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Pyhäjoen ruokapalveluiden Saaren koulun keskuskeittiö tuottaa koululaisille hyvää 
ja terveellistä ruokaa. Keittiöltä valmistuu lähes 600 koululounasta päivittäin. Asia-
kaskunta on esikoulusta lukion päättäviin. Koululounasta viedään keskuskeittiöltä 
kolmeen jakelukeittiöön, joissa on noin 200 syöjää.   

Työn tavoitteena oli tehdä kuuden viikon kiertävä ruokalista Sydänmerkki-kriteereitä 
noudattaen. Maunon ja Lipren (2008, 25–26) mukaan ruokalistan suunnittelussa 
käytettiin systemaattista suunnittelua. Joka päivälle kuudeksi viikoksi suunniteltiin 
lounasruokakokonaisuus.  

Saaren koulun olemassa olevaan ruokalistaan tehtiin muutoksia, jotta raaka-aine 
kierto olisi parempi ja Sydänmerkki-kriteerit täyttyvät. Kuuden viikon listalle tehtiin 
valmiiksi kuusi ruokaohjetta, jotka täyttävät Sydänmerkin suola- ja rasvakriteerin. Eri 
aterianosat tarkastettiin kriteerien mukaiseksi. Jamix-tuotannonohjaus ohjelmalla 
tehtiin olemassa olevista ohjeista Sydänmerkki kriteerien mukaiset.  

Kehittämistyön osiossa valmistettiin toimiva kuuden viikon ruokalistan, jossa huomi-
oitiin oppilaiden ja työntekijöiden toiveet. Ruokalistan pohjana käytettiin Maunon & 
Lipren (2008, 25-27) ruokalistan suunnittelun pohjaa. Näin saatiin hyvä raaka-aine- 
ja ruokalajiryhmäkierto. Sydänmerkki tuotteita ja Sydänmerkki-kriteerien noudatta-
via tuotteita oli jo käytössä hyvin. Ohjeita tarkasteltiin JAMIX-tuotannonohjaus oh-
jelmalla, jolla Sydänmerkin suola- ja rasvakriteerit saatiin toivotunlaiseksi.  

Pyhäjoen kunta haluaa kehittää lasten kouluruokailua terveellisen suuntaan. Pyhä-
joen kunta on myös mukana Seinäjoella Lihavuus laskuun-ohjelman mallinnushank-
keessa.  Kunta haluaa kehittää lapsille hyvän ja terveellisen tulevaisuuden.      

Avainsanat: ruokalistat, ravitsemuskasvatus, ravitsemussuositukset, ravitsemus-
käyttäytyminen, kouluruoka  
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The objective of the work was to make a rotating menu for six weeks following the 
Heart Label criteria.  According to Mauno and Lipren (2008, 25 –26) systematic 
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a six-week period.  

In the existing menu of the school (Saaren koulu) in Pyhäjoki the changes were 
made so that the circulation of the raw materials would be better and the Heart Label 
criteria would be fulfilled. Six recipes in accordance with the salt and fat criteria were 
planned and compiled for the menu. The existing recipes were modified according 
to the Heart Label criteria with the help of Jamix production control program. 

This development work resulted in a six-week rotating menu based on the pupils´ 
and personnel´s wishes.  Mauno & Lipren (2008 25-27) was used as a basis for the 
planning of the menu. Thus, a good raw material and dish group circulation was 
obtained. The school already had some Heart Symbol products and products fol-
lowing the Heart Symbol criteria in its use. Finally, the recipes were examined with 
Jamix program.  
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1 JOHDANTO  

Koululounas on usealle koululaiselle ainoita lämpimiä ruokia päivän aikana. Sen pi-

täisi kattaa 1/3 koko päivän energiansaannista. Tämän vuoksi on tärkeä, että ruo-

kalista on houkutteleva ja lasten mieleen, jotta ruokaa syötäisiin koulussa. Uudet 

kouluruokasuositukset (2017) ovat tuoneet listoille kasviruokapäivän. 

Sydänmerkki-ateria on noussut Suomessa suosituksi tavaksi valmistaa koululou-

nasta. Useat kunnat ovat lähteneet mukaan projektiin, jossa halutaan tarjota lapsille 

hyvää, maittavaa ja ravitsemuksellisesti oikeanlaista ruokaa. Sydänmerkki-ateri-

assa huomioidaan oikeanlaiset ravitsemussuositukset (Sydänliitto, e. [Viitattu 

11.3.2019].) 

Sydänmerkki-ateria on ateriakokonaisuus, johon kuuluu pääruoka salaatteineen, li-

säkkeet eli leipä ja levite, öljyinen salaatinkastike ja ruokajuoma. Ateriakokonaisuus 

on monipuolinen kokonaisuus, missä ravitsemuslaatu on tarkkaan mietitty. Sydän-

merkkiruuassa energia ja ravintoaineet ovat oikeanlaisessa suhteessa. Sydänmerk-

kipäivänäkin saa olla tarjolla esim. rasvaisempaa juustoa tai maitoa. Tärkeintä on, 

että terveellisiä vaihtoehtoja löytyy ja niitä on aina tarjolla (Sydänliitto, e. [Viitattu 

11.3.2019].)  

Kehittämistyöosiossa suunniteltiin Pyhäjoen kunnan koulun ruokapalvelujen kier-

tävä kuuden viikon ruokalista Sydänmerkki-kriteerit huomioiden.   

1.1 Rajaukset 

Työ on käytännöllinen kehittämistyö. Teorian pääosissa ovat ruokasuositukset kou-

lulaisille, Sydänmerkki-kriteerit ja kiertävän ruokalistan suunnittelu ja sen tekemi-

nen. Työssä on teoria- ja tuotososa. Työ koskee vain Saaren koulun keskuskeittiötä 

ja sen kolmea jakelukeittiötä. Työ rajataan kuuden viikon kiertävään ruokalistaan, 

jossa on kuusi Sydänmerkki-ateriaa ohjeineen jokaiselle viikolle ja huomioiden Sy-

dänmerkki-kriteerit eri aterian osissa. Työssä käytetään Jamix-tuotannon ohjausjär-

jestelmää ja valmiita ohjeita olemassa olevasta ruokalistasta. 
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1.2 Tavoitteet 

Työn tavoitteena oli tehdä Pyhäjoen kunnan koulujen ruokapalveluille toimiva kuu-

den viikon ruokalista, koska niissä on huomioitu Sydänmerkki-kriteerit ja eri raaka-

aineiden kierto. Tavoitteena oli tehdä pääruoille ohjeet tuotannonohjaukseen suun-

natulla Jamix-ohjelmalla. Samalla tarkastetaan valmiiden tuotteiden soveltuvuutta 

ja tarvittaessa vaihdetaan kriteerit noudattavaan tuotteeseen. Ohjeiden tulee olla 

vakioidut, jossa on ravintosisältö laskettu, jotta voidaan hakea Sydänmerkkiä myö-

hemmin. Valmiiksi saadaan joka viikolle yksi ohje. (Sydänliitto, e. [Viitattu 

17.4.2019].)  

Tavoitteena on syksyllä jakaa tietoa valmiilla Sydänliiton materiaaleilla koululaisille, 

perheille ja opettajille Sydänmerkistä ja sen eduista. 

1.3 Toimeksiantaja 

Pyhäjoki sijaitsee pohjois-pohjanmaalla. Kylässä on noin 3200 asukasta. Pyhäjoen 

kunnan palveluksessa työskentelee yhteensä 170 henkilöä. Keski-ikä on noin 46 

vuotta.  Ruokapalveluiden alaisuudessa toimii 9 ravitsemustyöntekijää sekä 1 ruo-

kapalvelupäällikkö 

Pyhäjoen koulujen keskuskeittiönä toimii Saaren koulun keittiö, josta ruoka lähtee 

kolmeen sivukylän kouluun cook & serve -menetelmällä valmistettuna. Oppilas-

määrä on noin 550.  Pyhäjoki on yhtenä osana kuutoskuntia, joka muodostuu kuu-

desta ympäristökunnasta. Kuutoskunnilla on hankintarengas, jossa he päättävät 

hankintoihin liittyvistä asioista.  

Pyhäjoen kunta haluaa kehittää koululounasta terveellisempään suuntaan otta-

malla käyttöönsä Sydänmerkki-aterian mukaisen koululounaan. Olen tekemässä 

kunnan ja työntekijöiden kanssa yhteistyönä tätä projektia. Samalla henkilökunta ja 

oppilaat saavat tietoa Sydänmerkistä. Yhdessä keittiöhenkilökunnan kanssa vali-

taan sopivat tuotteet kouluruokailuun. 
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2 KOULULAISTEN RUOKAILU 

2.1 Kouluruokasuositukset 

Perusopetuslaki velvoittaa järjestämään kouluruokailun, joka on järjestetty ja oh-

jattu asianmukaisesti sekä on täysipainoinen maksuton ateria. Kun opetussuunni-

telma edellyttää opiskelijan läsnäoloa on ruokailu järjestettävä. Täysipainoinen ate-

ria on monipuolinen ja ravitsemussuositusten mukainen sekä tarjottu asianmukai-

sesti. Tavoitteet eivät toteudu, jos ruokailijat eivät syö aterianosia kokonaan. (Lintu-

kangas ym. 2007, 21.) 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisema Syödään ja opitaan yhdessä – Kou-

luruokasuositukset (2017) tukevat säädösten edellyttämää täysipainoista maksu-

tonta ruokailua esiopetuksessa ja peruskouluissa. Suosituksilla on tavoitteena ter-

veyden edistäminen ja kouluruokailusuosituksien noudattaminen kaikissa Suomen 

kouluissa. 

2.2 Onnistunut ruokailu 

Hyvinvointioppimista on ruokailu kotona ja koulussa, mikä sisältää arjen rytmin ja 

ajankäytön hallintaa. Vuorovaikutustaidot, ruokaympäristö, mielen ja elimistön ha-

vaitseminen, tulkinta ja ilmaisu. Hyvinvointioppimista voidaan oppia ja kehittää yh-

dessä ikäryhmän kanssa ja aikuisten ohjauksessa tapahtuvissa vuorovaikutustilan-

teissa. Hyvinvointioppimisen prosessi on elinikäinen – varhaislapsuudesta vanhuu-

teen (THL 2017, 13.) Lapselle ja nuorelle elimistön nopea kasvu, psyykkisen kehi-

tyksen vaihe tapahtuu peruskoulun aikana, mikä on sen vuoksi merkittävä prosessi 

hyvinvointioppimisessa. Lapsi kasvaa nuoreksi aikuiseksi ja on omien valintojen tie-

toinen toimija. Aikuisilta lapsi oppii ruokailutottumuksista, arvoista ja asenteista, 

minkä vuoksi aikuiset ovat suuressa osassa esimerkkien näyttäjinä kotona ja kou-

lussa. Tämän vuoksi opetus-, ruokapalvelu- ja terveyden-huoltohenkilökunta ovat 

kouluyhteisössä toimivia aikuisia, joilla on kasvatusvastuu opettajina ja kasvattajina. 

Hyvinvointioppimisen kokonaisuuden muodostavat kouluympäristössä eri oppiai-

neet, kouluruokailu ja elintapaohjaus kouluterveydenhuollossa. Sillä vahvistetaan 
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lapsen ruokatajun kehittymistä ja samalla se sisältää peruskoulun mittaisen ruoka-

kasvatuksen oppimäärän. Kuvassa 1 on tärkeimmät kouluruokailun seikat onnistu-

neeseen ruokailuun. (THL 2017, 13.)   

 

Kuva 1 Onnistunut kouluruokailu (THL 2017, 13). 

2.3 Kouluruokailu 

Perustusopetuslaki takaa päätoimiselle oppilaalle annettavaksi jokaisena koulupäi-

vänä täysipainoisen maksuttoman aterian niinä päivinä, kun opetussuunnitelma sitä 

vaatii (Lintukangas ym. 2007, 21). 

Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laaditaan opetussuunni-

telma kouluille. Opetushallitus määrittelee opetussuunnitelman perusteet opetuksen 

järjestämiselle. Opetussuunnitelmassa määritellään tiedot ja taidot, joita toivotaan 

koulun annettavan seuraaville sukupolville. Oman koulun arvomaailma ja toiminta-

ajatus näkyvät opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelmassa päätetään kasvatus- 

ja opetustyöstä sekä täsmennetään määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä. Kouluruokai-

lun osuus voi olla yhteinen ja yhtenäinen paikallisesti opetussuunnitelmassa. Jotta 

saataisiin yhtenäinen suunnitelma, on opettajien ja muun henkilökunnan laadittava 

se yhteistyössä. Vanhemmilla on oikeus vaikut-taa kasvatustavoitteiden määritte-

lyyn. Oppilaat voidaan osalistaa ja sitouttaa kouluruokailun yhteisiin tavoitteisiin, 

joka alkaa opetussuunnitelman laadinnasta. Tavoitteena on ottaa kouluruokailuun 

terveys- ja ravitsemuskasvatus ja tapakasvatuksen tavoitteet. Kun prosessin laadin-
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taan saadaan mukaan eri tahot, saadaan varmistettua yhteinen näkemys kokonai-

suudesta, toiminnan laadusta ja arviointipohja jatkuvalle kehittämiselle. (Lintukan-

gas ym. 2007, 11.)  

Kun kouluruokailu on kirjattu osaksi opetussuunnitelmaa, yhdistyvät siinä kouluruo-

kailun hallinto, käytäntö ja oppilaiden osallisuus. Silloin keskustelu voi olla rakenta-

vaa ja avointa koulun periaatteista, toimintakulttuurista ja mitä jokapäiväisillä tavoit-

teilla tarkoitetaan. Kirjattuna opetussuunnitelmaan kouluruokailua voidaan pitää oh-

jekirjana, jossa ilmenee keskeiset ajatukset toiminnasta, sisällöstä, toimintatavoista, 

käytännön toteutuksesta, arvioinnista ja muista omista tärkeiksi katsotuista asioista. 

Kouluruokailun tärkeimmät asiat ovat vastata kouluruokailun järjestämisen periaat-

teista, vastuualueista sekä otettava huomioon terveys-, ravitsemus-, ja tapakasva-

tuksen tavoitteet. Toimintasuunnitelmassa voidaan tavoitteet kuvata lyhyesti tarkoi-

tuksen mukaisesti ja käytännönläheisesti. (Lintukangas ym. 2007, 11-12.) 

Opetussuunnitelmassa viitataan tasapainoiseen ja monipuoliseen koululounaa-

seen, kun viitataan täysipainoiseen ateriaan perustusopetuslaissa. Kouluruokailua 

järjestettäessä erityisruokavalioihin ja teemaruokalistoihin sitoudutaan ja peri-aat-

teita tarkennetaan. Perusopetuslaissa ruokailuympäristön olisi hyvä olla viihtyisä ja 

toimiva sekä mahdollistaa rauhalliseen ja kiireettömään ruokailutaukoon. Sillä edis-

tetään oppilaiden terveyttä, kasvua ja kehitystä. Eri teemoilla ja juhlilla lisätään op-

pilaiden tapa- ja juhlakulttuurien tuntemusta ja kannustavat osallistu-maan. (Lintu-

kangas ym. 2007, 12-13.) 

Kunnilla on erilaisia toteutumistapoja ruokapalveluissa. Niillä ei saa olla heikentäviä 

heijastusvaikutuksia kouluruokailun tasa-arvoisuuteen. Kilpailutustilanteissa on 

määriteltävä tarjouspyyntöasiakirjoissa kouluruokailun laatuvaatimukset. Lintukan-

kaan (2007, 19-20) mukaan kuntien taloustilanne on johtamassa lain ja hyvän kehi-

tyksen vastaisiin ratkaisuihin, jossa on vaarana ainutlaatuinen kansanterveyttä, 

sekä tapakulttuuria edistävä kouluruokailun olemassaolo ja kehittyminen. 
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3 SYDÄNMERKKI 

Sydänmerkki on merkkinä tunnettu ja kuluttajien arvostaman brändi, joka vaikut-taa 

vahvasti asiakkaiden ostopäätökseen. Symbolina Sydänmerkki on ainut, joka viestii 

tuotteiden ravitsemuslaadusta. Noin 80 % kuluttajista tunnistaa merkin. (Sydänliitto, 

h. [Viitattu 11.3.2019].) 

Julkisten ruokapalveluiden palveluosaaminen on hyvällä tasolla. Ruokaa osataan 

toteuttaa terveyttä edistävästi. Sydänmerkkin käyttöönottaminen ei lisää ruoan han-

kinta- tai valmistuskustannuksia. Kilpailutus vaiheessa voidaan huomioida jo raaka-

aineiden ja ravitsemuslaadulliset kriteerit. Terveelliseen ruokaan panostaminen, voi 

tuoda kustannussäästöjä kunta tasolla parempien ruokatottumusten, terveellisen 

kuntalaisten sekä sairauksien vähenemisen myötä. Sydänmerkin käyttöönottami-

nen olisi ilmainen investointi tulevaisuuteen. THL:n (2019) arvion mukaan, jos suo-

malaiset vähentäisivät suolan käytön 1 g päivässä, sillä saataisiin säästöjä 70 mil-

joonaa euro/vuosi yhteiskunnan varoista. (Sydänliitto, b. [Viitattu 11.3.2019].) 

3.1 Sydänmerkki-ateria 

Sydänmerkki-ateria on ateriakokonaisuus, johon kuuluvat pääruoka lisäkkeineen. 

Lisäksi leivän ja levitteet, kasvikset, öljyiset salaatinkastikkeet sekä juoman. Ate-

riakokonaisuus on monipuolinen ja ravitsemuslaadultaan oikeanlainen. Sen vuoksi 

lopputulos on paras mahdollinen ruokailijalle. Sydänmerkki-ateriassa energian-

saanti suositukset ja ravintoaineiden oikeanlainen saanti ovat sopivassa suhteessa. 

Sydänmerkki-aterialla ohjataan sopivan kokoisen ja oikean ravitsemussisältöisen 

aterian kokoamiseen. Oikeanlaisella aterialla olla voidaan vähentää aterian jälkeistä 

väsymystä, parantaa työvireyttä ja tarkkaavaisuutta. Sydänmerkki-ateriana sopii lä-

hes kaikille.  

Sydänmerkki-aterialla voidaan tarjota myös ei Sydänmerkkituotteita, jotka eivät 

täytä Sydänmerkki-kriteerejä. Ruokapalvelujentoimijalla ja palveluntilaajalla on pää-

tösvalta tarjottavan ruoan kriteereistä.  Halutessaan joka päivä tarjoiltava syötävä 

voi olla Sydänmerkin mukaista. Silloin jokaisesta aterian osasta on löydyttävät kri-

teerit noudattava vaihtoehto. Sydänmerkkiruokaa voidaan tarjoilla esimerkiksi vain 



13 

 

muutamana päivänä viikossa. Rasvaisempaa maitoa tai suolaisempaa salaatinkas-

tiketta saa olla Sydänmerkkipäivänäkin tarjolla, kunhan löytyy myös se terveellinen 

vaihtoehto ja se on tuotu hyvin esille. (Sydänliitto, c. [Viitattu 11.3.2019]). 

3.2 Sydänmerkki-kriteerit 

Sydänmerkkiä myönnettäessä kiinnitetään huomiota Sydänliiton (a. [Viitattu 

11.3.2019]) määräämiin kriteereihin aterianosissa rasvan määrään ja laatuun sekä 

suolan määrään. Kuitu on tärkeä viljapohjaisissa aterianosissa, leivässä ja energia-

lisäkkeissä. Jokaiselle aterianosalle on omat kriteerinsä. Kriteerit ovat samat kai-

kille. 

3.2.1Suola 

Suola sisältää 40 % natriumia. Natrium on välttämätön elimistölle. Liian suurella nat-

riumin saannilla, on terveyteen epäterveellinen vaikutus, kuten verenpaineen ko-

hoaminen. Natriumin tarve on pieni, jonka saa maidon tai lihan sisältämästä luon-

taisesta natriumista. Lisätyn suolan käytölle ei ole siis perusteita. 2−10 -vuotiaiden 

lapsilla suolan on korkeintaan 3−4 g /vrk. Pehmeässä leivässä lisättyä suolaa saa 

olla enintään 0,7 % ja näkkileivässä 1,2 %. Ammattikeittiöille on jo melko paljon 

tarjolla Sydänmerkkileipää. Lisätty suolaa saadaan ruoanvalmistuksen ja elintarvi-

ketuotannon kautta. Peruselintarvikkeissa ei ole lisättyä suolaa. (Ravitsemuspassi, 

d. [Viitattu 11.3.2019].) 

3.2.2 Rasva 

Rasva on elimistön solujen rakennusaine. Rasva on mukana elintoimintojen sääte-

lyssä, rasvaliukoisten vitamiinien saannin lähteenä sekä siitä saadaan energiaa. 

Rasvoista 2/3 osaa olisi hyvä olla pehmeää rasvaa eli tyydyttymätöntä ja kovaa eli 

tyydyttynyttä vain 1/3. Eläinperäistä rasvaa kutsutaan kovaksi  rasvaksi ja kasvis-
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rasvaa kutsutaan pehmeäksi rasvaksi. Ruokavaliossa on hyvä rasvan kokonais-

määrästä suosia pehmeitä rasvoja. Kuvassa 2 näkyy rasvojen määrät lusikoilla mi-

tattuna, joissa on 4 g pehmeää rasvaa. (Ravitsemuspassi, c. [Viitattu 11.3.2019].) 

 

Kuva 2. Rasvanmäärä (Ravitsemuspassi, c. [Viitattu 11.3.2019].) 

Pehmeää rasvaa saa parhaiten kasviöljyistä, kasvisöljypohjaisista rasvalevitteistä 

ja rasvaisesta kalasta. Pähkinöissä, manteleissa ja siemenissä on runsaasti peh-

meää sisältävää rasvaa. Päivittäin käytettynä pehmeän rasvan lähteitä, saadaan 

riittävästi pehmeitä rasvoja päivässä. Päivän saantisuositukset ovat 6 tl kasvismar-

gariinia (rasvaa 60-70 %), öljypohjaista salaatinkastiketta ½–1 rkl /salaattiannos, lei-

vonnassa ja ruoanvalmistuksessa suositeltavaa on käyttää kasviöljyä, juoksevaa 

margariinia tai pehmeää rasia margariinia (60 %). Kalaa suositellaan syötävän 2–3 

kertaa viikossa. Myös kasvikunnassa on kovaa rasvaa sisältäviä raaka-aineita, ku-

ten kookos- ja palmuöljy sekä palmuöljy. Myös näiden rasvojen kova rasva suuren-

taa veren kolesterolipitoisuutta ja haittaa normaalia sokeriaineenvaihduntaa. (Ravit-

semuspassi, c. [Viitattu 11.3.2019]). 

3.2.3 Kuitu 

Leipä on paras kuidun lähde. Täysjyväleipä on paras vaihtoehto, jossa on kuitua 

vähintään 6 g/100 g. Täysjyväleivässä on 50 % täysviljaa eli kokonaisista jyvistä 
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jauhettua jauhoa. Ruisleipä on hyvä kuidun lähde, joka kuuluu suomalaiseen ruo-

kavalioon, kuten myös näkkileipä. Korkeimmillaan leivän kuitupitoisuus voi olla jopa 

15 g/100 g. Taulukossa 1 on kuidun määriä eri leivissä. Aterialla tarjoillaan 1-2 vii-

paletta runsaskuituista, vähäsuolaista leipää. (Ravitsemuspassi, b. [Viitattu 

11.3.2019].) 

Taulukko 1. Kuidun määrä eri leivissä. (Ravitsemuspassi, b. [Viitattu 11.3.2019]). 

 

Päivittäinen kuidun saantisuositus täyttyy leivällä, puurolla, myslillä tai täysjyvä-vil-

jatuotteilla usealla päivän aterialla ja kun lisää vielä runsaasti kasviksia. Vilja-val-

misteita suositellaan noin 6 annosta (yksi annos leipäviipale tai 1 dl keitettynä täys-

jyvälisäkettä päivässä). Kasviksista ei saa yhtä hyvin kuitua, kuin leivästä. Kasvik-

sissa on 2–3 g/100 g kuitua. Vihanneksissa, perunassa, marjoissa ja hedelmissä on 

vain kuitua 1–2 g/100 g. (Ravitsemuspassi, b. [Viitattu 11.3.2019].) 

3.3 Sydänmerkki-aterian myöntämisperusteet 

Tarkastelu Sydänmerkkiä kohtaan lähtee tarjonnan tarkastelulla, löytyykö omasta 

valikoimasta kriteerit täyttävää tarjontaa. Vaiheen voi myös ohittaa ja käyttää Sy-

dänmerkki sivustolta löytyviä ruokaohjeita ja Sydänmerkkituotteita. Kun tarjonta on 

kunnossa, voidaan hakea käyttöoikeutta Sydänmerkin käyttämiselle. Perehdytään 

ja perehdytetään Sydänmerkkiin sekä suunnitellaan asiakasviestintä. (Sydänliitto, 

e. [Viitattu 17.4.2019].) 

Sydänliiton extranetissä syötetään omat aterianosat, jossa Sydänliitto tarkastaa ne 

ja myöntää Sydänmerkin käyttöoikeuden aterianosille, jotka täyttävät mainitut vaa-

timukset. Hakemukseen kuvataan Sydänmerkin mukainen tarjonta. Sydän-merkin 
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verkkosivuilla tulee tieto, milloin tarjonta voi alkaa. Aloitusvaiheeseen voi lähteä sup-

pealla reseptivalikoimalla, joka täydentyy ajan kanssa. Uusia aterianosia voi lisätä 

extranetissä milloin tahansa. 

3.4 Tarjonnan tarkastelu 

Tarjonta tarkastellaan Sydänmerkki-kriteerien avulla. Ruokapalvelutoimija tarkastaa 

omasta tarjonnastaan kriteerit täyttäviä aterian osia. Sydänmerkki-ateriaksi voidaan 

kutsua ateriaa, kun siitä löytyvät kaikki kriteerien mukaiset aterian osat. Jos kaikki 

aterian osat eivät ole kriteerin mukaisia, sitä ei voi kutsua silloin kriteerin mukaiseksi 

ateriaksi.  

• Pääruoka lisäkkeineen 

• Leipä ja levitteet 

• Kasvikset, salaatit ja salaatinkastikkeet 

• Ruokajuoma 

Pääruoasta on löydyttävä valmiit vakioidut ohjeet, jossa näkyvät ravintosisällöt. Sy-

dänliitto tarjoaa myös laskentapalvelua vakioiduista ohjeista. Sydänmerkin mukaiset 

tuotteet ovat aina sopivia Sydänmerkki-aterian osiksi. Lisäkkeissä on myös oltava 

kriteerin mukaiset vakioidut ohjeet ja ravintosisältö. (Sydänliitto, e. [Viitattu 

11.3.2019].) 

3.5  Pääruoka 

Pääruoissa myöntämisperusteet vaihtelevat erilaisissa ruoissa. Esimerkiksi jauheli-

hakeittoa syödään jauhelihakastiketta enemmän. Sen vuoksi keittojen rasva- ja suo-

lakriteerit ovat tiukemmat. (Sydänliitto, a. [Viitattu 11.3.2019].) 
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Taulukko 2 Pääruokien kriteerit (Sydänliitto, a. [viitattu 11.3.2019]). 

 

Kriteerit koskevat aina valmista ruokaa. Suluissa merkityt luvut (taulukko 2) ovat 

kalalle, koska kala sisältää paljon hyvää rasvaa. Tyydyttynyttä rasvaa saa olla, 

mutta määrän pitää olla kohtuullinen. Suolan laskemisessa huomioidaan luontainen 

natriumin ja lisätyn suolan määrä. Keittoruoissa suolaa saa olla 0,7 % ja laatikko-

ruoissa 0,75 %.  Kappaleruoissa ja kastikkeissa soveltuvat kriteerit täyttävät tuot-

teet. Jos toinen sisältää enemmän suolaa tai rasvaa, arvioidaan kokonaisuuden ra-

vintoarvo. Kappaletuotteen rasva- ja suolamäärästä otetaan 70 % ja lisätään kas-

tikkeen rasva- ja suolamäärästä 30 %. 

Sydänmerkkituotteet ovat aina sopivia Sydänmerkki-aterioissa, vaikka tuotteen suo-

lan tai rasvan määrä olisi Sydänmerkki-aterian kriteereitä korkeampi. Sydänmerkki-

tuotteiden vaihtoehdoksi käyvät elintarvikkeet, jotka sisältävät vähempisuolaa tai 

runsaasti kuitua, vaikka tuotteilla ei olisi Sydänmerkkiä. Sydänmerkkituotteiden 

käyttö ei ole siis pakollista. (Sydänliitto, a. [Viitattu 11.3.2019].) 
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3.5.1 Pääruokalisäkkeet 

Pääruokalisäkkeet ovat pääruokakastikkeiden ja kappaleruokien kanssa tarjottavia 

peruna- ja viljapohjaisia lisäkkeitä. Energialisäkkeen sijaan asiakas voi valita halu-

tessaan kypsennettyjä kasviksia. Taulukossa 3 on ravintosisällöt pääruokalisäk-

keistä ja niiden kriteerit. 

Taulukko 3 pääruokalisäkkeiden kriteerit (Sydänliitto, f. [Viitattu 11.3.2019]) 

 

Pääruokalisäkkeiden kriteerien mukainen kuitupitoisuus 3-6 %. Sydänmerkki-ateri-

alla hyväksyttävä kuidun määrä täysjyväriisillä on 3 %. Energialisäkkeissä rasvaa 

voi käyttää, mutta tyydyttyneen rasvan määrän on pysyttävä kriteerien sallimissa 

rajoissa. Suolan määrä saa olla enintään 0,5 % perunalisäkkeillä. Suositeltava taso 

on 0,3 % kriteerien noudattamisen edetessä. (Sydänliitto, f. [Viitattu 11.3.2019].) 

3.5.2 Muut lisäkkeet 

Muut lisäkkeet sisältävät leivän levitteineen sekä salaatin kastikkeineen sekä ruo-

kajuoma. Taulukossa 4 on muiden lisäkkeiden suola, kuidun ja rasvan määrä. 
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Taulukko 4. Muiden lisäkkeiden kriteerit (Sydänliitto, d. [Viitattu 11.3.2019]) 

 

Kriteereissä huomioidaan tuotteen sisältämän ”kovan rasvan” eli tyydyttyneen ras-

van ja transrasvojen määrä. Sydänmerkillä merkityillä tuotteilla on pehmeiden ras-

vojen saanti turvattu. Sen vuoksi leipärasvaksi suositellaan rasvaisempia vaihtoeh-

toja. Vähärasvaisemmatkin käyvät, kunhan rasvan laatu ja suolan määrä ovat kri-

teerien mukaiset. Jotta saadaan pehmeitä rasvoja riittävästi, suositellaan öljyisiä tai 

täysrasvaisia salaatinkastikkeita. Salaatinkastikkeeksi sopivat kaikki kasviöljyt, 

joissa kovan rasvan määrä enintään 20 % rasvasta. Rypsiöljy, oliiviöljy ja auringon-

kukkaöljyt sopivat mainiosti.  

Ruokailijalle on hyvä määrä kasviksia puolet lautasesta eli noin 150 g / ateria. Liha-

keitossa tai muussa lämpimässä ruoassa olevat kasvikset eivät korvaa kasvisli-

säkettä. Kasviannokseen luetaan lämpimät kasvikset, salaatti, leivänpäällys vihan-

nekset, juurespalat, marjat tai hedelmät. Kasvisannoksessa komponentteja voi olla 

useita. (Sydänliitto, d. [Viitattu 11.3.2019].) 
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4 RUOKALISTASUUNNITTELU 

Suurkeittiöille ruokalista suunnitellaan useaksi viikoksi kerrallaan. Tämän vuoksi 

suurkeittiölle on hyvä suunnitella useamman viikon kiertävälista, jossa ruokalajit 

esiintyvät vain kerran yhden kierron aikana. Ruokalista suunnitellaan niin, että työt 

jakautuvat tasaisesti, jossa huomioidaan myös ajankäyttö, henkilöstön työ ja laittei-

den sekä koneiden monipuolinen ja tehokas hyödyntäminen. (Lammi, 23.) Ruoka-

palveluiden tulee olla kannattavaa toimintaa. Toiminta on kannattavaa, kun koko-

naiskustannukset jäävät tuottoa pienemmiksi. Julkisen puolen keittiössä ei tavoitella 

voittoa, koska siinä on kysymys peruspalvelujen tuottamisesta. (Lammi, 14-15.) 

4.1 Ruokalistasuunnittelun eri vaiheet 

Ruokalistasuunnittelu lähtee asiakkaan tarpeista ja toiveista. Ruokalista on ruoka-

palveluiden toimintojen perusta ja tärkein viestijä asiakkaille. Ravitsemuksen laadun 

toteutus aloitetaan ruokalistansuunnittelusta. Oleellista ruokalistasuunnittelussa on 

asiakaslähtöisyys sekä asiakasryhmän tunteminen ja niiden ravitsemussuositukset. 

Kun suunnittelun lähtökohtana ovat koululaiset, silloin ruokalistasuunnittelussa huo-

mioidaan THL: n (2017) ravitsemussuositukset ja kriteerit – Syödään ja opitaan yh-

dessä. Sekä terveelliset, mieluiten kotimaiset raaka-aineet ja niiden oikeanlainen 

valmistaminen. Ravintosisältölaskenta, annoskoon määrääminen ja ravitsemuksel-

liset kriteerit ovat tärkeimpinä suunnittelun aloituksessa. Näin taataan riittävä ener-

giansaanti ateriasta. (Ravitsemuspassi, a. [Viitattu 11.3.2019].) 

Kouluruokailussa lähtökohtana on ravitsemussuositukset, jotka Valtion ravitsemus-

neuvottelukunta on laatinut. Tällä hetkellä voimassa ovat THL:n (2019) julkaisemat 

Syödään yhdessä – ruokasuositukset (2016), Suomalaiset ravitsemussuositukset – 

Terveyttä ruoasta (2014) ja Syödään ja opitaan yhdessä - Kouluruokailusuositus 

(2017). 

Kouluikäisille lapsille ja nuorille on tärkeä päivän aikana saada monipuolista ruokaa 

jaksamisen, kasvun ja kehityksen vuoksi. Ravitsemussuosituksissa on viitearvot 

energiantarpeesta ja ravintoaineiden saantisuositukset. Lautasmalli, säännöllinen 

ateriarytmi ja terveelliset välipalat ovat hyvä perusta terveelliseen ravitsemukseen 
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kouluikäisillä. D-vitamiinin saanti on tärkeää ympärivuoden, jota saa myös mai-

dosta. Sitä olisi hyvä juoda puoli litraa päivässä ja vitaminoidut margariinit ovat hy-

viä. Myös kalaa suositellaan vähintään kaksi kertaa viikossa. Kuvassa on malliateria 

koululaisen annoksesta 3-4 luokkalaisen annoksen koosta (THL 2017, 34.) 

 

 

Kuva 3. Malliateria koululaisten annoksesta (THL 2017, 59). 

Koululounaan tulee kattaa noin kolmanneksen päivän ravinnontarpeesta. Koulu-

ruokailu-selvitys kertoo yläasteikäisten, joista 13 % söi kouluaterian kaikki osat: pää-

ruoan, salaatin, leivän ja maitoa. Koululounas on kuitenkin ravitsemuslaadultaan 

päivän paras ateria, joka sisältää eniten kuitua, folaattia, vähiten tyydyttyneitä ras-

vahappoja ja sokeria. Taulukossa 5 on lasten energiantarpeesta. (THL 2015, 2.) 

 

Taulukko 5. Kouluikäisten lasten energiantarve/ateria (THL 2017,58).  
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4.2 Tuotannonsuunnittelu 

Tuotannon suunnittelussa huomioidaan organisaation tarjoamat palvelut, jotka nou-

dattavat toiminta-ajatusta. Niillä ohjataan prossien suunnittelua, toteutusta ja seu-

rantaa.  Esimerkiksi Sydänmerkki aterian käyttöönottaminen, voi olla yrityksen lii-

keidean tarkentava linjaus. (Lammi, 18-19.) 

Ruokatuotevalikoiman hallintaan kuuluvat ruokalistasuunnittelu, tuotekehitys, tava-

rantoimittajien kilpailuttaminen ja raaka-aineiden hankinta. Siinä suunnittelutyö jak-

sottuu ruokalistan kierron mukaan. Ruokalista voi olla yhden keittiön käyttöön suun-

niteltu. Tuotekehitys on uusien ruoanvalmistustapojen ja työtapojen kehittämistä te-

hokkaaksi. Ruokatuotannon toiminnan suunnittelussa on tärkeää huomioida ruoka-

lista ja ruokaohjeet. Laitteiden käyttö ja työntekijöiden työaika ovat ruokatuotannon 

resursseja. Tämän vuoksi suunnitteluun tarvitaan arvio tai tieto ruokien määrästä. 

Suunnittelu jaksoon vaikuttavat työvuorolista ja tavarantoimittajien kanssa sovitut 

aikataulut. (Lammi, 19-20.) 

4.3 Ruoanvalmistuksen ohjaavat toimenpiteet 

Käytännön ruoanvalmistusta ohjaa ruokalistat ja -ohjeet, jossa valmistus etenee esi-

valmistuksesta – annoksen kokoamiseen. Myös koneiden ja laitteiden käyttö vaati-

vat suunnittelua. Keittiölaitteiden käyttömahdollisuudet on hyvä tietää ja tuntea. Mo-

nitoimiuuneilla ja padoilla, voidaan keittää ja jäähdyttää. Näin voidaan valita erilaisin 

menetelmin valmistettuja ruokia. Työn etenemisen on oltava suunnitelmallista. 

Myös muuhun käytännön työhön, kuten siivoukseen, tavaroiden purkuun, laadun 

valvontaan, tilauksien tekoon ym. tarvitaan aikansa päivän aikana. Tiedon keräämi-

nen ja seuranta antaa tietoa tehdyistä työtunneista, raaka-ainemenekistä, hävikin 

määrästä ja muista kustannuksista. Kerätyillä tiedoilla voidaan seurata asiakasmää-

rän kehitystä sekä eri tarjottavien ruokien suosiota.  (Lammi, 20-28.) 

Keittiöhenkilökunnan määrä ja ammattitaito huomioidaan ruokalista- ja ateriasuun-

nittelussa. Koulunkeittiössä, jossa valmistetaan vain yksi ateria, tarvitaan henkilö-

kuntaa vähemmän, kuin vanhainkodinkeittiöllä, jossa valmistetaan kaikki ateriat vii-
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kon jokaisena päivänä. Puolivalmisteita tai valmiita aterian osia käyttämällä, saa-

daan henkilökunnan määrää vähennettyä. Myös kouluttautuneiden työntekijöiden 

saaminen on hankalaa nykypäivänä, joka ohjaa käyttämään enemmän puoli val-

miita tuotteita (Lammi, 28.)   

Ruokalistasuunnitelmalla saadaan selkiytettyä itsenäisen työntekemistä.  Ohjaa-

villa ruokaohjeilla helpottuu sijaisten työnohjaus, kun työ- ja laiteohjaus löytyvät ruo-

kaohjeesta (Mauno & Lipre 2008, 20.) JAMIX ruokatuotannon ohjausohjelma on 

suunniteltu ruokatuotannon ohjaukseen. Ohjelmalla saadaan ravintosisältö-laskel-

mat helposti korjattua, kun ohjeeseen tulee muuttuvia tekijöitä esim. raaka-aine 

vaihdoksen vuoksi. Optimoidut reseptit ovat tärkeä osa suunnittelussa. Asiakkaalla 

on perusoletuksena, että ammattilaiset valmistavat terveyttä edistävää ruokaa. 

Myös asiakaspalaute on tärkeä ottaa huomioon säännöllisesti. (Ravitsemuspassi, 

a. [viitattu 11.3.2019].) 

4.4 Kiertävän ruokalistan suunnittelu 

Ravitsemuspassi (e, [viitattu 17.4.2019]) sivuston mukaan kuusi viikkoa on sopiva 

kiertotiheys ruokalista suunnittelussa, jossa otetaan huomioon vuodenajat, juhla- ja 

teemapäivät erikseen. Suunnitelmat tehdään aina toimipaikka kohtaisesti, huomioi-

den asiakkaat (Mauno & Lipre. 2008, 17). Kiertävää ruokalistaa suunnitellaan suo-

situsten mukaan, jossa on vuorotellen keittoja, pääruokakastikkeita, vuokaruokia, 

pata- ja kappaleruokia. Kappaleruokia valittaessa tulee huomio kiinnittää rasva- ja 

suolamääriin. Ruokalistaa, ruokalajeja ja aterianosia vaihdellaan ja uusitaan ajoit-

tain, jotta oppilaat tutustuvat uusiin raaka-aineisiin ja ruokalajeihin (THL 2017, 51.) 

Taulukossa 6 on Mauno ja Lipren (2008) raaka-ainesuunnitelman esimerkki kuu-

delle viikolle. 

 

 

 



24 

 

Taulukko 6. Raaka-aine suunnitelma kuudelle viikolle (Mauno & Lipre, 2008). 

VKO Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

I Jauheliha Broileri Nauta Kala Kasvis 

II Sianliha Jauheliha Broileri Nauta Kala 

III Kasvis Sianliha Jauheliha Broileri Nauta 

IV Kala Kasvis Sianliha Jauheliha Broileri 

V Nauta Kala Kasvis Sianliha Jauheliha 

VI Broileri Nauta Kala Kasvis Sianliha 

 

Taulukossa 7 on Maunon ja Lipren (2008) eri pääruokalajien kierto esimerkki kuu-

delle viikolle. 

Taulukko 7. Eri pääruokalajit kuudelle viikolle eri raaka-aineita käyttäen 

VKO Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

I Jauheliha-

kastike 

Broilerikeitto Merimiespihvi Kalapihvit  

 

Kasvispäivä 

II Uunimak-

kara 

Jauheliha-

pihvit 

Broilerivuoka Liha-kas-

vispata 

Uunikala 

III Kasviskas-

tike 

Värikäs pos-

suhöystö 

Makaronilaa-

tikko 

Broileri-

pyörykät 

Lihakastike 

IV Kalakeitto Kermaiset 

kasvikset 

Curry possu-

kastike 

Kaali-jau-

helihalaa-

tikko 

Broilerikiu-

saus 

V Riistakäris-

tys 

Lohikiusaus Kasviskeitto Nakkikeitto Lihapyörykät 
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VI Broilerikas-

tike 

Lapinukon-

keitto 

Tonnikalala-

sagnette 

Kasvipyö-

rykät 

Maksalaa-

tikko 

 

Ruokalista täydennetään energialisäkkeillä niihin ruokiin, joihin ei kuulu perunaa, 

pastaa, riisiä, couscous tai ohraa. Ruoka-annokseen saadaan energialisäkkeellä li-

sää energiaa ja parantaa kylläisyysarvoa. Näin saadaan nälkä pysymään loitolla 

kauemmin. Energialisäkkeellä saadaan väriä lautaselle ja tasapainottamaan maus-

tetuiden ruokien makua, koska energialisäke on yleensä itse mieto maultaan. Ener-

gialisäke valitaan helpottamaan pääruoan syömistä, tukevoittamaan pääruokaa ja 

tuomaan väriä annokseen. Myös erimalliset perunat tuovat omanlaisen vaihtelun 

aterialle. (Mauno & Lipre, 33.) 

Kastike täydentää ja vahvistaa ruokalajia, jolloin valitaan kastike annoskokonaisuu-

teen sopivaksi. Kastike voi olla kylmää tai lämmintä. Kastikkeen on tarkoitus kostut-

taa annosta, kuten lihapyörykät ja peruna annoksessa. Ruoanvalmistus vaiheessa 

kastikkeeseen saadaan väriä mausteilla ja kasviksilla. (Mauno & Lipre, 34.) 

Lämpimiä kasviksia ei suunnitella ruoille, jotka annostellaan koko lautasen pinnalle 

l. laatikkoruoat, risotot, riisi- ja pastaruoat tai ruokalajeihin, joihin lisätään kastike. 

Lisäkkeet valitaan pääruoan makuun sopivaksi ja ei pääruoan makua peittäväksi. 

Lisäkkeen värit suunnitellaan annoskokonaisuuteen sopivaksi. (Mauno & Lipre, 35.) 

4.5 JAMIX 

Jamix-ruokatuotanto on kehitetty monen kokoisille keittiöille. Järjestelmä sisältää re-

septien hallinnan, ruokalistasuunnittelun, kustannus- ja ravintoarvolaskennan, va-

raston hallinnan ja hankinnan sekä lisäksi ateriatilausten hallinnan. Tuotan-nonoh-

jausohjelmat helpottavat suunnittelua ja niiden muuttamista helposti. Jamixissa teh-

tyihin resepteihin on helppo tehdä muutoksia ja vaihtaa raaka-aineita. Ruokalistan 

kokoaminen onnistuu myös helposti, koska olemassa olevien ohjeiden mukaan, saa 

ruokalistaan lisätty aterian osan. Päivittämillä varasto-ohjelmaa on käytössä tämän 

hetken tietoa raaka-aineista ja niiden ravintoarvoista. (JAMIX. [Viitattu 1.4.2019].) 
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5 KEHITTÄMISTYÖ 

Työssä suunniteltiin kuuden viikon kiertävä ruokalista systemaattisesti. Toimeksi-

antajana on Pyhäjoen kunnan Saaren koulun keskuskeittiö.  Ruokalistassa huomi-

oitiin Sydänmerkki-kriteerit sekä työ tehtiin työntekijöitä kuunnellen. Opin-näyte-

työssä on käyty läpi koululaisten ravitsemussuositukset ja Sydänmerkki-kriteerit.  

Työskentelen Pyhäjoen kunnan ruokapalveluissa ravitsemustyöntekijänä ja olen lä-

hellä katsomassa tämän hetken nuorten ruokakulttuuria ja -tapoja. Saaren koululla 

on noudatettu ravitsemussuosituksia mielestäni hyvin ja kasvisruokapäivä on otettu 

käyttöön viikoittain, uusien ravitsemussuositusten mukaan. (THL 2017).  Toiveena 

koulun henkilökunnalla on ollut, että perjantaina tarjoiltaisiin keittoruoka, koska sil-

loin on vähemmän työvoimaa ja silloin tehdään suurimmat siivoustyöt.   

Eri aterianosia tarkastellen, Sydänmerkki-kriteereitä noudattavia tuotteita, löytyi hy-

vin jo Saaren koululla. Suurempia puutteita löytyi pääruokien ohjeista suolan ja tyy-

dyttyneen rasvan kohdalla. Esimerkiksi perunamuusiin laitettiin voita 2 kg, joka kas-

vatti tyydyttyneen rasvan määrän liian suureksi. Perunamuusissa tyydyttyneen ras-

van määrä saa olla 0,7 %/100 g ja suolaa 0,3-05 %/100 g (Sydänliitto, f. [Viitattu 

11.3.2019]). Kun voin määrää pienenennettiin puoleen, saatiin halutunlainen loppu-

tulos. Myös suolan määrää hieman pienennettiin, niin saatiin myös suolan määrä 

muusissa halutulle tasolle. Pienillä korjauksilla saatiin aikaan ohjeesta Sydänmerk-

kiä noudattava. Keitoissa ja laatikoiden liemien valmistuksessa käytetään suolamit-

taria, jolla voidaan todentaa niihin tulevan suolan määrää. Sydänliiton antamissa 

kriteereissä keittoruoissa suolaa saa olla 0,5-0,7 %/100 g ja laatikoissa 0,6-0,75 

%/100 g (Sydänliitto, a. [Viitattu 11.3.2019]). Keittoihin rasva tulee pääasiassa li-

hasta ja laatikoihin käytetystä kermasta ja lihasta. Kermaa keventämällä saadaan 

myös siinä kohtaa tyydyttyneen rasvan määrää pienennettyä. Myös eri lihat vaikut-

tavat terveellisyyteen. Kuten kalan sisältämä rasva on terveellisempää kuin naudan-

lihan rasva. 

Pääruokasalaatit ja keitolla tarjottavat tuorepalat koostetaan kauden kasvisten, juu-

resten ja hedelmien mukaan. Käytössä ei ole juuri marinoituja tai valmiita majonee-

sipohjaisia salaatteja, joissa on paljon suolaa tai rasvaa. Vain juhlapäivinä voi olla 
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tarjolla esim. perunasalaatti. Lämmin kasvis höyrytetään pakastimesta jäisistä kas-

vis- tai juuressekoituksista. Niihin ei lisätä suolaa. Porkkanoissa voi olla joskus ra-

kuunaa ja siirappia. Salaatinkastike on Sydänmerkkituote ja tarjolla on myös aurin-

gonkukansiemeniä salaattiin lisättäväksi.  

Leivässä suolan ja kuidun kriteerit täyttyvät näkkileivän kohdalla, jolla on myös Sy-

dänmerkki. Tällä hetkellä pehmeän leivän toimittajalla ei ole täysin kriteereitä nou-

dattavaa leipää tarjolla, koska suolaa saa olla leivässä vain 0,7 g/100 g ja kuitua 

olisi hyvä olla vähintään 6 g/100 g. Levitteenä käytetään margariinia, joka on Sy-

dänmerkin kriteerit täyttävä tuote. Tuotteessa on 60 % rasvaa, enintään 30 tyydyt-

tynyttä rasvaa ja suolaa 1 g/100 g, joka on kriteerin mukainen. (Sydänliitto, d. [Vii-

tattu 11.3.2019].) Ruokajuomana tarjolla on vesi, rasvaton maito ja piimä sekä lak-

toosittomat tuotteet. Se ansiosta myös ruokajuomat ovat kriteerien mukaiset.  

Ruokalistan suunnittelu lähtee systemaattisesti Maunon ja Lipren (2008, 24-25) oh-

jeita noudattaen. Ruokalistan puhtaassa pohjassa näkyvät viikot ja päivät. Lista teh-

dään kuudelle viikolle. 

Taulukko 8. Ruokalistan runko (Mauno&Lipre, 2008, 25). 

VKO MA TI KE TO PE 

I      

II      

III      

IV      

V      

VI      

 

Seuraavaksi valitaan pääraaka-aine tyhjään ruokalistapohjaan, jotka sijoitetaan lis-

taan vinottain. Kaikkia ruokia tulisi olla tasamäärä listalle. Jos ensimmäisellä viikolla 
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on maanantaina tarjolla jauhelihaa, on se tarjolla seuraavan kerran seuraavan vii-

kon tiistaina jne. Tässä listassa käytettiin pääraaka-aineena jauhelihaa, sianlihaa, 

kasvista, kalaa, nautaa, broileria. Haasteita tässä tuo se, kun jokaiselle viikolla pi-

täisi olla kalaa, kasvista ja broileria. Järjestys ei ihan pidä silloin, vaan korvataan 

sianliha tai nauta silloin puuttuvilla raaka-aineella. Näin saadaan jokaiselle viikolle 

kaikkia raaka-aineita kerran.   

Taulukko 9. Valmis raaka-ainelista.  

VKO MA TI KE TO PE 

I Jauheliha Broileri Nauta Kala Kasvis 

II Sianliha Jauheliha Broileri Kasvis Kala 

III Kasvis Kala Jauheliha Broileri Nauta 

IV Kala Kasvis Sianliha Jauheliha Broileri 

V Nauta Kala Kasvis Broileri Jauheliha 

VI Broileri Nauta Kala Kasvis Sianliha 

 

Seuraavaksi valittiin ruokalajiryhmät ruokalistaan, joita ovat kastikkeet, keitot, laa-

tikkoruuat, risotot ja riisin kanssa tarjottavat tai pastan kanssa tarjottavat ruoat sekä 

kappale ruoat. Tässä listassa on otettava huomioon henkilökunnan toive. He ha-

lusivat perjantain olevan aina keittopäiväksi, se suunniteltiin niin. Keittoja voi toki 

olla muuallakin ruokalistalla. Tarjolle haluttiin olemassa olevia, hyväksi todettuja 

tuotteita. Haasteita on saada kerran viikossa eri ruokalaji tarjolle. Henkilökunta ha-

lusi myös, että listalla olisi mahdollisimman paljon lasten suosikkiruokia. 
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Taulukko 10. Eri ruokalajeittain. 

VKO MA TI KE TO PE 

I Jauheliha-
makaroo-
nilaatikko 

Broileri kas-
tike S 

Nauta ke-
bakko 

Kala uuni-
kala 

Kasvis nak-
kikeitto 

II Jauheliha 
kastike 

Nakki 
keitto S 

Kinkkukiu-
saus 

Kasvispyö-
rykät 

Kala lohi 
keitto 

III Soijamuusi-
laatikko 

Kala pihvit S Jauheliha 
kastikepyö-

rykät 

Broilerila-
sagnette 

Nauta liha-
keitto 

IV Kala Sei 
keitto 

Kasvis kas-
tike 

Uunimak-
kara S 

Jauheliha 
lasagnette 

Broileri 
keitto  

V curry possu-
kastike 

Kala lohi-
laattikko 

PUURO S Broileripyö-
rykät 

Jauheliha 
keitto 

VI Broilerikeitto Nauta liha-
kastike pe-

runat 

Kalapuikot Mifukasvis-
kiusaus 

Sika Herne-
keitto 

Kun on valittu ruokalajit, valitaan niille sopivat energialisäkkeet ja kastikkeet. Ener-

gialisäkkeenä on riisi, keitetyt perunat, pasta, perunasose, kerma- tai valkosipulipe-

runat ja kananmuna. Kastikkeet ovat ruokalajille sopivan makuisia, kuten broileri-

pyöryköille on curryn makuinen kastike ja kasvispihveille sekä kalalle kylmä kerma-

viilikastike. 

Taulukko 11. Energialisäkkeen ja kastikkeen valitseminen. 

VKO MA TI KE TO PE 

I Jauheliha-ma-
karoonilaatikko 

Broilerikastike   
Riisi 

S 

Nauta kebakko  
Valkosipulipe-

runat 

Uunikala 
Muusi 

Kasvisnakki-
keitto 

II Jauhelihakas-
tike 

Pasta 

Nakkikeitto S Kinkkukiusaus Kasvispyöry-
kät 

Kylmäkastike 
Muusi 

Lohikeitto 

III Soijamuusilaa-
tikko 

Kalapihvit S 
Remoulade 

Kermaperunat 

Lihapullakas-
tike 

perunat 

Broilerilasag-
nette 

Lihakeitto 

IV Seikeitto Kasviskastike  
Riisi 

Uunimakkara 
S 

Muusi 

Lasagnette Broilerikeitto  

V Currypossu-
kastike 
perunat 

Lohilaatikko PUURO S 
Kananmunavii-

paleet 

Broileripyöry-
kät  

Kermaviilikas-
tike 

Muusi 

Jauhelihakeitto 

VI Broilerikeitto Lihakastike 
perunat 

Kalapuikot 
Remoulade 

Muusi 

Mifukasviskiu-
saus 

Hernekeitto 
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Kun taulukkoon on saatu lisättyä ruokalaji, energialisäke ja kastikkeet, voidaankin 

aloittaa viimeistely ja lisätä lopuksi salaatti ja lämpimät lisäkkeet sekä keitolle tule-

vat lisäkkeet, kuten leipä ja leivän päälliset. Näin saadaan valmisruokalista. Uu-

dessa ruokalistassa vielä piti muuttaa ruokalajien paikkoja, ettei tulisi samankal-

taista ruokalajia peräkkäin. Tilaaminen helpottuu, kun ruokalistassa on kaikki ate-

rian osat näkyvillä. Samalla saadaan varastoa pidettyä maltillisena ja varastossa on 

tarvittavat tuotteet kuluvalle viikolle. Iso S-kirjain merkkaa Sydänmerkkiateria päi-

vää, jolloin koko lounas on Sydänmerkkiä noudattava kaikkine aterian osineen. 

Taulukko 12. Salaatin, lämpimän lisäkkeen ja kastikkeen lisääminen. 

VKO MA TI KE TO PE 

I Jauhelihamakaro-
nilaatikko 
Salaatti 
 

Broilerikastike  
Riisi 
Salaatti 
Mustaherukka-
hillo S 
 

Kebakot  
Valkosipulipe-
runat 
Wokkivihan-
nekset 
Salaatti 

Uunikala 
Muusi 
Salaatti 
Punajuuri 

Kasvisnakki-
keitto 
Salaatinlehti 
Kurkku 
Kananmu-
naviipale 
Leipä 
Juusto 

II Jauhelihakastike 
Pasta 
Salaatti 
Juustoraaste 
 

Lohikeitto 
Salaatinlehti 
Tomaatti 
Leipä 
Juusto S 

Kinkkukiusaus 
Salaatti 
Salaattijuusto 

Kasvispyöry-
kät 
Kermaviilikas-
tike 
Muusi 
Salaatti  

Lihakeitto 
Salaatinlehti 
Paprika 
Leipä 
Juusto 

III Soijamuusilaatikko 
Raejuusto 
Salaatti 

 

Kalapihvit  
Remoulade 
Kermaperunat 
Salaatti 
Punajuuret S 

 

Lihapullakas-
tike 
perunat 
Salaatti 
Puolukka 

 

Broilerilasag-
nette 
Salaatti 
Mustaheruk-
kahillo 

Nakkikeitto 
Salaatinlehti 
Paprika 
Leipä 
Juusto 

IV Seikeitto 
Salaatinlehti 
Kurkku 
Leipä 
Juusto 

Kasviskastike  
Riisi 
Salaatti 
Raejuusto 

Uunimakkara  
Muusi 
Salaatti 
Kurkkusalaatti 
S 

Lasagnette 
Porkkana-
raaste 
Salaattijuusto 

Broilerikeitto  
Salaatinlehti 
Paprika 
Leipä 
Juusto 

V Currypossukastike 
Perunat 
Rakuunaporkkanat 
Salaatti 
Puolukat 

Lohilaatikko 
Salaatti 
Punajuuret 

Puuro  
Soppa 
Leipä 
Juusto 
Salaatinlehti 
Tomaatti 
S 

Broileripyöry-
kät  
Kermaviilikas-
tike 
Muusi 
Salaatti 
Mustaheruk-
kahillo 

Jauheliha-
keitto 
Salaatinlehti 
Kurkku 
Leipä 
Juusto 

VI Broilerikeitto 
Salaatinlehti 
Tomaatti 
Leipä 
Juusto 

Lihakastike  
Perunat 
Porkkanaraaste 
Puolukka 
S 

Kalapuikot 
Remoulade 
Muusi 
Punajuuret 
Salaatti 

Mifu-kasvis-
kiusaus 
Salaatti 

Hernekeitto 
Salaatinlehti 
Suolakurkku 
Leipä 
Juusto 
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Uusi ruokalista on suunniteltu olemassa olevan kuuden viikon kiertävän ruokalistan 

pohjalta (Liite1). Vanhaan ruokalistaan verrattuna, on uuteen ruokalistaan (taulukko 

8) huomioitu Maunon ja Lipren (2008, 28) tuomalla mallilla eri raaka-aineiden kierto 

paremmin. Pääraaka-aineina on kana, sian- ja naudanliha, jauheliha, kala, broileri, 

makkara ja kasvis. Pääruoille on tarjottu energialisäkkeenä perunaa, tummamaka-

ronia, täysjyväriisiä ja perunamuusia. Lounaalla on tarjolla tuoresalaatti tai raaste, 

salaatinkastike, auringonkukansiemeniä, näkkileipä, levite ja rasvaton maito, piimä 

ja vesi sekä laktoosittomat maitotuotteet. Tarjolla on ketsuppia ja sinappia, jos ne 

kuuluvat ruoan maustamiseen. Keittolounaalla on lisäksi aina pehmeä leipä, salaa-

tinlehti, tuore kasvis sekä juusto pääasiassa. Kasvisruoan lisäkkeenä on raejuustoa, 

salaattijuusto tai kananmuna. Salaatti koostetaan kauden mukaan saatavista kas-

viksista, jossa hinta ratkaisee kotimaisuusasteen. Lämminlisäke on pakasteesta no-

peasti höyrytettävä juures- tai kasvisekoitus. Etikkasäilykkeitä, punajuuria tai suola-

kurkkua, on tarjolla toisinaan. Jälkiruokaa on tarjolla vain puuropäivänä, juhlapyhien 

yhteydessä tai muilla teemapäivillä. 

Uusi ruokalista noudattaa täysin Sydänmerkkiaterian-kriteereitä S-merkityissä päi-

vissä. Niissä päivissä on kaikki aterianosat kriteerien mukaiset. Suurimmaksi osaksi 

jokaisena päivänä on jotakin kriteerien mukaista tarjolla, mutta sitä ei voi käyttää 

Sydänmerkki ateriana, koska kaikki aterianosat eivät ole kriteerien mukaisia. Pää-

ruoista ei ole kaikista vielä ohjetta.  

Uuteen listaan on tullut muutamia uusia ruokia, mutta myös vanhoja ruokia on lai-

tettu vain uuteen ja parempaan järjestykseen. Ruokalistan suunnittelu lähti syste-

maattisesti Maunon ja Lipren (2008, 24-25) ohjeita noudattaen, jolla saatiin hyvin eri 

ruokalajit ja raaka-aineet ruokalistaan järjestettyä niin, että jokaisella viikolla on vain 

kerran esim. kastike. Työntekijöiden toiveiden mukaan keittoja esiintyy 1-2 kertaa 

viikossa. Kala, kana ja kasvis ruokia haluttiin kerran viikossa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Kouluruokailu on perustusopetuslain velvoittama järjestelmä, jolla taataan oppilaille 

jokaisena koulupäivänä koululounas. Se on maksuton monipuolinen ja ravitsemus-

suositusten mukainen ateria. (Lintukangas ym.2007,21.) Tämän vuoksi on tärkeää, 

mitä koululaisten ruokalistoilta löytyy. Sen vuoksi on hyvä suunnitella, kuuntelemalla 

oppilaita tai henkilökuntaa, mitä listalle kannattaa laittaa tarjolla. Toki kaikki ruoka ei 

voi maistua aina kaikille, mutta koulu, jos mikä on hyvä paikka opettaa myös uusille 

mauille ja ruoille. Myös THL (2017) julkaisemat koululaisten ravitsemussuositukset 

ovat oiva apu koulumaailmaan ja perheille, terveellisen ruokailun ohjaamiseksi. 

Pyhäjoen kunta haluaa olla mukana tarjoamassa terveellisistä ja monipuolista ruo-

kaa koululaisille Sydänmerkkiaterialla. Tällä saadaan suolan ja rasvan määrää vä-

hennettyä ja kuidun määrää lisättyä. Sydänmerkki kriteerit huomioidaan ruoan val-

mistuksessa ja eri aterianosissa.  Sydänliiton mukaan Sydänmerkki-aterialla saatai-

siin vuosittain 70 milj.€/vuosi säästettyä kansanterveyden kautta. Terveellisyyteen 

panostaminen on pitkäntähtäimen kustannussäästö parempien ruokatottumusten ja 

terveellisten kuntalaisten kautta. (Sydänliitto, b. [Viitattu 11.3.2019].) 

Saaren koululla oli jo hyvällä mallilla ravitsemukselliset seikat. Niin kuin Sydänliiton 

sivuilla kehuttiin julkisen ruokapalveluiden palveluntasoa, jossa julkisella puolellakin 

ammattikeittiöt tekevät ammattitaidolla hyvää ja monipuolista ruokaa (Sydänliitto, 

b.[Viitattu 11.2.2019]). Tarkistuslistan mukaan Sydänmerkki tai vastaavia tuotteita 

on käytössä eri aterian osissa jo paljon. Ainoastaan ruokaohjeiden hienosäätöä tar-

vittiin, joka onnistui JAMIX-ohjelmalla helposti. Suolamittari on ollut vuosia jo käy-

tössä, jolla voidaan tarkistaa suolapitoisuus sopivaksi. HKScan on esimerkiksi läh-

tenyt kehittämään Sydänmerkkituotteita suurkeittiöille.  

Ruokalistasuunnittelu on haastavaa, koska siinä on huomioitava lasten toiveet, 

työntekijöiden tarpeet ja laitteiston kapasiteetti. Maunon & Lipren (2008, 25) ruo-

kalistan systemaattinen suunnittelu, oli suureksi avuksi. Siinä kerrottiin tarkkaan, 

kuinka suunnitellaan toimiva ruokalista. Tässä kuitenkin haasteena oli sovitella van-

han ruokalistan lemppari ruokia, uuteen parempaan järjestykseen. Ruokalista koko-

naisuus onnistui kuitenkin haluamalla tavalla ja listalta löytyy lasten suosimia ruokia 
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sekö muutama uusi ruoka.  Ruokalista helpottaa myös työntekijöiden tukkukuorman 

tilausta, koska jokaiselle päivälle on laitettu koko ateriakokonaisuus.  

Kehittämistyön osuus onnistui hyvin ja sain toimivan ruokalistan valmiiksi. Näin sain 

työn tavoitteet täytettyä myös Pyhäjoen ruokapalveluiden osalta. Vaikka paperilla 

ruokalista vaikuttaa hyvältä, muutaman kierron jälkeen saadaan siihen lopullinen 

vastaus. Jos ruokalistassa on korjattavaa, katsotaan, kuinka sitä saadaan paran-

nettua. Ruokaohjeiden valmistus Jamix:lla oli helppoa, koska ohjelma laskee ravin-

toarvot suoraan ja niistä näkee kuinka paljon suolaa ja rasvaa ohjeista löytyy.  

Uusi ruokalista otetaan käyttöön syksyllä ja sen toimivuus nähdään muutaman kier-

ron jälkeen. Toimeksiantajan tehtävänä on hakea Sydänmerkin oikeuttavaa käyttö-

lupaa. Minä pidän koko keittiöhenkilökunnalle Sydänmerkistä, sen kriteereistä ja 

ruokalistasuunnittelusta pienen luennon, jossa käydään aihetta läpi powerpoint-esi-

tyksen avulla havainnollistettuna. Toimeksiantaja oli sitä mieltä, että listasta tulisi 

vain 4 viikon mittainen, mutta mielestäni se on liian lyhyt ja siitä voi tulla tunne, että 

taas tätä ruokaa tarjolla. Kouluympäristönä on mielestäni hyvä paikka opettaa lapsia 

erilaisille ruoille.  

Toimeksiantajan on lukenut työn ja antanut positiivista palautetta työstäni. Ruoka-

lista on toivotunlainen ja siitä löytyy ne asiat, joita on pyydetty. Sydänmerkki-kriteerit 

noudattavaa ruokalistaa aloitetaan noudattamaan syksyllä. Ennen sitä toimeksian-

taja on hakenut Sydänmerkkiin oikeuttavan luvan merkin käytölle.   
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