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ASIAKASTIEDOTE RUOKAPALVELUN ASIAKASKYSELYJEN TULOKSISTA 

Kalajoen kaupungin ruokapalvelut toteuttaa asiakaskyselyjä säännöllisesti vuorovuosin eri asiakasryhmille. 

Kouluille asiakaskysely toteutettiin viimeksi vuonna 2018. Kyselytulosten perusteella muutettiin tuolloin 

toimintaa. Nyt oli aika kysyä uudestaan asiakkaiden tyytyväisyydestä ruokapalveluiden nykytilanteeseen sekä 

asiakkaiden tarpeita ja toiveita tulevaisuutta silmällä pitäen. Viikoilla 45–47/2021 toteutettiin sähköinen 

asiakaskysely. Oppilaskyselyn vastausprosentit kouluittain: Merenojan koulu 77 %, Raumankarin koulu 47 %, 

Raution koulu 55 % ja Tyngän aluekoulu 44 %.  Lukiolaisista noin 22 % vastasi kyselyyn ja koulujen 

henkilöstöstä noin 45 %. Kiitämme lämpimästi vaivannäöstänne!  

Kerromme tässä tiedotteessa kyselytuloksista ja niihin reagoinneistamme. Kyselytuloksia voi tutkia 

tarkemmin https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ruoka-ja-siivouspalvelut/, jonne ne ovat tallennettu 

tiedostonimellä ”Kalajoen kaupunki, ruokapalvelun asiakaskyselytulokset 2021”. 

MUUTAMIA YLEISIÄ HUOMIOITA 

Noin 20 % kaikista oppilaista kokee tarvitsevansa laktoosittoman ruokavalion. Terveydellistä tarvetta käyttää 

laktoositonta maitoa tuskin on noin isolla osuudella lapsista ja nuorista. Tätä asiaa käsittelemme 

kouluterveydenhuollon kanssa. 

Voi sanoa, että koko asiakaskunta kaipaa kananugetteja takaisin ruokalistalle – nugetit mainittiin 

kyselyvastauksissa noin 600 kertaa. Ne poistettiin taannoin ruokalistalta, koska nugetteja kerättiin 

kymmenittäin lautaselle, eikä aterian muita osia otettu juuri lainkaan. Liian suuret annosmäärät näkyivät 

voimakkaasti myös jätemäärissä. Suosittuja nugetteja päätyi siis hamstraamisen jälkeen huomattavan paljon 

myös hävikiksi. Kerromme tiedotteen loppupuolella esityksemme nugettien palauttamiseksi ruokalistalle. 

Keittoruuat eivät näyttäisi olevan kovin suosittuja muihin ruokalajeihin verrattuina. 

Useimmissa tapauksissa ruokailuun on riittävästi aikaa, mutta ruokailussa koetusta kiireestä on annettu 

siitäkin joitakin sanallisia palautteita.   

Kyllä ruokapalvelua on myös muistettu kiittää. Tässä yksi nosto koulujen henkilöstön kommenteista: ” Kiitos 

teille, ruuan taso on kohonnut koko ajan. Nykyään meillä on maukasta ruokaa”. 

ALAKOULUJEN KYSELYTULOKSET 

Alakoululaiset arvioivat palvelua, ruokaa ja ruokailuympäristöä asteikolla 1–3. Lähes kaikissa kysymyksissä 

numeeriset arviot ovat paremmat kuin vuonna 2018. Kouluruokailuiltanne koetaan vastaajien mielestä 

mukavaksi, joskin liian kovasta melusta annettiin paljon palautetta. Henkilöstöä pidetään ystävällisenä, mutta 

lisää hymyäkin kaivataan. Itse ruokatuotearvioinnissa huonoimmat arviot alakoululaiset antavat perunoille 

(ka. 2,08) ja ruuan maulle (2,21). Isoimmalla kahdella koululla arviot ovat paremmat kuin kahdella 

pienemmällä koululla. Pikkukouluilla tuorelisäkkeet saavat isoja kouluja huonommat arviot, mikä on 

ymmärrettävääkin niissä tarjotun pienemmän valikoiman vuoksi. Kananugettien lisäksi mm. pitsaa, 

hampurilaisia, kanaruokia ja tortilloja kaivataan useammin ruokalistalle. 
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Kehityskohteiksi nousevat tämän kyselyn perusteella mm. toiveruokapäivien järjestäminen, pöytien 

ruokailun aikainen puhtaanapito, perunoiden laatu ja lämpötila ja toki myös ruokien maku. Kunhan vain mm. 

asiakasraadeissa selvitämme, mistä maun suhteen kiikastaa. Jos ruuan sanotaan olevan pahaa, emme vielä 

sen perusteella osaa korjata toimintaamme. Ruokien mausteisuus näyttäisi oleva pääosin alakoululaisten 

mieleinen. 

YLÄKOULUJEN JA LUKION KYSELYTULOKSET 

Kyselyvastauksissa sana ”paha” tai pahaa” mainittiin yhteensä noin 200 kertaa. Kuten jo aiemmin mainittua, 

tulisi osata kuvata, mikä ruuasta tekee ”pahaa”. Onko se mautonta vai liian mausteista, onko jokin raaka-aine 

ruuassa epämieluinen, onko ruuan rakenne epämieluinen vai onko ruoka esim. kylmää ja sen vuoksi ei 

maistu. Nyt saadun palautteen perusteella ruoka jäähtyy ilmeisen nopeasti. Yritämme selvittää tähän syytä. 

Tämä ikäryhmä arvioi ruokapalvelua asteikolla 1–4. Kehityskohteiksi alle kolmen arviolla nuoret rankkaavat 

seuraavat asiat: ruokalistan vaihtelevuus (2,99), ruuan maukkaus (2,48), mausteisuus (2,59), suolan määrä 

(2,77), esille laitto (2,65), salaatit (2,60) ja perunat (2,02). Ruokatoiveet ovat kutakuinkin samat kuin 

alakouluikäisillä. Koululta haluttaisiin ostaa myös mm. välipalaa.  

Yläkoululaisten ja lukiolaistenruokailuaktiivisuudessa on toki parannettavaa, vaikka osa on kertonut syyksi 

ruokailusta poissaoloihin mm. kotitaloustunnit ja etäopiskelun.  

 

KOULUJEN HENKILÖSTÖN KYSELYTULOKSET 

Koulujen henkilökunta on varsin tyytyväistä saamaansa palveluun ja kouluruokaan. Joskin pikkukoulujen 

arvosanat ovat isoja kouluja heikommat. Alle kolmen keskiarvon saavat seuraavat osa-alueet: Ruokalistan 

vaihtelevuus (2,91), ruuan maku (2,94), mausteisuus (2,97), ruokatuotteiden suunnittelussa huomioidut 

terveysnäkökulmat (2,93) ja salaatit (2,58). Henkilökunta arvioi perunoiden laadun keskiarvona 2,98 – tilanne 

ei siis ole niin huono henkilökunnan kuin oppilaiden mielestä. Selkeäksi kehityskohteeksi nousee 

palauteprosessi; miten palautetta vastaanotetaan, miten se käsitellään ja miten reagoinneista tiedotetaan. 

 

YLEISARVOSANAT 

Kaikille vastaajaryhmille esitettiin samalla asteikolla 1–4 kysymys siitä, millaisena vastaaja 

ruokapalvelukokonaisuuden kokee. Tässä vastaajien vuosien 2018 ja 2021 arviot: 

• alakoulut 3,17 (2018) ja 3,24 (2021) 

• yläkoulut ja lukio 2,64 (2018) ja 2,90 (2021) 

• henkilöstö 2,31 (2018) ja 2,84 (2021) 

 

 

Syön säännöllisesti oppilasravintolassa 

Joka päivä 352 60%  

Lähes joka päivä 164 28%  

En juuri koskaan 43 7%  
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RUOKALISTASUOSIKIT JA EI NIIN SUOSITUT RUOKALAJIT, TOP TEN, ASIAKASRYHMITTÄIN 

 

 

 

 

 

 

ALAKOULUT, LEMPIRUUAT Vastausten 

määrä:

EI NIIN SUOSITUT 

RUOKALAJIT

Vastausten 

määrä:

Uunimakkara 272 Kasvissosekeitto 139

Riisipuuro ja mehukiisseli 228 Uunikala 122

Pyttipannu 223 Kasvispihvit 116

Lihapyörykät 176 Hernekeitto 113

Makaronilaatikko 133 Kahden kalan keitto 112

Pinaattiohukaiset 78 Pinaattinen broileripasta 78

Hernekeitto 77 Juures-possukastike 76

Kebabkiusaus 72 Porkkanaohukaiset 61

Nakkikastike 39 Broilerikiusaus 60

Lohikeitto 37 Pulled chicken pasta 58

YLÄKOULU JA LUKIO, 

LEMPIRUUAT

Vastausten 

määrä:

YLÄKOULU JA LUKIO EI NIIN 

SUOSITU RUOKALJIT

Vastausten 

määrä:

Pyttipannu 218 Kahden kalan keitto 115

Lihapyörykät 214 Uunikala 113

Riisipuuro ja mehukiisseli 207 Juures-possukastike 92

Uunimakkara 198 Kasvissosekeitto 89

Makaronilaatikko 101 Kasvispihvit 88

Kebabkiusaus 69 Hernekeitto 87

Pinaattiohukaiset 59 Tonnikalalasagnette 68

Lohipyörykät 54 Pinaattinen broileripasta 67

Broilerikastike 54 Lihapyörykkäkeitto 65

Hernekeitto 38 Pulled chicken pasta 62

HENKILÖSTÖ, LEMPIRUUAT Vastausten 

määrä:

HENKILÖSTÖ, EI NIIN 

SUOSITUT RUOKALAJIT

Vastausten 

määrä:

Riisipuuro ja mehukiisseli 27 Kahden kalan keitto 18

Lohikeitto 21 Pulled chicken pasta 17

Broilerikastike 18 Makkarakastike 16

Kasvissosekeitto 15 Lihapyörykkäkeitto 16

Hernekeitto 13 Possunlihakeitto 15

Uunikala 13 Nakkikastike 14

Tonnikalalasagnette 11 Tonnikalalasagnette 12

Kasvispihvit 11 Kinkkupastavuoka 12

Pinaattinen broileripasta 10 Nakkikeitto 11

Uunimakkara 10 Juures-possukastike 10
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Ruokapalvelut toteuttaa seuraavia muutoksia: 

• Lisäämme omavalvontamittauksia yrittäen kartoittaa, miksi ruoka ehtii jäähtyä lautasella. 

• Moni ottaa liian vähän ruokaa lautaselle ja siksi se ehtii jäähtyä jo ennen, kuin ruokailija ehtii pöytään. 

Taukojen aikana pidämme kansia ruokavuokien päälle. Tyngällä ja Rautiossa voisi lämpölaatikoissa 

keskuskeittiöltä tulleita ruokia kokeilla säilyttää uunissa ennen tarjoilua. Mittaamme ruuan 

lämpötilan ja tarvittaessa nostamme lämpöhauteen lämpötilaa. 

• Pastan ja perunoiden kypsyysastetta tarkastellaan, kypsennystapaa ja -aikataulutusta korjataan 

mahdollisuuksien mukaan. 

• Huomioimme toiveet ruokalistasuunnittelussa. Pyrimme eritoten lisäämään ruokailijoiden 

mielenkiintoa keittoruokiin, joita tarjoamme jatkossakin kerran viikossa. 

• Keiton kanssa on aina tarjolla leipä/sämpylä tai juustoa/leikkeleitä. Merenojalla on kokeiltu tarjota 

kasviskeiton kanssa keitettyjä kananmunia heikohkolla menestyksellä. Usein käy niin, että 

keittopäivinä ei ruokailla koululla ollenkaan, riippumatta siitä mitä keittoa on tarjolla.  

• Pöytien ruokailunaikaista puhtaanapitoa tehostetaan. Toki myös ruokailijat voivat huolehtia, että 

jättävät jälkeensä siistin ruokailupaikan. 

• Merenojalla ruokailee n.1200 oppilasta ja taukojen aikana siistitään ja täytetään linjastoa, haetaan 

saliin puhtaita astioita. Pyrimme siistimään myös ruokailupöytiä. Osa pöydistä on koko lounaan ajan 

käytössä ja pyyhkiminen hankaloituu.   

• Päivittäispalautteen antaminen tulee tehdä jotenkin helpommaksi, jotta voimme pikaisesti reagoida 

muutostarpeisiin. Samalla tulee keksiä myös keino, miten kerromme ruokapalvelun reagoinneista 

asiakkaille. 

• Toiveena on, että palautetta annettaisi suoraan asianosaisille, eikä monen mutkan kautta päiviä 

myöhässä. Suulliseen palautteeseen reagoimme mahdollisuuksien mukaan heti. Sähköpostilla 

lähetetyt palauteet saamme usein päiviä myöhässä. Vastaamme sähköposteihinkin heti ne 

saatuamme. 

• Oppilaskuntien kanssa käydyt säännölliset palaverit ovat tarpeellisia. Saatujen palautteiden 

perusteella on tehty ja tehdään korjaustoimenpideitä. Raumankarilla ruokaraati kokoontuu 

säännöllisesti ja yhdessä kehitämme uusia ideoita. 

• Haluamme kehittää seuraavia asioita yhdessä koulun, ruokailijoiden ja huoltajien kanssa  

o Koronan vuoksi ei ole pystytty järjestämään vanhempainiltoja, mutta jatkossa kun taas 

kokoontumiset ovat sallittuja, haluaisimme keskustella vanhempienkin kanssa siitä, miten 

koulu ja koti voisivat vaikuttaa oppilaitten käyttäytymiseen koulussa ja oppilaiden 

suhtautumista ruokaan. 

o Kaikkia ikäryhmiä heräteltiin kyselyssä myös tunnistamaan ja välttämään lautashävikkiä. 

Sovitaan jatkoa varten pelisääntö siihen, että ns. kappaleruokia, esim. kananugetteja, saa 

ensimmäisellä kerralla ottaa sovitun kappalemäärän. Lisää saa hakea, kunhan ottaa 

ravitsemuksellista syistä myös tuore- ja energialisäkettä. Jos nugetteja jatkossakin 

hamstrataan ja niiden syöntimäärillä kilpaillaan, laitetaan tuote taasen ruokalistalta tauolle. 

Toivomme tähän myös valvovien opettajien ja kotijoukkojen tukea. 

o Ehdotamme, että kaikkien kappaleruokien osalta määritetään ensimmäiselle annokselle 

kappalerajoitus, jota valvotaan sekä ruokapalvelun että ruokailua valvovan 

kasvatushenkilöstön toimesta. Ruokailuun tulee olla riittävästi aikaa, jotta lisää ruokaa ehtii 

hakea. 

o Lisäämme salaattien tarjontaa komponentteina. Toki tässäkin pitää asiakaskunnakin 

noudattaa tolkkua – ei voi kasata lautaselle vain esim. pelkkää säilykeananasta. Merenojalla 
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salaatit tarjotaan jo komponentteina, Raumankarilla sitä kokeillaan. Tyngälle ja Rautioon 

voidaan myös lähettää jatkossa salaatit komponentteina. Kurkku on ikisuosikki ja sitä mene 

enemmän muihin verrattuna. 

o Valmistamme koululounaat ravitsemuksellisesti täysipainoisiksi ja vaihteleviksi kuntia 

sitovien ikäryhmäkohteisten ravitsemussuositusten mukaisesti. Suolaa ei ruokiin voi lisätä. 

Mausteiden käyttöä voidaan tarkentaa saadun täsmäpalautteen mukaan. Lisäksi voimme 

pohtia, voidaanko joidenkin ruokien kohdalla tarjota esim. maustekastiketta (esim. chili-, 

yrtti- tai valkosipuliöljy) ruuan ominaismaun vahvistamiseksi. Lisämausteita voidaan laittaa 

tarjoille ja tarkkailla, onnistuuko niiden käyttö.  Ketsuppia haluttaisiin lisätä ruokaan kuin 

ruokaan, mutta sitä tarjotaan jatkossakin vain tiettyjen, esim. pastaruokien, kanssa. 

o Joka päivä valmistamme koko oppilasmäärälle ruuan, on harmi, jos osa ei saavu 

ruokailemaan. Hävikin ehkäisemiseksi toivomme myös, 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. 

o Toivomme ennakoivaa tietoa erityisesti lukion osalta opiskelijoiden poissaoloista. 

o Valmistamme ja kuumennamme ruokaa osin erissä, mutta lounasruokailuaika on sen verran 

tiivis, että erävalmistusta on melko haastavaa toteuttaa. 

o Asiakasraatien ja oppilaskunnan kanssa opettelemme antamaan asiallista palautetta 

ruuasta. Yritetään kertoa muilla kuin paha- ja paska-sanoilla, miksi jotkut ruokalajit eivät 

miellytä.  

o Järjestämme muutamia teemapäiviä vuoden aikana. Tarvitsemme näihin koulun näkemystä 

ja myös mm. somistusapua. 

o Erityisesti alaluokkien oppilaat voisivat osallistua teemapäivien somistukseen. 

Käsityötunneilla tehdyt askartelut voisivat päättyä useammin ruokasalin seinille.  

o Ruokailun jaksotusten onnistuminen, jonossa käyttäytyminen ja äänenkäyttö 

ruokailutilanteessa ovat yhteisiä kehittämiskohteitamme. Olemme hankkineet koekäyttöön 

melumittauslaitteen Raumankarin koululle.  

o Välipalanmyyntimahdollisuuksien kartoittamista jatketaan. 

 

 

 

 

 


