
Koulujen ruokapalveluiden 
asiakastyytyväisyyskysely 2018 

Henkilökunta



Yleiskysymykset

2. Ruokailen (34) (EOS: 0)
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Alakoulut

1. Ruokailupaikkani (17) (EOS: 0)
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Yläkoulut ja lukio

1. Ruokailupaikkani (17) (EOS: 0)

Henkilökunta 4



Ruokailu

1. Onko ruoan ulkonäkö pääsääntöisesti houkutteleva? (33) (EOS: 
0)
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Ruokailu

2. Onko ruoka mielestäsi laadukasta? (33) (EOS: 0)
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Ruokailu

Onko ruoka mielestäsi laadukasta?
Ei, miksi?
- Pinattikeitto oli litkua, lohimurrekkeessa ruotoja, lihapalat kovia, pinattipasta mautonta, jne.
- Erittäin huonoa
- liikaa kana-kalkkunaruokia,
- einekset, lihaliemijauheen käyttö=natriumglutamaatti/hiivauute
- mautonta, ei ole mausteita
- Useat ruoat ovat muuttuneet vetisiksi mössöiksi, esim. makaronilaatikko.
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Ruokailu

3. Onko ruoka mielestäsi terveellistä? (33) (EOS: 0)
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Ruokailu

Onko ruoka mielestäsi terveellistä?
Ei, miksi?
- einekset
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Ruokailu

4. Onko ruoka maukasta? (33) (EOS: 0)

Henkilökunta 10



Ruokailu

Onko ruoka maukasta?
Ei, miksi?
- Ei ole aina.  Välillä liina mautonta
- yrttejä ja pippureita saisi välillä käyttää,suolan määrä heittelee paljonkin,joskus liemi suolaista ja joskus ihan vettä keitoissa
- Laitosruoassa joutuu varmaan tekemään kompromisseja, mikä aiheuttaa sen, että vahvaan makumaailmaan tottuneelle ruoka on välillä hieman luonteetonta.
- kotiruoka parempaa
- mausteita ei ole valmiina ruoassa tarpeeksi
- En pidä kaikista kasvisruokavaihtoehdoista
- Useimmiten ruoka muistuttaa maultaan vauvanruokaa - ei suolaa, ei mausteita (poikkeuksiakin on joskus).
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Ruokailu

6. Lautasmalli kertoo ateriasi sisällön. Valitsetko lautasmallin 
mukaan? (33) (EOS: 0)
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Ruokailu

5. Syön koulussa yleensä (valitse ne ruoat/ ruoka-aineet, jotka 
syöt)? (30) (EOS: 0)
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Ruokailu

7. Ruokapalvelu henkilökunta on mielestäni... (33) (EOS: 0)
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Ruokailu

Ruokapalvelu henkilökunta on mielestäni...
Epäasiallista, miten?
- Kohteliasta yhtä henkilöä ukuunottamatta.

Henkilökunta 15



Ruokailu

8. Toiveruokani / huomioni henkilökunnalle (22) (EOS: 2)
- Onko ruokien tekovaiheessa tapahtunut joku uudistus vuoden, parin sisällä? Huonompaan päin kuitenkin on menty sekä rakenteen 

että maun suhteen.
- Uunilohi
- kalapuikot, kasvis-papukroketit, makaronilaatikko
- lasagne

makaronilaatikko
- Telakalla on aika hyvä pöytämaustevalikoima. Sitähän voi aina lisätäkin.
- Kasvisruuissa en pidä punajuurikiusauksesta tai vastaavasta. Myöskään uutuudet, joilla on tarkoitus korvata lihaa eivät ole 

houkuttavia. Mieluisia olisivat tuoreet vihannekset ja juurekset.
- broileri-pastapaistos

salaattiaineet erikseen tarjottuna hyvä juttu- kiitos
- Hyvä, että tarjolla on nykyään paljon tuoreita kasviksia + siemeniä.

Usein myös bonuksena marjakiisseliä.
- Lempeä kanakeitto
- Lempeä kanakeitto.
- Ruokailuni on sujunut tosi hyvin, vaikka minulle on erityisruokavalio.
- Puuro, kinkkukiusaus ja nakkikastike pois listoilta. Kaikki muu maistuu. Salaattipuoli on parantunut koko ajan. Kiitos siitä. Hienoa kun 

on niin monen väristä. Myös lämmin kasvis on hyvä vaihtoehto.
- monipuolisempia salaatteja/väriä enemmän ja useammin perinneruokatyyppistä,esim,karjalanpaisti
- Kaikki ruoat ovat toiveruokiani. Kiitos mahtavasta palvelusta!
- Pinaattipastavuoka, lempeä kanakeitto ja pinaattikeitto
- Kaikki keitot
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8. Toiveruokani / huomioni henkilökunnalle (22) (EOS: 2)
- Kasvisruoissa on joskus aika vähän proteiinia - pelkät kasvikset lihan tilalla eivät ihan riitä aikuisen jaksamiseen. Muuten ruoka on aina 

hyvää ja palvelu ystävällistä - kiitos kovasti! :)
- Mausteita voisi olla tai ainakin suolaa aina tarjolla. Lämmin kiitos Teistä! Olette jalokiviä!
- pyttipannu
- Spaghetti ja jauhelihakastike, kalapyörykät, kasvissosekeitto, lasagnette. 

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