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ASIAKASTIEDOTE KOULUJEN RUOKAPALVELUN ASIAKASKYSELYSTÄ 

 

Hollolan kunnan ruokapalvelut teetti ulkopuolisella yrityksellä marraskuussa 2018 sähköisen 
asiakaskyselyn varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen asiakkaille. Kyselyn avulla osallistamme 
kuntalaisia toiminnan kehittämiseen. Tässä tiedotteessa kerromme tuloksista ja lopuksi siitä, miten 
aiomme reagoida kyselytuloksiin.  Kyselyyn vastasi n. 49 % kokonaisruokailijamäärästä. Lämmin 
kiitos kaikille vastanneille! 

Molemmissa kyselyissä oli kysymys siitä, jääkö ruokaa lautaselta biojätteeksi. Tällä kysymyksellä 

haluttiin kiinnittää huomio hävikinpienentämistarpeisiin ja tuoda esille syitä, miksi ruokaa menee 

lautaselta roskiin. 

Julkista ruokailua ohjaa monet lait, asetukset ja suositukset. Kyselytuloksilla ja päivittäispalautteilla 
on tärkeä rooli siinä, miten toiminnalle astetuissa rajoissa toimintaamme kehitämme. 

 

Katso Kouluruokasuositus: http://www.julkari.fi/handle/10024/131834 

Katso Varhaiskasvatuksen ruokasuositukset: http://www.julkari.fi/handle/10024/135907 

 

VARHAISKASVATUS, TIIVISTELMÄ TULOKSISTA 

• Kysely toteutettiin avoimena nettikyselynä ja siihen vastattiin kotona huoltajan avustamana, 

kyselyyn vastasi 144 varhaiskasvatuksen asiakasta 

• Sama kysely toteutettiin myös varhaiskasvatushenkilöstölle, vastaajia 15 

• Mielipidearviot annettiin hymynaamoilla, numeroin 1-3  

• Lasten mielestä ruokailutilanne on mukava, ka 2,81 ja ruokailuun on riittävästi aikaa, ka 2,81 

• Ruokatuotteita arvioitiin useilla eri kysymyksillä. Kehityskohteiksi nousevat mm. tuorelisäkkeet, 

joiden toivotaan olevan nykyistä vaihtelevampia 

• Noin neljännes vastaajista kertoo, että lautaselle jää joskus biojätettä 

• Kyselyssä arvioitiin nykyiseltä ruokalistalta lempiruokia ja ei niin mieluisia ruokia. 

Varhaiskasvatuksen tulokset: 

http://www.julkari.fi/handle/10024/131834
http://www.julkari.fi/handle/10024/135907
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•  

 

• Ruokalistalle toivottiin mm. pitsaa, hampurilaisia, ranskalaisia, maksalaatikkoa ja lohta. 

•  

PERUSKOULUT 

• Kysely toteutettiin avoimena nettikyselynä. Koululaisista nuorimmat, 0-2-luokkalaiset vastasivat 

kyselyyn kotona huoltajan avustamana, vanhemmat oppilaat vastasivat koulussa. Kyselyyn 

vastasi 1385 oppilasta 

• Sama kysely toteutettiin myös kasvatushenkilöstölle, vastaajia 206 

• Oppilaista 5 % kertoo ruokailevansa koulussa harvemmin kuin päivittäin tai lähes päivittäin. 

Mm. kotitaloustuntien jälkeen ei välttämättä osallistuta ruokailuun. Yläkoulun oppilaat tekevät 

myös ruokalajin perusteella valintoja, osallistuvatko ruokailuun. Ruokailutilojen ahtaus ja 

jonotus mainitaan syiksi, miksi joskus jäädään pois ruokailusta 

• Yhä useampi syö vapaasti otettavaa kasvisruokaa: 

•  
• 26 % vastaajista kertoo noudattavansa jotakin erityisruokavaliota. Luku on todella suuri 

• Mielipidearviot annettiin hymynaamoilla, numeroin 1-3  

LEMPIRUUAT, LAPSET Vastausten 

määrä:

LEMPIKASVISRUUAT, LAPSET Vastausten 

määrä:

Lihamakaronivuoka 31 Pinaattiohukaiset 50

Nakkikeitto 29 Porkkananapit 33

Tortilla jauhelihatäyte 23 Pinaatti- raejuustonapit 32

Nakkikastike 20 Ohrasuurimopuuro 31

Bolognesekastike 20 Kasviskeitto 14

Uunimakkara 19 Porkkanasosekeitto 13

Hernekeitto 15 Kasvispyörykkä 13

Jauhelihakeitto 14 Kasvismakaronivuoka 11

Spagetti- lihapaistos 12 Kasvisnuggetit 10

Uunikirjolohi 11 Kasvisgratiini 10

Ei niin mieluisat ruokalajit Vastausten 

määrä:

Ei niin mieluisat ruokalajit Vastausten 

määrä:

Kaalilaatikko 43 Kasvischilikastike 37

Hernekeitto 30 Härkäpapu- kasviskastike 25

Broileria sweetchili 22 Juureshärkäpapukastike 23

Kebabkiusaus 20 Kasvishernekeitto 19

Mantelikala 16 Kesäkeitto 19

Yrttinen uunikala 10 Porkkanasosekeitto 18

Merimiespata 10 Kasvisjuustokeitto 15

Italianpata 10 Kasviskeitto 14

Tortilla jauhelihatäyte 9 Kasvismifukiusaus 13

Siskonmakkarakeitto 9 Kasvis- härkäpapupaistos 11

 
Kasvisruokaa 

syön päivittäin 218 17%  

maistan usein, otan lisäkkeeksi 553 42%  

en vielä ole juurikaan maistanut 539 41%  
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• Oppilaiden mielestä ruokailutilanne on mukava, ka 2,59 ja keittiöhenkilökunta ystävällistä, ka 

2,55 

o Sanallisissa palautteissa palvelu nousee kuitenkin selkeäksi kehityskohteeksi 

• Ruokatuotteita arvioitiin useilla eri kysymyksillä. Kehityskohteiksi nousevat mm. ruuan maku ka 

2,13 ja mausteisuus ka 2,37, tuorelisäkkeet ka 2,22 ja perunoiden laatu ka 1,67 

• Lähes puolet vastaajista kertoo, että lautaselle jää joskus biojätettä. Syyksi mainitaan mm., että 

ruoka on pahaa tai että ruokaa ei ehdi syödä loppuun 

• Kyselyssä arvioitiin nykyiseltä ruokalistalta lempiruokia ja ei niin mieluisia ruokia. Koulujen 

tulokset: 

•  

•  
• Ruokalistalle toivottaan mm. pitsaa, hampurilaisia, ranskalaisia, tortilloja, palermonpastaa, 

tonnikalapastavuokaa, ruokaisia salaatteja 

• Aikuisten palautteissa oli toivomuksia mm. lähiruuasta, voista ja täysmaidosta. Toiveeksi 

esitettiin mm. se, että ruokaa tehtäisiin enemmän itse, vähemmän eineksiä 

• Ruokailutilojen meluisuus ja pitkät jonotusajat ovat tärkeä kehityskohde tämän kyselynkin 

tulosten pohjalta 

• Koululaisilta kysyttiin myös yleisarvosanaa, tässä tulos: 

•  

 

LEMPIRUUAT, OPPILAAT Vastausten 

määrä:

LEMPIKASVISRUUAT, OPPILAAT Vastausten 

määrä:

Tortilla jauhelihatäyte 759 Ohrasuurimopuuro 606

Uunimakkara 605 Pinaattiohukaiset 578

Hernekeitto 347 Pinaatti- raejuustonapit 543

Broilerinuggetit 321 Tortilla kasvistäytteellä 471

Lihamakaronivuoka 261 Porkkananapit 184

Nakkikeitto 255 Porkkanasosekeitto 128

Spagetti- lihapaistos 251 Kasvisnuggetit 104

Nakkikastike 249 Spagetti- kasvispaistos 100

Siskonmakkarakeitto 245 Kasviskeitto 98

Pyttipannu 221 Kasvispyörykkä 82

Ei niin mieluisat ruokalajit Vastausten 

määrä:

Ei niin mieluisat kasv isruuat Vastausten 

määrä:

Kaalilaatikko 520 Härkäpapu- kasviskastike 474

Mantelikala 459 Juureshärkäpapukastike 263

Yrttinen uunikala 309 Kasvis- härkäpapupaistos 250

Hernekeitto 261 Kasvisgratiini 220

Italianpata 223 Kasviskeitto 177

Kebabkiusaus 194 Kesäkeitto 153

Possupata 192 Kasvischilikastike 143

Merimiespata 181 Porkkanasosekeitto 139

Kahden kalankeitto 177 Porkkananapit 133

Kalkkunakeitto 164 Kasvisjuustokeitto 122

 
Kokemukseni keittiön palveluista 

 
36 3%  

 
173 12%  

 
614 44%  

 
360 26%  

Keskiarvo 3,10 1183  
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HOLLOLAN KUNNAN RUOKAPALVELUT, TOIMINTAPERIAATTEITA: 

• Teemme ruuan itse ja haluamme sen olevan maistuvaa. Esim. lihapullia tai kasvispihvejä 

emme kuitenkaan pysty itse tekemään. 

• Ruoka on tehty laadukkaista raaka-aineista. Käytämme vain vähärasvaisia lihalaatuja, esim. 

naudan paistilihaa.  

• Kaikkien käyttämiemme raaka-aineiden alkuperä on jäljitettävissä. Kaikki liha on suomalaista. 

Ulkomaista alkuperää on lähinnä riisi, sesongin ulkopuolella osa kasviksista ja hedelmät. 

Käyttämämme maito on kotimaista. 

• Perunat keitetään paikan päällä kussakin keittiössä. Perunat ovat nekin suomalaisia ja niiden 

laatu on ollut omien havaintojemme mukaan pääsääntöisesti hyvä. Saimme kuitenkin 

palautetta perunan huonosta laadusta. Alkusyksystä, kun uuden sadon perunaa aloitetaan 

kuoria, perunan pintaan saattaa muodostua kuorimisen jälkeen kova pinta. Tämä harmi on 

yleensä hyvin lyhytaikainen. Kuoripäällisten perunoiden tarjoaminen on sekin mahdollista, 

mutta silloin ruokailuaikoja tulee pidentää huomattavasti nykyiseen verrattuna. 

• Ruokien ravitsemuksellinen sisältö on kansallisten suositusten mukainen viikkotasolla, ei 

välttämättä aina ruokalajikohtaisesti. Kehitämme reseptiikkaa aktiivisesti. 

• Rasvatonta maitoa tarjotaan kouluissa ja päiväkodeissa siksi, että kansalliset 

ravitsemussuositukset tätä suosittavat ja vain rasvatonta maitoa tuetaan (Koulumaitotuki). 

Leikkeleitä ja juustoja tarjotaan nykyään harvoin niiden sisältämän rasvan ja suolan vuoksi. 

Huomioimme myös ekologisuuden näkökulman ruokatuotesuunnittelussa. Suolan määrä tulee 

vastata kokonaisuudessa kansallisia suosituksia, sen määrää emme voi lisätä. Suositusten 

mukaisesti levitteenä käytetään kasvismargariinia 

• Hävikin ehkäisemiseksi toivomme, että jokaisena koulupäivänä jokainen koululainen tulisi 

syömään yhteiskunnan tarjoaman ravitsemuksellisesti täysipainoisen ja maukkaan aterian. 

Kouluruokailu auttaa jaksamaan koulupäivän. Säännöllinen ruokailu auttaa keskittymään. Siksi 

on tärkeä syödä täysipainoinen lounas koulussa. Tähän ruokailuaktiivisuusasiaan toivomme 

myös kotoa tukea. 

•  

• Jotta voisimme palvella teitä paremmin, pyydämme jatkossakin antamaan palautetta. 

Mahdollisimman tarkasti kerrottu palaute auttaa meitä reagoimaan toivotusti. Sen sijaan, että 

esim. lapset/nuoret sanovat ruuan olevan pahaa, tulisi kertoa, mikä ruuassa ei miellytä. Ruoka 

ei ole pahaa, mutta se voi olla ruokailijan mielestä esim. liian mausteista, kylmää tai sisältää 

raaka-aineita, joista ruokailija ei pidä 

 

REAGOINNIT KYSELYTULOKSIIN 

Kohdekohtaiset kyselytulokset on lähetetty kunkin toimipaikan vastuuhenkilölle. Reagoimme 

kohdekohtaisiin kehittämiskohteisiin keskusteltuamme niistä tilaajatahon kanssa. Ruokailujen 

jaksotus- ja meluongelmiin etsitään ratkaisuja tilaajan vastuuhenkilöiden kanssa. 
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Kyselytulos puretaan toimenpiteiksi ruokapalveluhenkilöstön kanssa 30.1.2019, jonka jälkeen 

tiedotamme toimenpidesuunnitelmamme asiakkaille. 

Ruokalistaa muutamme jo kevätlukukaudeksi siten, että ei suosittuja ruokalajeja poistetaan 

ruokalistalta tai niiden esiintymistä ruokalistalla harvennetaan tai reseptiä muokataan. Suosituimpia 

ruokalajeja tarjotaan entistä useammin.  

 

Yhteistyöterveisin 

 

Helena Simolin 

Palvelupäällikkö 

 


