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Koulujen ja varhaiskasvatuksen 
ruokapalvelun asiakaskyselyn toteutus ja 
tavoite

• Kyselyjen tavoitteena on osallistaa kuntalaisia palveluiden 
kehittämiseen

• Varhaiskasvatukseen osallistuvat ja 0-2 –luokkalaiset vastasivat 
kyselyyn kotona huoltajien avustamana, vanhemmat lapset ja 
nuoret koulussa

• Sama kysely toteutettiin myös kasvatushenkilöstölle

• Kyselystä on lähetetty kohdekohtaiset tulokset koulujen ja 
päiväkotien vastuuhenkilöille

• Ruokapalvelu kertoo nyt, mitä kyselyn perusteella on jo 
tehty ja mitä tehdään



Ruokalista ja ruokatuotteet
• Olemme jo poistaneet ruokalistalta ei suosittuja ruokalajeja ja lisänneet 

suosittuja ruokalajeja

• Ruokalista päivittyy jatkossakin asiakastoiveiden perusteella. 
Kokonaisuutena ruokalista noudattaa suomalaisia ravitsemussuosituksia

• Kehitämme ruokareseptejä jatkuvasti. Maustamista hiotaan. Uusia 
kasvisruokia kehitetään, jotta yhä useampi asiakkaistamme lisäisi kasvisten 
osuutta lautasella

• Kasvisruoka on vapaassa otossa, sitä saa ottaa lisäkkeeksi – ei tarvitse valita 
jompaakumpaa ruokalajeista

• Tuorelisäkkeitä tarjotaan yhä useammin komponentteina, ei sekoitettuina 
salaatteina

• Etenkin yläkoululaiset antoivat huomattavan paljon palautetta perunoista, 
jonka vuoksi perunan laatua tarkkaillaan nyt tehostetusti

• Haluamme murtaa legendan koulujen kumiperunoista, koska emme niitä tarjoa!

• Tarjoamme haluttaessa kuoripäällisiä perunoita, mutta se hidastaa ruokailua ja 
lisää ruokasalien tilahaasteita ja sotkua pöydissä



Viestintä ja pelisäännöt

• Haluamme tehdä kaikkemme, jotta ruokailutilanne olisi kaikille 
ruokailijoille miellyttävä. Kehityskohteet ovat erityisesti 
ruokailutilanteen melu ja jonotusajat ruokailuihin

• Yhdessä kasvatushenkilöstön kanssa kehitämme ruokailujen 
vuorotusta ja valvontaa

• Haluamme laatia kouluruokailun pelisäännöt yhdessä 
koulujen kanssa. Pelisäännöt sovitaan vuoden 2019 aikana

• Toivomme asiakkailta päivittäispalautetta siitä, missä 
onnistuimme ja mikä vaatii vielä kehittämistä

• Lisäämme tiedottamista, jotta voimme mm. oikoa 
väärinkäsityksiä

• Seuraavassa diassa on asiakaskyselyn pohjalta esiin nousseista 
asioista lisätietoa



Vastauksia kyselyssä esitettyihin 
toiveisiin
• Hävikkiruuan myynti

• Emme pysty myymään hävikkiruokaa jokaisessa kohteessa. Hävikkiä syntyy ylipäätään hyvin vähän. Maksumahdollisuuden 
järjestäminen sekä ruokien pakkaaminen ja jäähdyttäminen eivät onnistu. Heinsuon Herralan, Nostavan, Pyhänimen, 
Tiilikankaan ja Hämeenkosken koululila hävikkiruokaa myydään eläkeläisille varsinaisen ruokailuajan loputtua

• Kasvisruokamahdollisuus ja kasvisruokien proteiini

• Ei tarvitse erikseen ilmoittautua kasvisruokailijaksi, kasvisruoka on vapaassa otossa

• Kasvisruokien proteiinimäärää tarkastetaan ja reseptejä kehitetään edelleen

• Lähiruoka

• Ruoka on tehty laadukkaista raaka-aineista. Kaikkien käyttämiemme raaka-aineiden alkuperä on jäljitettävissä. Kaikki liha 
ja maito on suomalaista. Ulkomaista alkuperää ovat lähinnä vain riisi, sesongin ulkopuolella osa kasviksista ja hedelmät

• Jauhomuusi

• Emme tee perunamuusia muusijauhoista, vaan oikeista perunoista

• Sokerin määrän vähentäminen

• Joissakin välipalatuotteissa sokeria on pakko olla mm. marjojen happamuuden vuoksi. Sokerin määrää on kuitenkin 
vähennetty

• Leikkeleet ja juusto

• Leikkeleiltä ja juustoja tarjotaan nykyään harvoin niiden sisältämän rasvan ja suolan vuoksi. Toimintamalli on 
ravitsemussuositusten mukainen. Toimintamalli vähentää ympäristörasitusta



Tilat ja ruokailuympäristö

• Yhteisillä pelisäännöillä voimme vaikuttaa jonkin verran 
ruokailutilanteiden melutasoon

• Muutokset kalustuksessa ja akustoinnin lisääminen vaativat 
kuitenkin aikaa ja investointeja. Otamme asian vakavasti. 
Muutoksia tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä koulujen 
ja päiväkotien kanssa

• Teemme mielellämme yhteistyötä asiakkaiden kanssa 
ruokailutilojen somistuksessa ja kehittäessämme ruokateemoja

• Ruokailutilan viihtyisyyden lisäämisen aloitamme ruokailutilojen 
nimeämisellä. Kevään aikana järjestämme nimikilpailun, jonka 
toteutuksesta neuvottelemme oppilastoimikuntien kanssa.



Palvelu

• Saimme loistavaa palautetta palvelusta etenkin osassa 
ruokapalvelukohteita

• Saimme kuitenkin myös kritiikkiä palvelutilanteista ja siksi 
nostamme asiakaspalvelun tärkeäksi kehittämiskohteeksi

• Henkilöstö saa koulutusta asiakaspalveluun 2019 vuoden 
aikana. Perusperiaatteita on jo käyty yhdessä läpi

• Haluamme välittää ruokailijoille tavoitteemme:

• Tarjoamamme ruoka sisältää hyppysellisen rakkautta


