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Lukuohjeet 1 

 2 

Opiskelijalle  3 

Tämä opiskelijaruokailua koskeva suositus kertoo sinulle suunnitelluista, oppilaitosten tarjoamista 4 

aterioista, jotka ovat ravitsevia, terveyttä edistäviä ja ympäristöystävällisiä. Voit aloittaa ruoka-asioihin 5 

tutustumisen ja löytää itseäsi kiinnostavat asiat silmäilemällä nostoja, tietolaatikoita ja kuvia. Linkeistä 6 

pääset lisätiedon lähteille. Saat tietoa, miten opiskelijaruokailu järjestetään, millaisia aterioiden tulee olla ja 7 

miten voit itse niihin vaikuttaa. Saat tietoa myös siitä, millaista on terveyttä ja hyvinvointia edistävä 8 

syöminen ja mikä on hyvän ravitsemuksen merkitys. Tietoa voit käyttää opinnoissa, kun teet esimerkiksi 9 

terveystietoon tai omaan hyvinvointisuunnitelmaasi liittyviä tehtäviä. Suositus kannustaa kaikkia 10 

opiskelijoita aktiiviseen palautteen antoon ja yhteistyöhön – löydät vinkkejä ja ideoita myös oman 11 

syömisesi kehittämisen tueksi.  12 

 13 

Oppilaitoksille, opettajille ja koulutuksen järjestäjille  14 

Tähän opiskelijaruokailua koskevaan suositukseen on koottu yhteen opiskelijaruokailun järjestämistä 15 

koskevat säädökset, asiakirjat ja ruokasuositukset. Lukemista ja tiedon löytämistä auttavat sisällysluettelon 16 

lisäksi lukujen alussa olevat infograafit, tietolaatikot ja nostot. Linkeistä avautuvat hyödylliset lähteet ja 17 

lisätiedot. Suositus on tarkoitettu oppilaitosten henkilöstölle käsikirja, johon on koottu yhteisöllisen 18 

opiskelija- ja henkilöstöruokailun hyviä käytäntöjä ja toimintaideoita. Suositusta voidaan käyttää myös 19 

työkaluna opiskeluhuoltoryhmässä ja ruokailuun liittyvissä yhteistyöryhmissä. Lisäksi se sopii 20 

oppimateriaaliksi esimerkiksi terveystietoon ja opiskelijan hyvinvointisuunnitelman tekemiseen sekä 21 

ammatillisessa koulutuksessa sosiaali- ja terveysalan sekä ravintola- ja cateringalan ammattiopintoihin.  22 

 23 

Ruokapalveluhenkilöstölle 24 

Opiskelijaruokailusuositukseen on koottu yhteen ruokapalveluhenkilöstölle tarpeelliset opiskelijaruokailun 25 

järjestämistä koskevat säädökset, asiakirjat sekä ruoka- ja ravitsemussuositukset. Lukemista ja tiedon 26 

löytämistä auttavat sisällysluettelon lisäksi lukujen alussa olevat infograafit, tietolaatikot ja nostot. Linkeistä 27 

avautuvat hyödylliset lähteet ja lisätiedot. Julkaisu sisältää suositukset ruokalistan laatimisesta ja raaka-28 

aineiden valinnasta sekä tarjotun ruoan ravintosisällöstä. Suosituksen taulukoita raaka-aineista ja 29 

aterianosien ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimuksista voidaan käyttää sellaisenaan elintarvikkeiden 30 

kilpailuttamisasiakirjojen ja ruokapalvelusopimusten liitteinä.  Lukuisat vinkit ja ideat antavat virikkeitä 31 

tuote- ja palvelumuotoiluun, yhteistyökäytäntöihin, viestintään sekä toiminnan seurantaan ja arviointiin. 32 

 33 

  34 
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1 Ruokailusuosituksen kohderyhmä ja tavoitteet 1 

 2 

Tämä ruokailusuositus on laadittu toisen asteen opiskelijoiden ruokapalvelujen järjestämistä varten 3 

lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Se soveltuu myös oppilaitosten ravintoloissa ruokailevien 4 

henkilöstöasiakkaiden ja muiden lounasruokailijoiden aterioiden suunnitteluun.  5 

 6 

Lukiokoulutuksessa oli opiskelijoita kaikkiaan noin 104 000 ja ammatillisessa koulutuksessa noin 327 000 7 

vuonna 2017. Tämän lisäksi oppilaitoksissa ruokailee päivittäin opetus- ja tukipalveluiden henkilöstöä, 8 

sidosryhmäasiakkaita, täydennyskoulutukseen osallistuvia sekä muita asiakkaita kuten oppilaitosten 9 

vieraita. Tarjotut ateriat tukevat sekä opiskelijoiden että henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia edistävää 10 

ruokailua. Välilliset vaikutukset ulottuvat laajasti koulutusaloilla toimiviin, alojen työllistäjiin sekä 11 

opiskelijoiden perheisiin.  12 

Lukion ja ammatillisen koulutuksen aloittavista valtaosa on 15–16-vuotiaita perusopetuksesta ensimmäisiin 13 

jatko-opintoihin siirtyviä nuoria. Ammatillisessa koulutuksessa ja lukioiden iltaopinnoissa opiskelevista suuri 14 

osa on aikuisia. He ovat hyvin heterogeeninen ryhmä eri-ikäisiä nuoria aikuisia, keski-ikäisiä ja lähellä 15 

eläkeikää olevia perheettömiä tai perheellisiä. Eri opiskelijaryhmien taloudellinen ja sosiaalinen tilanne on 16 

hyvin erilainen. Osa aikuisista käy päivällä töissä ja opiskelee iltaisin. Osalla opinnot ovat arkipäivisin, osalla 17 

viikonloppuisin sekä myös jatkuvina verkko- ja etäopintoina. Työssä käyvät opiskelijat ovat 18 

yhteiskunnallisesti merkittävä ryhmä, joka muodostaa yli kymmenen prosenttia maamme koko 19 

työvoimasta. Opiskelijoiden ruokapalvelujen suunnittelussa on oppilaitoskohtaisesti otettava huomioon 20 

enenevästi erilaisten opiskelijaryhmien eriytyneitä tarpeita ja järjestää esimerkiksi aamiaistarjoilua ja ilta-21 

ateriointia.    22 

1.1 Ruokailusuosituksen tavoitteet 23 

Tämän ruokailusuositusten tavoitteena on edistää sekä opiskelijoiden että kaikkien opiskeluyhteisössä 24 

toimivien terveyttä ja hyvinvointia elinikäisesti ja ehkäistä ravitsemukseen liittyvien kansansairauksien 25 

ilmaantumista. Ruokasuositukset ohjaavat, miten järjestetään viihtyisä ruokailutila, rytmitetään ruokailu 26 

tarkoituksenmukaisesti, varataan riittävästi ruokailuaikaa, syödään yhdessä sekä tarjotaan 27 

ravitsemuksellisesti täysipainoisia, maistuvia aterioita ja välipaloja. Opiskelijaruokailu kartuttaa myös 28 

kulttuurista osaamista ja edistää kestävää elämäntapaa, jolla hillitään ilmastonmuutosta. Päivittäisessä 29 

ruokailussa näkyvien arvojen on vastattava oppilaitoksen ja yhteiskunnan yleisiä arvoja, ja tuotava tehtyjä 30 

valintoja näkyviksi ruokailuun osallistuville opiskelijoille ja oppilaitoksen henkilöstölle. 31 

Tietolaatikko: 32 

Opiskelijaruokailua koskevien suositusten tavoitteena on 33 

- taata tasalaatuiset ateriat ja yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään, ravitsemustarpeet täyttävään 34 

ja terveyttä edistävään ruokailuun opiskelun aikana opiskelupaikasta riippumatta.  35 

- kuvata opiskelijaruokailun hyviä käytäntöjä ja antaa vinkkejä ruokailun toteuttamiseen, toimintojen 36 

kehittämiseen ja sidosryhmien väliseen yhteistyöhön. 37 

- toimia opiskelijoille terveyttä ja hyvinvointia edistävän syömisen tietolähteenä opintoihin liittyvien 38 

kurssien suorittamisessa, esimerkiksi lukion terveystieto ja kotitalousdiplomi sekä ammatillisiin 39 

opintoihin liittyvä oma hyvinvointisuunnitelma.  40 
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- kuvata tarjottavien aterioiden ja välipalojen koostaminen ja ravitsemuslaadulle asetetut 1 

vähimmäisvaatimukset aterioiden toteuttamista sekä ruokapalvelujen ja elintarvikkeiden 2 

kilpailuttamista varten. 3 

- toimia perehdytyksen apuvälineenä, esimerkiksi uusien opiskelijoiden ja henkilöstön 4 

perehdyttäminen opiskeluaikaiseen ruokailuun.  5 

- toimia työkaluna opiskeluhuoltoryhmän, oppilaitoksen ruokapalveluiden ja opiskeluterveyden-6 

huollon välisen yhteistyön kehittämisessä ja koko oppilaitosyhteisön ja yksilöiden terveyden ja 7 

hyvinvoinnin edistämisessä. 8 

- toimia käsikirjana opiskelijaruokailun järjestämisvastuussa oleville kunnille, kuntayhtymille ja muille 9 

koulutuksen järjestäjille toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. 10 

- kuvata opiskelijaruokailun järjestäminen ja sen säädös- ja suosituspohja. 11 

 12 

1.2 Opiskelijoiden arkirytmi, elämänhallinta ja ruokatottumukset  13 

Opiskeluaika on ainutkertainen vaihe nuoren elämässä. Peruskoulu ja oppivelvollisuus ovat päättyneet ja 14 

nuori on aloittanut jatko-opinnot.  Nuori on vielä alaikäinen siirtyessään toisen asteen opintoihin.  Moni 15 

nuori asuu edelleen kotona, mutta osalle nuorista opiskelupaikan saaminen merkitsee myös muuttoa 16 

toiselle paikkakunnalle ja mahdollisesti omaan kotiin sekä itsenäisen elämän aloittamista. Tämä merkitsee 17 

myös taloudellisen vastuun kasvamista ja sosiaalisen tilanteen muuttumista. Peruskoulusta tutut kaverit ja 18 

muut sosiaaliset kontaktit vaihtuvat opiskeluyhteisön uusiin kontakteihin, opiskelutovereihin, opettajiin ja 19 

oppilaitoksen muuhun henkilökuntaan.  20 

Monelle nuorelle opintojen aloittaminen, uusi opiskeluympäristö ja oppilaitosyhteisö sekä kokonaan uusi 21 

elämäntilanne aiheuttavat jännitystä, ja nuori voi kokea stressin oireita, epävarmuuden tunteita sekä 22 

pelkoa siitä, että ei tule hyväksytyksi. Omilleen muuttavan nuoren sosiaaliset suhteet lapsuuden 23 

perheeseen saattavat heikentyä, etenkin jos nuori asuu perheestä erillään. Omaan asuntoon muuttaminen 24 

merkitsee myös oman ruokatalouden perustamista yksin, yhdessä opiskelukaverin tai seurustelukumppanin 25 

kanssa. 26 

Nuori on tilanteessa, jossa hän mahdollisesti ensimmäistä kertaa hankkii ja valmistaa ruokansa itse. Nuori 27 

saa määrittää omaa ateriarytmiään ja tehdä itsenäisesti omat ruokavalintansa, joihin vaikuttavat monet 28 

asiat, kuten ruoan hinta ja saatavuus, makumieltymykset, ruoan koettu terveellisyys sekä oman 29 

vertaisryhmän tavat syödä. Nuorten ruoanvalintaa ohjaavat lisääntyvästi myös ruoan eettisyys ja ekologiset 30 

vaikutukset, mikä näkyy kasvisruokavalioiden noudattamisen kasvuna.  31 

Ruokailun järjestäminen voi muodostua haasteeksi, mikäli nuori ei ole lapsuuden kodissa ja peruskoulun 32 

kotitaloudessa saanut tai omaksunut riittäviä tietoja ja taitoja, kuinka valmistaa itselleen ravitsevaa, 33 

terveellistä ja energiamäärältään sopivaa ruokaa. Nuori voi ajautua murehtimaan omaa syömistään tai 34 

ruokavalionsa terveellisyyttä. Psyykkinen pahoinvointi voi heijastua syömiseen ja syömistilanteisiin, mikä 35 

näkyy eriasteisina syömispulmina, syömättömyytenä ja vakavimmillaan syömishäiriöinä.  36 

Nuoruuteen kuuluu jatkuva muutos, jossa elämänhallintakeinot ovat koetuksella ja vasta vahvistumassa. 37 

Jotta opiskelu sujuu, on tärkeää, että nuori nukkuu ja lepää riittävästi, ruokailee terveellisesti ja säännöllisin 38 

ateriavälein, harrastaa päivittäin liikuntaa jossakin muodossa hyötyliikunta mukaan lukien sekä saa 39 
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sosiaalisia kontakteja. Opiskelija-asuntoloissa iltaruokailun järjestämisestä vastataan yleensä yhdessä. 1 

Yhteisen ruoanlaiton ja ruokailun tulisi olla nuorelle ohjattu tapahtuma ja taloudellisesti edullinen 2 

vaihtoehto. Asuntolassa yhdessä valmistettu ja nautittu ruoka tuottaa parhaimmillaan iloa ja lisää 3 

sosiaalista hyvää oloa.  4 

Nuorten elämään kuuluu yhdessäolo opiskelu- ja vapaa-ajan kavereiden kanssa.  Harrastustoiminnan lisäksi 5 

vapaa-aikaa vietetään kotona tai asuinalueen keskustassa omassa kaveripiirissä. Yhdessä oleiluun liittyy 6 

yleisesti virvoitus- ja energiajuomien sekä pikaruokien ja rasvaisten ja suolaisten tai makeiden 7 

välipalatuotteiden syöminen. Nämä lisäävät ylipainon kehittymisen sekä hampaiden reikiintymisen ja 8 

hammaseroosion riskiä ja vaikuttavat verensokerin tasapainoon epäedullisesti. Runsas määrä 9 

kofeiinipitoisia energiajuomia aiheuttaa ylivireyttä ja keskittymiskyvyttömyyttä ja nukahtamisvaikeuksia 10 

erityisesti kofeiiniherkillä.  11 

Nosto: Järjestöjen, kuten Marttaliiton, Maa- ja kotitalousnaisten ja Mannerheimin 12 

Lastensuojeluliiton paikallisosastojen kannattaa suunnata toimintaa juuri opintonsa aloittaneille 13 

nuorille.  Järjestöt voivat järjestää erilaisia ruoka-, välipala ja talouskursseja, joilla nuoria ohjataan 14 

tekemään terveyttä edistäviä valintoja, laittamaan ruokaa, vähentämään ruokahävikin määrää, 15 

pienentämään ruoan hiilijalanjälkeä sekä suunnittelemaan omaa ruokatalouden hoitoa ja 16 

taloudenhallintaa.  17 

 18 

Lukiolaisten ja ammatinopiskelijoiden ruokatottumukset 19 

Oppilaitoksen tarjoaman lounaan väliin jättäminen on yleisempää ammatillisissa oppilaitoksissa 20 

opiskelevilla kuin lukiolaisilla: noin 27 % ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista ja 23 % lukiolaisista ei 21 

syö lounasta päivittäin. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla ja lukiolaispojilla aterian osien valinnassa 22 

on eroja. Lukiolaisista pojista salaattia syö useampi kuin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista (45 % 23 

vs. 41 %), kun taas leipää syö päivittäin isompi osa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista (41 % vs. 29 24 

%). Merkittävämpi ero opiskelijalounaaseen kuuluvan salaatin kulutuksessa on kuitenkin sukupuolten 25 

välillä; tytöt syövät molemmissa ryhmissä useammin salaattia poikiin verrattuna. Tytöillä ei ole eroa 26 

salaatin syönnissä oppilaitosten väillä. Leipää ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat syövät sukupuolesta 27 

riippumatta useammin kuin lukiolaiset. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla myös aamiaisen väliin 28 

jättäminen on yleisempää lukiolaisiin verrattuna; lähes puolet ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista ei 29 

syö aamiaista joka arkiaamu, kun lukiolaisista näin tekee noin 30 %.  30 

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat syövät sekä kasviksia että hedelmiä ja marjoja harvemmin 31 

lukiossa opiskeleviin verrattuna. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista tytöistä 85 % ja pojista 93 % 32 

syö kasviksia harvemmin kuin kuusi kertaa viikossa. Lukiossa opiskelevista tytöistä näin tekee 71 % ja pojista 33 

83 %. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista tytöistä 84 % ja pojista 92 % syö hedelmiä ja marjoja 34 

harvemmin kuin kuusi kertaa viikossa. Lukiossa opiskelevista tytöistä näin tekee 67 % ja pojista 83 %. 35 

Energiajuomien päivittäiskäyttäjiä on ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevissa huomattavasti enemmän 36 

kuin lukiolaisissa: ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista pojista energiajuomia käyttää lähes päivittäin 37 

8 % ja tytöistä 3 %, kun lukiolaisista pojista käyttäjiä on 3 % ja tytöistä 1 %.  38 
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Ylipainoiseksi itsensä ilmoittaa useampi ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleva kuin lukiossa opiskeleva.  1 

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista pojista itseään ylipainoisena pitää 29 % ja tytöistä 22 %, kun 2 

vastaavat luvut lukioissa opiskeleville ovat 19 % ja 13 %. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla itsensä 3 

ylipainoiseksi ilmoittaneiden osuus myös näyttää kasvaneen enemmän lukiolaisiin verrattuna vuodesta 4 

2015 vuoteen 2017.  5 

Lähde: THL Kouluterveyskysely, 2017. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-6 

hankkeet/kouluterveyskysely 7 

 8 

1.3 Ammatillinen kehittyminen ja ruokailu 9 

Ammatillisen koulutuksen on tärkeää antaa opiskelijalle valmiudet huolehtia itsestään osana 10 

ammattitaitoa. Terveelliset tavat edistävät terveyttä, opiskelu- ja työkykyä sekä työturvallisuutta koko 11 

työuran ajan, joten ne ovat tärkeää omaksua jo opintojen aikana.  12 

Eri ammatit ja niihin liittyvät ominaispiirteet voivat asettaa ruokatottumuksille erityisvaatimuksia. 13 

Esimerkiksi yötyö on erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttava työaika, johon liittyy vireysongelmien lisäksi 14 

usein vatsavaivoja, suurentunut lihomisen sekä sydän- ja verisuonisairauksien riski. Näihin kaikkiin voidaan 15 

vaikuttaa jossain määrin ruokatottumuksilla. Fyysisesti kuormittavassa työssä riittävä syöminen ja nesteen 16 

nauttiminen säännöllisesti edistävät työturvallisuutta, jaksamista ja työstä palautumista. Nestetasapainosta 17 

huolehtimisen merkitys korostuu silloin, kun työskennellään kuumissa työoloissa.  18 

Työ voi myös hankaloittaa terveellisten tottumusten ylläpitämistä. Liikkuva työ, työskentely ulkona, 19 

maastossa tai asiakkaiden tiloissa paikasta toiseen siirtyen voivat hankaloittaa työaikaisen ruokailun 20 

järjestämistä. On tärkeää tehdä oikeanlaiset eväät ja sitä pitää harjoitella jo työpaikalla järjestettävän 21 

koulutuksen aikana. Kiire, useat samanaikaiset työtehtävät ja kuormitustekijät voivat myös aiheuttaa 22 

stressiä. Stressin hallinnan keinoiksi voivat muodostua epäterveelliset tottumukset, kuten suklaan 23 

syöminen, energiajuomien tai alkoholin nauttiminen. Nämä tavat voivat johtaa ylipainon kehittymiseen, 24 

mikä usein heikentää työkykyä, etenkin ammateissa, jotka vaativat hyvää kuntoa ja toimintakykyä. 25 

Ravintola-alalla ja ravitsemispalveluissa ruoka ja juoma, myös alkoholia sisältävät juomat, ovat jatkuvasti 26 

läsnä. Hallittu ja kohtuullinen syöminen ja juominen ovat terveyden ja hyvinvoinnin kannalta asioita, joihin 27 

on tärkeää paneutua jo opiskeluaikana.  28 

Työkyvyn ylläpitämiseen liittyvien perustaitojen oppiminen ja niihin harjaantuminen opiskeluaikana on 29 

tärkeää koko elämää varten: työtä ja opiskelua rytmitetään työskentelyjaksoihin, lepoon ja virkistymiseen, 30 

työkavereiden tapaamiseen, tiedon välittämiseen ja ravinnon tarpeen tyydyttämiseen.  31 

Tietolaatikko:  32 

Ammattiosaajan työkykypassilla opiskelija voi osoittaa työnantajalle, että hän hallitsee työkykyyn 33 

ja työhyvinvointiin liittyviä asioita ja on kiinnostunut huolehtimaan itsestään. Työkykypassin 34 

tavoitteena on lisätä opiskelijan tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja 35 

hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Työkyvystä huolehtiminen on osa ammattitaitoa. 36 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely
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Ammattitaitoa on myös omasta työaikaisesta säännöllisestä syömisestä ja kunnon aterioista 1 

huolehtiminen.   2 

Työkykypassia varten kartutetaan osaamista neljästä työkyvyn ja -hyvinvoinnin osa-alueesta 3 

1. ammatin työkykyvalmiudet 4 
2. työkykyä edistävä liikunta 5 
3. terveysosaaminen 6 
4. harrastuneisuus ja yhteistyötaidot. 7 

Työkykypassi suoritetaan ammatillisen peruskoulutuksen aikana. Passin suorittaminen perustuu 8 

osaamiseen ja omiin valintoihin.  9 

http://www.tyokykypassi.fi/ 10 

 11 

1.4 Ruokailu osana oppilaitoksen toimintakulttuuria  12 

Ruokailulla on iso merkitys koulun toimintakulttuurissa. Se on osa koulun “piilo-opetussuunnitelmaa” ja 13 

imagoa. Ruokalista onkin oppilaitosten nettisivujen luetuimpia dokumentteja. Ruokailutilanne voidaan 14 

integroida moneen oppiaineeseen: kulttuurien tuntemus ja kohtaaminen, kestävä kehitys, ravitsemus, 15 

elintarvikkeiden tuntemus, viestintä, markkinointi sekä palvelu- ja tuotemuotoilu.  16 

Ruoka ja ruokailutilanne kiinnostavat kaikkia ja niiden avulla on helppo mahdollistaa osallisuus ja kuunnella 17 

ruokailijoita sekä tehdä yhteistyötä. Jokaisella ruokailijalla on mielipide ruoasta ja ruokailusta. 18 

Ruokailuympäristöt ovat avoimia ja niihin on helppo tulla. Ystävät, huoltajat ja muut asiakkaat ovat 19 

tervetulleita opiskelijaravintolaan. Ruokapalvelut tarjoavat oppimisympäristön henkilöstöruokailumaiseen 20 

ateriointiin. Opiskelijaravintolat ovat erinomaisia työelämässä oppimisen paikkoja, jotka soveltuvat hyvin 21 

myös erityistä tukea tarvitseville oppijoille. Iso osa henkilöstöstä on suorittanut työpaikkaohjaajan 22 

koulutuksen.   23 

Ateriapalveluiden vaikutus koulun imagoon rakentuu eri näkökulmien, kokemusten ja median kautta. 24 

Hyvään sivistykseen kuuluu toisten huomioiminen, hyvät käytöstavat, ruoan ja ruokaa valmistavien 25 

ammattilaisten arvostaminen. Oppilaitoksen ruokailutilat toimivat yhteisinä kohtaamispaikkoina. Tiloja 26 

voidaan käyttää myös isojen tapahtumien ja juhlien järjestämispaikkana oman oppilaitoksen ja ulkoisten 27 

kumppaneiden kanssa.  28 

Oppilaitosten ruokapalvelut ovat yhteiskunnan edelläkävijöinä kehittäneet hävikkiruoan myyntiä. Monissa 29 

oppilaitoksissa on oppilaitosmyymälät, jotka tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden ostaa ruoka-annoksia ja 30 

tuotteita kotiin. Osa opiskelijaravintoloista käyttää erilaisia mobiilisovelluksia hävikkiruoan myyntiin ja osa 31 

antaa opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuuden ostaa ruokaa edullisesti suoraan linjastosta ruokailun 32 

päättyessä. Opiskelijaravintolan tuotteita voidaan myydä myös lähialueen asukkaille.  33 

Oppilaitosten ruokapalvelut muodostavat vaikuttavan kokonaisuuden. Niiden asiakasmäärä on suuri, ja ne 34 

ovat merkittäviä elintarvikkeiden hankkijoita ja kilpailuttajia sekä palvelujen tuottajia. Verkostot ovat laajat 35 

ja niitä voidaan hyödyntää ruokapalveluiden oman toiminnan lisäksi opetuksessa ja oppilaitoksen muussa 36 

toiminnassa. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa elintarviketeollisuus, kauppa, yhdistykset, 37 

viranomaiset, yrittäjät, seudun ravintolaverkostot ja muut oppilaitokset. Oppilaitoksen ravintola on 38 

organisaation käyntikortti ja voi viestiä parhaimmillaan moderneista, asiakaslähtöisistä, terveyttä ja 39 

hyvinvointia edistävistä ja ilmastonmuutosta hillitsevistä ruokapalveluista. 40 

http://www.tyokykypassi.fi/


  

7 
 

2 Kansalliset ravitsemussuositukset opiskelijaruokailun järjestämisen 1 

perustana 2 

 3 

Opiskelijaruokailusta ja sen käytännön toteuttamisesta päättää ja vastaa koulutuksen järjestäjä itsenäisesti. 4 

Opiskelijoille tarjottavien aterioiden ja välipalojen suunnittelua ja tarjontaa ohjaavat Valtion 5 

ravitsemusneuvottelukunnan voimassaolevat ravintoaineiden saanti- ja ruokasuositukset koko väestölle ja 6 

eri kohderyhmille (ks Luku 4). Ravitsemussuositusten mukainen ruoka on terveyttä edistävää ja turvallista. 7 

Ruokasuosituksen mukaiset valinnat edistävät myös kestävää kehitystä.  8 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemat ruokakolmio ja lautasmallit havainnollistavat terveyttä 9 

edistävän ruokavalion kokonaisuuden.  10 

 11 

 12 

 13 
 14 

   15 

                                       16 

Lautasmalli kuvaa täysipainoista ateriakokonaisuutta. Se auttaa suunnittelemaan ja koostamaan 17 

kokonaisen aterian ja tiedottamaan siitä ruokailijoille. Lautasmalli voidaan toteuttaa monella eri tavalla. 18 

Perusperiaatteena on, että puolet lautasesta täytetään kasviksilla tuoreina ja/tai kypsennettyinä, neljäsosa 19 

perunalla, täysjyväpastalla tai viljalisäkkeellä sekä toinen neljäsosa ruokalajilla, jossa on vaihdellen 20 

palkokasveja, kalaa, munaa, siipikarjan lihaa, punaista lihaa tai pähkinöitä/siemeniä. Lautasmalli kuvataan 21 

aina kokonaisena malliateriana, jossa mukana ovat ruokajuoma, täysjyväleipä, kasvirasvalevite ja öljy tai 22 

öljypohjainen salaatinkastike.          23 

 24 

Ruokakolmion alaosassa olevat ruoka-

aineet muodostavat päivittäisen terveyttä 

edistävän kasvispainotteisen ruokavalion 

perustan, jota täydennetään vilja- ja 

maitovalmisteilla ja hyvien rasvojen 

lähteillä sekä vaihtelevasti kalalla, 

vaalealla lihalla, munalla tai punaisella 

lihalla. Kolmion huipulla olevat ”sattumat” 

eivät kuulu terveyttä edistävään 

ruokavalioon säännöllisesti käytettyinä. 
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      1 
 2 

 3 

Opiskelijaruokailun raaka-ainevalintojen suunnittelussa otetaan huomioon väestötason ruokavalion 4 

parantamista koskevat suositukset (Taulukko 1).  5 

 6 

 7 

Taulukko 1: Terveyden edistäminen ruokavalinnoilla, VRN 2018.  8 

 9 

2.1 Useita vaihtoehtoja terveyttä edistävän ruokavalion toteuttamiseen 10 

 11 

Terveyttä edistävä ruokavalio voidaan toteuttaa vaihtelevasti lihaa ja kalaa sisältävänä tai erilaisina 12 

kasvisruokavalioina ja niiden joustavina yhdistelminä. Täysipainoinen kasvisruokavalio voidaan toteuttaa 13 

semi-vegetaarisena (käytössä kasvisruokien lisäksi kalaa ja/tai vaaleaa lihaa, maitovalmisteita ja munaa), 14 

lakto-ovovegetaarisena (käytössä maitovalmisteet ja kananmuna), laktovegetaarisena (käytössä 15 

maitovalmisteet) tai vegaanisena (käytössä vain kasvikunnan tuotteita). Vegaaniruokavalion tarjoaminen 16 

edellyttää perusruokalistan elintarvikevalintoja täydentäviä tuotteita, kuten kasvijuomia, sekä omaa 17 

vegaanisten ruokien reseptiikkaa (ks. vegaaninen ruokavalio s. 9).  18 

Opiskelijaruokailussa vapaasti valittava kasvisruokavalio toteutetaan yleensä lakto-ovovegetaarisena. 19 

Kasvisruokien suosio on kasvanut sekä opiskelijoiden että henkilöstön keskuudessa, kuten myös niiden 20 

Lautasmalli on opas täysipainoisen, 

terveyttä edistävän aterian koostamiseen.   

Annoskoko on yksilöllinen, syöjän oman 

energiantarpeen mukainen.  
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henkilöiden, jotka haluavat lihaa sisältävään ruokavalioon vaihtelua kasvisaterioista. 1 

Kasvisruokavaihtoehdot nimetään niin, että ruokailijat oppisivat tunnistamaan ja nimeämään uusia raaka-2 

aineita nimeltä ja muutkin kuin kasvisruokailijat uskaltautuisivat maistamaan ehkä ennestään itselleen 3 

tuntemattomia ruokalajeja. Ellei ruokalistalla ole päivittäin kasvisruokaa vaihtoehtona, suositellaan 4 

kasvisruokaviikon järjestämistä esimerkiksi syksyisin ja keväisin, jotta tarjonta monipuolistuisi ja opiskelijat 5 

tutustuisivat kasvisraaka-aineisiin ja -ruokalajeihin.  6 

Tässä asiakirjassa annetaan opiskelija-aterian energia- ja ravintosisällön suositus keskimäärin ateriaa kohti 7 

viikkotasolla ruokalistasuunnittelua varten (Luku 4.2.1, s. 30). Suositusten toteutuminen voidaan varmistaa 8 

noudattamalla aterian osille annettuja ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimuksia (Luku 4.2.3, s. 37, Taulukko 9 

5a-c).  Edellä mainitut suositukset ovat tarjotun ruoan ravitsemuslaadun kriteereitä, joita käytetään 10 

opiskelijoiden ruokapalveluista sovittaessa ja niihin liittyvässä kilpailuttamisessa. Ne kirjataan 11 

palvelusopimuksiin ja niille asetetaan yhdessä arviointi- ja seurantakriteerit sekä sovitaan raportoinnista.  12 

Kun opiskelija asuu asuntolassa tai on sisäoppilaitoksessa, jossa hänelle tarjotaan päivän kaikki ateriat, 13 

aamupala, päivällinen ja iltapala lounasaterian lisäksi, noudatetaan tämän suosituksen ohella Terveyttä 14 

ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset (2014, versio 5)1 suositusta. Kun opiskelija tarvitsee sairauden 15 

vuoksi erityisruokavalion, noudatetaan soveltuvaa Käypä hoito -suositusta tai Ravitsemushoitosuositusta 16 

(VRN, 2010)2 tai terveydenhuollossa laadittua yksilöllistä ruokavalio-ohjetta.  17 

 18 

Monipuolinen, täysipainoinen vegaaninen ateria  19 

Monipuolisen ja täysipainoisen vegaanisen ateriakokonaisuuden toteuttaminen edellyttää 20 

suunnitelmallisuutta ja innovatiivisuutta. Energian ja ravintoaineiden saannin turvaaminen ja maistuvien 21 

vegaaniruokien reseptiikan kehittäminen ja toteuttaminen ovat vaativaa ruokapalvelulle 22 

vegaaniruokavaliossa.  Vegaaniaterioiden tarjoamisesta päätetään opetuksen järjestäjän tekemän 23 

linjauksen ja paikallisen harkinnan pohjalta. Kun vegaaniruokaa tarjotaan, sen tulee olla täysipainoinen 24 

ravitsemussuositukset täyttävä ateriakokonaisuus.  Suunnittelussa otetaan huomioon muun muassa 25 

vegaaniruokavalioon tarvittavien raaka-aineiden saatavuus, tuotteiden hintataso, asiakaskohderyhmälle 26 

sopivan, ravitsemuksellisesti täysipainoisen ateriatuotannon reseptiikka. Vegaaniruokavalion 27 

toteuttaminen vaatii aina oman erillisen ruokalistan. Vegaanisen ruokavalion toteutus vaatii taloudellista 28 

resursointia, koska vegaaniseen ruokavalioon käytettävät raaka-aineet ovat tavanomaisia tuotteita 29 

kalliimpia ja saatavuus ja menekki on rajoitettua.  30 

 31 

Vegaaniruokavalion toteuttaminen edellyttää, että kasvikunnan tuotteista valitaan ja käytetään riittävästi ja 32 

monipuolisesti kasviproteiinin lähteitä, jotta voidaan taata aterian täysipainoisuus. Proteiinin riittävän 33 

saannin lisäksi on huolehdittava aterian riittävästä energiamäärästä. Lisäksi ruokavaliossa tulee olla 34 

riittävästi kalsiumilla, D-vitamiinilla, B12-vitamiinilla sekä jodilla täydennettyjä elintarvikkeita, esimerkiksi 35 

täydennetyt kasvijuomat kuten kaura- ja soijajuoma, tai niiden saanti turvataan ravintolisällä.  Tarvittavien 36 

ravintolisien käytöstä vastaa opiskelija itse. Ateriakokonaisuuden suunnittelun apuvälineenä ja ohjauksen 37 

tukena käytetään vegaanista lautasmallia (Kuva 1, s. 10). 38 

                                                           
1 https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-

ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf 
2 https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-

ruokasuositukset/ravitsemushoito_netti_2.painos.pdf 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/ravitsemushoito_netti_2.painos.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/ravitsemushoito_netti_2.painos.pdf
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  Kuva 1. Vegaaninen lautasmalli 1 

 2 

2.2 Kestävyys opiskelijaruokailun toteuttamisessa 3 

Kestävä kehitys tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ihmisen taloudellisen ja kaiken 4 

aineellisen toiminnan sopeuttamista maapallon luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn. Toisen asteen 5 

opiskelijat ovat kiinnostuneita ja valistuneita kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. He ymmärtävät, että 6 

nyt tehdyillä ratkaisuilla on vaikutus juuri heidän tulevaisuuteensa.  7 

Ruokapalvelut voivat edistää omalla toiminnallaan ja viestinnällään kestävää kehitystä ja tukea samalla 8 

koko oppilaitoksen tavoite- ja tahtotilaa. Ruokapalvelut kantavat ympäristövastuuta laaja-alaisesti omassa 9 

toiminnassaan. Kestävän kehityksen edistäminen ja vastuullisuus todentuvat ruokapalvelun kaikissa 10 

prosesseissa.  Ruokapalveluiden toiminnassa kestävä kehitys näkyy muun muassa seuraavissa asioissa: 11 

liikeidea, arvot, viestintä, keittiötoimintojen suunnittelu, tilojen ja laitteiden käyttö, veden- ja energian 12 

kulutus, ruokalista- ja tuotesuunnittelu, hankinnat, aterioiden tilaaminen, ruoanvalmistus, tarjoilu, 13 

pakkaaminen, ruokien toimittaminen, hävikin ennaltaehkäisy, kierrättäminen, jätehuolto, puhtaanapito 14 

sekä työntekijöiden hyvinvointi ja oman ja muiden kulttuurien arvostaminen. Ruokapalvelun 15 

ilmastotoiminta on osa oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelman toteutusta. 16 

Hyvä, ravitsemukselliset tarpeet täyttävä ruoka ja säännöllinen syöminen edistävät hyvinvointia ja terveyttä 17 

ja toteuttavat kestävän kehityksen Agenda2030 -tavoitteita ja päämääriä (https://kestavakehitys.fi/agenda-18 

2030).  Ravitsemussitoumus on suomalainen toimintamalli, joka auttaa ja kannustaa ruoka-alan toimijoita 19 

sekä sidosryhmiä parantamaan ruokavalion ravitsemuslaatua sekä edistämään ravitsemusvastuullisia 20 

toimintatapoja. Tavoitteellinen ja mitattava toimenpidesitoumus on oiva työkalu koko oppilaitokselle tai 21 

sen ruokapalveluyksikölle tai palvelua toteuttavalle yritykselle oman ravitsemusvastuullisuuden 22 

kehittämisessä ja toiminnan näkyväksi tekemisessä. (www.sitoumus2050.fi  ja www.ravitsemussitoumus.fi) 23 

2.2.1 Kestävät ruokavalinnat  24 

Kansallisten ravitsemussuositusten (2014) mukaan ruokavalinnoissa tulee ottaa huomioon kestävän 25 

kehityksen näkökulma. Suositusten mukainen, kasvispainotteinen ruokavalio vähentää ruoan 26 

ympäristökuormitusta. Ympäristöystävällisessä ruokavaliossa suositaan monipuolisesti kotimaisia 27 

satokauden vihanneksia, juureksia, palkokasveja, sieniä ja marjoja sekä tarjotaan punaista lihaa pääruokana 28 

https://kestavakehitys.fi/agenda-2030
https://kestavakehitys.fi/agenda-2030
http://www.sitoumus2050.fi/
http://www.ravitsemussitoumus.fi/
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enintään 1-2 aterialla viikossa. Kestävää kehitystä tukeviin valintoihin kuuluvat myös vilja tai viljalisäke riisin 1 

tilalla, kala etenkin järvikalan käyttö3, rypsiöljy, kasvirasvalevite ja janojuomana vesijohtovesi.  2 

Ruoka-ainevalintojen lisäksi ruokahävikin vähentäminen on merkittävä ruoan ympäristökuormitusta 3 

ehkäisevä toimenpide. Ruokailijoita ohjataan koostamaan ateria lautasmallin mukaan ja ottamaan itselleen 4 

sopiva määrä ruokaa ja näin vähentämään lautashävikkiä. Ruokahävikkiä ruoan valmistuksessa voi vähentää 5 

koko yhteisön yhteisellä suunnitelmalla ja hyvällä tilaus-, logistiikka- ja informaatiojärjestelmällä, jolla 6 

voidaan ottaa huomioon ruokailijamäärien vaihtelu sekä suuremmat, etukäteen tiedossa olevat poissaolot. 7 

Tähdelounaskonsepti antaa mahdollisuuden myydä ylimääräiseksi jäänyttä ruokaa. Tähdelounaan 8 

myynnillä voidaan tukea ja helpottaa myös opiskelijoiden iltaruokailua.  9 

 10 

Toimintaidea: Ruokahävikin reaaliaikainen seuranta toimipisteittäin. 11 

Hävikin seuraamiseen hankitaan vaaka, joka lukuvuoden ajan kiertää eri toimipisteissä. 12 

Ruokahävikin määrää seurataan toimipisteissä päivittäin. Vaaka kertoo jokaiselle jäteastian 13 

käyttäjälle, paljonko siihen mennessä on kertynyt hävikkiä ruuasta ja mitä se maksaa. Eniten 14 

hävikkiä ajanjaksona vähentänyt opetuspiste palkitaan. (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu) 15 

 16 

  17 

                                                           
3 Huomioitava Ruokaviraston antamat ohjeet kalalajien valinnasta ja käyttötiheydestä nuorille, hedelmällisessä iässä 

oleville sekä raskaana oleville ja imettäville naisille.  https://www.ruokavirasto.fi/turvallisenkaytonohjeet 
  

https://www.ruokavirasto.fi/turvallisenkaytonohjeet
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3 Opiskelijaruokailun järjestäminen  1 

 2 

3.1 Ruokailuympäristö  3 

Ruokailutilanne on kokonaisvaltainen kokemus, johon vaikuttavat monet asiat, kuten opiskelijaravintolan 4 

visuaalinen ilme, tarjonta, palvelu, maine ja viestintä. Ruokapalveluhenkilökunnan asiakaspalvelutaidot ja 5 

yhteneväinen ja siisti vaatetus sekä tilan kutsuvuus vaikuttavat ratkaisevasti opiskelijaravintolan imagon 6 

muodostumiseen ja myönteiseen ilmapiiriin. Ruokailu on osa oppilaitoksen opetus- ja kasvatustehtävää.  7 

 8 

Opiskelijaravintolan ympäristö vaikuttaa opiskelijaruokailun suosioon joko sitä vähentävästi tai lisäävästi. 9 

Kiireisessä, meluisassa ja epäviihtyisässä ympäristössä ruokailusta tulee helposti pelkkä ”tankkaustilanne”, 10 

jolloin ainoa tavoite on saada vatsa nopeasti täyteen.  11 

 12 

Vinkkilaatikko: Monitilaratkaisuilla viihtyisiä toiminnan mukaan muuntuvia tiloja 13 

- monikäyttötilassa on tilaratkaisujen (esimerkiksi viherseinäkkeet, sermit, kalusteratkaisut) ansioista 14 

mahdollista syödä ryhmissä yhdessä tai yksin omassa rauhassa.  15 

- ravintolatiloja voidaan hyödyntää myös oleskeluun, ryhmätöihin, tapahtumiin ja juhliin.  16 

- rakennetaan useita ruokailutiloja isoille kampuksille.  17 

- ruokailuaikaan joustot: tarjoiluaika esimerkiksi 10:30–13:00. Koeviikoilla tulee voida ruokailla myös 18 

koeajan jälkeen.   19 

- Hyviä ratkaisuja: ”Sydäntori” -ravintola, jossa näyttämö-, kirjasto-/harraste- ja liikunta-/juhlatila 20 

ovat yhdessä. Ravintolan linjastokokonaisuus voidaan tarvittaessa lukita ja eristää muusta 21 

toiminnasta.   22 

 23 

Nosto: Yleinen viihtyisyys edistää ruokailuun tulemista ja ruoan syömistä. 24 

 25 

Akustoinnilla on tärkeä merkitys ruokailutilan meluntorjunnassa, sillä isossa ruokailutilassa melutaso 26 

nousee helposti 70–80 desibeliin. Melua aiheuttavat kalusteiden liikuttelu, puhe, ruokailuastioiden kilinä, 27 

astianpesutilasta kantautuva kohina ja ruokailijoiden liikkuminen. Erilaisilla rakenteilla ja pintamateriaaleilla 28 

pystytään vaimentamaan tehokkaasti äänien etenemistä ja rauhoittamaan ruokailutilannetta.  29 

 30 

Kuva: Akustoivista ratkaisuista  31 

 32 

Tarkoituksenmukainen opiskelijaravintola on kävijämäärään ja ruokailun sujumista ajatellen sopivan 33 

kokoinen. Istumapaikkoja on riittävästi kiireettömän ruokailun takaamiseksi. Ruokailutilaa ja kalusteita 34 

suunniteltaessa tulee ottaa huomioon tilojen monikäyttöisyys, helppohoitoisuus ja kestävyys. 35 

 36 

Viihtyisyyteen ja yhdessä syömisen suosioon vaikuttaa myös se, että ruokailuvuoroissa ja ruokatarjonnan 37 

rytmityksessä huomioidaan opiskelun ajoitus ja joustot. Tämä ehkäisee ruuhkahuippuja ja turhaa jonotusta 38 

sekä vähentää melua. Viihtyisässä, syömään houkuttelevassa ruokailuympäristössä opiskelija oppii 39 

ymmärtämään ruoan, yhdessäolon ja ruokatauon merkityksen hyvinvointinsa edistäjinä.  40 

 41 

Kuva: (ruokailutila Jyväskylän Gradia/Lounastuuli) 42 

 43 

Nosto: Modernit kampusravintolat houkuttelevat viipymään ja viihtymään ruokailussa. 44 

 45 
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Ruokailulinjastojen suunnittelu ja merkitys   1 

Suosituksen mukaista ruokakäyttäytymistä ja lautasmallin mukaista annostelua voidaan ohjata 2 

ruokailulinjaston asettelulla. Linjastot järjestetään siten, että kasvikset ja salaatit tarjotaan 3 

itsepalvelulinjaston alussa, seuraavaksi lämpimät pääruoat alkaen kasvisruoasta, muut lämpimät lisäkkeet 4 

ja lopuksi leivät (ellei ole erillistä leipäpöytää) sekä juomat. Ruokailun voi toteuttaa ilman tarjottimia, jolloin 5 

se tukee ympäristöystävällisempää toimintaa energia- ja pesuainesäästönä sekä tähderuoan 6 

vähentymisenä.   7 

 8 

Oikea tarjoilulämpötila on tärkeää niin lämpimän ruoan kuin kylminä tarjottavien salaattien ja ruokajuoman 9 

maistuvuudelle ja mikrobiologiselle turvallisuudelle. Erilliseen leipäpöytään voidaan asettaa tarjolle 10 

vaihteleva ja monipuolinen leipävalikoima. Myös erikorkuisilla ja -mallisilla kalusteilla saa lisää ilmettä ja 11 

viihtyisyyttä ruokailuun.  12 

 13 

Monipuolinen tarjonta ja salaattipöytä, jossa salaatin eri komponentit ovat tarjolla erikseen, lisäävät 14 

kasvisten menekkiä. Kädestä syötäviä ja mukaan otettavia kasviksia ja hedelmiä on hyvä suosia varsinkin 15 

välipalatarjoilussa. Komponentteina tarjottava ruoka helpottaa myös sellaisten ruokailijoiden 16 

ruokavalintoja, joilla allergia tai muut tekijät estävät syömästä jotain kasvista.  17 

Merkittävä viihtyisyyteen ja hygieniaan vaikuttava tekijä on naulakkojen ja käsienpesupaikkojen sijoittelu ja 18 

määrä. Jotta opiskelijaravintolaan ei tulla ulkovaatteissa, tulee niitä varten järjestää tarkoituksenmukaiset 19 

naulakot ja lokerikot tai kaapit. Samassa yhteydessä voisi olla myös käsienpesupaikat. Yleisen siisteyden ja 20 

hygienian kannalta on miellyttävää, että ruokailuun tullaan puhtain käsin ja ilman takkeja ja päähineitä.  21 

 22 

Oppilaitoksen koko henkilökunnan tehtävä on ohjata asiakkaita hyvään käytökseen, pöytätapoihin ja 23 

toisten huomioimiseen.  Asiakkaan tehtävä on ottaa vastuu yhteisen omaisuuden vaalimisesta sekä 24 

ympäristön siisteydestä. Ruokapalvelun tehtävä on huolehtia ruokailun aikana linjastojen ja pöytien 25 

siisteydestä. 26 

 27 

3.2 Terveyttä ja kestävyyttä edistävien valintojen vahvistaminen – opiskelijaruokailun 28 

ohjaus 29 

Opiskelijoiden ruokavalintoihin vaikuttavat monenlaiset tekijät, kuten lapsuudessa ja nuoruudessa 30 

omaksutut tottumukset, makumieltymykset, kulttuuritausta, tarjolla olevien ruokien valikoima, 31 

aikaisemmat ruokailukokemukset, ruokailuympäristö ja koettu palvelu. Ruokavalintoja voivat ohjata myös 32 

terveys-, laatu- ja ympäristötietoisuus sekä aterioiden hinta. Jotkut valitsevat ruokansa pelkästään 33 

nautintolähtöisesti tai saadakseen vatsan täyteen. 34 

Terveellisen ravitsemuksen periaatteet ovat suurella osalla opiskelijoista tiedossa. Kaikki eivät 35 

kuitenkaan sovella tietoa käytäntöön omissa ruokavalinnoissaan. Moni opiskelija on saattanut 36 

omaksua myös virheellistä ravitsemukseen liittyvää informaatiota. Lisäksi taloudelliset seikat tai maksettu 37 

ateriaraha voivat vaikuttaa ruokien valintaan tai siihen syökö opiskelija ateriaa vai ei.  38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 
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Opiskelijaruokailun ohjauksen tavoitteet 1 

 2 

Valtaosa opiskelijoista irtautuu kodin vaikutuspiiristä ja ottaa vastuun elintavoistaan opiskelujen 3 

aloittamisen myötä. Tästä syystä opiskeluvuodet ovat edelleen otollinen vaihe vaikuttaa opiskelijoiden 4 

ruokatottumuksiin yhdessä ruokailtaessa. Opiskelija-ateria voi toimia mallina opiskelijoiden ruokavalinnoille 5 

myös kotioloissa ja opiskeluajan jälkeisissä elämänvaiheissa. 6 

 7 

Aterioinnin yhteydessä annettavan ohjauksen keskeinen tavoite on, että opiskelija saa myönteisiä 8 

kokemuksia ruokailusta, motivoituu ja tottuu valitsemaan suositusten mukaisesti koostettuja ja itselleen 9 

riittäviä aterioita sekä oivaltaa niiden ja ruokailutilanteen merkityksen omalle hyvinvoinnille (terveys, 10 

vireys, jaksaminen ja yhteisöllinen vuorovaikutus). Ruokailuun liittyvän ohjauksen ja viestinnän avulla 11 

voidaan vaikuttaa opiskelijan säännölliseen ruokailurytmiin ja ruokaan liittyviin tietoihin, taitoihin, 12 

asenteisiin ja terveyttä edistäviin ja ympäristön kannalta kestäviin valintoihin erilaisissa 13 

opiskeluympäristöissä. 14 

Riittävä, täysipainoinen ja maukas ruoka kiireettömästi nautittuna on enemmän kuin pelkkää ravintoa. 15 

Paras osoitus opiskelijaruokailun hyvästä toteutuksesta ja ohjauksen onnistumisesta on se, että opiskelija 16 

syö säännöllisesti hyvin. Vain syöty ateriakokonaisuus edistää opiskelukykyä ja hyvinvointia. 17 

 18 

Opiskelijalähtöinen viestintä 19 

Opiskelijat ovat tietoisia kuluttajia, ja monet heistä haluavat tietoa käytetyistä raaka-aineista ja myös 20 

ruokien energia- ja ravintosisällöstä. Yhä useampi on kiinnostunut ruokien alkuperästä sekä niiden eettisistä 21 

ja ympäristövaikutuksista sekä valmistusprosessista. Opiskelijalähtöinen, havainnollinen, 22 

käytännönläheinen ja tavoitteellinen viestintä huomioi nämä tarpeet ja toiveet. 23 

Erilaisia ruokavalioita noudattavat tarvitsevat tietoja tarjolla olevien ruokien ainesosista, jotta he osaavat 24 

välttää heille sopimattomia ruokia ja valita tilalle sopivia. Ruokalistat perustuvat yleensä vakioituihin 25 

ruokaohjeisiin, joten tarjolla olevien ruokien raaka-aineista on helppo laatia ainesosaluettelo. 26 

Ainesosaluettelo ja ateriasisältö voi olla nähtävillä ruokalistasovelluksessa, linjastossa tai se annetaan 27 

ruokailijalle nähtäväksi erikseen pyydettäessä. Luettelosta tulee ilmetä kaikki ruoan sisältämät raaka-aineet 28 

ja siinä voidaan kuvata myös muita ruokaan liittyviä laatutekijöitä. Mikäli opiskelijan erityisruokavalio ei 29 

edellytä täysin yksilöllisen ruoka-annoksen tarjoilua, tulee aina varmistua siitä, että opiskelija osaa valita 30 

itselleen turvallisen ateriakokonaisuuden linjastosta.  31 

          32 

Nosto: Ruokalista on sekä informatiivinen että innostava. 33 

 34 

Viestinnän keinot 35 

 36 

Kaikki ruokaan ja ruokailuun liittyvä viestintä on osa ruokailun ohjausta. Keskeisiä viestinnän keinoja ovat 37 

malliaterian kuvaaminen, ruokalistamerkinnät, esimerkiksi aterianosien soveltuvuus eri ruokavalioihin, 38 

hyviin ruokavalintoihin ohjaava linjasto sekä syömään houkutteleva viihtyisä ruokailuympäristö. 39 

Opiskelijoille kerrotaan muun muassa siitä, mitä ruokaa on tarjolla, mistä osista ateriakokonaisuus 40 

muodostuu ja mistä raaka-aineista sen osat koostuvat. Myös ruoka-aineiden alkuperä kiinnostaa 41 

ruokailijoita. Lautashävikkiä voidaan vähentää ohjaamalla ruokailijoita ottamaan sopivan kokoisia annoksia.  42 
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 1 

Nosto: Mobiilisovellukset, info-tv, somekanavat ja verkkosivut ovat moderneja ja nopeita ja 2 

opiskelijoiden seuraamia kanavia ruokapalveluista, ateria- ja välipalatarjonnasta ja 3 

terveyttä edistävästä syömisestä viestimiseen.  4 

 5 

Nosto: Myönteinen vuorovaikutus ja iloiset kohtaamiset ovat hyvän ruokailuilmapiirin 6 
perusta, josta kaikki ovat vastuussa. 7 

  8 

Nosto: Viikoittainen ruokalista on ajantasaisesti esillä sähköisissä viestintäkanavissa ja 9 

digitaalisesti ladattavissa mobiilisovelluksella sekä näkyvästi oppilaitoksen aulassa/ 10 

ruokasaliin ohjaavien käytävien varrella.  11 

 12 

Ruokailu yhteisöllisyyden rakentajana  13 

Opiskelijaruokailu tarjoaa mahdollisuuden luontevaan vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyden 14 

rakentumiseen muiden opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa. Koko oppimisyhteisöön on tärkeä luoda 15 

ilmapiiri, joka tukee toiset huomioon ottavaa, hyvien tapojen mukaista syömistä. Riittävän syömisen 16 

toteutumista, hyvää ruokarytmiä ja yhdessä syömistä arvostava opiskeluympäristö on perusta 17 

opiskelijaruokailulle asetettujen hyvinvointitavoitteiden toteutumiselle. 18 

   Nosto: Oppilaitoksen ravintola on sekä opiskelijoille että henkilökunnalle yhteisen 19 

                           viihtymisen paikka. 20 

 21 

Vinkkilaatikko:  22 

• Opiskelijoiden ruokalistalla olevaa ruokaa tarjotaan huoltajille 23 

huoltajatapaamisissa/vanhempainilloissa/kotiväki-illoissa. 24 

• Tutoreiden tehtäväksi annetaan uusien opiskelijoiden perehdyttäminen 25 

opiskelijaruokailuun. Tutoreita kannustetaan syömään yhdessä oman ryhmänsä 26 

kanssa.  27 

• Herätetään kaikki yhteisvastuuseen viihtyisistä ruokailutiloista ja 28 

ruokasivistyksestä.  29 

 30 

Sydänmerkki – mahdollisuus viestiä terveyttä edistävästä valinnasta  31 

Sydänmerkki4 on ravitsemuksellisesti laadukkaiden elintarvikkeiden ja aterioiden merkintäjärjestelmä. Se 32 

on ainoa symboli Suomessa, joka kertoo elintarvikkeen tai aterian hyvästä ravitsemuslaadusta. 33 

Sydänmerkki on rekisteröity ravitsemusväitteeksi. Järjestelmästä vastaavat Suomen Sydänliitto ry ja 34 

Suomen Diabetesliitto ry, ja merkkijärjestelmää kehittää riippumaton asiantuntijaryhmä tutkimustiedon 35 

perusteella.  36 

                                                           
4 http://ammattilaiset.sydanmerkki.fi/ammattikeittiot/mika-sydanmerkki-ateria 

 

http://ammattilaiset.sydanmerkki.fi/ammattikeittiot/mika-sydanmerkki-ateria
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Sydänmerkki-ateria helpottaa ammattikeittiöiden laadun varmistusta ja asiakasviestintää. Sydänmerkin 1 

avulla asiakkaalle kerrotaan hyvistä valinnoista, joten terveellisten valintojen tekeminen on helppoa ja 2 

nopeaa. Vaatimalla palvelutarjoajalta Sydänmerkki-aterioita kunta tai koulutuksen järjestäjä voi helposti 3 

edistää terveyttä ja työhyvinvointia. Sydänmerkki-aterioita tarjotaan jo yli 1 000 ravintolassa ja 4 

käyttöönotto laajenee.  5 

Jokaiselle aterianosalle on omat kriteerit, joiden tulee täyttyä. Kriteerit on määritelty tutkitun tiedon 6 

pohjalta. Niissä kiinnitetään huomiota rasvan määrään ja laatuun sekä suolan määrään. Lisäksi 7 

kuitupitoisuudella on merkitystä viljapohjaisissa aterianosissa. Sydänmerkki-aterian kriteerit ovat 8 

yhdenmukaiset tässä ruokailusuosituksessa esitettyjen aterianosakohtaisten ravitsemuslaadun 9 

vähimmäisvaatimusten kanssa (ks. s. 38–39). 10 

 11 

3.3 Tarjottavat ateriat ja välipalat 12 

Opiskelijaravintolassa tarjotaan kattavasti erilaisia aterioita ja välipalavaihtoehtoja opiskelupäivän aikana 13 

siten, että ne tukevat muuta päivän aikana tapahtuvaa ruokailua. Koska opiskelu on monimuotoista, tulee 14 

opiskelijaravintolan ruokatarjonnassa ottaa huomioon myös iltaruokailujärjestelyt ja muut mahdolliset 15 

kohderyhmän erityistarpeet. 16 

Lounas 17 

Lounaalla ruokavaihtoehtoja tulisi olla riittävästi, jotta opiskelijat löytävät mieleisen ruokalajin. Tilanteesta 18 

ja oppilaitoksesta riippuen riittävä pääruokavaihtoehtojen määrä on 2–3 ruokalajia. Suositeltavaa on, että 19 

tarjolla on päivittäin kasvisruokavaihtoehto. Sen lisäksi tarjotaan kala- ja liharuokien rinnalla 20 

kasvislisäkkeitä.  21 

  22 

  Nosto: Saa maistaa! Kasvisruoka kuvana 23 

 24 

Nosto: Sesongin kasvikset ovat näkyvästi ja houkuttelevasti esillä tarjonnassa, myös 25 

kasvisruokavaihtoehtoina. 26 

 27 

Nosto: Edellisenä päivänä valmistettua ylijäänyttä ruokaa voi tarjota yhtenä ruoka-28 

vaihtoehtona, jolloin hävikkiruoan määrää saadaan vähennettyä.  29 

Aamiainen 30 

Aamiaisen tarjoamisesta oppilaitoksissa on saatu hyviä kokemuksia ja sitä voi suositella käyttöön 31 

otettavaksi laajemminkin. Aamiainen, johon kuuluu aamupuuro tai täytetty leipä, antaa opiskelijalle helpon 32 

vaihtoehdon ruokailla ennen varsinaisen opiskelutyön alkua.   33 

 34 

Toimintaidea  35 

 36 

Yhteinen puuroaamiainen  37 

Opiskelijoille ja henkilökunnalle tarjoillaan ilmainen aamupuuro klo 7:45–9:00. Puurotarjonta on 38 

vaihtelevaa ja tarjolla on kaura-, ohra-, ruis- ja neljänviljan puuroa. Puuroa ei ole tarjolla 39 

ruokalistalla enää lounasaikaan. Puuroruokailun tarkoitus on kannustaa opiskelijoita syömään 40 
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terveellinen ja ravitseva aamiainen opiskelupäivän alkajaisiksi. Lisäksi se tukee opiskelijoita 1 

taloudellisesti ja vähentää siten eriarvoisuutta. Ilmaisen puuron on tarkoitus kannustaa myös 2 

henkilökuntaa syömään aamiaista yhdessä opiskelijoiden kanssa. Puuron yhteydessä on 3 

mahdollisuus syödä maksullisesti oppilaitoksessa leivottua aamupalasämpylää voileipälisukkeineen. 4 

(esimerkkejä useissa oppilaitoksissa mm. Hyria, Keuda, Gradia, Savonia) 5 

Puuroviikko ja suosikkipuuroäänestys 6 

Puuroaamiaisviikko, jonka päätteeksi opiskelijat ja henkilöstö äänestävät viidestä puurosta ja 7 

kolmesta marjalisäkkeestä suosikkinsa. Aamiaisen merkityksestä kerrotaan opiskelijoiden 8 

toteuttamilla infoilla. (SataEdu) 9 

Hyvinvointi virtaa – esimerkki Puhu puurolla -teemaviikko 10 

Opiskelijoiden kulttuuri- ja liikuntajärjestö SAKU ry organisoi vuosittain viikolla 41 useilla 11 

paikkakunnilla Hyvinvointi virtaa-tapahtumia. Oppilaskunnan kanssa suunnitellaan tapahtumia, 12 

esimerkiksi välipala- ja puuroaamiaisteemalla. Teemat päätetään oppilaitoskohtaisesti. Hyvinvointi 13 

virtaa -viikolla on kohtaamista, vuorovaikutusta ja vierelle pysähtymistä.  14 

 15 

SAKU ry:n organisoimalla teemalla viestitään hyvän aamupalan hyödyistä. Oppilaitoksia 16 

haastetaan tarjoamaan ilmainen aamupuuro opiskelijoille ja henkilökunnalle ainakin yhtenä 17 

aamuna ja mielellään koko viikon. Yhteinen aamiainen on samalla myös kohtaamisen 18 

paikka.  Puhu puurolla -aamiaisella oppilaitoksen johto, opettajat ja opiskeluhuollon 19 

henkilöstö syövät yhdessä opiskelijoiden kanssa ja kuulevat, mitä heille kuuluu. 20 

http://www.sakury.net/taitoja-elamaan/hyvinvointivirtaa 21 

 22 

Välipalat 23 

Opiskelijaravintolassa tai kahvilassa tulee olla tarjolla erilaisia terveellisiä välipaloja, jotka ovat 24 

opiskelijoiden makuun sopivia ja houkuttelevia.  25 

 26 

Hyvä välipalatarjonta: Maitovalmiste-, täysjyvävilja- ja kasvis/hedelmä -yhdistelmät kuten 27 

- erilaiset täytetyt ruis- ja täysjyväleivät, hedelmät, smoothiet, hedelmäsalaattipikarit, 28 

pähkinärasiat, välipalarahkat, tuorepuurot, välipalajuomat, välipalapatukat ja piirakat  29 

- pannukakut ja wrapit.  30 

 31 

Nosto: Hedelmä on helppo, mukana kulkeva välipala 32 

 33 

Nosto: Välipala-automaattien tarjonnan tulee noudattaa terveyttä edistävää linjaa.  34 

 35 

Toimintaidea:  36 

Lukion välipalatarjoilun toteuttaminen  37 

Välipalatarjoilu voidaan toteuttaa lukion ravintolassa hyödyntäen paikkakunnan 38 

valmistuskeittiöissä valmistettavia päiväkotien aamupaloja ja välipaloja. Lukioissa voisi olla 39 

mahdollista nauttia terveellinen ja edullinen aamupala tai välipala. Tarjolle voidaan laittaa muun 40 

muassa puuroa, leipää ja muita täysjyväviljatuotteita, juomia ja hedelmiä. Välipala voi olla 41 

maksullinen niin, että opiskelijat ostavat välipalalippuja etukäteen tai lataavat arvoa maksukortille. 42 

(Karkkilan lukio) 43 

http://www.sakury.net/taitoja-elamaan/hyvinvointivirtaa
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Välipalarastit 1 

Välipalarastit, jossa terveellisten ja epäterveellisten vaihtoehtojen arviointi on kilpailutehtävänä. 2 

Toteuttajana opiskelijat. (Keuda) 3 

 4 

Abieväät 5 

 6 

Ylioppilastutkinnon kokeeseen osallistuvalle abiturientille voidaan tarjota eväsateria. 7 

Tarkoituksenmukainen eväspaketti mahdollistaa energiatasapainon ja täysipainoisen työskentelyn 8 

ylläpitämisen useita tunteja kestävän tutkintokokeen aikana.  9 

 10 

Koejärjestelyt edellyttävät ruokailua koetilassa, mikä asettaa vaatimuksia tarjottaville tuotteille. 11 

Kirjoituspäivä on pitkä; energiaa sekä nesteytystä tarvitaan säännöllisin väliajoin jaksamiseen ja aivojen 12 

vireystilan ylläpitämiseen. Erityisen tärkeää on sopiva annoskoko: raskaat, runsaat eväät väsyttävät. Eväillä 13 

ja niiden pakkaamisella on myös erityisvaateita johtuen säilytysolosuhteista ja kaikenlaisten merkintöjen 14 

poistamisvaatimuksesta. 15 

 16 

Vinkkilaatikko: Esimerkkejä terveyttä edistävistä välipaloista ja eväspaketeista. Riippuen 17 

käyttötarkoituksesta ja tarpeesta, eväspaketin voi koota useista vaihtoehdoista. 18 

 19 

1 
Täytetty 
liha/kala/kasvisruispala 

Täytetty liha/kala/kasvis 
täysjyväsämpylä 

Täytetty liha/kala/kasviswrap 

2 Tuorepuuro Vispipuuro  Kylmä riisi- tai mannapuuro ja tuoresose 

3 
Maustamaton jogurtti + 
mysliä + marjoja 

Raejuustoa/rahka, johon 
sekoitettuna mysliä, marjoja tai 
hedelmää 

Pirtelö/kaakaojuoma/Latte 

4 
Marja tai 
hedelmäsalaatti 

Hedelmiä suupaloina Marja/hedelmä/vihersmoothie 

5 Pähkinöitä Välipalapatukka Tummaa suklaata 

6 Annossalaatti Vihanneksia valmiiksi pilkottuna Dippijuurekset 

7 
Vesi/maustamaton 
kivennäisvesi 

Kylmä tee- tai kahvijuoma Täysmehu ja vettä 

 20 

Esimerkki 1 Abieväs: Täytetty ruisleipä, kaksi annosta hedelmiä, tummaa suklaata ja vesipullo 21 

Esimerkki 2 Kevyt välipala: Annos hedelmiä/smoothie, kahvijuoma 22 

Esimerkki 3 Tuhti välipala: Täytetty sämpylä, tuorepuuro, vesi 23 

 24 
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Eväät fyysisesti kuormittavaan maastotyöhön 1 

Ammatillisen koulutuksen fyysisesti kuormittava työ vaatii kunnon ateriatarjonnan ja eväät. 2 
 3 

Maastoeväs 4 

Luonnonvaraopiskelijat työskentelevät metsässä usein yksin tai toisistaan erillään. Tästä syystä on 5 

tarkoituksenmukaista, että he käyttävät omia termosastioitaan lämpimälle ruoalle ja pakkaavat itselleen 6 

maastoon tarvitsemansa eväät. 7 

Opiskelija nauttii oppilaitoksessa runsaan aamupalan (sisältää esim. puuron, leivät, levitteet, proteiinilisän, 8 

vihannekset ja kahvin/teen). Oppilaat ottavat mukaansa aamupalalta lämpimän pääruoan, leivät, levitteet, 9 

tuorepalan ja ruokajuomiksi maito/piimä/vesi. Päivällinen tarjotaan oppilaitoksessa ja samalla opiskelija 10 

pakkaa tarvitsemansa iltapalatarvikkeet mukaansa. Periaatteena on, että toinen pääruoista otetaan 11 

maastoon mukaan ja toinen syödään oppilaitoksessa. Samalla tarjotaan mahdollisuus kerätä mukaan 12 

ateriaan kuuluvat muut osat ja esimerkiksi iltapalatarvikkeet. 13 

 14 

Muut työmaaeväät  15 

Kun opiskelijat työskentelevät ryhminä työmaalla, eikä oppilaitoksessa ruokailu ole mahdollista, 16 

toimitetaan päivän ruoka työmaalle joko lämpimänä tai jäähdytettynä. Aterian tulee olla monipuolinen ja 17 

riittävä ja huomioida fyysinen rasitus ja kulloinkin vallitseva vuodenaika. Työmaalle toimitettavassa ruoassa 18 

tulee huolehtia oikeasta säilytyslämpötilasta ja hygieniavaatimuksista. 19 

 20 

Hyvä uni- ja ruokarytmi – koetilanteisiin valmentautumisen perusta   21 

Koetta edeltävänä päivänä on tärkeää keskittyä huolehtimaan perustarpeista, riittävästä levosta, yöunesta, 22 

säännöllisestä syömisestä ja itselle sopivasta liikunnasta. Nämä perusasiat auttavat laskemaan stressitasoa 23 

ja helpottavat keskittymistä tulevaan suoritukseen. Hyvä uni ja palautuminen auttavat tutkitusti 24 

suoriutumaan paremmin haastavista tilanteista. 25 

Nosto: Lukion kotitalouden diplomitehtävänä voi olla abin kirjoituseväiden tai tenttieväiden 26 

suunnittelu  27 

 28 

Iltaopiskelijoille tulee olla mahdollisuus terveelliseen, täysipainoiseen iltapalaan. Välipalatarjonnassa tulee 29 

ottaa huomioon erilaiset ruokavaliot.  30 

 31 

Nosto: Välipalat ja kahvila- ja kioskituotteet perustuvat terveyttä edistävään tarjontaan.  32 

 33 

3.4 Ruokailuajat 34 

Opiskelijaravintolan aukioloajat myötäilevät yhteisesti sovittua linjaa ja oppilaitoksen tarpeita. Palvelua 35 

täydennetään aukioloajan ulkopuolella esim. välipala-automaateilla ja jäähdytetyillä annosaterioilla. 36 

Hyvin suunniteltu ja rytmitetty ruokailu ylläpitävät vireyttä oppilaitoksissa ja työssäoppimispaikoilla. 37 

Ruokailu järjestetään säännöllisesti opiskelijoiden normaaliin päivärytmiin sopivana aikana.  Ateriat 38 
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sovitetaan siten, että ne jaksottavat opiskelijan päivän kokonaisuutta ja soveltuvat suomalaiseen 1 

arkirytmiin. Sopiva aika aamiaiselle on 07:30 ja 9:00 välisenä aikana, lounaan syömiselle noin klo 11–13. 2 

Ruokailu on suunniteltava ja jaksotettava erilaisille opiskelijaryhmille siten, että jokaisella on riittävästi 3 

aikaa rauhalliseen syömiseen. Ateriointiin varattava vähimmäisaika on 30 minuuttia. Lisäksi on 4 

suositeltavaa, että opiskelijoilla on mahdollisuus esimerkiksi 10–15 minuutin ulkoilu- ja liikuntahetkeen 5 

ennen ruokailua tai ruokailun jälkeen sen mukaan, mikä toimii parhaiten oppilaitoksen arjessa ja ruokailun 6 

järjestämisessä.  7 

 8 

Oppimisympäristöjä suunniteltaessa tulee huomioida, että ruokailu pystytään järjestämään suositellun 9 

lounasajan sisällä ja että syömiseen voidaan rauhoittua. Ruokailu on paitsi hyvinvointia ja terveyttä, myös 10 

opiskeluvireyttä edistävä hetki päivän aikana. Riittävä ruokailuaika edistää syömiseen keskittymistä ja 11 

auttaa kohtuullista, tarpeen mukaista syömistä. Lounastauko rytmittää päivän ja antaa tilaisuuden virkistyä 12 

ja seurustella toisten kanssa.  13 

 14 

Liian lyhyt ruokailuaika voi johtaa hotkimiseen tai ravinnon tarvetta pienempiin annoksiin tai pahimmillaan 15 

siihen, että ruokailu jätetään kokonaan väliin. Keskimääräistä pidemmän ajan käyttäminen ruokailuun 16 

viestii oppilaitoksen arvoista, ruokailuhetken ja ruokakulttuurin arvostuksesta sekä myös pyrkimyksestä 17 

edistää terveyttä ja hyvinvointia.  18 

 19 

Nosto: Vähintään 30 minuutin ajan varaaminen ruokailuun osoittaa ruokaa ja ruokailua 20 

arvostavaa ja terveyttä ja hyvinvointia edistävää asennetta.   21 

 22 

3.5 Erityisruokavaliot ja muut ruokavaliot  23 

Opiskelijalla on oikeus saada tarvitsemansa sairauden hoitoon liittyvä erityisruokavalio 24 

opiskelijaravintolassa. On opiskelijan etu, että erityisruokavalio on lääketieteellisesti selvitetty ja perusteltu.  25 

(ks. opiskeluterveydenhuollon palvelut, Luku 6). Tarpeettomat ruokarajoitukset voivat vaikuttaa 26 

ruokavalion ravitsemukselliseen tasapainoon ja terveyteen haitallisesti, jos ruokavalion noudattaminen 27 

johtaa ravintoaineiden riittämättömään saantiin.  28 

Terveydellisistä syistä erityisruokavaliota noudattavalle asiakkaille tarjotaan sopivaa ja turvallista ruokaa.  29 

Erityisruokavaliota koskevista ilmoituskäytännöistä sovitaan paikallisesti oppilaitoskohtaisesti 30 

opiskeluterveydenhuollon kanssa. On todettu, että asiallinen ja selkeä ilmoituskäytäntö vähentää turhia 31 

erityisruokavalioita ja toisaalta turvaa asiakkaalle riittävän ravinnonsaannin jokaisella ruokailukerralla.   32 

Mikäli opiskelijalla on vakava, henkeä uhkaava ruoka-aineallergia, se tulee olla ruokapalvelun tiedossa. 33 

Opiskelijan vastuulla on ilmoittaa erityisruokavalioista ruokapalveluun kirjallisesti oppilaitoksen omalla 34 

lomakkeella tai oppilaitoksessa opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan kanssa ilmoittamisesta ja 35 

käytännön järjestelyistä sovitulla tavalla.   36 

 37 

Elintarviketietoasetuksen (EU N:o 1169/2011) mukaan asiakkaalle on annettava riittävä tieto käytetyistä 38 

raaka-aineista. Keittiöllä ja asiakaspalvelussa työskentelevällä henkilöstöllä tulee olla aina tieto kaikista 39 

käytetyistä raaka-aineista ja niiden soveltuvuudesta eri ruokavalioihin. Erityisesti tilanteissa, joissa ruokailu 40 

tapahtuu muussa kuin omassa vakituisessa opiskeluympäristössä, on oltava valmius oikean tiedon 41 
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antamiseen. Tietojen tulisi olla kirjallisessa tai elektronisessa muodossa elintarvikkeen luovutuspaikassa 1 

henkilökunnan ja valvontaviranomaisten helposti saatavilla.  2 

 3 

Asiakkaille tulee antaa tieto lainsäädännössä määritellyistä allergeeneista ja intoleranssia aiheuttavista 4 

aineista (EU N:o 1169/2011, liite II), jos niitä on käytetty aterian tai elintarvikkeiden valmistuksessa. Tiedot 5 

tulee antaa ensisijaisesti kirjallisena, mutta ne voidaan antaa myös suullisesti sillä edellytyksellä, että 6 

mahdollisuus saada lisätietoa aterioiden sisältämistä allergeeneista ja intoleranssia aiheuttavista aineista 7 

ilmoitetaan selvästi asiakkaille. Jos asiakkaan erityisruokavalio on etukäteen kirjallisesti selvitetty ja ruoka 8 

tarjotaan opiskelijakohtaisesti, ei opiskelijaravintolassa tarvitse olla erillistä ilmoitusta siitä, miten 9 

tuotteiden koostumusta koskevat tiedot ovat saatavissa.  10 

 11 

Mikäli opiskelijalla on vakavia tai hengenvaarallisia oireita aiheuttavia ruoka-allergioita, on hyvä sopia 12 

ruokapalvelun kanssa selkeät toimintatavat (valmistus, säilytys, tarjoilu) esimerkiksi kontaminaation 13 

välttämiseksi sekä inhimillisen erehdyksen tai poikkeavien tilanteiden varalle. Kun kyseessä on vaikea tai 14 

hengenvaarallinen ruoka-allergia, on suositeltavaa varata asiakkaalle keittiöön omalla nimellä varustettu 15 

tarjotin. Opiskelijaravintolalla ja opettajilla on hyvä olla selkeät ohjeet siitä, miten allergiat otetaan 16 

huomioon opetuksen järjestelyissä ja miten vakavat reaktiot hoidetaan (adrenaliinin käyttö, ohjevideot 17 

https://www.filha.fi/hankkeet/kansallinen-allergiaohjelma/videot/).  18 

 19 

Lisätietoa ruoka-allergioista:  20 

https://www.filha.fi/hankkeet/kansallinen-allergiaohjelma/allergiaruokavalio-ohjeet-ja-kaavakkeet-21 

terveydenhuollolle/ 22 

 23 

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/ruoka-allergeenit/ 24 

http://www.erimenu.fi/ 25 

 26 

3.6 Muut erityistarpeet ja erityistilanteet 27 

Eettiset ja eri uskontoihin liittyvät tarpeet, jotka poikkeavat merkittävästi suomalaisesta valtaväestön 28 

ruokatottumuksia noudattavasta ruokavaliosta, otetaan huomioon koulutuksen järjestäjän linjausten 29 

mukaisesti.  30 

On tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta, että samaa ruokalistan mukaista ruokaa tarjotaan 31 

mahdollisimman usealle. Käytännössä usein myös toisena vaihtoehtona tarjottava kasvisruoka 32 

(laktovegetaarinen tai vegaaninen) vähentää erityisruokavalioiden tarjonnan tarvetta. Monipuolisesti 33 

toteutetut kasvisruokavaihtoehdot soveltuvat pääsääntöisesti myös uskonnolliseen ja eettiseen 34 

vakaumukseen pohjautuviin ruokavalioihin silloin, kun päivän muut tarjolla olevat ateriat eivät sovellu.  35 

 36 

Erityistilanteissa, kuten maastotyössä ja retki-, juhla- ja teemapäivinä, tulee opiskelijoille turvata ruoan 37 

riittävä määrä erityisesti silloin, kun eväs korvaa aterian. Fyysisessä työssä maasto-olosuhteissa ruoka tulee 38 

suunnitella niin, että se turvaa riittävän energian- ja nesteen saannin. Maastotyön eväiden tilaamisesta 39 

tulee olla selvä ohjeistus (ks. vinkkilaatikko, s. 18–19). Vastuussa oleva opetushenkilöstö tilaa 40 

https://www.filha.fi/hankkeet/kansallinen-allergiaohjelma/videot/
https://www.filha.fi/hankkeet/kansallinen-allergiaohjelma/allergiaruokavalio-ohjeet-ja-kaavakkeet-terveydenhuollolle/
https://www.filha.fi/hankkeet/kansallinen-allergiaohjelma/allergiaruokavalio-ohjeet-ja-kaavakkeet-terveydenhuollolle/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/ruoka-allergeenit/
http://www.erimenu.fi/
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tarkoituksenmukaiset eväät ruokapalvelulta etukäteen. Näissä tilanteissa on myös varmistettava, että 1 

erityisruokavalioita noudattaville on riittävästi syötävää ja sopivaa juotavaa. 2 

Urheilijoiden erityistarpeet  3 

Runsaasti harjoittelevilla ja kilpailevilla urheilijoilla joidenkin ravintoaineiden tarve on suurempi kuin muilla 4 

saman ikäisillä. Lisääntynyt energiantarve eli suuremmat ruoka-annokset sekä kilpaurheilijan lautasmalli 5 

(1/3 kutakin osiota) kattavat lähtökohtaisesti urheilijoiden suurentuneen ravintoaineiden tarpeen fyysisesti 6 

vaativimmissakin lajeissa. Urheilijat eivät tarvitse rutiininomaisesti ravintolisiä tai urheiluvalmisteita 7 

kunnollisten opiskelija-aterioiden ja välipalojen lisäksi.  8 

Urheilijan ravitsemuksen perustana on normaali, täysipainoinen, ravitsemussuositusten mukainen ruoka, 9 

joka kattaa sekä energian- että proteiinintarpeen. Urheilijoilla on usein käytössä runsasproteiinisia 10 

välipalatuotteita, urheilujuomia ja palautusjuomia. Urheilijan näkökulmasta niilläkin on oma tarkoituksensa. 11 

Ne eivät kuitenkaan voi korvata normaalia ateriointia. On kuitenkin otettava huomioon se, että osalla 12 

urheilijoista harjoitukset ovat aamuisin ennen opiskelupäivän alkua tai heti sen päätteeksi. Oppilaitosten 13 

yleistyvä aamiaistarjoilu helpottaa aamuisin harjoittelevia urheilijoita järjestämään aamuruokailunsa.  14 

Erityisen perusteltua aamiaistarjoilu on urheilupainotteisissa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, 15 

joissa on urheiluakatemia-toimintaa. On suositeltavaa, että oppilaitoksen välipalavalikoimassa on helposti 16 

mukana kuljetettavia tuotteita, kuten täytettyjä sämpylöitä, maitovalmisteita ja hedelmiä.  17 

Urheilijat käyttävät pitkäkestoisissa suorituksissa urheilujuomia nestetasapainon ylläpitämiseen ja 18 

hiilihydraattivarastojen täydentämiseen urheilusuorituksen aikana ja sen jälkeen. Energia- ja 19 

virvoitusjuomat eivät kuulu urheilun yhteyteen. Myös urheilijan janojuomana paras on vesi. Hiilihydraatti- 20 

ja proteiinipitoinen ateria tai juoma, esimerkiksi rasvaton maito ja banaani, pian suorituksen jälkeen 21 

nautittuna nopeuttaa palautumisen käynnistymistä ja on ravitsemuksellisesti riittävä.  22 

 23 

Tietolaatikko: Urheilijoiden ravitsemuksesta lisätietoa 24 

http://www.terveurheilija.fi/kymppiympyra/urheilijanravitsemus/urheilijanravitsemuksenabc 25 

 26 

3.7 Opiskelijoiden osallisuus  27 

Koulutuksen järjestäjän on lakien5 mukaan varmistettava, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus 28 

vaikuttaa koulutuksen järjestäjän toimintaan ja sen kehittämiseen. Jokaisessa oppilaitoksessa on 29 

opiskelijoiden muodostama opiskelijakunta, jonka tehtävänä on edistää opiskelijoiden 30 

vaikutusmahdollisuuksia sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. 31 

Yhteistyö opiskelijakunnan toimijoiden kanssa on osallisuuden toteutumisen perusta.  32 

Opiskelijoiden osallisuus vahvistaa yhteisöllisyyttä ja sitouttaa opiskelijat yhdessä sovittuihin 33 

käytäntöihin. Osallistamismenetelmistä sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa ja vaikutusmahdollisuuksista 34 

tiedotetaan kaikille opiskelijoille. Tärkeintä on, että osallistumistavat soveltuvat juuri kyseisen oppilaitoksen 35 

toimintaan ja että opiskelijat kokevat ne mielekkäinä. Aito osallisuus edellyttää, että opiskelijat voivat 36 

                                                           
5 Lukiolaki 10.8.2018/714, §33 ja Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §106  

http://www.terveurheilija.fi/kymppiympyra/urheilijanravitsemus/urheilijanravitsemuksenabc
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vaikuttaa ruokailun eri osa-alueisiin, esimerkiksi ruokailutiloihin ja ruokalistoihin. Vaikutusmahdollisuuksien 1 

ja -kanavien on oltava monipuolisia ja niitä on oltava tarjolla ympäri vuoden. Opiskelijoille on tehtävä 2 

näkyväksi, miten heidän mielipiteensä on huomioitu ruokailun kehittämisessä.  3 

 4 
Nosto: Tehdään näkyväksi, miten opiskelijoiden mielipide tai palaute on käsitelty ja otettu 5 

huomioon ruokailun järjestämisessä. Tämä innostaa opiskelijoita osallistumaan ruokailun 6 

kehittämiseen myös tulevaisuudessa ja auttaa ruokailun järjestäjää seuraamaan, miten 7 

osallisuus ruokailussa toteutuu. 8 

 9 

 10 

 11 
Vinkkilaatikko: Hyviä käytäntöjä opiskelijoiden osallistamiseen  12 

 13 

Osallistamismenetelmä Miten ja miksi?  

Opiskelijakunnan tai 
opiskelijayhdistyksen hallituksen 
kanssa tehtävä yhteistyö  

On tärkeää tehdä yhteistyötä opiskelijoiden virallisen edustus-
elimen kanssa; se luo perustan onnistuneelle osallisuudelle.  

 
Opiskelijakuntatoimijoiden kanssa voidaan yhdessä pohtia, millä 
tavoin kaikkia oppilaitoksen opiskelijoita osallistetaan parhaalla 
mahdollisella tavalla. Opiskelijakunnan tai -yhdistyksen hallituksen 
kanssa voidaan esimerkiksi sopia säännöllisistä tapaamisista tai he 
voivat nimetä oman edustajansa virallisiin ruokailua käsitteleviin 
toimielimiin. 

Yhteiset kahvihetket/aamupalat 
koulun henkilöstön ja 
opiskelijoiden välillä  

Aamupalan syöminen oppilaitoksessa lisää tutkimusten mukaan 
todennäköisyyttä syödä myös lounas oppilaitoksessa. 

Yhteiset kahvi/aamupalahetket ovat tärkeä mahdollisuus 
oppilaitoksen henkilöstölle päästä tutustumaan rennossa 
ilmapiirissä opiskelijoihin ja kuulemaan opiskelijoiden elämään ja 
oppimiseen liittyviä asioita. 

Säännöllinen opiskelijaruokailu-
kysely ja  
 
Kouluterveyskyselyn seuraaminen 

Oman oppilaitoksen opiskelijoiden palautteen kerääminen 
ruokailuun liittyvistä asioista esimerkiksi kyselyn avulla. 
Tilanteen kehittymisen seuranta. 
Valtakunnallisten kyselyiden, kuten Kouluterveyskyselyn tulosten 
seuraaminen. 

                                              Opiskelijoiden toiveruokapäivät/ 
lempiruokapäivät 

Opiskelijat saavat äänestää itse esittämiensä ruokien välillä.  
Toiveruokapäivät ovat helppo tapa tehdä opiskelijoiden 
mielipiteiden vaikuttavuus näkyväksi. 

Kaikille avoin opiskelija-
ruokapaneeli, ruokaraati tai  
muu vastaava ryhmä 

Yhteistyöryhmä, jossa on mukana esim. opetushenkilökunnan, 
ravintolahenkilökunnan, opiskeluhuollon ja opiskelijoiden edustajat. 

Kaikille avoimet 
palautejärjestelmät joko 

Palautteen kerääminen on upea mahdollisuus 
ruokapalveluhenkilökunnalle tehdä yhteistyötä opiskelijakunnan 
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sähköisenä tai ravintolan 
välittömässä läheisyydessä (esim. 
toiveboksi) 

toimijoiden kanssa. Opiskelijakunnan/yhdistyksen hallitus voi ottaa 
vastuun palautteen keräämisestä. 

Ruokahävikin vähentäminen ja 
seuranta  

Kehitetään yhdessä toimivia käytäntöjä ruokahävikin 
vähentämiseen esimerkiksi siten, että osapuolet sitoutuvat 
arvioimaan ja ilmoittamaan ruokailijamäärät etukäteen.  
Yhteistyössä ruokapalvelun kanssa voidaan oppilaitoskohtaisesti 
sopia käytännöistä, miten tarjoilematta jäänyttä ylijäämäruokaa 
voidaan myydä opiskelijoille elintarvikelainsäädäntöä noudattaen. 
Ruokahävikkiä voidaan seurata esimerkiksi osana opintoja, 
sähköisten kanavien tai sovellusten kautta. Tulokset tarkastetaan 
tietyin ennalta sovituin väliajoin.  
Ruokahävikin vähentämisessä onnistumisesta on palkintona 
esimerkiksi jälkiruokapäivä. 

Yhdessä suunnitellut teemaviikot, 
tempaukset tai kampanjat 

Opiskelijat voivat ideoida teemoja ja eri kulttuureihin voidaan 
tutustua esimerkiksi teemoitettujen ruokapäivien avulla. 
Ruokailussa voidaan ottaa huomioon ajankohtaiset ilmiöt. 

Ruokailu osana kulttuurien 
tuntemusta/ Ruokailu 
pedagogisena välineenä 

Toteutetaan kansainvälisiä ruokailun teemaviikkoja yhdessä 
opiskelijoiden kanssa. 

Opiskelijakunnan kioskitoiminnan 
tukeminen ja kehittäminen  

Kioskitoiminta voi tukea opiskelijaruokailua. Opiskelijakunnan 
kanssa voidaan keskustella kioskissa tarjolla olevista vaihtoehdoista.  

Opiskelijaruokailun tutorit uusille 
opiskelijoille 

Tutorit tutustuttavat uudet opiskelijat ruokailuun käymällä 
ensimmäisten viikkojen aikana yhdessä syömässä, esittelemällä 
tilat, ohjeistamalla käytäntöihin, palautteen antamiseen ja muihin 
ruokailuun olennaisesti liittyviin asioihin. 

Ruoan ravintosisällön ja 
reseptiikan jakaminen 
opiskelijoille 

Opiskelijat tulevat tietoisiksi ravintosisällöstä ja voivat halutessaan 
valmistaa ruokailusta tuttuja ruokia myös oppilaitoksen 
ulkopuolisessa arjessaan. 

Ruokailutilojen monipuolinen 
käyttö 

Ruokailutilaa voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää moniin 
tarkoituksiin. Opiskelijat voivat järjestää ruokailutilassa omia 
tapahtumia tai tilaisuuksia. 

 1 

3.8 Yhteistyö  2 

Opiskelijaruokailun järjestämisessä ja laadukkaassa toteuttamisessa on ensiarvoisen tärkeää, että 3 

oppilaitos, opiskelijakunta ja ruokapalvelu sekä opiskeluterveydenhuolto tekevät yhteistyötä. Yhteistyötä 4 

tulee kehittää siten, että se on vuorovaikutteista ja opiskelijoita osallistavaa.  5 

Opiskeluhuoltoryhmä 6 

Oppilaitoksissa toimii monialainen opiskeluhuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan 7 

oppilaitoksen ja opiskelijayhteisön hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä 8 
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suunnittelemaan yhteisöllistä opiskelijoiden viihtyvyyttä lisäävää toimintaa. Yhteistyötä kehitetään myös 1 

ruokapalvelun kanssa ja oppilaitoksen ruokapalvelun edustaja kutsutaan mukaan yhteisiin kokouksiin 2 

muutaman kerran vuodessa. Tällöin voidaan yhdessä arvioida ja kehittää toimintaa eri osapuolilta saatavan 3 

asiantuntija-, palaute- ja kokemustiedon avulla. Yhdessä voidaan suunnitella erilaisia ruokaan liittyviä 4 

teemapäiviä tai -viikkoja esimerkiksi Hyvinvointi virtaa -viikko ja kasvisruokaviikko.  5 

Ruokailutoimikunta 6 

Oppilaitokseen voidaan nimetä oppilaitoskohtaisen ruokailutoimikunta, jonka tehtävänä on toimia 7 

yhteistyöelimenä ja tukea ja kehittää opiskelijaruokailua. Sen voi nimetä ja kutsua koolle oppilaitoksen 8 

rehtori tai hänen nimeämänsä henkilö esimerkiksi opettajakunnasta tai ruokapalvelusta. 9 

Ruokailutoimikuntaan on hyvä kutsua jäseniksi rehtori/apulaisrehtori/palvelupäällikkö, opettajien, 10 

ruokapalvelun, opiskeluterveydenhuollon ja opiskelijoiden edustaja sekä edustajia 11 

opiskelijahuoltoryhmästä. Jos oppilaitoksessa on tuki- tai ulkoisena palveluna tuotettua kahvila- tai 12 

kioskitoimintaa tai muuta elintarvikemyyntiä tai ravintolatoimintaa, on hyvä pyytää mukaan myös heidän 13 

edustajansa. Toimikunnan tehtävistä päätetään yhdessä. Toimikunta voi ottaa kantaa esimerkiksi 14 

ruokalistoihin, välipaloihin, juoma-automaatteihin, yhteistoimintaan, teemoihin ja tapahtumiin sekä 15 

vaikuttaa opiskelijaruokailun järjestämiseen, ravintoloiden viihtyisyyteen ja toiminnan seurantaan ja 16 

arviointiin.  17 
 18 

Ruokailutoimikunnasta on hyvä tehdä kuvaus ruokapalvelusopimuksiin. Tällä varmistetaan ryhmän 19 

monialaisuus, toimintaedellytykset ja vaikuttamismahdollisuudet. Erityisen tärkeää tämä on niissä 20 

tilanteissa, joissa ruokapalvelut toteutetaan ostopalveluna ja toimija on ulkoinen yhteistyökumppani.   21 

Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö  22 

Koulutuksen järjestäjiä velvoitetaan yhteistyöhön opiskelijan huoltajien kanssa.6,7 Huoltajia kutsutaan 23 

oppilaitokselle erilaisiin heille suunnattuihin tapahtumiin. Huoltajiin pidetään yhteyttä 24 

opiskelijahallintojärjestelmien huoltajaliittymien kautta. Huoltajille jaetaan tietoa myös oppilaitoksen 25 

ruokailujärjestelyistä ja ruokalistoista. 26 

Oppilaitoksella voi olla myös erilaisia huoltajista muodostettuja ryhmiä esimerkiksi kotiväenfoorumi tai 27 

vanhempaintoimikunta, jossa edustuksellinen ryhmä antaa kommentteja ja ottaa kantaa opiskelijoita 28 

koskeviin asioihin kuten esimerkiksi kioskien välipalatarjontaan. 29 

Nosto: Erilaisia yhteistyömuotoja ovat mm. ”kotiväki-illat”, oppilaitoksen avoimet ovet, Open 30 

Parents -tapahtumat. 31 

 32 

                                                           
6 Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 124§  

7 Lukiolaki 714/2018, 31 § https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180714#Pidp446969392  ja LOPS, luonnos, 2019 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180714#Pidp446969392
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3.9 Ruokapalveluiden ja elintarvikkeiden kilpailuttaminen  1 

Opiskeluruokapalvelun tuottajana voi olla koulutuksen järjestäjä, kuten kunta/kuntayhtymä tai oppilaitos 2 

itse, tai palvelu ostetaan ruokapalveluyritykseltä, joka voi olla kunnan omistama yhtiö tai yksityinen 3 

ruokapalveluyritys. Opiskeluruokailu voidaan kilpailuttaa yhtenä laajana kokonaisuutena tai osina 4 

esimerkiksi asiakasryhmittäin tai toimipisteittäin. Ruokapalvelun toteuttaja puolestaan kilpailuttaa 5 

tarvitsemansa elintarvikkeet. Kunnan itsensä kilpailuttaessa elintarvikkeet, sen on noudatettava 6 

hankintalakia, mutta yksityistä palveluntuottajaa hankintalaki ei velvoita. 7 

Ruokapalveluiden kilpailuttaminen 8 

Kilpailutuksessa tulee kuvata, miten ruokapalvelussa toteutetaan lainmukainen maksuton pääateria siihen 9 

oikeutetuille opiskelijoille ja miten ateriat, välipalat ja muu ruokapalveluun liitetty palvelutuotanto eri 10 

aterioiden osalta tuotetaan eri kohderyhmille (opiskelijat, oppilaitoksen henkilöstö, muut mahdolliset 11 

asiakkaat). Lisäksi kilpailuttajan tulee määritellä palveluhankinnan tavoitteet, kuvata palveluvaatimukset, 12 

palvelun sisältö, laatu ja vastuut. Erityisen tärkeitä ruokapalveluiden kilpailutuksessa ovat ruoan 13 

ravitsemuslaatua määrittävät tekijät sekä ruokapalvelun toteutukseen ja yhteistyöhön liittyvät asiat. 14 

Sopimukset ja palvelukuvaukset laaditaan tarjouspyyntöasiakirjojen pohjalta, siksi on suositeltavaa liittää 15 

tarjouspyyntöön sopimusluonnos sekä palvelusopimuksen keskeiset asiat. Huolellisesti valmisteltu 16 

tarjouspyyntö on onnistuneen kilpailutuksen edellytys. 17 

 18 

Tietolaatikko: 19 

• Mitä tarkemmin ateriapalvelu ja sen sisältö on määritelty sopimuksessa ja sen 20 

liitteissä, sitä parempi.  21 

• Palvelusopimuksessa tai erillisessä ateriakuvaus -liitteessä on hyvä määritellä aterian 22 

haluttu sisältö ja kaikki aterian osat (esimerkiksi salaattikomponenttien määrä, 23 

keittoaterian lisukkeet), sekä halutessa erityyppisten aterioiden esiintymistiheys 24 

runkoruokalistalla ravitsemussuosituksen mukaisesti. Esimerkiksi 2 kertaa viikossa 25 

kalaa, kerran viikossa vaaleaa lihaa, joka päivä kasvisruokavaihtoehto, kerran viikossa 26 

keittoateria.  27 

• Sopimuksen liitteeksi liitetään runkoruokalista sekä malliruokalista 28 

ravintosisältötietoineen. Kerrotaan kuinka usein runkoruokalista ja kiertävä 29 

ruokalista vaihtuvat. Kuvataan miten runkoruokalista ja kiertävä ruokalista ja sen 30 

ravintosisältö hyväksytetään tilaajalla. 31 

 32 

Oppilaitosten ruokapalveluita hankittaessa noudatetaan tässä suosituksessa esitettyjä energia- ja 33 

ravintosisältösuosituksia (ks. Luku 4.2.1 s. 30–31), aterianosille annettuja ravitsemuslaadun 34 

vähimmäisvaatimuksia ehdottomina laatuvaatimuksina (Luku 4.2.3 s. 37–39) sekä suositeltavia raaka-35 

ainevalintoja (ks. Taulukko 3, s. 32). 36 

Edellä mainitut koskevat opiskelijalounaan lisäksi myös välipaloja. Tarjolla olevien aterioiden tulee olla 37 

suosituksen mukaisia viikon periodilla tarkasteltuna. Tarjouspyynnössä on syytä pyytää kuvaus, miten 38 

palvelun tuottaja käytännössä tämän toteuttaa.  39 

 40 
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Kilpailutettaessa on suositeltavaa pyytää ravitsemuslaatutekijöiden lisäksi kuvaus kestävistä, yhteiskuntaan 1 

ja sosiaalisiin asioihin liittyvistä ominaisuuksista. Näitä voivat olla mm. käytettävien raaka-aineiden 2 

sesonginmukaisuus, ekologisuus sekä hävikinhallinta. Lisäksi hankintoja ohjaavat kunta- ja opiskelija-3 

ruokailun järjestäjäkohtaiset strategiat ja linjanvedot. 4 

 5 

Ruokapalvelun laatutekijöitä voi arvioida seuraavilla asioilla: malliruokalista (5–6 viikon kierto), jonka 6 

liitteenä tulee olla selvitys palvelun tuottajan käyttämästä reseptiikasta ja ravintosisältölaskelmista, kuvaus 7 

käytettävistä raaka-aineista ja niiden hankintakanavista sekä teemoista ja juhlapyhien huomioimisesta. 8 

Toiminnan laatua voi arvioida pyytämällä selvitys henkilöstön määrästä, osaamisesta ja 9 

kehittämissuunnitelmasta. Ruokapalvelun laatutekijöille kannattaa asettaa myös vähimmäisvaatimuksia, 10 

jotka liittyvät esimerkiksi käytettäviin raaka-aineisiin ja henkilöstön koulutustasoon. Henkilöstön 11 

koulutustasolle voi asettaa vaatimuksia myös sopimuskaudelle, esimeriksi edellyttää ravitsemus- tai 12 

ympäristöpassin suorittamista viimeistään 1 vuoden aikana sopimuksen voimaantulosta. 13 

Ruokapalveluiden kilpailuttajan/palvelun ostajan tulee myös seurata, että sovittu laatu ja ruoan maittavuus 14 

toteutuvat. Tarjouspyyntövaiheessa pyydetään kuvaus, miten ruokapalveluiden tuottaja seuraa ja 15 

varmistaa valintaperusteiden toteutumista ja miten ostaja sitä käytännössä seuraa. Laatua voidaan seurata 16 

keräämällä asiakaspalautteet systemaattisesti ja tarkastelemalla toteutuneita ruokalistoja ja niiden 17 

ravintosisältöä suhteessa sovittuun sekä seuraamalla opiskelijoiden osallistumista ruokailuun. Lisäksi 18 

arvioidaan toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, ruoan mausta saatua palautetta ja ruoan riittävyyttä, 19 

omavalvonnan toteutumista, poikkeamien määrää ja korjaavia toimenpiteitä sekä asiakasyhteistyön 20 

aktiivisuutta. 21 

Kilpailuttajalla/palvelun ostajalla tulee olla ammattitaito ja pätevyys ruokapalvelun ohjaamiseen ja laadun 22 

toteutumisen seurantaan. Ohjaus on lakisääteistä, joten se velvoittaa palvelun tilaajaa järjestämään 23 

asianmukaisen ja ammattimaisen ohjaustoiminnan ja sen kehittämisen.  24 

Elintarvikkeiden kilpailuttaminen 25 

Elintarvikkeiden kilpailutuksessa ravitsemuslaatu on aina otettava huomioon ehdottomana 26 

vähimmäislaatuvaatimuksena. Ravitsemuslaadun vaatimukset asetetaan niille raaka-aineille, joista on 27 

kuvaus tässä suosituksessa (ks, Luku 4.2.3 Taulukko 5a-c, s. 38–39).  28 

 29 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen8 mukaisesti elintarvikehankinnoissa tulee tavoitella korkeaa laatua ja 30 

kokonaistaloudellista kestävyyttä. Tähän päästään vaatimalla hankinnoissa elintarvikkeita, jotka on tuotettu 31 

huomioiden kestävän kehityksen mukaisuus, elintarviketurvallisuus, ympäristön kannalta hyvät 32 

viljelymenetelmät, tuotantotapojen eettisyys sekä eläinten terveys ja hyvinvointi. Valtioneuvoston 33 

periaatepäätös velvoittaa valtion viranomaisia ja myös kuntien tulisi sitä noudattaa. Kuntia/kuntayhtymiä 34 

onkin kannustettu huomioimaan vastuullisuus ja kestävä kehitys kuntastrategissa sekä linjaamaan, kuinka 35 

strategia näkyy ateriapalvelu- sekä elintarvikehankinnoissa. Myös ateriapalvelu ja sivistystoimi voivat olla 36 

aloitteentekijöinä näiden asioiden huomioimiseksi kunnassa. 37 

 38 

Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut oppaan vastuullisiin elintarvikehankintoihin. Siinä esitellään 39 

vastuullisuutta lisääviä kilpailutuskriteereitä eri tuoteryhmille kaksiportaisesti, perustason ja 40 

                                                           
8 https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804cfc99 

 

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804cfc99
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edelläkävijätason kriteereinä. Näistä kilpailutukseen voidaan poimia ne, jotka tukevat kunnan 1 

hankintastrategiaa ja linjauksia, ja jotka muuten tukevat asetettuja laatu- ja vastuullisuustavoitteita.  2 

Julkisille ruokapalveluille on asetettu tavoite lisätä sekä lähiruoan että luomuruoan osuutta 3 

elintarvikehankinnoissa. Lähiruualla tarkoitetaan paikallisruokaa, joka edistää oman alueen 4 

paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria. Luomutuotanto on EU:n lainsäädännössä määritelty 5 

sertifioitu tuotantotapa.  6 

 7 

Tarjouspyynnön tai kilpailuttamismateriaalin rakenne on kuvattu liitteessä 1. 8 

 9 

Lisätietoja: 10 

Vastuullinen ruokaketju www.mmm.fi/ruoka 11 

 12 

Motiva. Vastuulliset elintarvikehankinnat -opas, 2017.  13 

https://www.motiva.fi/files/14781/Opas_vastuullisiin_elintarvikehankintoihin_Suosituksia_vaatimuksiksi_j14 

a_vertailukriteereiksi.pdf 15 

 16 

EkoCentria. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille -opas, 2017. 17 

http://www.ekocentria.fi/resources/public/lahiruokaopas_ebook.pdf  18 

 19 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Kestävät 20 

ruokavalinnat lautasella, s. 40. https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-21 

ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf 22 

 23 

  24 

http://www.mmm.fi/ruoka
https://www.motiva.fi/files/14781/Opas_vastuullisiin_elintarvikehankintoihin_Suosituksia_vaatimuksiksi_ja_vertailukriteereiksi.pdf
https://www.motiva.fi/files/14781/Opas_vastuullisiin_elintarvikehankintoihin_Suosituksia_vaatimuksiksi_ja_vertailukriteereiksi.pdf
http://www.ekocentria.fi/resources/public/lahiruokaopas_ebook.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
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4 Terveyttä ja hyvinvointia ruoasta  1 

 2 

4.1 Ruokalistasuunnittelu ja aterioiden koostaminen 3 

 4 

Opiskelijaruokailun toteutus edellyttää hyvää ruokalistasuunnittelua, tuotteistamista ja laadukkaiden ja 5 

ravitsemuksellisesti korkealaatuisten raaka-aineiden käyttämistä. Tuotteistamisella tarkoitetaan 6 

ruokalistakierron suunnittelua, joka sisältää käytettävät raaka-aineet, reseptiikan ja eri ruokalajien 7 

esiintymistiheyden ruokalistalla.  8 

Vastuu siitä, että opiskelijaravintolan ruokalista on ravitsemussuositusten mukainen, vaihteleva ja 9 

täysipainoinen, on käytännössä ruokapalvelulla. Ruokapalveluista päättävällä taholla ja tilaajalla on 10 

kuitenkin vastuu siitä, että opiskelijaruokailun toteuttamiseen on osoitettu riittävät resurssit ja että 11 

ravitsemuslaatu on keskeinen vähimmäislaatuvaatimus kilpailutettaessa elintarvikehankintoja ja 12 

ruokapalveluja. Tilaajan ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa tulee määritellä ruokalistan laatu, 13 

sisältö ja tarkoituksenmukaisuus. 14 

Ruokalistat suunnitellaan siten, että listassa on suosituksien mukaisesti vuorotellen keittoja, 15 

pääruokakastikkeita, vuokaruokia, pata- ja kappaleruokia. Kappaleruokia (esimerkiksi kalapuikot, lihapullat 16 

ja pinaattiletut) valittaessa tulee kiinnittää huomiota rasvan laatuun ja suolan määrään. Ruokalistoja ja 17 

ruokalajeja sekä aterianosia vaihdellaan ja uudistetaan, jotta asiakkaat pääsevät tutustumaan uusiin raaka-18 

aineisiin ja ruokalajeihin. Vaihtelua ruokalistaan saa käyttämällä suomalaisia ja omalle alueelle tyypillisiä 19 

ruokalajeja, huomioimalla sesongit sekä tarjoamalla kansainvälisiä ruokia. Asiakaspalaute ja asiakkaille 20 

tehtävät kyselyt sekä ruokalajien menekin ja hävikin seuranta antavat oleellista tietoa sekä tuote- että 21 

palvelumuotoiluun.  22 

 23 

Vaihteleva ja monipuolinen ruokalista edellyttää riittävän pitkää kiertoa. Viiden-kuuden viikon 24 

ruokalistakierto riittää takaamaan monipuolisuuden. Ruokalistakiertoa suunniteltaessa otetaan huomioon 25 

koko ruokavuosi. Sesongit, teemat ja juhlapyhät rytmittävät vuotta, tarjoavat vaihtelua ja ohjaavat 26 

luontevasti ruoka- ja tapakulttuurin perinteisiin. 27 

 28 

Taulukossa 2 (Luku 4.2.2, s. 32) esitettyjä raaka-aineiden valintaa ja tarjoamistiheyttä koskevia suosituksia 29 

käytetään pohjana ruokalistasuunnittelussa.  30 

 31 

4.2 Terveyttä edistävät elintarvikevalinnat 32 

Tarjottava ateria on terveyttä edistävä, monipuolinen, maukas ja houkutteleva. Ateria on täysipainoinen, 33 

kun se sisältää kasvista, kalaa, siipikarjaa, munaa tai punaista lihaa sisältävän pääruoan (lämpimänä tai 34 

pääruokasalaatissa), pääruoan energialisäkkeen (peruna, ohra, viljasekoite, täysjyväpasta tai täysjyväriisi), 35 

kasvislisäkkeen, kasviöljyn tai öljypohjaisen salaatinkastikkeen, ruokajuoman (maito/maitojuoma, piimä), 36 

leivän ja kasvirasvalevitteen.  37 

 38 

 39 
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4.2.1 Tarjottavien aterioiden energia- ja ravintosisältö  1 

 2 

Energiasisältö 3 

Energian ja ravintoaineiden saantia koskevien suositusten lähtökohtana ovat Valtion 4 

ravitsemusneuvottelukunnan suositukset9. Energian tarve vaihtelee yksilöllisesti fyysisen aktiivisuuden 5 

mukaan: 18–30-vuotiailla naisilla energiantarpeen viitearvo on 9,4–10,5 MJ/vrk (2245–2510 kcal/vrk) ja 6 

miehillä 11,7–13,2 MJ/vrk (2800–3155 kcal/vrk). Energiantarve on vähäisin pienikokoisilla, vähän liikkuvilla, 7 

kevyttä istumatyötä tekevillä naisilla ja suurin isokokoisilla runsaasti liikkuvilla, fyysistä työtä tekevillä 8 

miehillä. 9 

Ateria suunnitellaan siten, että opiskelijoilla on mahdollisuus täyttää noin kolmannes omasta päivittäisestä 10 

energiantarpeestaan kyseisellä pääaterialla. On tärkeää huomioida, että opiskelijoiden yksilöllinen 11 

energiantarve ja siten annoskoko vaihtelee huomattavasti. Suositus toteutuu vain silloin, kun opiskelija 12 

nauttii koko aterian lisäkkeineen. Tarjottavan aterian viitteelliset energiamäärät opiskelija-aterian 13 

suunnittelua varten ovat seuraavat:  14 

 15 

Keskimäärin Vähintään Enintään 

700–800 kcal (2,9–3,3 MJ) 500 kcal (2,1 MJ) 1000 kcal (4,2 MJ) 

 16 

Tärkeää on huolehtia myös siitä, että opiskelija-aterioissa rasvan, proteiinin ja hiilihydraattien määrä ja 17 

laatu ovat tasapainossa ja vastaavat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan yleisiä ravitsemussuosituksia. 18 

 19 

Energiaravintoaineet  20 

Rasvat 21 

Rasvoista vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) tulee olla tyydyttymättömiä rasvoja. Tyydyttymättömät rasvat 22 

sisältävät rasvaliukoisia vitamiineja ja välttämättömiä rasvahappoja, joiden saanti on keskeistä mm. aivojen, 23 

hermoston, sydämen, verisuoniston ja hormonitoimintojen sekä silmien, ihon ja hiusten hyvinvoinnille. 24 

Pehmeät rasvat parantavat veren rasva-arvoja ehkäisten siten esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksia.  25 

Tyydyttyneen rasvan (tyydyttyneiden rasvahappojen) osuuden ateriassa tulee jäädä alle 10 %:iin 26 

kokonaisenergiasta (E %). Tyydyttyneitä rasvoja tulee välttää, koska ne ovat haitallisia mm. sydämen, 27 

aivojen ja verisuonten terveydelle (ks. Taulukko 3. raaka-aineiden valinta, s. 32).  Olennaista ruokavalion 28 

rasvan laadun parantamisessa on se, että korvataan kovaa tyydyttynyttä rasvaa sisältäviä elintarvikkeita 29 

pehmeää tyydyttymätöntä rasvaa sisältävillä.   30 

Hiilihydraatit 31 

Hiilihydraatit ovat ruokavalion pääasiallinen energialähde. Niiden lähteenä suositaan runsaskuituisia 32 

elintarvikkeita (Taulukko 5a-c. s. 38–39).  33 

Lisätyn sokerin saannin tulee jäädä ruokavaliossa alle 10 E %.  Nuoret ja nuoret aikuiset saavat sokeria 34 

runsaasti virvoitusjuomista, mehuista, energiajuomista, makeisista, sokeroiduista maitovalmisteista sekä 35 

                                                           
9 https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-
ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
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kekseistä ja muista pikkusyötävistä. Runsaasti sokeria sisältävästä ruokavaliosta saadaan paljon energiaa, 1 

mutta vähän suojaravintoaineita. Ravintoköyhä ruokavalio on yhteydessä lihavuuteen, sydän- ja 2 

verisuonisairauksiin, kohonneeseen verenpaineeseen, joihinkin syöpätauteihin ja hammaskariekseen.  3 

Proteiinit 4 

Pääruoan proteiinin lähteitä ovat palkokasvit, kala, siipikarja, muna, punainen liha, maito/piimä ja muut 5 

maitovalmisteet. Myös viljasta saadaan proteiinia. Kasvisruokavalioissa proteiinin saanti voidaan turvata 6 

syömällä monipuolisesti palkokasveja, vilja- ja maitovalmisteita.  7 

 8 

Energiaravintoaineiden suositeltavat suhteelliset osuudet on esitetty taulukossa 2. Energiaravintoaineiden 9 

osuudet suositeltavassa ateriassa tarkoittaa ateriakohtaista vaihtelua viikoittaisella ruokalistalla. Rasvan 10 

määrä voi olla pääaterioilla koko ruokavalion tasoa koskevaa suositusta korkeampi, kun rasvan laatu on 11 

kunnossa (tyydyttynyttä rasvaa alle 10 E %).  12 

 13 

Taulukko 2. Energiaravintoaineiden keskimääräiset osuudet viikkotasolla lautasmallin mukaisesti 14 

koostetussa opiskelija-ateriassa.  15 

 % energiasta (E%) 

Rasva 

Tyydyttynyt rasva  

30–40 

alle 10 

Proteiinit 13–17 

Hiilihydraatit 45–50  

 16 

Edellä mainitut suositukset toteutuvat, kun noudatetaan ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimuksia (ks. Luku 17 

4.2.3, s. 37–39). Näissä vaatimuksissa jokaiselle aterianosalle, myös eri pääruokatyypeille, on määritetty 18 

omat ravintosisältötavoitteet, joiden täyttyminen varmistaa suositellun kokonaisuuden. 19 

Yksittäiset ateriat saavat poiketa yllä esitetystä, mutta viikkotasolla tarkasteltuna energiaravintoaineiden 20 

keskimääräisten osuuksien tulee toteutua lautasmallin mukaisessa opiskelija-ateriassa. 21 

 22 

Malliateria  23 

Suosituksen mukaan opiskelijaravintolassa tulee olla esillä malliateria. Se on ruoka- ja annoskokovalintoja 24 

ohjaava väline, joka havainnollistaa suositusten mukaisen aterian kokoamista. 25 

Malliateria voi olla esimerkiksi päivän jostakin ruokalajista tarjottimelle koottu lautasmallin mukainen 26 

ateriakokonaisuus, josta ilmenee aterian eri osat ja niiden suhteelliset osuudet. Malliateria sisältää aina 27 

ruokajuoman, leivän ja levitteen. Lautasmallin voi laittaa esille joka päivä tai esimerkiksi kerran viikossa. 28 

Malliaterian ei tarvitse olla aito ateria, vaan myös kuva, kirjallinen ohje tai mobiilisovelluksessa ruokalistan 29 

yhteydessä esitettävä digitaalinen kuva ovat riittäviä.  30 

 31 

Jos ravintolassa halutaan pitää esillä kirjallista ohjetta, se voi olla esimerkiksi seuraava ohje:  32 

Miten kokoat ateriakokonaisuuden lautasmallin mukaisesti? 33 

● Täytä puolet lautasesta kasviksilla (salaatilla, tuoreilla kasviksilla, kypsennetyillä kasviksilla ja/tai 34 

marjoilla/hedelmillä). 35 

● Täytä ¼ lautasesta perunalla, ohralla, viljaseoksella, tummalla riisillä tai täysjyväpastalla. 36 

● Täytä ¼ lautasesta palkokasveilla, kalalla, siipikarjan lihalla, munalla tai punaisella lihalla.  37 
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● Lisää kasvisten päälle öljyä tai öljypohjaista salaatinkastiketta. 1 

● Valitse lisäksi täysjyväleipää ja sen päälle kasviöljypohjaista rasvalevitettä (rasvapitoisuus mieluiten 2 

vähintään 60 %). 3 

● Valitse juomaksi rasvatonta maitoa tai piimää. 4 

 5 

Nosto: Ota sen verran ruokaa kuin jaksat syödä.  6 

 7 

Esimerkkejä erityyppisistä lautasmalleista (Tehdään kuvamallit kuten Korkeakouluruokailu -suosituksessa). 8 

 9 

4.2.2 Raaka-aineiden valinta  10 

 11 

Ravitsemuksellisesti laadukkaat ateriat perustuvat hyvään, suunnitelmalliseen raaka-ainevalintaan. 12 

Suositeltavat raaka-ainevalinnat on esitetty taulukossa 3.  13 

Taulukko 3. Raaka-aineiden valinta    14 

Ruoka-aineryhmä/ 

ruoka-aine  

Suositeltavat valinnat ja tarjoilutavat  

Kasvikset, hedelmät 

ja marjat  

Joka aterialla monipuolisesti sesongin tuotteita sellaisenaan ja 

kypsennettyinä lisäkkeinä.  

Salaattipöydässä tarjotaan useita eri komponentteja erikseen, 

myös öljyssä marinoituja tuotteita. Suolaisia lisäkkeitä ja 

säilykkeitä tarjotaan harvoin. 

Hedelmiä ja tuoreita marjoja tarjotaan sellaisenaan. 

Marjaruokalajit voidaan makeuttaa kevyesti (max 5 g lisättyä 

sokeria/100 g).   

 Kuva 

Palkokasvit 

(herneet, pavut ja 

linssit), muut 

kasviperäiset 

proteiinin lähteet 

(tofu, seitan, 

nyhtökaura, 

kaurapohjaiset 

ruoanvalmistus- 

tuotteet) 

Päivittäin monipuolisesti proteiinin lähteenä pääruoassa tai 

lisäkkeenä.   

Tarjotaan palkokasveista, muista kasviksista ja öljystä 

valmistettuja leivänpäällystahnoja.  

Kuva 

Peruna Perunaa vaihdellen pääruoan lisäkkeenä ja perunaruokalajeina 

sekä raaka-aineena keitoissa, laatikko- ja pataruoissa. 

Lisäkeperuna tarjotaan suolattomana.  

Kuva 
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Viljaruoat ja 

lisäkkeet 

Perunan ohella monipuolisesti täysjyväviljalisäkkeitä (ohra, kaura, 

ruis-, tumma riisi, viljaseokset, täysjyväpasta) sekä täysjyväpuurot  

(esim. aamiaispuurot). Viljalisäkkeet tarjotaan suolattomina tai 

vähäsuolaisina (suolaa enintään 0,3 g/100 g). 

Kuva! 

Leipä  Joka aterialla monipuolisesti vähemmän suolaa sisältävät (pehmeä 

leipä suolaa enintään 0,7 g/100 g, näkkileipä enintään 1,2 g/100 g) 

täysjyvävaihtoehdot (kuitua vähintään 6 g/100 g, näkkileipä 

vähintään 10 g/100 g). Leipävalikoimaa vaihdellaan: 

perusvalikoiman lisäksi paikallisia tuotteita ja itse leivottuja 

sämpylöitä yms.  

Kuva 

Maito/maitojuoma 

ja piimä 

Nestemäiset 

maitovalmisteet/ 

hapanmaitovalmis-

teet* 

Joka aterialla rasvaton ja D-vitaminoitu tuote.  

 

Suositaan maustamatonta jogurttia, viiliä tai rahkaa. Valitaan 

rasvattomat ja enintään 1 % rasvaa sisältävät sekä 

sokeroimattomat ja vain vähän lisättyä sokeria sisältävät 

vaihtoehdot. Sokereita enintään jogurtissa ja rahkassa 10 g/100 g 

ja viilissä enintään 12 g/100 g. 

Kuva 

Kasvijuomat  Valitaan täydennettyjä (jodi, kalsium, D-vitamiini, B12-vitamiini), 

makeuttamattomia kasvijuomia (kaura-, soija- yms.). Kasvijuomien 

valikoimasta ja saatavuudesta sovitaan paikallisesti. On 

huomioitava se, että kasvijuoma ei kaikilta osin vastaa 

ravitsemuksellisesti maitoa/piimää.  

Kuva 

Juusto* Vähärasvaiset (enintään 17 % rasvaa) ja vähemmän suolaa 

sisältävät vaihtoehdot (suolaa enintään 1,2 g/100g).  

Kuva 

Kala**  Kalalajia vaihdellen. Tarjotaan vähintään 1–2 aterialla/vko. 

Suositaan hankinnoissa kestävää kalataloutta, 

ympäristöjärjestelmiä sekä sertifioituja kaloja (mm. WWF/MSC)  

Kuva 

Broileri ja kalkkuna Tarjotaan 1–2 aterialla/vko.  Kuva 

Punainen liha 

(nauta, sika, 

lammas, riista) ja 

jauhelihat 

Lihavalmisteet ja 

makkarat  

Punaista lihaa korkeintaan 1–2 aterialla/viikko.  

 

 

 

Makkaraa tai muita lihavalmisteita sisältäviä ruokalajeja ei tarjota 

joka viikko. Lihaleikkeleitä tarjotaan pääaterialla enintään kerran 

viikossa. 

Valitaan vähemmän rasvaa ja suolaa sisältävät lihavalmisteet  

Kuva 
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Leikkele- ja ruokamakkarat: Rasvaa enintään 12 g/100g. Kovaa 

rasvaa enintään 40 % rasvasta. Suolaa enintään 1,50 g/100 g. 

Täyslihavalmisteet: Rasvaa enintään 4 g/100 g. Suolaa enintään 

2,0 g/100 g. 

Kananmuna  Käytetään ruoissa, leikkeleenä ja lisäkkeenä.  Kuva 

Rasvat 

(leipärasva, 

ruoanvalmistus ja 

leivonta)          

 

Salaattikastike 

 

Pähkinät, mantelit 

ja siemenet*** 

Tarjotaan leipärasvana vähintään 60 % rasvaa sisältävä 

kasvirasvalevite.  

Ruoanvalmistuksessa käytetään kasviöljyä, juoksevaa 

kasviöljyvalmistetta tai vähintään 60 % rasvaa sisältävää 

margariinia.  

Tarjotaan rypsi-/rapsiöljy ja oliiviöljyä sellaisenaan tai osana 

salaattikastiketta.  

Tarjotaan kuorruttamattomia, suolaamattomia ja 

sokeroimattomia tuotteita lajeja vaihdellen. Käyttösuositus 

yhteensä enintään 30 g/vrk.  

Kuva 

 

 

Juomat Vettä on oltava saatavilla koko päivän ajan janojuomaksi ja 

aterioilla.  

Virvoitusjuomia, energiajuomia ja muita sokeroituja tai happamia 

juomia ei tarjota aterioilla (ks kuva 55).     

Täysmehua voidaan tarjota esimerkiksi aamiaisella tai välipalalla 

(käyttömäärä suositus enintään lasillinen päivässä).               

 

*  EU:n koulujakeluohjelmasta maidolle, piimälle, eräille hapanmaitovalmisteille sekä juustolle voidaan saada 1 
taloudellista tukea  (https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-2 
lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/koulujakelu/koulujakelutuen_hakuopas_2018-2019.pdf). 3 
** Kalan syöntisuositukset:  https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikkeiden-4 
turvallisen-kayton-ohjeet/turvallisen-kayton-ohjeet/kala/ 5 
Huomioitava Ruokaviraston antamat ohjeet kalalajien valinnasta ja käyttötiheydestä nuorille, 6 
hedelmällisessä iässä oleville sekä raskaana oleville ja imettäville naisille. 7 
https://www.ruokavirasto.fi/turvallisenkaytonohjeet 8 
*** Määrärajoitus on perusteltua etenkin siksi, että pähkinät, mantelit ja siemenet sisältävät runsaasti energiaa 9 
korkean rasvapitoisuutensa vuoksi. Jotkut öljykasvit (kuten pellava, auringonkukka, kurpitsa, seesam, hamppu ja chia) 10 
keräävät siemeniinsä maaperän raskasmetalleja. Siksi aikuiselle suositellaan enintään 2 rkl (15 g) öljykasvien siemeniä 11 
päivässä.  12 

 13 

Juomat 14 

Erilaisia juomia tulisi nauttia päivittäin 1–1,5 litraa sen nestemäärän lisäksi, joka saadaan ruokien mukana. 15 

Juomien valinnassa tulee kiinnittää huomiota niiden sisältämään energiamäärään, sokereihin, happoihin, 16 

kofeiiniin ja alkoholiin. Janojuomana on tavallinen vesijohtovesi suositeltavin. Sitä tulisi olla saatavana 17 

vapaasti muulloinkin kuin aterioiden yhteydessä. On huolehdittava siitä, että talousvettä saa vaivattomasti 18 

myös omiin juomapulloihin.  19 

 20 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/koulujakelu/koulujakelutuen_hakuopas_2018-2019.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/koulujakelu/koulujakelutuen_hakuopas_2018-2019.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikkeiden-turvallisen-kayton-ohjeet/turvallisen-kayton-ohjeet/kala/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikkeiden-turvallisen-kayton-ohjeet/turvallisen-kayton-ohjeet/kala/
https://www.ruokavirasto.fi/turvallisenkaytonohjeet
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 1 

Nosto: Oppilaitoksen kaikissa toimipisteissä on oltava helposti saatavilla vettä juomaksi 2 

Nosto: Vuosittainen puhtaan veden kampanja Maailman vesipäivänä 22.3. 3 

https://www.worldwaterday.org/ 4 

Toimintaidea: Oppilaitoksista poistettiin makeis- ja limsa-automaatit. Poiston jälkeen alettiin 5 

järjestää vesipullo-projekteja yhteistyössä vesilaitoksen kanssa, joka toimii sponsorina pullojen 6 

lahjoituksessa. Opiskelijat suunnittelevat ja piirtävät tai valokuvaavat vesipulloihin etiketit. Paras 7 

piirustus/valokuva valitaan etiketiksi, jonka nuoret liimaavat pulloihin yhdessä vesilaitoksen kanssa. 8 

Pullot täytetään talousvedellä ja jaetaan kouluissa erilaisissa tempauksissa. (Porin kaupunki). 9 

 10 

Energiaa sisältävien juomien annoskoko tulee pitää kohtuullisena. Useimmat juomat eivät sisällä kovinkaan 11 

paljon energiaa desilitraa kohti, mutta niistä voidaan kuitenkin saada energiaa tarpeettoman paljon, jos 12 

käyttö on runsasta tai tiheää tai juomaan lisätään sokeria tai kermaa nautittaessa. Juomat eivät kuitenkaan 13 

tuota samalla tavalla kylläisyyden tunnetta kuin kiinteät ruoat.  14 

Päivittäin voi nauttia kahvia ja teetä ilman sokeria sellaisenaan tai maidon tai kasvijuoman kera. Kahvin ja 15 

teen sekä kola- ja energiajuomien piristävä aine on kofeiini. Kofeiiniherkille kofeiini saattaa aiheuttaa jo 16 

pieninä annoksina mm. sydämentykytystä, vapinaa, uni- ja keskittymisvaikeuksia sekä riippuvuutta. 17 

Kofeiinia saadaan kahvin ja teen lisäksi myös energiajuomista sekä joistakin suklaamakeisista kuten 18 

tummasta suklaasta (Taulukko 4). 19 

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto on arvioinut kofeiinin saannin turvallisuutta kaikista lähteistä (EFSA, 20 

2015) seuraavasti: 21 

● Terveillä aikuisilla kofeiinin säännölliseen nauttimiseen pitkin päivää 400 mg/vrk tai 200 mg/kerta-22 

annoksina ei liity turvallisuusriskiä. 23 

● Kofeiini voi vaikuttaa unen pituuteen ja unen laatuun, jos sitä nautitaan ennen nukkumaan menoaikaa 24 

1,4 mg/painokilo tai enemmän (esim. 60-kiloisella 84 mg/kerta-annoksena).  25 

● Raskauden ja imetyksen aikana kofeiinin turvallisen saannin raja on 200 mg/vrk. 26 

 27 

 28 

Taulukko 4. Esimerkkejä kofeiinia sisältävien juomien kofeiinipitoisuudesta10  (julkaisuun graafisena kuvana) 29 

 Annos  Kofeiinia/annos 

Suodatinkahvi iso kupillinen/mukillinen (2 dl) noin 90–160 mg* 

Espresso-kahvi pieni kupillinen (0,4 dl) noin 90 mg 

Musta tee mukillinen (2,2 dl) noin 50 mg 

Kolajuomat pullollinen (3,3 dl) noin 40 mg 

Energiajuomat tölkillinen (2,5 dl) noin 60-70 mg 
* Kofeiinimäärä vaihtelee käytetyn kahvilaadun ja valmistustavan mukaan. 30 

                                                           
10 Ks. https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/henkiloasiakkaat/tietoa-

elintarvikkeista/elintarvikeryhmat/energiajuomat/kofeiinikuva_2018_fi.jpg  

https://www.worldwaterday.org/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikeryhmat/energiajuomat/kofeiinikuva_2018_fi.jpg
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikeryhmat/energiajuomat/kofeiinikuva_2018_fi.jpg
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 1 

Virvoitusjuomia (sokeroidut sekä keinotekoisesti makeutetut limsat, energia- ja urheilujuomat) ei tarjota 2 

aterialla. Ne eivät ole ravitsemuksellisesti suositeltavia. Happoja sisältävät virvoitusjuomat ja monet 3 

maustetut pullovedet altistavat myös hammaskiilteen eroosiolle. Juomien happamuuden mukaan juomat 4 

voidaan jaotella suunterveyden kannalta turvallisiin, suositeltaviin juomiin ja juomiin, joita käytetään vain 5 

harvoin (Ks. Kuva 2, s. 55 Suun terveys). 6 

 7 

Nosto: Energiajuomia ei myydä oppilaitosten ravintoloissa, kioskeissa tai automaateissa. 8 

 9 

Alkoholijuomien runsas käyttö aiheuttaa terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja sekä opiskelujen sujumiseen ja 10 

edistymättömyyteen liittyviä ongelmia. Alkoholin käytön riskit korostuvat nuorilla, sillä alkoholi häiritsee 11 

aivojen kehittymisprosessia, joka jatkuu pitkälle nuoruusvuosiin. Alkoholin vaikutukset ilmenevät 12 

esimerkiksi muistin ja oppimiskyvyn heikentymisenä sekä emotionaalisina vaikeuksina. Alkoholi lisää myös 13 

juomien energiapitoisuutta.  14 

Oppilaitosten järjestyssäännöissä11 voidaan määrätä, että oppilaitoksen tilat ovat päihteettömiä alueita ja 15 

ettei oppilaitokseen saa tulla päihteiden vaikutuksen alaisena.  16 

 17 

Nosto: Opiskelijaravintolassa ei myydä alkoholipitoisia juomia opiskelijalounasaikaan.  18 

 19 

Makeuttaminen ja sokerin käyttö 20 

Lisättyä sokeria sisältäviä tuotteita tarjotaan vain harvoin välipalana. Välipalat valmistetaan ja valitaan 21 

ravitsemuslaadun kriteerien mukaisesti (ks. Taulukko 3, s. 32). Lisättyä sokeria voidaan käyttää vähäisessä 22 

määrin happamuuden tai karvauden taittamiseen esimerkiksi marjaruoissa tai hapanmaitovalmisteita 23 

sisältävissä ruoissa. Maidon, hedelmien, marjojen ja kasvisten sisältämää luontaista sokeria ei tarvitse 24 

välttää.  25 

 26 

Ksylitolituotteet 27 

Ksylitolituotteet, joko pastillit, puristeet tai purukumi, ovat suositeltavia aterian ja välipalan jälkeen. Niitä 28 

tulisi käyttää säännöllisesti päivittäin ainakin kolmen syömiskerran päätteeksi. Suositeltava päiväannos on 29 

yhteensä ≥ 5 g/päivä. Suositeltava päivittäinen annos saadaan 6–10 ksylitolipurukumista tai -pastillista.  30 

 31 

Suolaa niukasti – suola jodioituna  32 

Aterioille valitaan vähemmän suolaa sisältäviä tuotteita (leivät, muut viljavalmisteet, juustot, leikkeleet), 33 

jotka täyttävät ravitsemuslaadun kriteerit (ks. 4.2.3 s. 38–39). Koko aterian suolapitoisuuteen vaikuttaa 34 

eniten pääruokalajin suolapitoisuus (Taulukko 5a, s. 38) Suolan määrä tulee aina laskea resepteissä siten, 35 

että em. taulukossa olevat suolamäärät eivät ylity. Ohjeen mukaista määrää noudatetaan punnitsemalla ja 36 

mittaamalla valmistuksen yhteydessä. Ruoanvalmistuksessa käytetään jodioitua suolaa. Makua 37 

ruokalajeihin saadaan käyttämällä monipuolisesti erilaisia mausteita, yrttejä ja makua antavia raaka-aineita. 38 

                                                           
11 Opetushallitus. Järjestyssääntöjen laatiminen. Ohje 1/012/2016 
https://www.oph.fi/download/175407_jarjestyssaantojen_laatiminen.pdf 

https://www.oph.fi/download/175407_jarjestyssaantojen_laatiminen.pdf
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Yksilöllistä maustamista varten linjastossa on hyvä olla tarjolla monipuolinen lisämausteiden valikoima. 1 

Lisämausteissa suositaan perusmausteita ja suolattomia mausteseoksia/kastikkeita.    2 

 3 

 4 

4.2.3 Ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimukset 5 

 6 

Ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimusten pohjana ovat väestötason ravitsemussuositukseen (Terveyttä 7 

ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset, 2014, versio 5) kirjatut ruokapalveluiden tarjoaman ruoan 8 

ateriaosakohtaiset kriteerit.  Silloin kun oppilaitoksessa tarjotaan opiskelijoille useampia aterioita 9 

(aamupala, lounas, välipala, päivällinen, iltapala), tulee ruokalistasuunnittelussa ottaa huomioon koko 10 

päivän aterioiden kokonaisuus. Ateriaosakohtaisten kriteereiden ohella myös kaikki Sydänmerkki -11 

kriteereiden mukaiset tuotteet ovat sellaisenaan suositeltavia aterianosiksi, vaikka tuotteen ravintosisältö 12 

ei vastaisi alla olevissa taulukoissa esitettyjä lukuja. Sydänmerkki -tuotteiden kriteerit perustuvat ”parempi 13 

valinta” -vertailuun kunkin tuoteryhmän sisällä kaupan olevissa tuotteissa. 14 

  15 
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Taulukko 5a. Pääruoat   1 

Pääruokatyyppi Ravintosisältö/100 g, enintään 

 Rasva g Tyydyttynyt rasva, g Suola g 

Pääruokapuurot* 

Hiutaleissa ym. kuitua vähintään 6 g/100 g. 

3 1 0,5 

Keitot* 3 (5)** 1 (1,5) 0,5***–0,7 

Laatikkoruoat, risotot, pasta-ateriat, 

ateriasalaatit****, pitsa 

5 (7) 2 (2) 0,6***–0,75 

Pääruokakastikkeet (esim. stroganoff, 

kanakastike) 

9 (11)** 3,5 (3,5) 0,9 

Kappaleruoat kastikkeen kanssa tai ilman                    8 (12)** 3 (3,5) 0,9 

*Jos keitto- tai puuroaterian yhteydessä tarjotaan leivänpäällisiä (esimerkiksi leikkeleitä tai juustoa), käytetään   2 

  Sydänmerkki-tuotteiden kriteereitä.  3 

** Suluissa olevat rasvaluvut koskevat kala-aterioita.  4 

***Suolan määrän vaihteluväli, jossa alempi suolaraja on pitemmän tähtäimen tavoite.  5 

****Ateriasalaatissa kasvisten osuus vähintään 150 g/annos 6 

 7 

 8 

Taulukko 5b. Pääruoan peruna- ja viljalisäkkeet 9 

Lisäkeruokalaji Ravintosisältö/100 g 

 Rasva g Tyydyttynyt 

rasva g 

Suola g Kuitu 

(kuivapainosta) g 

Pasta -* Enintään 0,7 Enintään 0,3 Vähintään 6 

Ohrasuurimot, riisi-

viljaseokset yms. 

- Enintään 0,7 

 

Enintään 0,3 Vähintään 6 

 

Täysjyväriisi - Enintään 0,7 Enintään 0,3 vähintään 3                

Keitetty peruna Ei lisättyä rasvaa - Ei lisättyä 

suolaa 

- 

Muu perunalisäke (esim. 

perunasose, 

lohkoperunat) 

- Enintään 0,7 Enintään 

0,3**–0,5 

- 

*(-) Ei kriteeriä ko. tekijän suhteen. 10 

**Suolan määrän vaihteluväli, jossa alempi suolaraja on pitemmän tähtäimen tavoite.  11 

 12 

 13 

 14 
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Taulukko 5c. Muut aterianosat  1 

Aterian osa Ravintosisältö/100 g 

 Rasva % Kova rasva 

(tyydyttynyt ja 

transrasva), % 

Suola g Kuitu g 

Leipä - - Tuoreleipä enintään 

0,7 

Näkkileipä enintään 

1,2 

Vähintään 6 

Margariini  Mielellään 60 tai 

enemmän 

Enintään 30  Enintään 1,0 - 

Maito tai piimä Enintään 0,5   - - - 

Kasvislisäke 

- tuoreet 

kasvikset 

- Marinadissa 

enintään 20  

Ei lisättyä suolaa - 

Kasvislisäke 

- kypsennetyt 

kasvikset  

- Marinadissa 

enintään 20 * 

Enintään 0,3 - 

Salaatinkastike tai      

 

Öljy salaattiin 

Mielellään 25 tai 

enemmän 

Enintään 20  

 

Enintään 20  

Enintään 1,0 - 

  * Kypsennetyissä kasviksissa rasvana voidaan käyttää myös kaikkia Sydänmerkin kriteereiden mukaisia rasvoja  2 

    (esimerkiksi öljyä, rasiamargariinia tai juoksevaa kasvirasvavalmistetta).  3 

  4 
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5 Opiskelijaruokailun seuranta ja arviointi  1 

 2 

Opiskelijaruokailun toteutumista on tärkeää seurata ja arvioida sekä oppilaitoskohtaisesti että 3 

valtakunnallisesti. Oppilaitoskohtaisesta seurannasta sovitaan yhdessä ruokapalvelun toteuttajan kanssa. 4 

Seurantaan ja arviointiin osallistuvat sekä oppilaitos että ruokapalvelun toteuttaja. Oppilaitoskohtaisessa 5 

seurannasta arvioinnissa selvitetään vastaako ruokailu oppilaitoksen hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita, 6 

ruokailun toteutumisen tahtotilaa ja ruokapalvelun kanssa tehtyjä sopimuksia. Erityisen tärkeää on 7 

aterioiden ravitsemuslaadun toteutumisen lisäksi seurata, onko aterioiden ajoitus onnistunut suhteessa 8 

opiskelijoiden työ/koulupäivän kokonaisuuteen ja ateriarytmiin sekä onko aterian syömiseen varattu 9 

riittävästi aikaa. Ruokailulle asetetut ravitsemus- ja hyvinvointitavoitteet toteutuvat vain, kun suunniteltu, 10 

monipuolinen ateria syödään kiireettömästi yhdessä.  11 

Sekä opiskelijoiden että henkilökunnan ruokailuun osallistumista ja tyytyväisyyttä toimintaan samoin kuin 12 

ruokalajikohtaista menekkiä ja ruokahävikkiä seurataan säännöllisesti. Kun uusien opiskelijoiden huoltajille 13 

tarjotaan tilaisuus tutustua opiskelijaruokailuun, saadaan myös tärkeää palautetta kodin näkökulmasta. 14 

Suunnitellun ruokalistan toteutumaa ja toimivuutta sekä tarjotun ruoan ravitsemuksellista laatua seurataan 15 

ja arvioidaan sekä palvelusopimuksissa kirjatulla tavalla että sisäisesti osana ruokapalvelun omavalvontaa, 16 

toiminnan itsearviointia ja laadunohjausta. Oppilaitoksen terveysolot tarkastetaan säädösten (ks Luku 5.5 s. 17 

44) mukaan kolmen vuoden välein. Tarkastukseen on tärkeää liittää ruokailun toteutumisen arviointi 18 

yhdessä ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Oppilaitoksen vuosikertomukseen ja verkkosivuille laaditaan 19 

yhteenveto opiskelijaruokailun toteutumista kuvaavista keskeisistä tunnusluvuista ja 20 

kehittämistoimenpiteistä sekä yhteenveto saadusta asiakaspalautteesta ja korjaavista toimenpiteistä.  21 

 22 

Tietolaatikko: Opiskelijaruokailun toteutumasta voidaan raportoida esimerkiksi seuraavilla  23 

              tunnusluvuilla   24 

• ruokapalvelun laatujärjestelmä 25 

• opiskelija-aterioiden ravitsemuslaadun toteutuminen (ravitsemuslaadun 26 

vähimmäisvaatimusten toteutuma) 27 

• ruokailuun osallistuminen (% opiskelijoista) 28 

• asiakaspalaute 29 

• ruokalajien ja aterianosien menekki (sisältäen kasvisten käytön seurannan) 30 

• hävikin seuranta ja sen tulokset  31 

• miten opiskelijat ovat olleet mukana ruokailun kehittämisessä 32 

• yhteistyömuotojen kuvaus ja toteutumistiedot 33 

• toteutetut teemat, tapahtumat, kampanjat  34 

• miten ruokailu- ja ravitsemusasioista on viestitty opiskelijoille  35 

• taloussuunnitelman toteutuma.  36 

 37 

 38 

 39 
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Tietolaatikko: Oppilaitoskohtaisen seurannan ja arvioinnin keskeisiä toimenpiteitä ja välineitä  1 

 2 

• Oppilaitoksessa linjataan ja kirjataan yhdessä ruokailun toteutumisen tavoitteet. Niiden 3 

toteutumaa seurataan ja arvioidaan vuosittain. 4 

• Opiskelijat arvioivat ja tutkivat yhdessä opettajien kanssa, miten terveyttä ja hyvinvointia 5 

edistetään opiskelussa ja oppimisympäristössä. Lisäksi he arvioivat aihetta omassa 6 

hyvinvointisuunnitelmassaan.   7 

• Ruokailun onnistumisesta ja ruoan laadusta kerätään jatkuvaa palautetta, esimerkiksi 8 

mobiilisti. Palautteeseen vastataan yhdessä sovitulla tavalla.  9 

• Yhteisiä ruokapalvelujen laatua mittaavia palautejärjestelmiä kehitetään, esimerkiksi 10 

Hyvinvointimatriisi 11 

(https://www.tampere.fi/tiedostot/r/v9xF9r4kt/Ravitsemuksen_hyvinvointimatriisi_2018.p12 

df) 13 

• Opiskelijat toteuttavat aktiivisesti vuosittain kampanjoita ja teemaviikkoja terveyttä 14 

edistävän syömisen lisäämiseksi. Toimintaa ohjaa esimerkiksi yhteisesti laadittu vuosikello, 15 

jolla kampanja integroidaan oppilaitoksen vuosisuunnitelmaan ja muuhun toimintaan. 16 

Toimintaan osallistumista ja sen vaikutuksia seurataan ja arvioidaan.  17 

• Oppilaitoksessa on ruokaraati tai ruokailutoimikunta. 18 

• Opiskelijat ovat mukana testaamassa uusia ruokia (esimerkiksi makuraadit) ja 19 

suunnittelemassa ruokalistoja sekä kehittämässä yhteisiä käytäntöjä.  20 

• Ruokailuun osallistumista seurataan lautasseurantana (sovittu seurantatiheys). 21 

• Ruokailun toteutumista arvioidaan ruokalajien menekin tasolla → tietoa hyödynnetään 22 

         reseptiikan kehittämisessä ja tuotemuotoilussa. 23 

• Ruokapalvelun toiminnalliset prosessit on kuvattu ja seurantatyökalut/menetelmät on 24 

yhdessä määritetty. Seuranta ja arviointitieto raportoidaan vuosittain ja julkaistaan sekä 25 

oppilaitoksen että ruokapalvelun nettisivuilla.  26 

  27 

https://www.tampere.fi/tiedostot/r/v9xF9r4kt/Ravitsemuksen_hyvinvointimatriisi_2018.pdf
https://www.tampere.fi/tiedostot/r/v9xF9r4kt/Ravitsemuksen_hyvinvointimatriisi_2018.pdf
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5.1 Ruokailuun osallistuminen ja opiskelijoiden osallisuus 1 

Opiskelijoiden ruokailuun osallistumisen seuranta (päivä-/viikko-/vuosiseuranta) on keskeinen toiminnan 2 

onnistumisen mittari. Opiskelijaruokailun seurantaan on hyvä yhdistää välipalatarjoilun käyttötiedot ja eri 3 

välipalatyyppien menekin seuranta.  Opiskelijoiden ruokailun seurannan lisäksi on tärkeää seurata 4 

oppilaitoksen koko henkilöstön osallistumista ruokailuun.  5 

Opiskelijaruokailun kehittämisessä keskeistä on opiskelijoilta, opettajilta ja muulta henkilöstöltä sekä muilta 6 

ruokailijoilta saatu palaute. Opiskelijoita ja henkilöstöä kannustetaan antamaan jatkuvaa palautetta ja 7 

kehittämisehdotuksia ruokailuun liittyvistä asioista. Opiskelijaruokailun kehittämisessä välitön ja 8 

vuorovaikutteinen palautejärjestelmä tukee parhaiten konkreettisia parannustoimia (esim. sähköinen 9 

palautejärjestelmä, palautelaatikot/-taulut, liitutaulu, palauteautomaatti/QR-koodi, Taputa-ohjelma).  10 

Palautetta, opiskelijoiden omakohtaista arviota osallistumisestaan ruokailuun ja välipalatarjoiluun sekä 11 

ruokailuun liittyviä kehittämisehdotuksia voidaan kerätä nopeasti ja tehokkaasti ruokapalvelutuottajan ja 12 

oppilaitoksen välisenä yhteistyönä esimerkiksi yksinkertaisilla sähköisillä kyselyillä. Kyselyjen toteuttajina 13 

voivat olla myös opiskelijakunnat. Oppilaitoksen nettisivuilla olevalla arviointilomakkeella voitaisiin 14 

kannustaa opiskelijoita ja myös opiskelijan huoltajia arvioimaan opiskelijaruokailun toteutumista yhdessä.  15 

Erityisruokavalioiden tarkoituksenmukaisen toteuttamisen kannalta on tärkeää, että niitä tarvitsevat 16 

opiskelijat antavat suoraa palautetta aktiivisesti ja toisaalta saavat asiallista tietoa erityisruokavalioiden 17 

toteuttamisesta ja niiden mahdollisista rajoituksista. 18 

 19 

5.2 Tarjotun ruoan ravitsemuslaatu 20 

Opiskelija-aterian ravitsemuslaadun seuranta on jatkuva prosessi, jolla ruokapalvelun tuottaja varmistaa, 21 

että tarjottu ruoka vastaa suosituksia. Seuranta kattaa kaikki vaiheet: ruokalista- ja elintarvikehankintojen 22 

suunnittelun, tuotteistuksen ja reseptiikan kehittämisen sekä ruoanvalmistuksen ja tarjoilun. 23 

Oppilaitoksen ja ruokapalvelun sopimusasiakirjoissa kerrotaan konkreettisesti, mitä tarkoitetaan 24 

opiskelijaruokailusuosituksen mukaisella ruokailun toteuttamisella. Ravitsemussuositusten toteutumista 25 

voidaan seurata ja tarjotun ruoan ravitsemuslaatu varmistaa vain silloin, kun asiakirjoissa on esitetty 26 

toiminnan täsmällinen kuvaus ruokalistasta, tarjottavista ateriatyypeistä, aterianosakohtaisista 27 

ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimuksista sekä ravintosisältölaskelmien tekemisestä. Lisäksi määritetään 28 

seurantaväli ja -menetelmät sekä raportointitapa ja seurantaan liittyvä yhteistyö palvelun tilaajan kanssa. 29 

Myös palautteen annosta ja menettelystä poikkeamisista on tärkeää sopia.  30 

Tarkka ravintosisällön seuranta edellyttää ateria- ja ruokalistatasoista ravintosisältölaskentaa. Seurattavat 31 

ravintotekijät viikkotasolla ovat: energia- ja energiaravintoaineet (hiilihydraatit, rasvat ja proteiinit), 32 

tyydyttynyt rasva, kuitu ja suola. Aterioiden ravintosisällön laskenta on ruokapalvelussa käytännön työkalu 33 

reseptiikan ja ateriakokonaisuuksien kehittämiseen eikä vain lopullisen ruokalistan yleisarviointia.  34 

 35 

 36 
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Tietolaatikko: Aterioiden ravitsemuslaadun varmistaminen 1 

• ravinnonsaannin laskentaohjelmistot  2 

• vakioruokaohjeet, jotka on kehitetty tai räätälöity omaan tuotantoon ja 3 

asiakaskuntaan sopivaksi. Tavarantoimittajilla on runsaasti hyviä ruokaohjeita. 4 

• omien reseptien ravintosisältö lasketaan Fineli-koostumustietokannan avulla 5 

• aterioiden ravintosisältö lasketaan Sydänmerkki -ateriajärjestelmän 6 

vakioruokaohjeiden avulla 7 

(http://ammattilaiset.sydanmerkki.fi/ammattikeittiot/nain-sydanmerkki-saadaan-8 

kayttoon) ja http://ammattilaiset.sydanmerkki.fi/ammattilaisreseptit. 9 

 10 

 5.3 Ruokahävikki  11 

Ruoan menekin ja ruokahävikin (keittiö-, jakelu- ja lautashävikki) seuranta on oleellinen osa 12 

tuotekehitystyötä ja tilaus-toimitusjärjestelmän toimivuuden arviointia, mutta samalla myös keskeinen 13 

keino hallita ympäristökuormitusta ja vähentää biojätteiden määrää. Roskiin päätyvä ruoka nostaa 14 

kustannuksia ja kuormittaa ympäristöä tarpeettomasti. Ruokahävikin vähentämisessä vastuuta kantavat 15 

kaikki (ks. Kestävät ruokavalinnat, Luku 2.2.1). 16 

Sekä ruoka- että lautashävikin seuranta voi olla osa opiskelijayhteisön yhteistä toimintaa ja 17 

ympäristökasvatusta, jossa eri opiskelijaryhmät ovat vuorollaan osallisina ja vastuullisina toimijoina.  18 

Nosto: Ruokahävikki-barometri eli lautasilta hävikkiin päätyvän ruokamäärän seurantatulokset.  19 

”Hävikkibarometrin” tiedot julkaistaan ruokasalin seinällä, ovella tai astioiden palautuspisteessä. 20 

Tämä on konkreettinen viesti ruokailijoille siitä, miten hävikin vähentämisessä edistytään ja 21 

kannustin henkilökohtaiseen vastuuseen ruokahävikin vähentämiseksi. 22 

 23 

5.4 Toiminnan itsearviointi, oma- ja viranomaisvalvonta  24 

Ruokapalvelun sisäinen auditointi / laadun arviointikäynti kaikissa toimialueen toimipisteissä esimerkiksi 25 

kerran vuodessa on suositeltava hyvä käytäntö. Auditointi toimii vuorovaikutteisena ohjauskäytäntönä ja 26 

edistää tasalaatuisen ja laadukkaan, suositukset ja sopimukset täyttävän opiskelijaruokailun toteutumista 27 

kaikissa palvelupisteissä. Toimipistekohtaisiin käynteihin voidaan liittää oppilaitoskohtaiset 28 

yhteistyöpalaverit, jolloin laatua ja toteutumista (palvelun laatu, aterioiden sisältö, toteutuneet annoskoot 29 

ja täysipainoisuus yms.) arvioidaan yhdessä opiskelijoiden, oppilaitoksen henkilöstön ja esimerkiksi 30 

ruokailutoimikunnan edustajien kanssa.  31 

 Elintarvikelainsäädäntö edellyttää elintarvikealan toimijalta omavalvontaa, sillä toimija on vastuussa 32 

harjoittamansa yrityksen elintarviketurvallisuudesta. Omavalvonnaksi kutsutaan järjestelmää, jolla toimija 33 

pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. 34 

Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät 35 

elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehdittava niiden hallinnasta. 36 

 37 

http://ammattilaiset.sydanmerkki.fi/ammattikeittiot/nain-sydanmerkki-saadaan-kayttoon
http://ammattilaiset.sydanmerkki.fi/ammattikeittiot/nain-sydanmerkki-saadaan-kayttoon
http://ammattilaiset.sydanmerkki.fi/ammattilaisreseptit
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Elintarviketurvallisuuden arviointi opiskelijaruokailussa – Oiva-järjestelmä 1 

Oiva-hymiö opiskelijaravintolan ovella näkyvällä paikalla kertoo, että ruoan turvallisuuteen liittyvät asiat 2 

ovat oppilaitoksen ruokapalvelussa kunnossa ja ateriasta annetaan oikeat tiedot. Oiva on kansallinen 3 

Ruokaviraston koordinoima elintarvikevalvonnan järjestelmä12. Oivassa paikalliset elintarvikevalvojat 4 

tekevät tarkastuskäynnin kohteeseen ja arvioivat hymynaamoin ravintoloiden, myymälöiden ja 5 

elintarvikealan yritysten elintarviketurvallisuutta, kuten omavalvontaa, elintarvikehygieniaa ja tuotteiden 6 

turvallisuutta. Parhaimman hymyn saamiseen edellytetään elintarvikelainsäädännön noudattamista.  7 

Hymiöt ovat Oivassa annettavia arviointituloksia. Oppilaitoksen ruokapalvelun tulee laittaa arviointitulokset 8 

asiakkaiden nähtäville. Tehdyn tarkastuskäynnin tulokset julkaistaan myös Oiva-raportteina internetissä. 9 

Kun Oiva-hymiö hymyilee (☺), ovat asiat ruokailijan kannalta hyvin. Sen sijaan hymiön viiva-naama tai 10 

alaspäin kaartuvat huulet kertovat vastaavasti, että tilanteessa on korjattavaa tai tilanne on huono.  11 

 12 

5.5 Oppilaitoksen terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastus  13 

Terveydenhuoltolain (1326/2010, 16§)13 mukainen terveysolojen tarkastus koskee sekä lukioita että  14 

ammatillisia oppilaitoksia. Tavoitteena on, että tarkastukset toteutuvat kattavasti ja että niissä kiinnitetään 15 

huomiota myös opiskelijaruokailuun ja sen käytänteisiin. Tarkastuksessa havaitut korjattavat asiat ovat osa 16 

opiskelijaruokailun kokonaisvaltaista kehittämistä. Oppilaitoksen ruokapalvelun edustajan, kuten 17 

toimipisteen esimiehen tai yksikön palveluvastaavan, on tärkeää olla tarkastuksissa läsnä. Oppilaitoksen 18 

terveysolojen tarkastamisessa on huomioitava myös muun muassa opiskelijoiden mahdollisuus pestä kädet 19 

ennen ruokailua sekä suun terveyteen liittyvät asiat, kuten vesipisteet, virvoitusjuoma- ja 20 

makeisautomaatit, juoma- ja välipalatarjonta.  21 

Oppilaitokset ovat opiskelijoiden ja oppilaitoksessa työskentelevän henkilökunnan yhteisiä työ- ja 22 

opiskelupaikkoja, joiden terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön muodostavat hyvät fyysiset, 23 

psyykkiset ja sosiaaliset olosuhteet. Nämä yhdessä luovat edellytykset opiskeluyhteisön terveydelle, 24 

hyvinvoinnille ja työ- sekä opiskelukyvyn ylläpitämiselle ja mahdollistavat tuloksellisen oppimisen. 25 

Oppilaitoksen tulee olla opiskelijoille ja siellä työskentelevälle henkilökunnalle terveellinen, turvallinen ja 26 

esteetön. Esteettömyysvaatimus on perustuslaissa sekä yhdenvertaisuuslaissa (21/2004).   27 

Oppilaitoksessa on tehtävä terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastus vähintään kolmen 28 

vuoden välein yhteistyössä oppilaitoksen edustajien, opiskelijoiden, opiskeluterveyden-29 

huollon, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon edustajan, työsuojelutarkastajan, kunnan 30 

teknisen toimen sekä tarvittavien muiden asiantuntijoiden kesken. Myös nuoria ja heidän huoltajiaan tulisi 31 

kuulla keräämällä tietoa kyselyiden avulla ennen tarkastuskierrosta. Oppilaitoksen työ- ja opiskeluolojen 32 

arviointi tulee tehdä samanaikaisesti sekä henkilökunnan että opiskelijoiden näkökulmasta arvioituna. 33 

Myös opiskelijaravintoloiden terveys- ja turvallisuusolot tulee arvioida yhtäaikaisesti.   34 

                                                           
12 Oiva-järjestelmä https://www.oivahymy.fi/portal/fi/  

13 Terveydenhuoltolaki 132672010. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326) 

https://www.oivahymy.fi/portal/fi/
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
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Selvityksestä saadut tulokset analysoidaan ja niistä laaditaan raportti, johon on kirjattu oppilaitoksessa 1 

esiintyvien terveysvaarojen ja -haittojen esiintyminen sekä niiden vaikutukset terveydelle. Todetut vaarat ja 2 

haitat asetetaan tärkeysjärjestykseen, joiden poistamiseksi tehdään jatkosuunnitelma ja mahdolliset 3 

jatkoselvitykset. Selvityksestä tehty raportti johtopäätöksineen toimitetaan kaikkien arviointikäyntiin 4 

osallistuneiden tahojen tiedoksi. Oppilaitoksen ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on seurata 5 

arvioinnissa ilmenneitä puutteita vuosittain. Tämän lisäksi opiskeluhuoltoryhmä seuraa oppilaitoksen 6 

terveellisyydessä, turvallisuudessa ja hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, jotka tulee sisällyttää osaksi 7 

oppilaitoksen hyvinvointistrategiaa ja sen tavoitteiden toteutumista.  8 

 9 

5.6 Valtakunnallinen seuranta 10 

Väestön ja eri ikäryhmien ravitsemuksen kansallinen seuranta kuuluu valtiolle. Kohderyhmän 11 

ravitsemuksesta on niukasti tietoa, sillä säännöllistä toisen asteen opiskelijoiden ruoankäytön ja 12 

ravitsemuksen seurantaa ei ole toteutettu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämällä TEA-13 

viisarilla ja kouluterveyskyselyllä kerätään kansallista tietoa mm. oppilaitoksen tarjoamien aterioiden 14 

ravitsemuslaadusta, opiskelijoiden osallistumisesta ruokailuun ja eri aterianosien valinnasta lounaalla.  15 

Opiskelijaruokailuun osallistujien määrän kattavuuden myönteinen kehitys suhteessa koko 16 

opiskelijamäärään tulisi asettaa valtakunnallisesti kaikissa oppilaitoksissa yhteiseksi tavoitteeksi ja 17 

kansalliseksi seurantaindikaattoriksi.  18 

THL:n TEA-viisariin ja kouluterveyskyselyyn osallistumalla koulutuksen järjestäjät saavat kansallista 19 

kohderyhmää koskevaa vertailutietoa, jota voidaan käyttää oman toiminnan kehittämisessä. Lukiolaisten 20 

liiton ja Sakki ry:n Amis-barometrin vuosittaiset kyselyt tuottavat puolestaan hyödyllistä palautetietoa 21 

opiskelijakohderyhmiltä. 22 

 23 

Tietolaatikko:  24 

Kouluterveyskysely (THL) ja TEA-viisari (THL ja OPH): Lukiolaisten ja ammattiopiskelijoiden 25 

oppilaitosruokailu ja oppilaitoksessa tarjottavien aterioiden ravitsemussuositusten mukaiset 26 

laatukriteerit. 27 

Opiskelijaruokailun toteutumisen seurantatietoa osana opiskelijoiden terveysseurantaa 28 

(Kouluterveyskysely) sekä osana terveyden edistämisen toimenpiteiden seurantaa (TEA-viisari).  29 

Amis-opiskelijapalaute (OPH): Tutkinnon alku- ja loppuvaiheen kysely ammatinopiskelijoille  30 

https://www.oph.fi/reformintuki/103/0/ammatillisen_koulutuksen_amis-31 

palautekyselyt_1_7_2018_alkaen_6_7_2018 32 

https://www.oph.fi/download/191535_Amis-33 

opiskelijapalautekyselyt_01_07_2018_alkaen_paivitetty_suomi.pdf  34 

Kysymys: Oppilaitoksessa on ruokailuun liittyvät asiat kunnossa ja ne tukevat hyvinvointiani 35 

opiskelupäivän aikana? (Selite: ruokalistalta löytyy sopiva ruokavaihtoehto, käyn opiskelupäivinä 36 

ruokailemassa, opiskelijaravintola on viihtyisä, ruokailutilanne tukee viihtyvyyttä 37 

ja vuorovaikutusta). 38 

 39 

https://www.oph.fi/reformintuki/103/0/ammatillisen_koulutuksen_amis-palautekyselyt_1_7_2018_alkaen_6_7_2018
https://www.oph.fi/reformintuki/103/0/ammatillisen_koulutuksen_amis-palautekyselyt_1_7_2018_alkaen_6_7_2018
https://www.oph.fi/download/191535_Amis-opiskelijapalautekyselyt_01_07_2018_alkaen_paivitetty_suomi.pdf
https://www.oph.fi/download/191535_Amis-opiskelijapalautekyselyt_01_07_2018_alkaen_paivitetty_suomi.pdf
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6 Opiskelu- ja suun terveydenhuolto hyvän ravitsemuksen edistäjinä  1 

 2 

6.1 Opiskeluterveydenhuollon rooli ja ohjaus  3 

Opiskeluterveydenhuoltoa ohjaa valtioneuvoston asetus (6.4.2011/338) koulu- ja opiskeluterveyden-4 

huollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Asetuksessa (§ 3) on määritelty 5 

oppilaitokset, joiden opiskelijat ovat oikeutettuja opiskeluterveydenhuollon palveluihin. Oppilaitoksen 6 

opiskelijana pidetään opiskelijaa, jonka opiskelu on päätoimista ja joka kestää vähintään kaksi kuukautta.  7 

Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan opiskelijoiden parissa tehtävää yksilöllistä sekä yhteisöllistä 8 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä sekä sairauksien ennaltaehkäisyä. Toiminnan tavoitteena on 9 

edistää opiskeluympäristön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveellisyyttä ja turvallisuutta ja lisätä siten 10 

opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä, toiminta- ja opiskelukykyä sekä tukea tulevaa työkykyä. Terveyden- ja 11 

sairaanhoitopalvelujen tarjoamisen lisäksi opiskelijoille annetaan valmiuksia ja taitoja 12 

elämänhallintaan. Myös mielenterveyspalvelut ja suun terveydenhuollon palvelut ovat osa 13 

opiskeluterveydenhuoltoa.  14 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukainen terveystarkastus tehdään toisen asteen opiskelijoille 15 

siten, että terveydenhoitajan tarkastus on 1. opiskeluvuoden ja lääkärintarkastus on joko 1. tai 2. 16 

opiskeluvuoden aikana, ellei lääkärintarkastusta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. 17 

Erityisopetuksessa olevalle opiskelijalle tai opiskelijalle, jonka terveydentila tai opiskelukyvyn selvittäminen 18 

on tarpeellista opiskelualan tai tulevan ammatin vuoksi kuten ammattiin valmentavassa koulutuksessa 19 

oleville opiskelijoille (VALMA), on järjestettävä lääkärintarkastus 1. opiskeluvuotena.   20 

Terveystarkastuksessa opiskelijan terveyttä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti huomioiden kaikki terveyden 21 

osa-alueet sekä opiskelijan opiskelukykyisyys, alakohtaiset terveydentilavaatimukset ja soveltuvuus alalle. 22 

Huomiota kiinnitetään muun muassa opiskelijan voimavaroihin, elämänhallintataitoihin, ravitsemukseen, 23 

uneen ja lepoon, liikuntaan, suuhygieniaan, oppimisvaikeuksiin, mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön. 24 

Terveystarkastuksessa voidaan käyttää apuna erilaisia seurantalomakkeita, kuten alkoholin käyttöä 25 

mittaavaa kyselyä (Audit C-10), päihdemittaria (Adsume), mielialakyselyä (BDI), ahdistuneisuuskyselyä (BAI) 26 

sekä syömishäiriöseulaa (SCOFF)14.   27 

Opiskelijan terveysneuvonnan on tuettava ja edistettävä itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä 28 

elämäntapoja sekä hyvää fyysistä toimintakykyä, mielenterveyttä sekä ehkäistävä koulukiusaamista. 29 

Opiskelijalle tulee antaa tietoa ammatissa toimimisen edellytyksistä sekä työhön ja ammattiin liittyvistä 30 

terveydellisistä riskitekijöistä.  31 

Terveystarkastuksessa opiskelijalle annetaan ohjausta ja neuvontaa tarpeen mukaisesti edellä kuvatuilla 32 

osa-alueilla ja tehdään hoitosuunnitelma yhteistyössä opiskeluterveydenhuollon lääkärin kanssa. Opiskelija 33 

                                                           

14 https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/SCOFF.aspx 

 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/SCOFF.aspx
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saa tarvitsemansa hoidon opiskeluterveydenhuollossa ja tarvittaessa hänet ohjataan asianmukaisiin tuki- ja 1 

terveydenhoitopalveluihin sekä jatkohoitoon erikoissairaanhoitoon. Terveysneuvonnan sisällön on oltava 2 

tutkimukseen ja näyttöön perustuvaa (kuten Valtakunnalliset ravitsemussuositukset ja Käypä hoito -3 

suositukset) ja laadultaan valtakunnallisesti yhtenäistä. Terveysneuvontaa voidaan toteuttaa yksilö- ja 4 

ryhmäkohtaisesti tai yhteisöllisesti.  5 

Kun opiskelija ohjataan opiskeluterveydenhuollosta muihin tukipalveluihin, tämä on tapahduttava aina 6 

yhteistyössä opiskelijan kanssa ja opiskelijan luvalla. Opiskeluterveydenhuoltoa sitoo salassapito- ja 7 

vaitiolovelvollisuus (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994, Julkisuuslaki 621/1999, 8 

Tietosuojalaki 1050/2018, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016). Opiskelijasta voidaan antaa 9 

oppilaitokselle, ruokapalvelulle, sosiaali- ja terveyspalveluille tai muun tukipalvelun edustajalle vain hoidon 10 

järjestämisen tai oppimisen edistämisen kannalta opiskelijan kanssa yhdessä sovitut, tarvittavat tiedot. 11 

Mikäli asia koskee opiskelijan erityisruokavaliota ja sen ilmoittamista ruokapalvelulle, myös siihen tulee olla 12 

opiskelijan lupa.  13 

Opiskeluterveydenhuollon menetelmiä opiskelijoiden tavoittamiseksi tulee kehittää nykyaikaisempaan ja 14 

sähköisiä palveluita ja mobiilisovelluksia hyödyntävään muotoon tietoturvakysymykset huomioon ottaen. 15 

Esimerkiksi opiskeluterveydenhuollon omille verkkosivuille voidaan koostaa tietoa erilaisista oppilaitoksen 16 

sisäisistä ja opiskeluterveydenhuollon ajankohtaisista asioista, opiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä 17 

edistävää ravitsemustietoa esimerkiksi välipalasyötävistä ja juomista sekä tiedotteita kampanjoista ja 18 

teemaruokaviikoista.  19 

 20 

Kuva mobiilisovelluksesta  21 

 22 

Toimintaidea: Opiskeluterveydenhuollossa voidaan hyödyntää käytettävissä olevia 23 

mobiilisovelluksia. Opiskeluterveydenhuollon käyttöön voidaan ottaa omat, paikalliset Facebook-24 

sivut, Twitter- ja/tai Instagram-tili tai muu vuorovaikutteinen, parhaiten opiskelijat tavoittava 25 

sosiaalisen median kanava. Opiskeluterveydenhuollolla voi olla käytössään myös erilaisia 26 

sovelluksia esimerkiksi ruokapäiväkirjan pitoon, jota terveydenhoitaja voi kommentoida chatin 27 

avulla. Erilaisia sovelluksia käytettäessä on kuitenkin huomioitava tietosuoja- ja 28 

salassapitosäännökset. 29 

Toimintaidea: Terveydenhoitajat voivat mahdollisuuksien mukaan toteuttaa opiskelijaryhmissä 30 

terveyttä edistävään ravitsemukseen liittyvää ruokakasvatusta, joka tukisi yhteisöllistä halukkuutta 31 

terveyttä edistävään syömiseen. Toteutuksessa voidaan käyttää interaktiivisia pelejä 32 

(https://kahoot.it), jotka toimivat apuna ja siltana ryhmäkeskusteluille.  33 

Aineistoa ruokakasvatukseen: www.syohyvaa.fi 34 

 35 

6.2 Ravitsemusohjaus opiskeluterveydenhuollossa  36 

Opiskeluterveydenhuollossa ravitsemusohjausta toteutetaan terveystarkastusten ja muiden 37 

vastaanottokäyntien yhteydessä huomioiden opiskelijoiden erityistarpeet, kuten ruoka-allergiat, 38 

erityisruokavaliot, syömishäiriöt ja mahdollinen yli- tai alipaino. Ravitsemusneuvonta on osa 39 

https://kahoot.it/
http://www.syohyvaa.fi/
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terveydenhoitajan ja opiskelulääkärin yhdessä toteuttamaa terveyttä edistävää ja sairauksia ehkäisevää 1 

kansanterveystyötä. Sen tavoitteena on antaa opiskelijalle terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä, vireyttä 2 

sekä oppimista edistävää ravitsemustietoa osana kestävää painonhallintaa ja kansansairauksien ehkäisyä 3 

sekä tukea elämänhallintaa ja ohjata tarpeellisiin elintapamuutoksiin.  4 

Opiskeluterveydenhuollon vastaanottokäynnillä voidaan keskustella opiskelijan ammatillisen koulutuksen 5 

opinnoissa tekemästä hyvinvointisuunnitelmasta. Sitä voidaan hyödyntää terveydenhoitajan vastaanotolla 6 

osana opiskelijan ruokailutottumusten ja ravitsemustilan arviointia ja keskusteltaessa opiskelijan itselleen 7 

asettamista hyvinvointi- ja terveystavoitteista.  8 

Opiskeluterveydenhuollossa erityishuomio tulisi kohdistaa ylipainoisiin ja painostaan huolissaan oleviin 9 

opiskelijoihin sekä syömishäiriötä sairastaviin. Tarvittaessa terveydenhoitajan ja lääkärin tukena toimii 10 

ravitsemusterapeutti. Opiskelijan erityisruokavalio on tärkeää selvittää ja opiskelijan tulee ilmoittaa siitä 11 

itse ruokapalveluun erillisellä lomakkeella (tai oppilaitoksessa sovitulla tavalla).    12 

Terveystarkastuksessa tai erityisesti ravitsemusohjaukseen painottuvalla vastaanottokäynnillä kartoitetaan 13 

opiskelijan ruokatottumuksia, kuten ateriarytmiä, syömisen säännöllisyyttä, ruoka-annosten kokoa ja 14 

laatua, eri ruoka-aineiden osuutta ruokavaliossa suhteessa opiskelijan arvioituun energian tarpeeseen. 15 

Nuoren omia tiedon tarpeita ja omaa käsitystä syömisestään ja painostaan on tärkeää kuunnella. 16 

Opiskelijan esille tuomiin ruokahuoliin, laihduttamiseen ja mahdollisesti haluun tietoisesti rajoittaa 17 

syömistään epäterveessä tarkoituksessa, on tärkeää tarttua. Syömiseen liittyvien pulmien taustalla voi olla 18 

myös sosiaalisten ruokailutilanteiden pelko, joka voi johtua esimerkiksi kiusaamisesta tai muista 19 

aikaisemmista kokemuksista. 20 

Ravitsemuksellisesti on tarpeen arvioida sekä kovan, tyydyttyneen rasvan, suolan ja sokerin runsasta 21 

saantia sekä riittävää pehmeän rasvan, kalsiumin ja D-vitamiinin saantia. Vegaaniruokavaliota noudattavilla 22 

tulee aina tarkistaa, onko välttämättömät ravintolisät ja/tai täydennetyt elintarvikkeet käytössä (B12-23 

vitamiini, jodi, D-vitamiini, kalsium).  24 

Ravitsemusneuvonnan tulee perustua valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin, tutkittuun tietoon sekä 25 

ravinnon tunnettuihin terveysvaikutuksiin. Ravitsemusneuvonnassa ruokavaliota tarkastellaan 26 

kokonaisuutena ja huomiota kiinnitetään etenkin kasvisten, hedelmien ja marjojen osuuteen sekä 27 

aterioiden monipuolisuuteen ja terveellisyyteen myös suun terveyden näkökulmasta. 28 

Nosto: Sydänliiton Terveyden Oma Tilannearvio (TOTA) -aineisto on koottu tukemaan 29 

opiskeluterveydenhuollon ammattilaisia motivoivan elintapaohjauksen toteutuksessa 30 

https://sydanliitto.fi/ammattilaisnetti/elintapaohjaus/tota-nuorten-elintapaohjaukseen 31 

TOTA-aineiston ”hyvä olo ruoasta” -kuvat 32 

https://sydanliitto.fi/ammattilaisnetti/elintapaohjaus/tota-nuorten-elintapaohjaukseen#ruoka 33 

 34 

6.3 Syömishäiriöt – varhainen puuttuminen ja hoitoon ohjaaminen 35 

Syömishäiriöiden tunnusmerkit ovat ensisijaisesti ajattelussa ja käyttäytymisessä. Vain murto-osa 36 

syömishäiriöistä näkyy sairastuneen fyysisessä olemuksessa. Ruokailutilanteissa syömishäiriön 37 

https://sydanliitto.fi/ammattilaisnetti/elintapaohjaus/tota-nuorten-elintapaohjaukseen
https://sydanliitto.fi/ammattilaisnetti/elintapaohjaus/tota-nuorten-elintapaohjaukseen#ruoka
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tunnusmerkkejä voivat olla syömättömyys, niukka syöminen, syömiseen liittyvät jäykät rutiinit, esimerkiksi 1 

ruoan syöminen aina tietyssä järjestyksessä, ruoka-aineisiin liittyvät rajoitukset, tarve syödä yksin, 2 

syömistilanteesta ahdistuminen sekä vessaan tai liikkumaan poistuminen aina heti ruokailun jälkeen. 3 

Syömisoireiluun tulee puuttua heti, kun huoli herää. Puuttumalla voi ilmaista, että on huolissaan ja 4 

kiinnostunut opiskelijan elämästä ja hyvinvoinnista. Puuttumisessa oleellisinta ovat aidon huolen ja 5 

kiinnostuksen lisäksi lempeä, mutta jämäkkä ote sekä avoimet kysymykset. Älä oleta opiskelijan puolesta 6 

mitään, vaan kysy ja ole uteliaan kiinnostunut siitä, mitä syömishäiriöoireilu juuri tämän opiskelijan 7 

kohdalla tarkoittaa. 8 

Opettajat ja terveydenhuollon ammattilaiset, mukaan lukien suun terveydenhuolto, ovat läheisten ja muun 9 

muassa harrastustoiminnasta vastaavien kanssa avainasemassa syömishäiriöiden varhaisessa 10 

tunnistamisessa ja hoitoon ohjaamisessa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa oireiluun puututaan ja sairastunut 11 

ohjataan hoitoon, sitä parempi on syömishäiriön ennuste. 12 

Syömishäiriöiden hoito opiskeluterveydenhuollossa  13 

Syömishäiriö on psyykkinen sairaus, jossa syömisellä tai syömättömyydellä haetaan hallinnan tunnetta, 14 

turvaa tai pakokeinoa psyykkiseen pahaan oloon.  15 

Syömishäiriöt voidaan jakaa oirekuvaltaan kolmeen päätyyppiin: 16 

• syömisen rajoittaminen (anoreksia ja anoreksiatyyppinen oireilu) 17 

• syömisen rajoittaminen + kontrollin menetys + kompensointi (bulimia ja bulimiatyyppinen oireilu) 18 

• hallitsematon syöminen (Binge eating disorder eli BED ja muu ahmintatyylinen oireilu). 19 

Syömishäiriöön sairastutaan iästä, sukupuolesta ja sosioekonomisesta taustasta riippumatta. 20 

Syömishäiriöitä esiintyy yleisimmin puberteetti-iässä olevilla ja nuorilla aikuisilla naisilla, mutta 21 

syömishäiriöitä tunnistetaan yhä enemmän myös miehillä. 22 

Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on tunnistaa syömishäiriöt, kannustaa ja ohjata potilaat hoitoon sekä 23 

hoitaa lievimpiä häiriöitä. Syömishäiriöiden hoito perustuu yleensä alueelliseen hoitoketjuun, jonka 24 

tavoitteena on varmistaa yhtenäiset ja joustavat käytännöt syömishäiriöpotilaiden hoidossa yhteistyössä 25 

perusterveydenhuollon, mukaan lukien suun terveydenhuollon, ja erikoissairaanhoidon välillä.  26 

 27 

Tietolaatikko: Lisätietoa syömishäiriöistä, niiden hoidosta ja syömishäiriöoireiluun puuttumisesta ja 28 

syömishäiriötä sairastavan kohtaamiseen.  29 

THL:n sivusto Syömishäiriöt: https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-30 

edistaminen/keinoja-mielenterveyden-edistamiseen/time-out-aikalisa-elama-31 

raiteilleen/aikalisaohjaajien-materiaalipaketti/mielenterveys/syomishairiot 32 

Syömishäiriöiden hoitosuositukset Lääkäriseura Duodecimin verkkosivuilta: 33 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50101 34 

https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/keinoja-mielenterveyden-edistamiseen/time-out-aikalisa-elama-raiteilleen/aikalisaohjaajien-materiaalipaketti/mielenterveys/syomishairiot
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/keinoja-mielenterveyden-edistamiseen/time-out-aikalisa-elama-raiteilleen/aikalisaohjaajien-materiaalipaketti/mielenterveys/syomishairiot
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/keinoja-mielenterveyden-edistamiseen/time-out-aikalisa-elama-raiteilleen/aikalisaohjaajien-materiaalipaketti/mielenterveys/syomishairiot
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50101
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Syömishäiriöliiton laatima Kohtaamisopas: https://syomishairioliitto.fi/artikkelit/kohtaamisopas-1 

avuksi-syomishairiota-sairastavien-tukemiseen  2 

Lisätietoa syömishäiriötä sairastavan opiskeluruokailun tukemisesta: 3 

https://syomishairioliitto.fi/blogi/syomishairiota-sairastava-kouluruokailussa-miten-ruokailut-4 

saadaan-sujumaan 5 

 6 

6.4 Suun terveys osana opiskeluterveydenhuoltoa  7 

Suun terveyden edistäminen kuuluu opiskeluterveydenhuollon tehtäviin siten, että opiskelijaa ohjataan 8 

vastaanottokäynneillä terveellisiin ruoka- ja juomavalintoihin, makeisten ja napostelukulttuurin 9 

vähentämiseen sekä säännöllisiin aterioihin. Terveystarkastuksissa keskustellaan myös opiskelijan omasta 10 

suun terveydenhoidosta, kuten säännöllisestä hampaiden harjauksesta fluorihammastahnalla, 11 

ksylitolituotteiden, savukkeiden ja nuuskan käytöstä. Myös mielenterveyden ongelmat heijastuvat herkästi 12 

suun kuntoon, mikä tulee ottaa huomioon neuvonnassa. Opiskelija ohjataan tarvittaessa suuhygienistin ja 13 

hammaslääkärin vastaanotolle sekä osallistumaan säännöllisiin suun tarkastuksiin. Suun terveydenhuollon 14 

painotusta voisi kuitenkin lisätä jatkossa entistä enemmän. Esimerkiksi jos terveydenhoitajalla herää huoli 15 

opiskelijan suun terveydestä, terveydenhoitajan lähete saattaisi madaltaa opiskelijan kynnystä ottaa 16 

yhteyttä hammashoitolaan.  17 

Erilaisia kampanjoita ja teemapäiviä suun terveyteen liittyen, kuten juomien ja napostelun vaikutus suun 18 

terveyteen, voisi järjestää yhdessä opiskeluterveydenhuollon, oppilaskunnan ja paikallisen suun 19 

terveydenhuollon yksikön ja sidosryhmien kanssa.  20 

 21 

Toimintaidea:  22 

Hymyä huuleen -kampanja   23 

Suun terveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon yhteistyönä toteutettiin kampanja, jossa 24 

ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen 1. vuoden opiskelijaryhmille tehtiin suun lyhyitä 25 

terveystarkastuksia osana nuuskan vastaista kampanjaa. Tarkastuksessa arvioitiin hampaiden ja 26 

ikenistön kuntoa, kariesta ja hammaseroosiota. Tarkastukset toteutti suuhygienisti, joka antoi 27 

samalla ohjausta suun terveydenhoidosta. Lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus varata aika 28 

hammashoitolaan. (Perusturvakuntayhtymä Karviainen/Vihti ja Luksia) 29 

 30 

Terveys ToWi -messut 31 

Laaja-alainen yhteistyömuoto, jossa on mukana suun terveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto ja 32 

liikuntapalvelut. Hammashoitaja käy luennoimassa 1. vuoden lukiolaisopiskelijoille suun ja 33 

hampaiden hoidosta ja sen tärkeydestä. Samalla puhutaan tupakasta, nuuskasta ja 34 

energiajuomista. Terveydenhoitaja rakentaa rasva- ja sokerinäyttelyn sekä kertoo terveyttä 35 

edistävistä valinnoista. Liikunnan asiantuntija ohjaa ja neuvoo opiskelijoita liikunta-asioissa. Lisäksi 36 

WinNovan opiskelijoiden kanssa on järjestetty Terveys ToWi -messut, jossa opiskelijat on otettu 37 

mukaan järjestämään ja ideoimaan tapahtumaa yhdessä suun terveydenhuollon ja 20–25 muun 38 

näytteille asettajan kanssa. (Porin kaupunki) 39 

https://syomishairioliitto.fi/artikkelit/kohtaamisopas-avuksi-syomishairiota-sairastavien-tukemiseen
https://syomishairioliitto.fi/artikkelit/kohtaamisopas-avuksi-syomishairiota-sairastavien-tukemiseen
https://syomishairioliitto.fi/blogi/syomishairiota-sairastava-kouluruokailussa-miten-ruokailut-saadaan-sujumaan
https://syomishairioliitto.fi/blogi/syomishairiota-sairastava-kouluruokailussa-miten-ruokailut-saadaan-sujumaan
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Terveydenhoitajan pitämät aloitusinfot ja teemailtapäivät 1 

Ravitsemusasiat ovat esillä terveydenhoitajan pitämissä aloitusinfoissa syksyisin ja keväisin, kun 2 

uudet ryhmät aloittavat opiskelun. Terveydenhoitaja on toteuttanut esimerkiksi 1 krt/kk 3 

teemailtapäivän, jossa nuorille jaetaan tietoa muun muassa elämänhallinnasta, terveellisestä 4 

ravinnosta, liikunnasta, unesta ja levosta, infektioista, rokotuksista, ehkäisystä, pelaamisesta ja 5 

kaverisuhteista. (Ohjaamo, Hyvinkää) 6 

 7 

6.5 Ravinto ja suun terveys   8 

Ravinnossa voi olla tekijöitä, jotka heikentävät suun terveyttä aiheuttamalla kariesvaurioita (hampaiden 9 

reikiintymistä), hammaseroosiota (hampaan pinnan kemiallista liukenemista) ja limakalvosairauksia. 10 

Hammaseroosio on etenkin nuorilla yleistyvä ongelma. 11 

Napostelu aterioiden välillä ja runsas, tiheään toistuva sokeria sisältävien tuotteiden käyttö altistavat 12 

hampaiden reikiintymiselle. Karies on paikallinen infektiosairaus, jonka aiheuttaa hampaiden pinnoille 13 

kiinnittynyt bakteerikasvusto eli hammasplakki yhdessä sokerin kanssa. 14 

Hammaspinnat voivat vaurioitua myös ilman bakteerien vaikutusta, jolloin on kyse eroosiosta. Ruuassa tai 15 

juomissa olevat tai vatsasta nousevat hapot liuottavat hampaan pinnalta mineraaleja, jolloin hampaiden 16 

pinta liukenee. Liukenemista tapahtuu, kun suun pH laskee alle arvon 4. Jos pH laskee arvoon 3, 17 

liukeneminen kymmenkertaistuu. Jos pH muuttuu arvosta 4 arvoon 2, liukeneminen satakertaistuu. 18 

Virvoitusjuomien, mehujen, myös täysmehujen, energiajuomien, siiderien ja viinien pH vaihtelee 19 

tyypillisesti välillä 3–4, mutta yksittäisen tuotteen pH voi olla alle 3 (Kuva 2). Pitkälle edennyt eroosio 20 

aiheuttaa hampaiden vihlomista ja kipua. Eroosiovaurioiden hoito on vaativaa ja kallistakin, jos menetetyn 21 

hammaskudoksen määrä on suuri.  22 

 Kuva 2. Juomien happomittari 23 
 24 
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Sokeria sisältävät happamat virvoitus-, energia- ja urheilujuomat aiheuttavat sekä hampaiden reikiintymistä 1 

että eroosiota. Myös sokerittomat, keinotekoisesti makeutetut juomat sekä erilaiset maustetut vedet, niin 2 

kutsutut hyvinvointivedet tai makuvedet, altistavat eroosiolle, sillä niistä suurin osa on happamia. 3 

Happamista juomista hapanmaitovalmisteet, piimä, maustamaton jugurtti, eivät aiheuta eroosiota, koska 4 

niissä on kalsiumia. Myöskään kahvi tai maustamaton musta, vihreä tai valkoinen tee eivätkä 5 

maustamattomat, pelkästään hiilihappoa sisältävät kivennäisvedet aiheuta eroosiota.  6 

Alkoholin käyttö saa suun bakteeriston tuottamaan asetaldehydia, joka lisää suusyövän riskiä, erityisesti 7 

tupakkatuotteiden kanssa käytettynä. 8 

Eräät sairaudet, kuten syömishäiriöt ja refluksitauti, voivat myös aiheuttaa eroosiota silloin, kun suu altistuu 9 

toistuvasti hapoille joko oksentamisen tai mahahapon takaisinvirtauksen vuoksi. Monet lääkkeet voivat 10 

aiheuttaa syljenerityksen vähenemistä ja siten suun kuivuutta. Kun sylki ei huuhtele suuta, happo jää 11 

vaikuttamaan suuhun pidemmäksi aikaa. Tällöin on erittäin tärkeää, että hampaita suojaavaa sylkeä ei 12 

korvata makeilla tai happamilla juomilla, vaan suuta kostutetaan vedellä tai apteekista saatavilla, suun 13 

kostutukseen tarkoitetuilla suihkeilla ja geeleillä.  14 

Suusairauksia ehkäistään terveellisillä ruokailutottumuksilla ja säännöllisellä hampaiden puhdistamisella, 15 

joihin kuuluvat: 16 

● säännöllinen ruokailurytmi 17 

● ksylitolituotteiden käyttö aterian tai välipalan jälkeen  18 

● vesi janojuomana  19 

● ei napostelua ja juomien lipittelyä aterioiden tai välipalojen välillä 20 

● alkoholia kohtuudella 21 

● hampaiden huolellinen harjaus fluorihammastahnalla kaksi kertaa päivässä – aamuin illoin.  22 

 23 

Lähteet: 24 

www.kaypahoito.fi (Karies, Suusyöpä, Syömishäiriöt) 25 

Reddy et al. JADA 2016  26 

27 

http://www.kaypahoito.fi/
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7 Lukio- ja ammatillinen koulutus ja ruokailu – säädöspohja 1 

 2 

7.1 Oikeus maksuttomaan ateriaan 3 

Toisen asteen koulutus tarkoittaa peruskoulun jälkeisiä opintoja lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. 4 

Lukiolaki (714/2018) 35§ ja Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 100§ oikeuttavat maksuttomaan 5 

ruokailuun toisen asteen opintojen loppuun. Voimassa oleva koululainsäädäntö tulee lukiokoulutuksen 6 

osalta voimaan 1.8.2019 ja ammatillisen koulutuksen osalta laki astui voimaan 1.1.2018. (Ks. tietolaatikko 7 

säädöksistä, s. 55). 8 

Nosto: Maksuton ruokailu koskee toisella asteella 9 

-  lukioiden opiskelijoita 10 

-  päätoimisessa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelevia opiskelijoita 11 

-  valmentavassa koulutuksessa (VALMA ja TELMA ) opiskelevia opiskelijoita. 12 

 13 

Nosto: Muiden opiskelijoiden ruokailu 14 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinto: Ammatti- ja erikoisammattitutkintoa opiskelevat 15 

nuoret ja aikuiset eivät ole oikeutettuja maksuttomaan ateriaan. Opiskelijoilla on 16 

mahdollisuus ostaa opiskelijahintainen ateria oppilaitoksesta, jossa he opiskelevat. Aterian 17 

hinnan määrittelee ateriapalveluita oppilaitoksessa tarjoava toimija. Opiskelijoilla ei ole 18 

mahdollisuutta Kelan tukemaan ateriaetuun.  19 

Työvoimakoulutus: Työvoimakoulutuksessa opiskelijat saavat kulukorvauksen 20 

koulupäivinä. He eivät saa maksutonta ateriaa.  21 

Oppisopimuskoulutus: Oppisopimuskoulutus perustuu työsopimukseen ja 22 

oppisopimusopiskelijat maksavat ruokailunsa itse. 23 

 24 

Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelijat suorittajat opintojaan henkilökohtaisen 25 

opiskelusuunnitelman mukaisesti. Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa 26 

koulutuksessa opiskelija on oikeutettu maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan 27 

henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen 28 

järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa.  29 

 30 

Oppimisympäristöt voivat olla vaihtelevia: eri oppilaitoksia (esim. kahden tutkinnon opiskelijat), eri 31 

oppimismuotoja (esim. monimuoto- ja etäopiskelu, verkko-opinnot ja projektioppiminen)  ja työelämässä 32 

oppiminen. Opiskelijalla on oikeus myös muuhun maksuttomaan päivittäiseen ruokailuun koulutuksessa, 33 

joka on järjestämisluvan mukaisesti järjestetty sisäoppilaitosmuotoisesti sekä valtioneuvoston asetuksella15 34 

säädettävissä perustutkinnoissa, joissa osaamisen hankkiminen edellyttää läsnäoloa koulutuksen järjestäjän 35 

osoittamassa koulutuspaikassa tavanomaista työpäivää pidemmän ajan. 36 

                                                           
15 Luonnos muutoksesta Valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta (673/2017)  
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Työelämässä oppiminen – koulutussopimuksen aikainen ruokailu 1 

Perustutkintoa opiskelevalla ja valmentavassa koulutuksessa olevalla opiskelijalla on oikeus maksuttomaan 2 

ateriaan silloin, kun hän on työelämässä oppimisessa koulutussopimuksella. Koska koulutuksen järjestäjien 3 

toiminta-alueet ovat hyvin erilaisia, on myös hyvin erilaisia tapoja hoitaa lain velvoite.  4 

Tämä voi tapahtua: 5 

• Tarjoamalla opiskelijalle mahdollisuus tulla ruokailemaan oppilaitoksen eri opetuspisteisiin. 6 

• Tarjoamalla mahdollisuus ruokailla työpaikalla, mikäli työpaikalla järjestetään ruokailu. Tämä voi 7 

tapahtua joko työpaikan tarjoamana tai oppilaitos voi maksaa työpaikalle opiskelijan ruokailusta.  8 

            - koulutussopimuksen sopimuspohjaan kirjataan opiskelijalle maksuttoman aterian  9 

              järjestelytavat ja mahdollinen ateriakorvauksen maksaminen suoraan työnantajalle/ 10 

              yritykselle.  11 

• Maksamalla opiskelijalle päivittäinen ruokaraha, jolloin opiskelija itse hoitaa ruokailunsa.  12 

• Antamalla opiskelijalle päivittäiset eväät/mukaan noudettava lounas. 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 
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 1 

TIETOLAATIKKO 

Lukiolaki - § - lukioasetus § 

Eduskunta hyväksyi 21.6.2018 lukiolain (714/2018). Laki tulee voimaan 1.8.2019 ja samalla 
kumotaan vanha lukiolaki (629/1998).  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180714 

 

Opintososiaaliset edut (35 §)  

Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan 
niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen 
järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Koulutuksessa, joka on 4 §:n 2 momentin 
perusteella järjestetty sisäoppilaitosmuotoisesti, opiskelijalla on lisäksi oikeus muuhun 
riittävään päivittäiseen ruokailuun. 

Ruokailua koskeva säädös ei ole muuttunut uudessa lukiolaissa. 

 

Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta  

Lähde: 531/2017 Laki ammatillisesta koulutuksesta (voimaan 1.1.2018)  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531 

 

Oikeus maksuttomaan ruokailuun (100 §) 

Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on 
oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän 
osoittamassa koulutuspaikassa.  

Opiskelijalla on edellä säädetyn lisäksi oikeus myös muuhun maksuttomaan päivittäiseen 
ruokailuun koulutuksessa, joka on järjestämisluvan mukaisesti järjestetty 
sisäoppilaitosmuotoisesti sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävissä 
perustutkinnoissa, joissa osaamisen hankkiminen edellyttää läsnäoloa koulutuksen 
järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa tavanomaista työpäivää pidemmän ajan. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta oppisopimuskoulutuksessa, 
työvoimakoulutuksessa eikä henkilöstökoulutuksessa olevaan opiskelijaan.  

Opintojen päätoimisuuteen sovelletaan, mitä opintotukilain (65/1994) 5 a §:ssä säädetään 
päätoimisista opinnoista. 

 

Luonnos muutoksesta Valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta 
(673/2017). Ammatillisessa koulutuksessa, joissa koulupäivät venyvät normaalia työpäivää 
pidemmiksi, opiskelijoilla on oikeus lisäateriaan.  

 

Opintotuen myöntämisen yleiset edellytykset (Opintotukilaki 65/1994 5 a §)  

Päätoimista on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen koulutus, jonka 
tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan taikka ammatilliseen 
koulutukseen valmentavan koulutuksen tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan 
koulutuksen suorittaminen. Ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai mainittujen 
tutkintojen osien suorittaminen on päätoimista, jos opiskelijan henkilökohtaisessa 
osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovittu opintojen laajuus on vähintään 4,5 
osaamispistettä opiskelukuukautta kohti. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531
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7.2 Terveyttä edistävä ruokailu lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa 1 

 2 

Lukiokoulutus 3 

Nuorille tarkoitetusta lukiokoulutuksesta säädetään lukion opetussuunnitelman perusteissa (luonnos 2019, 4 

linkki vuoden 2019 versioon). Tavoitteena on paitsi edistää oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten 5 

sisältöjen hallintaa myös kehittää laaja-alaista osaamista. Laaja-alaisena osaamisena lukio-opinnoissa 6 

kehitetään mm. opiskelijan hyvinvointiosaamista. Lisäksi lukion toimintakulttuuria määritettäessä 7 

opetussuunnitelmassa ruokailu säädetään olevan osa opiskelijoiden hyvinvointia edistävää 8 

toimintakulttuuria. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa hyvinvointiaan tukevia ja iloa 9 

tuottavia asioita, yhteisöjä ja toimintatapoja. Hän toimii aktiivisesti oman ja toisten hyvinvoinnin ja 10 

turvallisuuden hyväksi. Lukio-opinnoissa tutustutaan myös yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin ja globaaleihin 11 

keinoihin, joiden avulla edistetään yhteisöjen ja ekosysteemien hyvinvointia. Opiskelijoille tarjotaan 12 

mahdollisuus toimia ja oppia yhdessä. (Otteet LOPS luonnos 2019) Päivittäiset ruokailutilanteet ovat 13 

luontevia ympäristöjä saavuttaa nämä tavoitteet ja kehittää hyvinvointiosaamista.   14 

Ruokaan ja ravitsemukseen liittyvät opinnot sisältyvät lukiossa yhtenä osana, sisällöllisesti laajaan 15 

terveystiedon kurssiin sekä opintojen orientaatiojaksoon. Joissakin lukioissa voidaan suorittaa myös 16 

kotitalouden diplomi.  17 

Ammatillisen perustutkinnon yhteiset tutkinnonosat  18 

Ammatillisen perustutkinnon yhteisessä ”Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen” -tutkinnon osassa 19 

opiskelija laatii itseään koskevan toteuttamiskelpoisen suunnitelman oman terveytensä ja hyvinvointinsa 20 

edistämiseksi ottaen siinä huomioon mm. liikunnan, ravitsemuksen, palautumisen, unen, mielen 21 

hyvinvoinnin, tupakoimattomuuden (sis. kaikki nikotiinituotteet) ja päihteettömyyden, seksuaaliterveyden 22 

sekä ihmissuhteiden merkityksen päivittäisissä toiminnoissa. 23 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221362/reformi/tutkinnonosat/4226042#osaalue3711504 24 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa oppilaitos päättää opetuksen sisällöistä valiten esimerkiksi 25 

seuraavista:  26 

- ruokailua ja kestävyyttä koskevien kysymysten sisällyttäminen soveltuvin osin eri oppiaineisiin  27 

- ruokaosaamisen syventäminen: tiedot, taidot ja sisäistynyt oma toiminta jatkumona perusopetuksesta  28 

- opiskelijoiden itseohjautuvuuden edistäminen ja tukeminen osallistamisen ja harjaantumisen kautta  29 

- oman terveyden, hyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen ja siihen sitoutuminen omassa toiminnassa 30 

   (yksilöllinen hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma). 31 

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) 32 

Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA)16 tavoitteena on antaa opiskelijalle 33 

valmiuksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä 34 

suorittaa ammatillinen tutkinto. Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp). Ammatilliseen 35 

                                                           
16 Perusteen nimi: Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) Määräyksen diaarinumero: OPH-2658-

2017, Voimaantulo 1.1.2018 

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221362/reformi/tutkinnonosat/4226042
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koulutukseen valmentavassa koulutuksessa laaditaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen osaamisen 1 

kehittämissuunnitelma HOKS ja koulutus muodostuu yksilöllisesti valinnaisista koulutuksen osista. 2 

Koulutussuunnitelman perusteisiin sisältyy koulutuksen osa, jonka nimi on Osallisuuden ja käytännön 3 

taitojen vahvistaminen. Sen laajuus voi olla yksilön tarpeiden mukaisesti 0 - 20 osp. Koulutuksen osan 4 

aikana opiskelija saa valmiuksia omassa elämässä selviytymiseen ja osallisuuteen yhteiskunnassa. Hän 5 

vahvistaa arkielämässä tarvittavia käytännöllisiä tietoja ja taitoja. Opiskelija kehittää kuluttaja- ja 6 

talousosaamistaan ja edistää omaa hyvinvointiaan terveellisten ruokailutottumusten ja elämäntapojen 7 

avulla. Hän osaa huolehtia omasta toimintakyvystään ja tietää, kuinka voi viettää vapaa-aikansa omaa 8 

hyvinvointiaan edistävällä tavalla. Opiskelija on tietoinen taiteen, kulttuurin, kädentaitojen ja liikunnan 9 

harrastamisen sekä sosiaalisista suhteista huolehtimisen merkityksestä terveyttä ja hyvinvointia tukevana 10 

voimavarana. 11 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutus (TELMA) 12 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutus (TELMA-koulutus)17 antaa sairauden tai vamman 13 

vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista 14 

opetusta ja ohjausta. Koulutuksen tavoitteena on pääsääntöisesti muu opiskelijan jatkosuunnitelma kuin 15 

ammatillisen tutkinnon suorittaminen. Tavoitteena on, että opiskelija löytää työn ja toimeentulon, 16 

asumisen, vapaa-ajan ja kuntoutumisen osalta ratkaisun hyvään ja ja toimintakyvyn mukaiseen itsenäiseen 17 

elämään. Koulutuksen laajuus on 60 osp ja koulutus muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista. 18 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen osan Ammatillisen toimintakyvyn vahvistaminen 19 

(0 - 25 osp) osassa Arjen käytännön taidot osaamistavoitteisiin kuuluu mm., että opiskelija suunnittelee ja 20 

valmistaa kykyjensä mukaisesti terveellistä ruokaa sekä edistää omaa hyvinvointiaan oikeiden 21 

ruokailutottumusten avulla. 22 

 23 

7.3 Ruokailu sisäoppilaitoksessa tai asuntolassa asuville opiskelijoille 24 

Opiskelijan on oikeus päivärytmin mukaisiin aterioihin oppilaskodeissa ja sisäoppilaitoksissa (esimerkiksi 25 

maatalous- ja metsäala ja koulukodit ja sisäoppilaitokset). Kun asuntolassa tarjotaan ruokaa, se 26 

suunnitellaan ruokailusuosituksen mukaisesti. Päivärytmin mukaisilla aterioilla tarkoitetaan aamiaista, 27 

lounasta, välipalaa, päivällistä ja iltapalaa.  28 

Tietolaatikko: ”Sisäoppilaitoksissa on oikeus myös muuhun ruokailuun” (esim. päivällinen, iltapala) 29 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 100 §, 103§ ja 104§ (järjestyssäännöt). 30 

Osa toisen asteen koulutuksen järjestäjistä tarjoaa asuntolatoimintaa. Asuntoloita on lähinnä alueilla tai 31 

aloilla, joissa opiskelijalle on pitkät välimatkat. Osassa asuntoloita tarjotaan opiskelupäivään kuuluvan 32 

lounaan lisäksi muita aterioita tai opiskelija voi ostaa näitä edulliseen hintaan. Osassa asuntoloita 33 

                                                           
17 Perusteen nimi: Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) Määräyksen diaarinumero: OPH-

2659-2017 Voimaantulo 1.1.2018 
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asuntolaohjaaja tukee opiskelijoita ruuanvalmistuksessa tarvittaessa tai yhdessä valmistetaan päiväruoka 1 

esimerkiksi kerran viikossa.   2 

  3 
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LIITE 1 Tarjouspyynnön/kilpailuttamismateriaalin rakenne    1 

 2 

Päädokumentti: tarjouspyyntö (sisältää hankintateknisen puolen, esim. vaatimukset tarjoajan taustoista ja 3 

vertailuperusteet)  4 

o Tarjouspyynnön liite 1: Palvelukuvaus 5 

o Tarjouspyynnön liite 2: Sopimusluonnos 6 

o Muut tarjouspyynnön liitteet   7 

Palvelukuvaus on tärkein dokumentti, johon sisältyvät seuraavat keskeiset asiat: 8 

o Palvelun nimi 9 

o Palvelukohde ja asiakasryhmät 10 

o Palvelun tavoite 11 

o Palvelun sisältö 12 

- ravitsemussuositus ja ravitsemuslaatu 13 

- tilaajan linjaukset 14 

- aterian sisältö 15 

--- aterioiden osat 16 

--- ravintosisältö 17 

--- pääraaka-aineiden vaihtelevuus ja esiintymistiheys 18 

--- ruokalajivalikoima 19 

--- ruokalistan suunnittelun periaatteet  20 

--- annoskoko 21 

--- eritysruokavaliot 22 

--- välitystuotteet 23 

--- aterioita korvaavat eväät 24 

--- juhlapyhät, teemat 25 

--- omavalvonta ja elintarviketurvallisuus 26 

--- tuotetietojen ylläpito 27 

--- asiakasruokalista 28 

--- EU:n koulujakeluohjelma  29 

o Ruoan jakelu, ruokailuajat ja tarjoaminen 30 

o Muut ateriat ja palvelut 31 

o Tilaaminen 32 

o Toimitus 33 

o Tilat, laitteet ja astiat 34 

o Hinnoittelu ja laskutus 35 

o Ympäristöasiat/vastuullisuuskriteerit 36 

o Osapuolten yhteistyö  37 

o Laadun seuranta, ravintosisältölaskennan toteuttaminen (ohjelma) ja raportointi  38 

o Palveluntuottajan henkilöstö ja sijaistus 39 

o Poikkeusjärjestelyt 40 

o Raportointi 41 

 42 


