
Koulujen ruokapalveluiden 
asiakastyytyväisyyskysely 2018 

Alakoulut



Yleiskysymykset

1. Olen (55) (EOS: 0)
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Alakoulut

1. Ruokailupaikkani (55) (EOS: 0)
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Ruokailu

1. Onko ruoan ulkonäkö pääsääntöisesti houkutteleva? (55) (EOS: 
1)
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Ruokailu

2. Onko ruoka mielestäsi laadukasta? (55) (EOS: 5)
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Ruokailu

Onko ruoka mielestäsi laadukasta?
Ei, miksi?
- Pinattikeitto oli litkua, lohimurrekkeessa ruotoja, lihapalat kovia, pinattipasta mautonta, jne.
- esim makaroonilaatikko vetelää ja pinaattikeitto ihan litkua, tai hyytelömäistä
- Sama ruokalaji maistuu koulussa pahalta mikä muualla on hyvää
- jotkut ovat jotkut eivät
- Liikaa suolaa. Useissa ruoissa rasvakerros pinnalla.
- Ruoan laatu on laskenut, ei ole enää niin maukasta, saattaa olla vetistä, ruoat eivät ole riittävän tavallisia.
- einekset, lihaliemijauheen käyttö=natriumglutamaatti/hiivauute
- Ruoka liian vetistä
- mautonta, ei ole mausteita
- Ulkonäkö voisi olla parempi
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Ruokailu

3. Onko ruoka mielestäsi terveellistä? (54) (EOS: 0)
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Ruokailu

Onko ruoka mielestäsi terveellistä?
Ei, miksi?
- Liian vähän kasviksia.
- einekset
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Ruokailu

4. Onko ruoka maukasta? (55) (EOS: 0)
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Ruokailu

Onko ruoka maukasta?
Ei, miksi?
- Ei ole aina.  Välillä liina mautonta
- Ei kaikki
- Ei kaikki
- ei yleensä juuri mitään mausteita
- Ei maistu maukkaalle
- Joskus mautonta
- en tiedä
- Liian suolaista. Jälkiruoka hedelmissä paljon ollut pilaantuneita ja raakoja.
- ei hyvän makuista
- Ei ole. Esim. makaronilaatikko, mikä on periaatteessa hyvä ja mieleinen ruokalaji lapsille, on aina vetistä ja mautonta. Yleensäkin ruuat ovat mauttomia.
- ruoka on mautonta
- kotiruoka parempaa
- kumiperunat
- Maistuu liian teollisesti tuotetulle ruualle
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Ruokailu

6. Lautasmalli kertoo ateriasi sisällön. Valitsetko lautasmallin 
mukaan? (55) (EOS: 0)
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Ruokailu

5. Syön koulussa yleensä (valitse ne ruoat/ ruoka-aineet, jotka 
syöt)? (48) (EOS: 0)
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Ruokailu

7. Ruokapalvelu henkilökunta on mielestäni... (53) (EOS: 0)
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Ruokailu

Ruokapalvelu henkilökunta on mielestäni...
Epäasiallista, miten?
- En sano, että epäasiallista, mutta ihmetyttää, että lapsille opetetaan ja edellytetään kohteliaita käytöstapoja, mutta astioita palauttaessa ja ruuasta kiittäessä 

henkilökunta ei vastaa mitään.
- Kohteliasta yhtä henkilöä ukuunottamatta.
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Ruokailu

8. Toiveruokani / huomioni henkilökunnalle (46) (EOS: 4)
- Uunilohi
- kalapuikot, kasvis-papukroketit, makaronilaatikko
- Hyvänmakuinen perunamuusi ja lihapullakastike, makaronilaatikko, keitetyt perunat ja lihakastike, monenlaista leipää, mehua ja 

maitoa..
- perunamuusi ja lehtipihvi
- lasagne

makaronilaatikko
- Pinaattilettuja, uunimakkaraa, pannaria, jäätelöä.
- Makaronilaatikko
- Sydänystävän puuro, pinaattiletut, Porkkanalettu, uuni makkara
- - toiveruokaviikko

- kaaliruoat pois
- pinaattiletut takaisin
- Kanapasta, lohimureke kermaviilikastikkeella, lempeä kanakeitto.
- toiveruokani lihapullat ja perunamuusi, jäätelö
- Hyvä, että tarjolla on nykyään paljon tuoreita kasviksia + siemeniä.

Usein myös bonuksena marjakiisseliä.
- Nuudellia ja hampurilaisia
- enemmän liha- ja kanaruokia.
- Pinaattiletut ja kinkkukiusaus. Joskus olisi kiva, jos jälkkärinä olisi suklaamoussea, jota ei ole ollut moneen vuoteen.

Lisäksi toivon, että listalla olevat ruuat olisivat maukkaampia ja jotenkin paremmin tehtyjä, kuten makaronilaatikko, pinaattikeitto, 
jauhelihakastike, perunat.
- Lempeä kanakeitto.
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8. Toiveruokani / huomioni henkilökunnalle (46) (EOS: 4)
- kana kermakastikkeella, makaroonilaatikko, pizza, hampurilainen, keskiaikainen kaalilaatikko
- Ruokailuni on sujunut tosi hyvin, vaikka minulle on erityisruokavalio.
- Spaghetti, jauhelihakastike, sydänystävänpuuro, suklaamousse
- Toiveena nugetit ja šusi.

Liian vähän leipä valikoimaa.
- uuni makkara
- Pinaattikeitto,hampurilainen,pizza ????
- Tortilla, lihapullat, Kalakeitto, nuudeli
- Sydänystävänpuuroa useammin
- Pizza
- Lisää jauheliha cannelooneja!
- Toiveruoka: Tortilla
- makaronilaatikko
- Wrapit tai tortillat
- Pinaattipastavuoka, lempeä kanakeitto ja pinaattikeitto
- Toiveruokana pitsa.
- Uunimakkara
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8. Toiveruokani / huomioni henkilökunnalle (46) (EOS: 4)
- Tortilla
- spagettia ja kasviksia vois olla useammin samoin hedelmiä.
- Uunimakkaraa ja perunamuusia
- Popcornia
- Sydänystäväpuuro, pinaattikeitto, lasagne
- Lohikeittoa ja kanakeittoa sais olla useammin.
- Makaronilaatikkoa sais olla useammin ja myös hampparia olis kiva syödä.
- Pinaattilettuja
- Kalakeitto ja sosekeitot on suosikkeja
- Spaghetti ja jauhelihakastike, kalapyörykät, kasvissosekeitto, lasagnette. 

Joskus oli lohimureke ja siihen kermaviilikastike... Herkkua!! Tuleeko se joskus takaisin?
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