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Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille 
kouluille
• Tavoitteena oli selvittää Kouluruokadiplomin 

suorittaneiden koulujen mielipiteitä diplomin hyödyistä 
sen tavoitteiden näkökulmasta.

• Kysely toteutettiin marraskuussa 2015 ja se kohdistettiin 
kaikille 1.1.2013 – 15.11.2015 välisenä aikana 
Kouluruokadiplomin suorittaneelle 216 koululle. 

• Kysely toimitettiin diplomikoulujen 480 yhteyshenkilöille 
ja vastauksia saatiin 185 kpl (vastaus% 39).

• Vastaajat jakaantuivat ryhmittäin seuraavasti: 
• Rehtorit 33 %
• Ruokapalvelun edustajat (koulun ruokapalveluista 

vastaavat esimiehet, ruokapalvelutyöntekijät, 
ruokapalvelun johtajat tai päälliköt) 66 %

• Muut 1 %



Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille 
kouluille

• Vastaajia pyydettiin arvioimaan diplomin hyödyllisyyttä 
strukturoidulla lomakkeella asteikolla ei lainkaan 
hyötyä/vähän hyötyä/jonkin verran hyötyä/erittäin 
paljon hyötyä/en osaa sanoa

• Lisäksi avoimilla kysymyksillä tiedusteltiin muita 
mahdollisia hyötyjä tai arviota syistä, jos diplomista ei 
ollut koettu olevan hyötyä sekä millaisia konkreettisia 
kehitystoimenpiteitä koululla on tehty diplomihaun 
kannustamana.
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Yhteistyön kehittyminen kotien kanssa kouluruokailuun liittyvissä asioissa

Nuorten kiinnostuksen lisääntyminen ravitsemisalan ammatteja kohtaan

Suomalaiseen ruokaketjuun liittyvän tietoisuuden lisääntyminen (ruoan reitti pellolta…

Ruokapalvelun oman toiminnan ja osaamisen kehittyminen

Kouluruoan valmistukseen liittyvän tietoisuuden lisääntyminen (esim. käytettävät raaka-…

Tietoisuuden lisääntyminen kouluruokailun järjestämistä ohjaavista periaatteista (esim.…

Ruokailutilanteen kehittyminen, esim. ruokasalin viihtyisyyden parantuminen

Koululaisten hyvän ravitsemuksen edistäminen

Oppilaiden osallistaminen kouluruokailuun toteutukseen, suunnitteluun tai…

Ruokahävikin vähentäminen koulussa

Ruokapalvelun ja koulun välisen yhteistyön kehittyminen

Kouluruokailun arvostuksen lisääntyminen

Kouluun ja kouluruokailuun liittyvä positiivinen viestintä

Rehtorien arvio diplomin hyödyistä  (%) 
N=61

Erittäin paljon hyötyä % Jonkin verran hyötyä % Vähän hyötyä % Ei lainkaan höytyä tai EOS %
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Yhteistyön kehittyminen kotien kanssa kouluruokailuun liittyvissä asioissa

Nuorten kiinnostuksen lisääntyminen ravitsemisalan ammatteja kohtaan

Suomalaiseen ruokaketjuun liittyvän tietoisuuden lisääntyminen (ruoan reitti pellolta…

Ruokailutilanteen kehittyminen, esim. ruokasalin viihtyisyyden parantuminen

Kouluruoan valmistukseen liittyvän tietoisuuden lisääntyminen (esim. käytettävät raaka-…

Oppilaiden osallistaminen kouluruokailuun toteutukseen, suunnitteluun tai…

Koululaisten hyvän ravitsemuksen edistäminen

Kouluruokailun arvostuksen lisääntyminen

Tietoisuuden lisääntyminen kouluruokailun järjestämistä ohjaavista periaatteista (esim.…

Ruokahävikin vähentäminen koulussa

Ruokapalvelun oman toiminnan ja osaamisen kehittyminen

Ruokapalvelun ja koulun välisen yhteistyön kehittyminen

Kouluun ja kouluruokailuun liittyvä positiivinen viestintä

Ruokapalvelun edustajien arvio diplomin hyödyistä (%)
N=122

Erittäin paljon hyötyä % Jonkin verran hyötyä % Vähän hyötyä % Ei lainkaan höytyä tai EOS %
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Yhteistyön kehittyminen kotien kanssa kouluruokailuun liittyvissä asioissa

Nuorten kiinnostuksen lisääntyminen ravitsemisalan ammatteja kohtaan

Suomalaiseen ruokaketjuun liittyvän tietoisuuden lisääntyminen (ruoan reitti pellolta…

Ruokailutilanteen kehittyminen, esim. ruokasalin viihtyisyyden parantuminen

Kouluruoan valmistukseen liittyvän tietoisuuden lisääntyminen (esim. käytettävät raaka-…

Oppilaiden osallistaminen kouluruokailuun toteutukseen, suunnitteluun tai…

Koululaisten hyvän ravitsemuksen edistäminen

Ruokapalvelun oman toiminnan ja osaamisen kehittyminen

Tietoisuuden lisääntyminen kouluruokailun järjestämistä ohjaavista periaatteista (esim.…

Ruokahävikin vähentäminen koulussa

Kouluruokailun arvostuksen lisääntyminen

Ruokapalvelun ja koulun välisen yhteistyön kehittyminen

Kouluun ja kouluruokailuun liittyvä positiivinen viestintä

Arvio diplomin hyödyistä, kaikki vastaajat yhteensä (%)
(N=185)

Erittäin paljon hyötyä % Jonkin verran hyötyä % Vähän hyötyä % Ei lainkaan höytyä tai EOS %



Hyödyt rehtorien mielestä 

Jonkin verran tai erittäin paljon hyötyä (%)

1) Kouluun ja kouluruokailuun liittyvä positiivinen viestintä (89 %)

2) Ruokapalvelun ja koulun välisen yhteistyön kehittyminen (85 %)

3) Kouluruokailun arvostuksen lisääntyminen (84 %)

4) Ruokahävikin vähentäminen koulussa (80 %)

5) Oppilaiden osallistaminen kouluruokailuun toteutukseen, suunnitteluun tai 
kehittämiseen (esim. ruokajärjestäjät, ruokatoimikunta) (80 %)

6) Tietoisuuden lisääntyminen kouluruokailun järjestämistä ohjaavista periaatteista 
(esim. ravitsemussuositukset, kasvatustavoitteet) (74 %)

7) Ruokailutilanteen kehittyminen, esim. ruokasalin viihtyisyyden parantuminen (74 
%)

8) Koululaisten hyvän ravitsemuksen edistäminen (74 %)

9) Ruokapalvelun oman toiminnan ja osaamisen kehittyminen (67 %)

10) Kouluruoan valmistukseen liittyvän tietoisuuden lisääntyminen (esim. käytettävät 
raaka-aineet, kotimaisuusaste, ruoan valmistustapa) (66 %)

11) Suomalaiseen ruokaketjuun liittyvän tietoisuuden lisääntyminen (ruoan reitti 
pellolta pöytään) (56 %)

12) Yhteistyön kehittyminen kotien kanssa kouluruokailuun liittyvissä asioissa (54 %)

13) Nuorten kiinnostuksen lisääntyminen ravitsemisalan ammatteja kohtaan (43 %)



Hyödyt ruokapalvelun edustajien mielestä

Jonkin verran tai erittäin paljon hyötyä (%)

1) Ruokapalvelun oman toiminnan ja osaamisen kehittyminen (88 %)

2) Kouluun ja kouluruokailuun liittyvä positiivinen viestintä (86 %)

3) Ruokapalvelun ja koulun välisen yhteistyön kehittyminen (85 %)

4) Ruokahävikin vähentäminen koulussa (81 %)

5) Koululaisten hyvän ravitsemuksen edistäminen (80 %)

6) Tietoisuuden lisääntyminen kouluruokailun järjestämistä ohjaavista periaatteista 
(esim. ravitsemussuositukset, kasvatustavoitteet) (79 %)

7) Kouluruokailun arvostuksen lisääntyminen (78 %)

8) Kouluruoan valmistukseen liittyvän tietoisuuden lisääntyminen (esim. käytettävät 
raaka-aineet, kotimaisuusaste, ruoan valmistustapa) (77 %)

9) Ruokailutilanteen kehittyminen, esim. ruokasalin viihtyisyyden parantuminen (73 %)

10) Oppilaiden osallistaminen kouluruokailuun toteutukseen, suunnitteluun tai 
kehittämiseen (esim. ruokajärjestäjät, ruokatoimikunta) (70 %)

11) Suomalaiseen ruokaketjuun liittyvän tietoisuuden lisääntyminen (ruoan reitti pellolta 
pöytään) (66 %)

12) Nuorten kiinnostuksen lisääntyminen ravitsemisalan ammatteja kohtaan (53 %)

13) Yhteistyön kehittyminen kotien kanssa kouluruokailuun liittyvissä asioissa (51 %)



Hyödyt kaikkien vastaajien mielestä

Jonkin verran tai erittäin paljon hyötyä (%)

1) Kouluun ja kouluruokailuun liittyvä positiivinen viestintä (87 %)

2) Ruokapalvelun ja koulun välisen yhteistyön kehittyminen (85 %)

3) Ruokahävikin vähentäminen koulussa (81 %)

4) Ruokapalvelun oman toiminnan ja osaamisen kehittyminen (80 %)

5) Kouluruokailun arvostuksen lisääntyminen (80 %)

6) Koululaisten hyvän ravitsemuksen edistäminen (78 %)

7) Tietoisuuden lisääntyminen kouluruokailun järjestämistä ohjaavista periaatteista 
(esim. ravitsemussuositukset, kasvatustavoitteet) (77 %)

8) Kouluruoan valmistukseen liittyvän tietoisuuden lisääntyminen (esim. 
käytettävät raaka-aineet, kotimaisuusaste, ruoan valmistustapa) (73 %)

9) Oppilaiden osallistaminen kouluruokailuun toteutukseen, suunnitteluun tai 
kehittämiseen (esim. ruokajärjestäjät, ruokatoimikunta) (73 %)

10) Ruokailutilanteen kehittyminen, esim. ruokasalin viihtyisyyden parantuminen 
(73 %)

11) Suomalaiseen ruokaketjuun liittyvän tietoisuuden lisääntyminen (ruoan reitti 
pellolta pöytään) (62 %)

12) Yhteistyön kehittyminen kotien kanssa kouluruokailuun liittyvissä asioissa (52 %)

13) Nuorten kiinnostuksen lisääntyminen ravitsemisalan ammatteja kohtaan (50 %)



Muut hyödyt tai syyt, jos diplomista ei koettu 
olevan hyötyä
Avoimet kommentit muista hyödyistä kuin strukturoidussa 
lomakkeessa mainitut asiat (tärkein ensin):

1. Kouluruoan ja ruoantekijöiden arvostuksen parantuminen

2. Yhteistyön parantuminen

3. Ruokailutilanteen viihtyisyyden parantuminen

4. Työhyvinvointi, oma osaaminen 

Syyt, jos diplomista ei koettu olevan hyötyä (tärkein ensin):

1. Ongelmat yhteistyössä tai asenteissa

2. Asiat kunnossa jo ennen diplomia

3. Informaatioon liittyvät ongelma

4. Kiire ja muut yksittäiset syyt



Diplomin kannustamana tehdyt kehitystoimet

Kouluruokadiplomi on innostanut kouluja kehittämään 
toimintaansa. Avoimissa palautteissa tärkeimmät 
kehitystoimenpiteet ovat kohdistuneet seuraaviin asioihin 
(suosituin ensin):

1) Oppilaiden osallistaminen, kuten ruokatoimikunnan 
perustaminen, ruokajärjestäjä-käytäntö.

2) Hävikin pienentäminen

3) Ruokailutilanne, asiakaspalvelu

4) Ravitsemusasiat (esim. malliannos)



Yhteenveto

Kyselyn mukaan Kouluruokadiplomi on koettu yleisesti ottaen hyödylliseksi sen tavoitteiden näkökulmasta. Lisäksi se on 
kannustanut kouluja kehittämään kouluruokailua. 

Tavoitteiden näkökulmasta diplomista on ollut vähiten höytyä kouluruokailuun liittyvän yhteistyön kehittämisessä kotien 
kanssa, nuorten kiinnostuksen lisäämisessä ravitsemisalan ammatteja kohtaan tai suomalaisen ruokaketjuun liittyvän 
tietoisuuden lisäämisessä.

Diplomista on ollut jonkin verran tai erittäin paljon hyötyä seuraavissa asioissa (80 % tai yli kaikista vastaajista):

• Kouluun ja kouluruokailuun liittyvä positiivinen viestintä

• Ruokapalvelun oman toiminnan ja osaamisen kehittyminen

• Kouluruokailun arvostuksen lisääntyminen

• Ruokapalvelun ja koulun välisen yhteistyön kehittyminen

• Ruokahävikin vähentäminen koulussa

Vastaajaryhmittäin nousi lisäksi esille seuraavat asiat (80 % vastaajista)

• Ruokapalvelun edustajat: Koululaisten hyvän ravitsemuksen edistäminen 

• Rehtorit: Oppilaiden osallistaminen kouluruokailuun toteutukseen, suunnitteluun tai kehittämiseen



Kommentteja
”Koulussamme oppilaiden ja koko henkilökunnan yhteishenki on mielestäni kohentunut diplomin myötä”.

”Ruokalan siisteys ja opettajien valvonta ruokailun aikana parani. Yhteistyö rehtorin kanssa parani 
huomattavasti, sen jälkeen, kun täytimme yhdessä nämä

”Oli mukava yhdessä oppilaiden kanssa tehdä hakemus ja keskustella ruokailuun liittyvistä asioista. Oli 
hedelmällistä puolin ja toisin”.

”Meillä oli pilottihankkeena tämä diplomi. Media oli hyvin mukana ja esim. oppilaiden vanhemmat ottivat 
asian hyvin positiivisena. Siitä puhutaan edelleen vaikka asiasta on aikaa”.

”Ruokasalin eteen laitettiin naulakko, johon oppilaat saavat jättää ulkovaatteet ja reput päällystakeissa ja 
reput selässä ei tulla syömään”.

”Innosti ruokapalveluhenkilöstöä suorittamaan ravitsemuspassin ja antoi lisäpotkua työhön”.

”Ruokatoimikunta perustettiin, oppilaiden mielipiteet huomioidaan ruokalistoilla, oppilaat huomaavat 
paremmin, että heitä todella kuunnellaan”.

”Ruoka-ajat ovat syksyllä pidemmät ja jaksotettu paremmin 700 oppilaan ja muun henkilökunnan osalta”.

”Vaihdoimme noutopöydän järjestelyjä tavoitteena nostaa paremmin esille salaatti ym. tuoreosasto”.

”Lautasmallin laittaminen aiempaa paremmin esille. Hävikin määrään kiinnitetään entistä enemmän 
huomiota”.

Kouluruokailu asiat ovat olleet hyvällä tolalla ennenkin olosuhteet huomioiden. Lasten mielestä paras tunti 
päivässä on ruokatunti.

”Suunnittelemme kuten ennenkin, mutta ehkä vielä enemmän ja rohkeammin”.

”Vanhemmat kutsuttiin kouluaterialle”.



Lisätiedot

Virpi Kulomaa
Projektipäällikkö 
Ammattikeittiöosaajat ry
050 339 6844
virpi.kulomaa@amko.fi

Marjut Huhtala
Toiminnanjohtaja 
Ammattikeittiöosaajat ry
050 341 3957
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makuaakkosetdiplomi.fi
kouluruokadiplomi.fi
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Tutustu sivuihimme:

Seuraa diplomia somessa:

Twitter @ruokadiplomit
Facebook.com/ruokadiplomit
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