти 

Фінляндії (The Finnish National 

Agency for Education)  

Є головним учасником розвитку освіти та реалізації 

освітньої політики. Удосконалює шкільне харчування, 

в тому числі і культуру харчування  

Міністерство соціальних справ та 

охорони здоров'я та Національний 

інститут охорони здоров'я та 

добробуту (The National Institute for 

Health and Welfare) 

Здійснюють національний моніторинг та нагляд за 

харчуванням і загальним добробутом у школах 

Національна рада з питань 

харчування (The National Nutrition 

Council) 

Розробляє, оновлює та координує впровадження 

харчових стандартів та рекомендацій щодо шкільного 

харчування. 

Основні завдання: контроль, вивчення безпеки та 

якості їжі; пропагування здорового харчування; 

дослідження та розробка рекомендацій щодо раціону 

для різних вікових та соціальних груп. Фінські 

рекомендації базуються на рекомендаціях Північного 

харчування (Nordic Nutrition recommendations)6 

                                                
6 https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/nordic-nutrition-recommendations-

2012.pdf 

https://minedu.fi/en/legislation-general-education
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/nordic-nutrition-recommendations-2012.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/nordic-nutrition-recommendations-2012.pdf
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Регіональні державні адміністративні 

установи (Regional State 

Administrative Agencies) 

Сприяють правовому захисту учнів та студентів 

шляхом розгляду скарг та запитів на виправлення 

оцінок. Регіональні ради проводять проекти 

планування та розвитку на регіональному рівні під 

керівництвом фінських муніципалітетів.  

Муніципалітети  Відповідають за забезпечення базової освіти для всіх 

дітей на рівні муніципалітету. Муніципалітети також 

можуть запропонувати освіту на інших рівнях: 

середню освіту (Upper secondary education) та 

професійне навчання (vocational training), спільні 

муніципальні органи влади. У кожному 

муніципалітеті є принаймні одна шкільна рада або 

подібний заклад, обраний муніципальною радою.  

Постачальники та організатори 

освіти (providers and organisers of 

education — навчальні заклади) 

Самі вирішують багато аспектів освіти, їх діяльність 

окреслена цілями, встановленими законодавством.  

Зокрема це стосується педагогічних та навчальних 

програм.  

Місцеві навчальні програми базуються на 

національній базовій програмі, яка зі свого боку 

визначає норми харчування в школі7. Шкільне 

харчування та контроль за здоров’ям учнів зі 

спеціальними дієтами є частиною добробуту учнів. 

Муніципалітети та школи зобов'язані визначати 

основні правила організації шкільного харчування та 

відповідні освітні цілі в річних шкільних планах.  

 

Фінансування харчування  

 

Фінський досвід харчування дітей за кошти державного бюджету вважається дуже 

прогресивним і використовується в інших країнах. Зокрема, в школах Англії та Шотландії 

змінили систему харчування по фінському зразку і стали годувати безкоштовно дітей від 4-х 

до 7-ми років8. 

Фінські державні та неурядові організації сприяють інтернаціоналізації фінського 

досвіду в галузі освіти загалом та в питанні імплементації системи шкільного харчування в 

інших країнах зокрема. Деякі організації надають зазначені послуги: 

 на державному рівні — Національне агентство освіти Фінляндії.  

 університет прикладних наук JAMK пропонує навчальну програму для розробників 

системи шкільного харчування з інших країн9. Мета програми - ознайомити учасників 

з системою шкільного харчування в Фінляндії та навчити будувати здорову та стійку 

                                                
7 National Nutrition Council. (2017). Eating and learning together – recommendations for school meals. Helsinki: National Nutrition Council, Finnish 

National Agency for Education and National Institute for Health and Welfare. 
8 Фінляндія і Швеція залишаються єдиними країнами світу, в яких держава оплачує повноцінний шкільний обід. Джерело: 

http://www.kauppatie.fi/2013/08-2013/rus-6.shtml  
9 https://www.jamk.fi/en/Education/global-education-services/finnishschoolmealsystem/ 

http://www.kauppatie.fi/2013/08-2013/rus-6.shtml
https://www.jamk.fi/en/Education/global-education-services/finnishschoolmealsystem/
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систему шкільного харчування, що сприяє здоров'ю дітей; розробляти концепцію 

системи шкільного харчування в іншій організації або країні. 

ELO Foundation for Promotion of Finnish Food Culture10 - це неприбуткова фундація, 

створена в червні 2009 року для просування фінської культури харчування у Фінляндії та на 

міжнародному рівні. 

Оскільки шкільне харчування підпадає під загальне фінансування освіти, для нього не 

передбачено окремих видатків у державному бюджеті. Муніципалітети несуть 

відповідальність за надання дошкільної та базової освіти всім мешканцям своєї місцевості та 

за фінансування цих послуг. Держава бере участь в організації муніципальних служб,  надаючи 

відповідні трансферти з державного до місцевих бюджетів, які покривають близько 25% від 

розрахункових витрат на освіту. Трансфери з державного бюджету складаються з: 

 трансфертів для основних державних послуг (the government transfer of 

basic public services), відповідальне – Міністерство фінансів; 

 трансфертів муніципальній адміністрації з освіти та культури (the 

government transfer of municipal educational and cultural administration), 

відповідальне - Міністерство освіти і культури.  

Трансферти з державного бюджету не мають цільового призначення, тому муніципалітет 

може вирішити самостійно, як розподілити кошти. Муніципалітети забезпечують решту 

фінансування та вирішують, як розподілити кошти, призначені на освіту. Кошти 

використовуються на матеріали, навчання, шкільне харчування, спеціальну освіту, шкільний 

транспорт тощо. Муніципалітети мають право стягувати податки для фінансування послуг, що 

є їх найбільшим джерелом доходу (наприклад, муніципальний податок, який сплачують 

мешканці). 

Не існує заздалегідь встановленої вартості однієї порції шкільного харчування, але вона 

повинна відповідати критеріям (калорійність, співвідношення білків, жирів та вуглеводнів 

тощо), передбаченим законодавством, національною базовою та місцевими навчальними 

програмами11. Муніципалітети виділяють фінансові та інші ресурси на громадське харчування. 

У великих муніципалітетах вартість порції на одну дитину зазвичай нижча, ніж у менших 

муніципалітетах. У 2016 році середньорічні витрати на шкільне харчування на одного учня 

становили в середньому від 442 євро (муніципалітети із 100 тисяч жителів або більше) до 704 

євро (муніципалітети з 20 тисяч жителів або менше). В середньому по країні одноразове 

харчування в системі базової освіти в 2017 році становила 2,80 євро12. Ця вартість включає 

продукти харчування, витрати на персонал, обладнання, транспорт та додаткове харчування, 

придбане з інших джерел13  

  

                                                
10 http://www.elo-saatio.fi/blog/2018/06/27/finnish-free-school-meals/ 
11 Фінські рекомендації щодо харчування включають окремі рекомендації для населення загалом, щодо шкільного харчування, а також для 

дітей шкільного віку та підлітків. Згідно з рекомендаціями енергетична цінність однієї порції має бути такою: підготовчі класи -2й клас  

(діти від 6 до 9 років) -550 Ккал; 3-6 класи (10-13 років) – 700 Ккал; 7-9 класи (14-16 років) – 850 Ккал. Разом з тим, важливе значення 

надається якості цих калорій, таким як пропорції енергетичних поживних речовин, якість вуглеводів, кількість солі та якість жирів.  
12 Вартість харчування дітей у дитячих садках включена до плати за денний догляд, яку сплачують батьки. У середньому плата покриває 

14% витрат на освіту та догляд за дітьми у ранньому віці. Решта покривається муніципалітетами (в середньому по країні 56%) та за рахунок 

державних трансфертів комунальним базовим службам (в середньому по країні 30%).  
13 Finnish National Agency for Education. (2017). Referred 1.2.2019. https://vos.oph.fi/rap/kust/v17/k05e6os.html 

http://www.elo-saatio.fi/blog/2018/06/27/finnish-free-school-meals/
https://vos.oph.fi/rap/kust/v17/k05e6os.html
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Таблиця 2 

Шкільне харчування: деякі статистичні дані14 

 

Статті витрат Вартість (євро/%) 

2017 2018 

Вартість шкільного харчування на 1 учня у системі 

базової освіти (середнє значення по країні)  

в т.ч. сировина (приблизно 30%)  

в т.ч. праця (приблизно 43%) 

2.8 2,81 

0.84  

1.20  

Муніципальні витрати на харчування на одного учня на 

рік в базовій шкільній освіті, середнє значення по країні) 

⁓ 530 ⁓ 530 

Частка вартості шкільного харчування у загальних 

операційних витратах на освіту в муніципалітетах 

6%  

Фактична вартість навчання одного учня на рік у базовій 

освіті 

9 247 9 506 

Кількість навчальних днів на рік згідно із Законом про 

базову освіту 

190 190 

Кількість учнів у системі базової освіти  550 тис. 553, 6 тис. 

Частина витрат фінансується Європейською програмою “Схема для шкіл: фрукти, овочі та 

молоко”15 для підтримки використання здорових продуктів харчування в школах та у денному 

догляді. Загальний бюджет ЄС за цією Програмою на період 2017-23 років складає 250 млн. 

євро на навчальний рік, з яких до 150 млн. євро — на фрукти та овочі та до 100 млн. євро на 

молоко. Цей бюджет розподіляється за країнами залежно від кількості дітей, рівня 

регіонального розвитку та щодо молока – від того, як раніше використовувався бюджет. Розмір 

фінансування для Фінляндії на період 2018–2019 рр. складав 1 599 047 євро для фруктів і овочів 

та 3 824 689 євро для молока. Країни, які бажають взяти участь у Програмі, розробляють 

відповідні стратегії на національному або регіональному рівні, що охоплює період 6 років. 

Кожна стратегія країни окреслює цілі (наприклад, збільшення споживання фруктів та овочів 

для досягнення рекомендованих п’яти порцій на день), бенефіціарів (наприклад, дітей у 

початкових школах), продуктів, освітніх заходів та механізмів реалізації схеми. Кожна країна-

учасниця повинна контролювати та оцінювати схему. Звіти про моніторинг охоплюють кожен 

навчальний рік. Звіти про оцінку охоплюють п’ять навчальних років і будуть доступні з 1 

березня 2023 року. Освітні заклади можуть подавати заявки на фінансування щорічно через 

                                                
14 Finnish National Agency for Education. (2018). Referred 31.12.2018. https://vos.oph.fi/rap/kust/v18/k05e6os.html 

Statistics Finland. (2018). Referred 1.2.2019. http://www.stat.fi/til/pop/2018/pop_2018_2018-11-14_tie_001_fi.html 

15 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-
fruit-vegetables-and-milk-scheme  

https://vos.oph.fi/rap/kust/v18/k05e6os.html
http://www.stat.fi/til/pop/2018/pop_2018_2018-11-14_tie_001_fi.html
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme
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відповідний сайт Агентства з продовольства у розділі «Розподіл субсидії на школи»16, і це 

охоплює 90% учнів, що мають право на отриманні такої підтримки.  

Організація закупівель послуг з харчування 

Харчові критерії для послуг із закупівель (Nutritional criteria for procurement services) 

видано Міністерством соціальних справ та охорони здоров'я у 2010 році17. 

Послуги громадського харчування може надавати муніципалітет, або послугу можна 

придбати у кейтерингової компанії (муніципальної чи приватної). Послуги з харчування 

замовляються на конкурсних засадах18, що базується законодавстві ЄС щодо державних 

закупівель. ЄС також підготував Настанови19 щодо державних закупівель продуктів 

харчування для здорового шкільного харчування.  

Батьки або працівники школи можуть подати скаргу, якщо якість їжі або послуги з 

харчування надаються на неналежному рівні – наприклад, якщо в шкільній їдальні часто не 

вистачає їжі. Недоліки та конфлікти бажано усунути шляхом обговорення питання в школі. 

Однак батьки можуть також подавати офіційні скарги до Регіонального державного 

адміністративного агентства (Regional State Administrative Agency), якщо конфлікт не вдається 

вирішити на рівні школі. 

  

                                                
16 https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/koulujakelutuet/  
17 https://stm.fi/documents/1271139/1420943/SELV1011_Joukkoruokailu.pdf/9c027baa-df7c-4be3-ab5c-f5ce4c32b8c9 
18 Act on Public Procurement and Concession Contracts, 1397/2016; 6 Section 

19 Public Procurement of Food for Health: Technical Report On The School Setting. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/public-procurement-

food-health-technical-report-school-setting 

 

https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/koulujakelutuet/
https://stm.fi/documents/1271139/1420943/SELV1011_Joukkoruokailu.pdf/9c027baa-df7c-4be3-ab5c-f5ce4c32b8c9
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/public-procurement-food-health-technical-report-school-setting
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/public-procurement-food-health-technical-report-school-setting
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Додаток 1 

 

Хронологія розвитку системи харчування в фінських школах 

 

Період/ рік Шкільне харчування Суспільство та освіта 

Кінець 20 - 

початок 21 

століття 

Засновано Асоціацію шкільних супів у 1905 р. (The 
School Soup Association). Визнається важливість 

харчування у зв'язку з відвідуванням школи та 

навчанням. Вчителі, сім’ї вчителів та допоміжний 
шкільний персонал за допомогою учнів виконують 

роль кухарів. Вперше держава починає субсидувати 

харчування школярів у 1913 році. 

Загальне виборче право 
в 1906 році: усі фіни 

віку, включаючи жінок, 

отримують право 
голосувати і бути 

кандидатом на виборах. 

1921 Закон «Про фінансування початкової школи» 
передбачає, що держава забезпечує дві третини норми 

денного харчування для учнів з сімей з обмеженими 

матеріальними можливостями. 

Законом введено 
загальну обов'язкову 

освіту 7-15-річних 

дітей, замість 
добровільного/ 

довільного навчання. 

1923 Видано перші рекомендації щодо шкільного 

харчування. Вказано необхідність перерви між 
уроками для харчування під наглядом вчителів. Усім 

учням наголошували, що перед школою важливо їсти. 

Загальнодержавну систему ще не впроваджено, а за 
їжу (наприклад, кашу) стягувалася плата. 

 

1930-ті При плануванні нових шкіл почали враховувати 

приміщення для харчування. 

Нормування продуктів 

харчування для 

населення розпочато у 
1939 році в зв’язку з 

воєнним станом  

1943 Урядовим розпорядженням розпочато 5-річний 
перехідний період для забезпечення безкоштовного 

шкільного харчування для всіх учнів початкових 

класів.  

У Гельсінкі систему запроваджено у 1943 році.  

Усі учні початкової школи зобов'язані працювати 

відповідно до своїх можливостей, вирощуючи овочі 

або збираючи лісові ягоди, які школа може 
використовувати для шкільного харчування. Вчителі 

початкових класів зобов'язані здійснювати нагляд за 

цим процесом. 

 

1948 Закінчується 5-річний перехідний період. Всі школи 
забезпечують безкоштовне щоденне харчування - 

каші або суп. Учні приносять із дому власне молоко 

та хліб, щоб доповнити ці страви. 

 

1954 Створена Національна рада з питань харчування для 
моніторингу та розвитку громадського здоров'я. (The 

National Nutrition Council) 

Нормування їжі для 
населення припинено. 
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1958 Національним агентством освіти Фінляндії в школах 
започатковано посаду інспектора з харчування.  

 

1960-ті Шкільне харчування стає різноманітнішим завдяки 

більшій кількості овочів і навіть заморожених 

продуктів. Достатнє шкільне харчування покриває 
приблизно третину потреб у харчуванні учня.  

 

1981 Національна рада з питань освіти видає вказівки 

щодо шкільного харчування та способу його 

організації з точки зору поживності, спеціальних дієт, 
часу прийому їжі та освітніх завдань.  

 

1983 Безкоштовне шкільне харчування поширюється на 

середню освіту. Держава фінансує це харчування так 
само, як для шкіл базової освіти. 

 

1999 Повністю оновлені закони про загальноосвітні школи. 

Як і раніше, всі учні базової та середньої загальної 

освіти отримують збалансоване та належним чином 
організоване та контрольоване харчування кожен 

навчальний день. 

Фінляндія приєдналася 

до Європейського 

Союзу 1 січня 1995 
року. 

2004 Шкільне харчування стає частиною національної 

базової програми (national core curriculum) та 
частиною соціальної допомоги учням. Співпраця 

школи та родини учня описана в національній базовій 

програмі. 

Після першої участі у 

2000 р. Фінляндія 
займає високі або навіть 

перші місця в 

дослідженні OECD 
PISA (Програма 

міжнародного 

оцінювання студентів). 

2010 Міністерство соціальних справ та охорони здоров'я 
видає Харчові критерії для послуг із закупівель 

(Nutritional criteria for procurement services). 

 

2014 Шкільне харчування детально описано в новій 
національній базовій програмі. Акцент робиться на 

значенні для здоров’я, освіті, соціальному та 

культурному значенні. Також описано моніторинг та 

оцінку шкільного харчування. 

 

Джерело: School Meals for All. School feeding: investment in effective learning – Case Finland 

https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/school-meals-all  
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