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Abstract 
This thesis is a research and development work made for a restaurant that is situated in Kuopio. 
Orientation of this research and development work was to find out in what ways in food production 
and customer service process alike is the restaurant paying attention to customers who have spe-
cial diets. With the help of the research results the orientation was to give the restaurant some 
proposal for improvement. With the proposal for improvement the restaurant can thus develop in 
consideration towards special diet customers. Subtext handles special diets, quality of service, 
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were education of the staff, introduction, updating a monitoring plan for special diets and collecting 
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1 JOHDANTO 

 

Tämä opinnäytetyö on tutkimus- ja kehittämistyö yhteen Kuopiolaiseen ruokaravinto-

laan, jonka asiakaskuntaan kuuluu suhteellisen paljon erityisruokavaliota noudattavia 

henkilöitä. Yritys kuuluu valtakunnalliseen ketjuun, jolloin sen toiminta on tarkoin määri-

telty eikä yksittäinen ravintola voi tehdä siihen muutoksia toimintaansa. Opinnäytetyön 

tavoite oli selvittää, kuinka hyvin yritys ottaa huomioon erityisruokavalioasiakkaat ja tut-

kimustulosten avulla antaa yritykselle kehitysideoita, kuinka he voisivat palvella erityis-

ruokavalioasiakasta entistä paremmin. 

 

Erityisruokavalioasiakkaiden määrä on kasvanut ruokapalvelualalla viime vuosina. Suo-

messa keliakiaa sairastavia henkilöitä on 2% väestöstä, laktoosi-intoleranssia sairastaa 

17% Suomen väestöstä, ruoka-aineallergioista kärsii 3-5% aikuisista ja kasvisruokavali-

oita noudattaa noin 2-6% suomalaista. Koko ajan kasvava kilpailu markkinoista on saa-

nut yritykset panostamaan asiakaslähtöisyyteen entistä voimakkaammin. Tuotepainot-

teinen ajattelutapa on väistymässä asiakaslähtöisyyden tieltä ja asiakkaat halutaan 

huomioida entistä paremmin hyvällä palvelulla, laajalla tuotevalikoimalla ja laadukkaalla 

ruoalla. Erityisruokavaliot luovat ruokapalvelualoille suuria haasteita lisäten keittiöön 

sekä työn- että vastuunmäärää. Hyvin koulutetulle ja perehdytetylle henkilökunnalle eri-

tyisruokavaliot eivät ole ongelma vaan haaste, jonka he haluavat selvittää. 

 

Tässä tutkimus- ja kehittämistyössä selvitin erityisruokavalioasiakkaiden huomioonotta-

mista sekä ruokatuotannon että asiakaspalveluprosessin kautta. Tutkimuksessa haas-

tattelin yrityksen esimiehiä sekä keittiö- että salihenkilökuntaa. Opinnäytetyö koostuu 

kolmesta osasta, teoriaosuudesta, tutkimuksesta ja tutkimustuloksista. Viitekehyksessä 

otin huomioon laadun asiakaspalveluprosesseissa, ruokatuotannon palveluprosessit, 

erityisruokavaliot sekä omavalvonnan. Nämä asiat löytyvät myös haastattelukysymyksis-

tä ja tutkimustuloksista. 

 

Tutkimustuloksista nousi selkeästi esille muutama parannusehdotus, joiden avulla yritys 

voi ottaa erityisruokavalioasiakkaat entistä paremmin huomioon. Jo nyt yritys on huomi-

oinut hyvin erityisruokavalioasiakkaat runsaalla valikoimalla, eikä tuotekehitykseen ole 

tarvetta. Esiinnousseet parannusehdotukset koskivat sen sijaan henkilökuntaa, koulutus 

ja perehdytys olivat usean vastaajan mielestä vajavaisia. Lisäksi omavalvontasuunni-

telmaa olisi hyvä päivittää myös erityisruokavalioiden suhteen.  
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2 PALVELUN LAADUN OSATEKIJÄT  

 

Koko ajan koveneva kilpailu markkinoilla aiheuttaa sen, että yritysten tulee olla nopeita 

reagointikyvyssään, halukkaita muuttumaan ja innovatiivisia. Silénin (2001,11) mukaan 

yrityksen kolme keskeistä kilpailutekijää ovat laatu, kustannustehokkuus ja brandi. Laatu 

ja brandi kulkevat yhdessä ja vaikuttavat toisiinsa. Ilman hyvää laatua myös brandi heik-

kenee ja hyvä laatu ilman kunnollista brandia on Silénin (2001,11) mukaan varojen 

haaskausta.  

 

2.1 Mitä laatu on? 

 

Laadulle on olemassa monta erilaista käsitettä, joka on muuttunut ajan saatossa alkupe-

räisestä käsitteestä jonkin verran. Siinä, missä alkuperäinen laatukäsite esitettiin ainoas-

taan tuotteen virheettömyytenä, on nykyinen käsite laajentunut kuvastamaan laatua liik-

keenjohdossa kokonaisvaltaisesti. Laadulla tarkoitetaan yritystä kokonaisvaltaisesti. Se 

vaikuttaa yrityksen kehittämiseen ja johtamiseen. Laatua parannettaessa on panostetta-

va niin kannattavaan liiketoimintaan ja kilpailukykyyn kuin myös asiakastyytyväisyyteen. 

Asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten täyttäminen on laatua.(Silén 2001,15.) Philip Cros-

byn mukaan (Silén 2001,15) laatu on vaatimuksiin vastaamista. Silén (2001,15) mainit-

see kirjassaan myös muun muassa Edwards Demingin määritelmän laadulle, joka on 

laadun avulla asiakkaan tarpeiden täyttämistä. Ylikoski (2001,118.) määrittelee laadun 

olevan sitä, millaiseksi asiakas kokee yrityksen ja sen tarjoamat tuotteet. Hänen mu-

kaansa asiakas on se, joka määrittää laadun ja tästä syystä yrityksen tulisikin tarkastella 

laatua asiakkaan näkökohdasta.  

 

Laatu voidaan jakaa myös kahteen eri käsitteeseen. Tuotteen laatu tarkoittaa, millaisen 

laatukuvan asiakkaat saavat ennen kaikkea organisaation tuotteista ja kuinka he koke-

vat tuotteet verrattuna kilpaileviin tuotteisiin. Toiminnan laatu pitää käsitteenä sisällään 

kaikki organisaation prosessit ja toiminnat. Yrityksen sisäiset toiminnat ja prosessit kuten 

myös ulkopuolinen yhteistyö eri verkostojen kanssa kuuluvat toiminnan laatuun. (Silén 

2001,16-17.) Esimerkiksi ravintolan kohdalla tuotteen laatu tarkoittaa asiakkaan saamaa 

ruokaa ja juomaa. Toiminnallinen laatu tarkoittaa kaikkia toimintoja, jotka on tehty ruoan 

valmiiksi saamiseen ja asiakkaan eteen viemiseen, eli palveluprosessia.  

 

Asiakkaan kokemaan palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ennakko-

odotukset, miten yritys on markkinoinut itseään, millainen imago yrityksellä on ja millai-

sia lupauksia yritys on mainonnassaan antanut. Myös aikaisemmat kokemukset ja tois-
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ten antamat mielipiteet vaikuttavat ennakko-odotuksiin. (Jokinen, Heinämaa, Heikkonen 

2000, 228-229.) Odotukset määrittelevät pitkälti sen, millaiseksi asiakas lopulta laadun 

kokee. Jos asiakaan odotukset ovat korkealla eikä yritys voi vastata odotuksiin, asiak-

kaan mielestä laatu on silloin huono. Kun odotukset täyttyvät tai jopa ylittyvät, yrityksen 

laatu on asiakkaan mielestä hyvä. (Ylikoski 2001, 120.) 

 

Itse palvelukokemus muodostuu fyysisestä ympäristöstä, palveluhenkilökunnan kanssa 

käydystä vuorovaikutuksesta ja lopputuloksesta. Organisaatiossa jokaisen henkilökun-

nan jäsenen tulisi muistaa, että hänen antamansa työpanos vaikuttaa palvelun laatuun, 

näin syntyy tasalaatuinen palveluketju. (Jokinen, Heinämaa, Heikkonen 2000, 228-229.) 

 

On tutkittu paljon, kuinka palvelun laatu voidaan arvioida. Parasuraman ym. (1985) tut-

kimus on Ylikosken (2001,126) mukaan klassikko tutkittaessa palvelun laatua. Tutkijat 

olivat löytäneet haastattelujen perusteella kymmenen tekijää, jotka vaikuttavat palvelun 

laatuun. Näitä tekijöitä he nimittävät tutkimuksessaan laadun ulottuvuuksiksi.  Kun asia-

kas arvioi palvelun laatu, hän käyttää seuraavia ulottuvuuksia. (Ylikoski 2001,126.) 

 

Luotettavuus on palvelun laatua arvioitaessa tärkein ulottuvuus. Luotettavuutta arvioi-

dessaan asiakas odottaa palvelun virheettömyyttä. (Ylikoski 2001,126.) Luotettavuutta 

on esimerkiksi se, että asiakas saa heti ensimmäisellä kerralla tilaamansa ruoan oikein. 

Ylikosken (2001,126) mukaan seuraava ulottuvuus on henkilökunnan reagointialttius. 

Asiakas odottaa, että henkilökunta palvelee häntä mahdollisimman nopeasti ja palvelu-

alttiisti. Pätevyyttä arvioidessaan asiakas haluaa olla varma, että yrityksen henkilökun-

nalla on kaikki tarpeelliset tiedot ja taidot palvelua tuottaessaan. Palvelun laadun ulottu-

vuuksista yrityksen saavutettavuus on asiakkaan kannalta myös yksi tärkeä laatutekijä. 

Se, että yritys sijaitsee keskeisellä paikalla ja sen aukioloajat ovat hyvät, merkitsee asi-

akkaalle paljon. Myös se, että asiakas saa yhteyden yritykseen helposti eikä häntä jätetä 

odottamaan puhelimeen pitkäksi aikaa tai sähköpostiin ei vastata, ovat saavutettavuu-

den kannalta tärkeää kuluttajille. Sekä kohteliaisuus että asiakkaan tunteminen ovat 

palvelun laatutekijöitä. (Ylikoski 2001, 126-128.) Kaikki, mitä henkilökunta tekee, kuinka 

he pukeutuvat ja puhuvat, kertoo, ovatko he kohteliaita asiakkaalle. Myös asiakkaan 

tunteminen, esimerkiksi vakioasiakkaan muistaminen, kertovat paljon palvelun laadusta. 

Ylikosken (2001, 128) mukaan viestintä, yrityksen palveluympäristö, organisaation tur-

vallisuus ja uskottavuus kuuluvat palvelun laatutekijöihin. On tärkeää, että henkilökunta 

puhuu asiakkaalle sellaisilla sanoilla ja kielellä, että hän ymmärtää kaiken oleellisen pal-

velua saadessaan. Uutta asiakasta voi joutua neuvomaan enemmän kuin vakioasiakas-

ta, joka tietää jo valmiiksi, miten toimia. Yrityksen palveluympäristöön luetaan mukaan 

kaikki se, miltä yritys näyttää kuluttajan silmissä, eli fyysinen ympäristö. Tähän luetaan 
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mukaan niin henkilökunnan vaatetus kuin myös kaikki yrityksen koneet ja tilat. Asiak-

kaan tulee kokea saavansa turvallista palvelua yrityksessä asioidessaan. Tähän vaikut-

taa pitkälti myös henkilökunnan käyttäytyminen palvelutilanteessa, sanoo Ylikoski (2001, 

128). Yrityksen uskottavuus rakentuu asiakkaan silmissä yrityksen maineesta ja nimes-

tä. Myös henkilökunnan tapa palvella asiakasta on tärkeä osa yrityksen uskottavuutta. 

(Ylikoski 2001, 128.) 

  

2.2 Ravintolan palveluprosessi 

 

Prosessia voidaan kuvata sarjana erilaisia toimenpiteitä, jotka kaikki ovat tarpeellisia, ja 

joiden kaikkien tarkoitus on tuottaa asiakkaalle joko palvelua tai konkreettinen tuote. 

Ravintolan palveluprosessia täytyy kuvata kahdella eri prosessilla, jotka molemmat täh-

täävät samaan lopputulokseen, asiakkaan hyvään palveluun. Erityyppisillä ruokaravinto-

loilla on kaikilla erilainen palveluprosessi, mutta sama päämäärä. (Hemmi & Lahden-

kauppi 1998, 55.) 

 

Kahvilaan asiakas saapuu useimmiten hetkeksi levähtämään ja nauttimaan jotain pientä 

syötävää ja juotavaa. Kahviloissa tarjotaan erilaisten kuumien ja kylmien juomien lisäksi 

suolaista ja makeaa purtavaa, mutta osa kahviloista tarjoaa salaatti- ja keittolounaita. 

Useimmat tarjottavista tuotteista tulevat valmiina tai pakasteina, osa tuotteista on myös 

raakapakasteita, jolloin kahvila paistaa itse myyntiartikkelinsa. (Hemmi & Lahdenkauppi 

1998, 57.) 

 

Kahvilassa asiakas valitsee itse tuotteet linjaston lasivitriinistä ja tämän jälkeen siirtyy 

kassalle maksaakseen ostokset. Kahvilan palveluprosessi on tällöin pitkälti itsepalvelu-

linjastoon perustuva. Osa kahviloista tarjoilee myös pöytiin, jolloin asiakas kahvilaan 

saapuessaan istuutuu pöytään ja tarjoilija saapuu paikalle kysymään tilauksen, tarjoilee 

asiakkaan haluamat tuotteet ja lopulta tuo laskun. (Hemmi & Lahdenkauppi 1998, 57-

58.) 

 

Asiakaspalveluprosessi alkaa aamulla, jolloin tarjoilijat laittavat asiakastilat kuntoon ja 

tarkistavat tilojen siisteyden. Useimmat kahvilat mainostavat päivän erikoistuotteita tai 

lounaskahvilat kirjoittavat päivän lounaan taululle ylös. Asiakaspalvelijoiden tehtävä on 

myös järjestää astianpalautus kuntoon, avata kassakone päivää varten ja laskea pohja-

kassa. (Hemmi & Lahdenkauppi 1998, 58-60.) 

 

Keittiön palveluprosessi alkaa päivän esivalmisteiden teolla, lounaan salaatti- ja keitto-

pohjat valmistetaan etukäteen, samoin tarjottavien leipien täyttö tapahtuu aamulla. Keit-
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tiöhenkilökunnan on noudatettava tarkoin annoskortteja ja lisäksi tunnettava tarjottavat 

tuotteet ja niiden raaka-aineet. (Hemmi & Lahdenkauppi 1998, 57-63.) 

 

Pikaruokapaikkojen palveluprosessit ovat hyvin pitkälti kahviloiden kaltaisia. Asiakas 

saapuu noutotiskille, josta tilaa haluamansa tuotteet, jotka asiakaspalvelija noutaa hä-

nelle ja asiakkaan toiveen mukaan pakkaa ne mukaan otettaviksi tai asettaa tarjottimel-

le, Asiakas maksaa tuotteensa, jonka jälkeen onkin jo uuden asiakkaan vuoro. Pikaruo-

kapaikat ovat nimensä mukaisesti ruokapaikkoja, jossa ruoka saadaan nopeasti ja ruo-

kailun jälkeen asiakas poistuu ravintolasta. Pikaruokapaikkojen asiakaskunta vaihtuu 

nopeaan tahtiin.(Hemmi & Lahdenkauppi 1998, 50-56.) 

 

Myyntitiskin takana on ruoanvalmistukseen varattu osa, jossa tuotteita valmistetaan etu-

käteen. Pikaruokaravintoloiden henkilökunta saa koulutuksen sekä keittiön puolelle että 

asiakastehtäviin. Henkilökunnan saama koulutus nopeuttaa asiakaspalvelua ja lisää 

joustavuutta työjärjestelyihin. Koulutukseen liittyy myös paljon hygieniakoulutusta, pika-

ruokapaikkojen on tarkoitus olla siistejä ja viihtyisiä nopeasti vaihtuvasta asiakaskunnas-

ta huolimatta. Pikaruokaravintolan koko henkilökunnan tulee tietää tarkkaan tuotteiden 

sisällöt, ettei esimerkiksi allergikko saa väärää tuotetta. (Hemmi & Lahdenkauppi 1998, 

50-56.) 

 

Suurkeittiöiden palveluprosessissa kaikki on suurta. Suurkeittiöiden asiakkaina ovat 

esimerkiksi sairaalat, palvelutalot ja vanhainkodit ja päiväkodit. Myös henkilöstöravinto-

lat lasketaan suurkeittiöihin kuuluviksi useimmiten. Suurkeittiöissä valmistettavat ruoat ja 

tuotteet ovat laadultaan ravitsevia, monipuolisia ja terveellisiä. Vaihtoehtoja täytyy löytyä 

erityisruokavaliota noudattaville asiakkaille ja ruokalistojen on hyvä olla vaihtelevia. ( 

Hemmi & Lahdenkauppi 1998, 66-70.) 

 

Suurkeittiön palveluprosessissa työt suunnitellaan tarkoin ja organisoidaan huolellisesti. 

Suurkeittiöiden työtä helpottaa esikäsiteltyjen tuotteiden lisääntyminen, joka säästää 

myös henkilöstökuluja ja aikaa. ( Hemmi & Lahdenkauppi 1998, 68-74.) 

 

Suurkeittiöiden palveluprosessi on pitkä ketju erilaisia toimintoja, joiden päämäärä on 

tuottaa ja jakaa ruokaa jopa tuhansille ihmisille vuorokauden sisällä. Työntekijöiden toi-

menkuvat voivat olla laajat. Yksi työntekijä voi olla ensin tavaran vastaanotossa, valmis-

taa sen jälkeen ruokaa, jakaa ruokaa, rahastaa asiakkaita ja lopuksi vielä siivota. Suur-

keittiöissä koko palveluhenkilökunnan on oltava tietoisia ruokien sisällöstä ja koostu-

muksesta. Heidän tulee osata neuvoa erityisesti erityisruokavaliota noudattavia asiakkai-



 13 

 

taan ja kertoa tarkkaan, mitä raaka-aineita ruoassa on. ( Hemmi & Lahdenkauppi 1998, 

66-74.) 

 

Ruokaravintoloiden toimintaperiaatteena on itse palvelun tuottaminen. Asiakkaalle tar-

joillaan pöytiin. (Hemmi & Lahdenkauppi 1998, 90.)  Ruokaravintoloiden palveluprosessi 

on alkanut jo aamulla ennen ravintolan aukeamista. Keittiöhenkilökunta on tehnyt esi-

valmisteita, siivonnut keittiötä ja valmistautunut ravintolan aukeamiseen. Salinpuolen 

tarjoiluhenkilökunta on varmistanut salin siisteyden ja tarvittaessa siivonnut pöytiä ja 

laittanut tuoleja siistiin järjestykseen. 

 

Asiakkaan saapuessa varsinainen palveluprosessi alkaa. Tarjoiluhenkilökunta vastaan-

ottaa asiakkaan ja ohjaa hänet pöytään ja auttaa tarvittaessa asiakkaan istumaan. Tä-

män jälkeen palveluhenkilökunta ojentaa ruoka- ja juomalistat ja kysyy juomatoiveen 

ruoka-annosta odotellessa. Asiakkaalle on hyvä antaa hieman mietintäaikaa hänen vali-

tessaan ruoka-annosta listalta. Tämän jälkeen tilaus rekisteröidään kassajärjestelmään, 

josta tilaus menee useimmissa ravintoloissa suoraan keittiöön. 

 

Tilauksen eli bongin saapuessa keittiöön alkaa keittiöhenkilökunnan palveluprosessi. 

Keittiön henkilökunta valmistaa asiakkaan toiveiden mukaan annoksen ja tarvittaessa 

kysyy tilauksen tehneeltä tarjoilijalta lisäkysymyksiä esimerkiksi allergioiden suhteen, jos 

se lukee tilauksessa epäselvästi. Kun annos on valmis, palveluprosessi jatkuu salin puo-

lella, jossa tarjoiluhenkilökunta vie tilatun annoksen asiakkaalle ja kysyy mahdollista 

lisäjuoman tarvetta. 

 

Ammattikeittiöt käyttävät ruoanvalmistuksessa kolmea erilaista ruoanvalmistusmenetel-

mää. Näistä tavanomaisin on lämminruokavalmistus. Lisäksi ammattikeittiöt käyttävät 

cook cold- menetelmää, joka on kylmäruokavalmistus sekä cook chill- menetelmää, jos-

sa ruoka kypsennetään ja jäähdytetään. (Mauno & Lipre 2008, 9.) 

 

Lämpimän ruoan valmistusprosessi alkaa raaka-aineiden hankinnasta ja niiden oikea-

oppisesta varastoinnista. Tämän jälkeen raaka-aineet esikäsitellään ja ruoka valmiste-

taan. Valmis, lämmin ruoka pidetään lämpimänä lämpösäilytyksessä ja annostellaan 

sieltä käsin. (Mauno & Lipre 2008, 9.) 

 

Cook cold –menetelmän prosessi alkaa myös raaka-aineiden hankinnasta ja yrityksessä 

niiden varastoinnista. Tämän jälkeen raaka-aineet esikäsitellään ja ruoka valmistetaan 

kylmänä. Tässä menetelmässä ruoka säilytetään kylmänä, kuljetetaan jakelukeittiöön 

kylmänä ja vasta siellä ruoka kypsennetään tarjoilua varten. (Mauno & Lipre 2008, 9.) 



 14 

 

 

Cook chill –menetelmässä ruoanvalmistusprosessi alkaa kuten kahdessa edellä maini-

tussa järjestelmässä. Ruoan kypsentämisen jälkeen ruoka jäähdytetään ja säilytetään 

kylmässä. Tämän jälkeen ruoka lämmitetään uudelleen tarjoilua varten. (Mauno & Lipre 

2008, 9.) 

 

Kun asiakas on syönyt, tarjoiluhenkilökunta kysyy mahdollisia jälkiruokatoiveita ja lopulta 

tuo laskun asiakkaalle, joka valitsee maksutavan. Asiakkaan poistuttua ravintolan palve-

luprosessit jatkuvat yhä sekä keittiön että salin puolella. Keittiöhenkilökunta siivoaa ja 

tiskaa keittiössä ja salin tarjoiluhenkilökunta siivoaa pöydän, kattaa sen uudelleen seu-

raavaa asiakasta varten ja tarkistaa yleisen siisteyden. Ravintolan palveluprosessi päät-

tyy vasta ravintolan suljettua ovensa, jonka jälkeen keittiöhenkilökunta siivoaa keittiön 

puolen kokonaan, salin tarjoiluhenkilökunta tekee päivän tilitykset, laskevat pohjakassan 

ja sulkevat kassan. 

    

2.3 Laatu ruokapalveluissa 

 

Kuluttajan kohdistamat odotukset ruokapalveluun vaikuttavat pitkälti myös siihen, miten 

he kokevat ruokapalvelun laadun. Kuluttajan odotuksiin vaikuttavat ensimmäisenä hä-

nen tarpeensa ja se, millainen hintataso yrityksessä on (Ylikoski 2001, 123). Esimerkiksi 

lounasravintolaa valitessaan asiakas valitsee paikan sen mukaan, mitä hän haluaa syö-

dä ja millaisen hinnan hän on valmis maksamaan saamastaan palvelusta. Valitessaan 

ruokaravintolaa hienoa illallista varten sama kuluttaja ei oletettavasti päädy samaan ra-

vintolaan, jonka hän valitsi lounasravintolakseen. Silloin kuluttajan tarve on muuttunut ja 

myös hintatason vaatimukset ovat nousseet. Ylikosken (2001, 123) mukaan kuluttajat 

mieltävät korkeamman hintatason omaavan yrityksen paremmaksi kuin yrityksen, jossa 

on halvemmat hinnat. 

 

Kuluttajan odotuksiin ruokapalvelussa vaikuttavat myös sekä omat aiemmat kokemukset 

että tuttavien ja ystävien kokemukset samasta ruokapalvelusta. (Ylikoski 2001, 124.) 

Kun asiakas kokee saavansa hyvää palvelua ja ruoka on maistuvaa, hän useimmiten 

palaa samaan ravintolaan syömään toisenkin kerran ja saattaa kertoa saamastaan hy-

västä palvelusta myös tuttavilleen. Myös se, kuinka kuluttaja on kokenut muut kilpailevat 

yritykset, vaikuttaa odotuksiin, Ylikoski (2001,124) sanoo.  

 

Ruokapalvelujen mainonta vaikuttaa odotuksiin ja paikan valintaan myös (Ylikoski 2001, 

124). Mainoksissa annetut lupaukset saavat asiakkaan odottamaan palvelun olevan 
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juuri luvatun kaltaista. Jos ruokaravintola mainostaa herkullista ja mehevää pihviä, asia-

kas odottaa saavansa juuri sellaisen annoksen myös eteensä. 

 

Ylikosken (2001, 126) kirjassaan mainitsema Parasuraman ym. kehittämät laadun ulot-

tuvuudet ovat luotettavuus, turvallisuus, palvelualttius, henkilökunnan pätevyys, palvelu-

alttius, asiakkaiden tunteminen ja ymmärtäminen ja viihtyisä palveluympäristö.  

 

Ruokaravintolan luotettavuus on asiakkaalle erittäin tärkeää kuten myös yrityksen turval-

lisuus. Jotta asiakas kokisi ruokapalvelun laadun hyväksi, hänen on saatava luotettavaa 

palvelua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakas saa juuri sen annoksen, mitä on 

tilannut. Laatu laskee asiakkaan silmissä heti, jos annos on väärä tai jos mainoksessa 

luvattu mehevä pihvi onkin kuiva. Ruokaravintolan turvallisuus on etenkin erityisruokava-

lioasiakkaalle tärkein laadun tekijä. Allergiastaan ilmoittaessaan asiakas luottaa siihen, 

että ruoka on turvallista syödä eikä hän saa esimerkiksi hengenvaarallista allergista re-

aktiota. 

 

Palvelualttius ruokaravintoloissa on asiakkaalle tärkeää. Ravintolaan mennään nautti-

maan olosta ja hyvästä palvelusta. Jos henkilökunta ei ohjaa asiakasta pöytään hänen 

saapuessaan ja pyydä juomatilausta seuraavaksi, yrityksen henkilökunnan halukkuus 

palvella asiakkaita hyvin, ei täyty. Hyvää palvelualttiutta on esimerkiksi se, kun asiakas 

pyytää, voisiko hän saada ateriansa mahdollisimman nopeasti kovan kiireen vuoksi ja 

ravintolan henkilökunta tekee voitavansa asiakkaan eteen.  

 

Ruokaravintoloissa henkilökunnan pätevyys on toiminnan ja laadun kannalta hyvin tär-

keää. Salin puolella olevien tarjoilijoiden tulee tietää, mitä ruoka-annokset sisältävät ja 

neuvoa esimerkiksi viinin valinnassa. Myös hyvät ihmissuhdetaidot kuuluvat ravintolan 

henkilökunnan pätevyyteen. Henkilökunnan kohteliaisuus asiakasta kohtaan vaikuttaa 

myös hänen kokemaansa laatuun. Huono päivä ei saa koskaan näkyä henkilökunnan 

käytöksestä kuin ei myöskään kiire. Jos ravintolassa on paljon asiakkaita ja ruoka-

annoksia joutuu odottamaan, tulee salin henkilökunnan huolehtia asiakkaiden viihtyvyy-

destä esimerkiksi huolehtimalla juoman riittävyydestä ja kertomalla, että odotusaika on 

kiireen vuoksi pidempi. Asiakkaiden tunteminen ja ymmärtäminen on ravintola-alalla 

tärkeää laadunkin kannalta. Vakioasiakkaiden erityistoiveiden muistaminen ja niiden 

täyttäminen kuuluvat hyvään laatuun. Myös uusien asiakkaiden neuvominen, esimerkik-

si ruokalistassa olevien ruokien sanojen selitys, jos asiakas ei jotain ymmärrä, kuuluu 

hyvään palveluun.  
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Ruokaravintolan palveluympäristö on viihtyvyyden ja laadun kannalta tärkeää. Siistit 

pöydät, henkilökunnan puhtaat asut ja toimivat laitteet ja koneet antavat heti palveluym-

päristöstä hyvän kuvan. Vaikka ruokailutilat olisivat ruokaravintolassa siistit, niin epäsiis-

tit wc-tilat laskevat yrityksen laatua asiakkaan silmissä heti. Siksi yrityksen tuleekin pa-

nostaa palveluympäristöön kauttaaltaan eikä vain siihen osaan, missä asiakkaat syövät 

ja pääsääntöisesti ovat.  

 

2.4 Asiakaslähtöinen palvelu 

 

Asiakas voidaan määritellä monin tavoin, esimerkiksi toimeksiantajana, kansalaisena, 

asiakkaana, toiminnan aiheuttajana ja alamaisena. Yritykselle tärkeintä on päättää, 

kuinka juuri tämä yritys määrittelee asiakkaansa ja pitäytyä määritelmässä. (Selin & Se-

lin 2005, 17.)   

 

Yritysten aikaisempi tuotepainotteinen ajatusmaailma on siirtymässä asiakaslähtöisen 

ajattelun tieltä pois. Asiakaslähtöinen ajattelu sisältää muun muassa lisäarvontuottami-

sen asiakkaalle. Yrityksen on määriteltävä, millaista lisäarvoa asiakas saa, kun käyttää 

yrityksen tuotetta tai palvelua. Enää ei tarkastella pelkkää tuotetta tai palvelua vaan tar-

kastelun kohteeksi on noussut koko prosessi, joka tuottaa palvelun tai tuotteen. Tässä 

prosessin tarkastelussa on otettava huomioon niin alkutuotanto kuin asiakaskohtaami-

nen. Asiakaslähtöiseen ajatteluun tulee liittää myös asiakkuuden kehittäminen, kuinka 

yritys voi sitouttaa asiakkaan entistä paremmin käyttämään vain yrityksen tuotteita ja 

palveluja. Yrityksen on tarkasteltava tarjoamaansa tuotetta tai palvelua asiakkaan näkö-

kulmasta. Näin yrityksen on helpompi kehittää parempia tuotekokonaisuuksia. (Selin & 

Selin 2005, 17-20.)   

 

Yrityksen asiakasnäkökulman kehittäminen vaatii konkreettista heittäytymistä asiakkaan 

rooliin. Asiakkaan rooliin heittäytyminen tuo yritykselle uusia näkökulmia, toimintatapoja 

ja ideoita käytännön tilanteisiin. Asiakkaan arvotuotantoprosessin tunteminen on tärkein-

tä asiakassuhteiden johtamisessa ja kehittämisessä. Yrityksen tulee kiinnittää huomio 

toimintansa kokonaisuuteen ja sen kehittämiseen. Toiminnan tavoitteena on toimia yh-

dessä asiakkaan kanssa, ei vain olla lähellä asiakasta. (Selin & Selin 2005, 17-25.)   

 

Perinteisen ajattelun mukaan yrityksen tarjonta jaettiin itse tuotteeseen ja palveluun. 

Tuote on fyysinen, kosketeltavissa oleva. Sitä voidaan varastoida ja sen ostaminen tuo 

tavaraan omistusoikeuden. Palvelu on abstraktia ja sen mittaaminen on vaikeaa. Palvelu 

on kertakäyttöistä ja jokaiselle asiakkaalle erilaista. Palvelua ei voi varastoida tai myydä. 
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Asiakaslähtöinen ajattelu yhdistää yrityksen tuotteen ja palvelun asiakkuudeksi. Asia-

kastuntemus on yrityksen toiminnan perusta. Asiakkuus koostuu palvelukokonaisuudes-

ta tuotteen lisäksi ja on kokonainen prosessi. Asiakkaan arvotuotantoprosessiin liittyy 

tietoa, tunnetta ja tavaraa. Yrityksen on asiakkuudessa vaikutettava asiakkaan tunteisiin 

luodakseen kestävän asiakassuhteen. (Selin & Selin 2005, 26-30.)   

 

 

2.5 Palvelun laadun kehittäminen erityisruokavaliota noudattavalle asiakkaalle 

 

Tänä päivänä asiakaslähtöisyys kuuluu yrityksen toimintaperiaatteisiin vahvempana kuin 

koskaan. Kuten Selin & Selin (2005,9) kirjassaan sanovat, yrityksen kaikki tehdyt ja te-

kemättömät asiat luovat asiakkaiden mieliin erilaisia mielikuvia, vaikka se ei olisi yrityk-

sen tarkoitus. Yritysten kilpailutilanne kovenee jatkuvasti ja jotta yritys saisi asiakkaat 

pysymään itsellään, sen on pystyttävä tarjoamaan asiakkaille, mitä he haluavat. Yritys-

toiminnassa asiakas on toiminnan lähtökohta (Selin & Selin 2005, 13). 

 

Erityisruokavaliota noudattavien asiakkaiden määrä on kasvussa. Allergioita on tänä 

päivänä enemmän kuin ennen, lisäksi keliakiadiagnosoinnit ovat lisääntyneet tiedon 

myötä. Ruokaravintoloiden on erityisen tärkeää panostaa erityisruokavalioasiakkaisiin 

pysyäkseen kilpailussa mukana. Menestyäkseen markkinoilla yrityksen on tarjottava 

asiakkaille sellaista lisäarvoa, josta he hyötyvät (Selin & Selin 2005, 9). 

 

Pystyäkseen tarjoamaan erityisruokavaliota noudattaville asiakkailleen hyvää palvelun 

laatua, yrityksen tulee huolehtia ensimmäisenä henkilökunnan kouluttamisesta ja var-

mistaa näin henkilöstön tiedot ja taidot erityisruokavalioista. Henkilökunnan tulee tietää 

ja tuntea oikeat raaka-aineet ja ruoanvalmistustavat, joita erityisruokavalioiden valmistus 

vaatii. Tarjoiluhenkilökunnan on osattava huomioida erityisruokavalioasiakkaat selvittä-

mällä heidän tarpeensa ja opastamalla heitä ateriavalinnoissaan. Erityisruokavaliota 

noudattavat asiakkaat tuovat ruoanvalmistukseen uusia, vaativia haasteita, mutta toi-

saalta myös mielenkiintoisia töitä. (Immonen, Laaksonen, Lattu, Reunasalo, Sinisalo-

Ojala, Välimäki 2006, 9-15.)  

 

Asiakkaiden tarpeet on otettava huomioon jo suunniteltaessa ruokalistoja ja –ohjeita. 

Suunnittelussa käytetään perusruokalistaa pohjana, myös ravitsemussuositukset tulee 

ottaa huomioon. Riippuen ruokaravintolan toimintaperiaatteista ja luonteesta, erityisruo-

kavalioiden toteuttaminen on yrityksestä kiinni. Osa ravintoloista suunnittelee erityisruo-

kavalioruoat aivan erilaisiksi kuin mitä perusruoat ovat, osa ruokaravintoloista haluaa 

ruokien olevan mahdollisimman samankaltaisia ja korvaavat vain esimerkiksi pastan 
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gluteenittomalla pastalla. Suurin osa ruokaravintoloista on suunnitellut osan ruoista jo 

valmiiksi laktoosittomiksi tai gluteenittomiksi, jolloin työmäärä, –aika vähenevät ja asia-

kaspalvelu nopeutuu. Erityisruokavalioiden ruokalistaa suunniteltaessa on otettava 

huomioon muun muassa työmäärä ja kustannukset, asiakkaiden tarpeet ja odotukset, 

valmistusmenetelmät ja raaka-aineiden saatavuus. Ruokalistoihin merkitään erityisruo-

kavaliot jo valmiiksi symbolein, jotta asiakkaan on helppo tunnistaa oikea ateriavaihtoeh-

to. (Immonen ym. 2006, 9-15.) 

 

Laatua erityisruokavalioissa voidaan tarkastella Immosen ym. (2006,14.) mielestä esi-

merkiksi näiden seikkojen mukaan. Ruoan ravitsemuksellisen laadun tulee olla oikea ja 

sen on oltava tarkistettavissa ATK-ohjelman avulla. Aistinvaraiset laatutekijät ratkaisevat 

paljon myös erityisruokavalioiden nautittavuutta ja asiakastyytyväisyyttä arvioitaessa, 

kuten ruoan tuoksu, ulkonäkö, maku ja rakenne. Tuoteturvallisuus ja hygieenisyys ovat 

erityisruokavalioasiakkaille jopa elintärkeitä laatukriteerejä, jotka vaikuttavat myös asiak-

kaan luottamukseen ja sitä kautta palvelun laatuun. Palvelun laatuun vaikuttavat myös 

yrityksen toimintavarmuus ja asiakastuntemus. (Immonen ym. 2006, 9-15.)  

 

Tärkeäksi palvelun laadun tuottamisessa ja kehittämisessä nousee erityisruokavalio-

asiakkaiden tarpeiden selvittäminen. Yrityksen on tiedettävä asiakkaiden todelliset tar-

peet ja odotukset pystyäkseen palvelemaan asiakkaitaan paremmin ja lisäämään asia-

kastyytyväisyyttä. (Immonen ym. 2006, 14.)   

 

Erityisruokavalioruokavaihtoehtojen määrään tulisi yritysten panostaa vielä lisää. Osas-

sa ruokaravintoloista heidät on otettu jo nyt hyvin huomioon ja vaihtoehtoja on paljon, 

mutta vielä on olemassa ruokaravintoloita, joista löytyy vain yksi vaihtoehto esimerkiksi 

gluteenittomaan ruokaan. Jotta erityisruokavalioasiakkaan palvelun laatua voitaisiin pa-

rantaa, myös henkilöstön tulisi tietää näistä ruokavaloista mahdollisimman paljon. Osa 

perusruoista on helppo tehdä esimerkiksi laktoosittomiksi tai gluteenittomiksi vain vaih-

tamalla jokin ruoanosa sopivaan raaka-aineeseen.  

 

2.6 Palvelun laatujohtaminen 

 

Liiketoimintaan liitetään usein sana strategia. Osa yrityksistä ei edes tiedä, mitä heidän 

strategiansa käytännössä tarkoittaa. Strategialla tarkoitetaan, että yrityksellä on selkeät 

tavoitteet sekä keinot tavoitteisiin pääsemiseen.(Selin & Selin 2005, 41-41.) Strategia 

ohjaa johtoa tekemään vaadittavia päätöksiä liiketoiminnan kannattavuuden takaami-

seksi. 
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Laadun johtamisen tavoite on yhdistää asiakkaan näkökulma laadusta siihen, miten yri-

tys voi saada tuon laadun aikaan käytännössä. Laadun johtamisessa yrityksen tavoite 

on parantaa laatua ja vähentää mahdollisia laatuongelmia.  Jotta yritys tietäisi, millaista 

laatua heidän tulee tuottaa, että asiakkaan odotukset täyttyisivät, yrityksen tulee tehdä 

tutkimus selvittääkseen asiakkaiden odotukset ja käsitykset laadusta. Yrityksen johdon 

tulee määritellä tämän jälkeen tavoitelaatu ja toimintaperiaatteet. Myös henkilöstön käsi-

tykset palvelun laadusta tutkitaan. Tämän jälkeen kartoitetaan, millaiset tiedot ja taidot 

henkilöstöllä on, jotta he voivat toimia laatutavoitteiden mukaan. Henkilöstö on palvelun 

laadun tuottamisessa tärkein tekijä. He muuttavat laatutavoitteet asiakaskontakteissa 

käytännöksi. Henkilökunta huomaa myös laatuongelmat ensimmäisinä, sillä toimiessaan 

he myös tarkkailevat palvelunlaadun tasoa. (Ylikoski 2001, 140-142.)  

 

Laatuongelmien selvittäminen ja paikantaminen on toisinaan vaikeaa. Moni osatekijä 

vaikuttaa palvelun koettuun laatuun ja näin ollen huono laatu voi johtua vain yhdestä tai 

kaikista osatekijöistä.  Kuiluanalyysimallia käyttämällä laatuongelmat voidaan löytää. Ne 

kohdat, jotka ovat ongelmakohtia laaduntuottamisessa, ovat tässä mallissa laatukuiluja.  

 

Kuilu 1 on johdon käsitys siitä, millaista palvelua asiakas odottaa, ja millainen näkemys 

asiakkaalla on laadusta. Jos organisaatio ei ole panostanut asiakastutkimukseen, jossa 

kartoitetaan asiakkaan laadun kriteerit, se ei voi tietää tavoitelaatuaan. Yrityksen johto 

on voinut myös segmentoida asiakkaat väärin tai ei ole käyttänyt asiakastutkimukses-

taan saatuja tietoja oikein. 

 

Kuilu 2 on johdon antavat määritykset palvelun laadulle. Ongelmia laadussa voi ilmen-

tyä, jos yritys ei ole esimerkiksi tarpeeksi sitoutunut tekemään hyvää laatua tai jättää 

asiakkaan näkökulman hyvästä laadusta pois.  

 

Kuilu 3 on itse palvelun tuottaminen. Laatuongelmia syntyy, kun palvelun tuottaminen ei 

ole samalla tasolla kuin laatumääräykset. Tämä voi johtua siitä, että henkilöstöpolitiikas-

sa on puutteita tai kysyntä ja tarjota ovat epätasapainossa.  

 

Kuilu 4:n laatuongelma ilmenee silloin, kun palvelu ei saavuta annettuja lupauksia. Tä-

mä voi johtua esimerkiksi siitä, että mainokset ovat luvanneet liikoja eikä odotuksia pys-

tytä täyttämään.  

 

Kuilu 5 kuvaa huonoa laatua ylipäänsä. Asiakkaan odotukset eivät vastaa koettua palve-

lua. Kuilu 5 syntymisen syy voi olla kaikkien laatukuilujen yhteisvaikutus tai mikä tahan-

sa edellä mainituista. Kun kuilu 5 syntyy, se vaikuttaa yrityksen imagoon negatiivisesti. 
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Huonoa laatua saadessaan kuluttajat kertovat siitä yleensä yhdelle tai useammalle tut-

tavalle. Laadun puutteellisuus voi saada asiakkaat vaihtamaan yritystä kilpailevaan or-

ganisaatioon. (Ylikoski 2001, 142-143. Grönroos 2009, 144-149.) 

 

Laatukuilujen avulla laatua voidaan kehittää parempaan suuntaan. Kuilut voidaan pois-

taa yrityksen toiminnasta, kun ne on paikallistettu, kehittämistyön avulla. Palvelun laa-

dun kehittäminen on jatkuvaa ja siihen on olemassa muutamia periaatteita. Kehitettäes-

sä palvelun laatua tulee muistaa, että asiakas määrittelee laadun. Jokainen yrityksen 

työntekijä vastaa laadusta ja hyvään laatuun vaaditaan johtajaa ja sujuvaa yrityksen 

sisäistä viestintää. Yrityksen tulee arvostaa sekä henkilöstöä että asiakkaitaan ja määri-

tellä laatu etukäteen. (Ylikoski 2001, 142-145.) 

 

Yrityksen voivat ottaa käyttöönsä laatujärjestelmän, jonka avulla he voivat kehittää ja 

parantaa organisaationsa laatua. Laatujärjestelmän avulla yrityksen kaikille osa-alueille 

luodaan omat ohjeistukset, jotka auttavat saavuttamaan tavoitellut laatutasot. Laatujär-

jestelmän tarkoitus on ennaltaehkäistä laatuongelmia. (Ylikoski 2001, 145-146.) 

 

ISO-9000 standardi ohjaa yritystä laadun kehittämisessä ja laatujohtamiseen. ISO 9000 

antaa yritykselle tavoitteita, joihin yrityksen tulee pyrkiä. Laadunohjauksessa yrityksen 

tulee ylläpitää sellaista laatutasoa, joka täyttää asiakkaan tarpeet. Sisäisessä laadun-

varmistuksessa yrityksen johdon tulee saada varmuus yrityksen tuotteiden tasaisesta 

laadusta. Lisäksi yrityksen tulee vakuuttaa asiakas tuotteen tai palvelun laadusta. ISO 

9000 standardissa yritys joutuu kehittämään laatua jatkuvasti parempaan suuntaan. 

(Ylikoski 2001, 145-148.) 

 

Laatupalkintokriteerien avulla yritys voi selvittää oman toimintansa kehittämistarpeita. 

Yritys voi osallistua laatupalkintokilpailuun, jossa ulkopuolinen asiantuntijaryhmä arvioi 

yritystä ja antaa palauteraportin tutkimustuloksistaan. Laatupalkintokilpailussa asiantun-

tijaryhmä tutkii muun muassa yrityksen johtajuutta, strategista suunnittelua, henkilöstön 

hyvinvointia, tyytyväisyyttä ja osaamisen kehittämistä, yrityksen toiminnan tuloksia ja 

yhteiskunnallisia vaikutuksia. Laatupalkintokilpailuun osallistuminen sitoo yrityksen kehit-

tämään ja parantamaan laatua jatkuvasti. Palkinnon saanti motivoi henkilöstöä sekä 

parantaa yrityksen imagoa asiakkaan silmissä. (Ylikoski 2001, 145-148.) 

 

2.7 Perehdyttäminen ja työnopastus 

 

Perehdyttämisen avulla uusi työntekijä tutustuu uuteen työpaikkaan ja henkilökuntaan, 

oppii tuntemaan yrityksen tavoitteet ja tavat. Lisäksi perehdyttämisessä uudelle työnteki-
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jälle neuvotaan hänen omat työt ja sitä kautta työntekijä pystyy tutustumaan myös yri-

tyksen työoloihin. Perehdyttämisen tavoitteita ovat muun muassa helpottaa uuden työn-

tekijän sopeutumista uuteen yritykseen, luoda edellytykset yhteistyön onnistumiselle, 

lyhentää oppimisaikaa ja poistaa epävarmuutta. Kun perehdytys on hoidettu hyvin, työn-

tekijöiden vaihtuvuus pienenee, tapaturmien ja onnettomuuksien määrä vähenee ja 

poissaolot vähenevät. Jos perehdyttäminen on tehty hyvin, siitä hyötyvät sekä yritys ja 

työntekijät että asiakkaat. (Haapakoski, Kangas, Ryynänen & Wulff 1990, 4-15.) 

 

Uuden työntekijän perehdyttäminen on esimiehen vastuulla, mutta useimmiten tämä 

tehtävä on jaettu muille työntekijöille, esimerkiksi työpaikkakouluttajille tai vuoropäälli-

köille. Esimies on kuitenkin vastuussa siitä, että työt sujuvat hyvin ja yritys saavuttaa 

sille asetetut tavoitteet. Esimiehen tehtäviin kuuluu varmistaa, että yrityksen työntekijöillä 

on kaikki edellytykset suorittaa työ hyvin. Esimiehen töihin kuuluvat esimerkiksi tehdä 

perehdytys- ja työnopastussuunnitelmat ja valmentaa työnopastajia. Esimies myös seu-

raa perehdyttämisen- ja työnopastuksen tuloksia ja arvioi niitä. Lisäksi hän suunnittelee 

mahdollisia kehittämistoimenpiteitä puutteita huomatessaan. (Haapakoski, Kangas, 

Ryynänen & Wulff 1990, 4-15.) 

 

Perehdyttäminen ja työnopastus liittyvät yhteen. Työnopastus eli työhön perehdyttämi-

nen kuuluvat sekä uusille että jo ennestään yrityksessä olleille työntekijöille. Jos yrityk-

sessä vaihtuu esimerkiksi ruokalista tai yritys saa uusia työkoneita, on työnopastus tar-

peellista myös yrityksen omille työntekijöille. Työnopastuksen tavoitteena on saada työn-

tekijät hallitsemaan omat työtehtävänsä hyvin. Kun työnopastus on tehty hyvin, työn 

laatu ja tuottavuus paranevat, työn oppiminen ei kestä kauaa ja työ opitaan tekemään 

oikein. (Haapakoski, Kangas, Ryynänen & Wulff 1990, 4-15.) 
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3 ERITYISRUOKAVALIOT 

 

Erityisruokavalioita on nykyisin paljon enkä ottanut tässä opinnäytetyössäni kaikkia vaih-

toehtoja mukaan tutkimukseeni. Nämä erityisruokavaliot valitsin opinnäytetyöhöni, sillä 

ne esiintyvät ruokaravintoloiden ruokalistalla erikseen merkittyinä ja ovat esimerkiksi 

Sydänliiton Internet-sivuston (2010) mukaan yleisimmät erityisruokavaliot.  

 

3.1 Keliakia 

 

Keliakia on sairaus, jossa kotimaisen viljan sisältämä valkuaisaine, gluteeni, vaurioittaa 

ohutsuolen seinämää. Vehnä, ohra ja ruis ovat kotimaisista viljoista ne lajikkeet, jotka 

gluteenillaan aiheuttavat oireita. Gluteeni vaurioittaa ohutsuolen nukkalisäkkeitä ja saa 

aikaan tulehdusreaktion suolessa. Oireina ovat erilaiset vatsavaivat, kuten ripuli, ilma-

vaivat ja vatsakivut. Keliakia voi ilmentyä myös ihokeliakian muotona, jossa iholle nou-

see kutisevia, pieniä rakkuloita. Yleensä ihottuma nousee kyynärpäihin, polviin, hartioi-

hin ja pakaroihin. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 2009, 123.) 

 

Yleisimmin keliakia diagnosoidaan aikuisiällä, mutta lasten keliakiadiagnosoinnit ovat 

yhtälailla yleisiä. Lapsilla oireet ilmenevät vatsaoireiden lisäksi muun muassa kasvu- ja 

ravitsemushäiriöinä ja väsymyksenä. (Keliakialiitto 2010.) Vuonna 2010 tehdyn Satu 

Simellin väitöstutkimuksen mukaan (Turun yliopisto 2011) jopa puolella tutkituista lapsis-

ta keliakiaan liittyvät vasta-aineet hävisivät verenkierrosta ilman gluteenitonta ruokava-

liota. Tutkimukseen osallistui 2000 lasta, joilla kaikilla oli ainakin kerran mitattu positiivi-

nen tulos keliakian vasta-aineista. Tutkimuksen mukaan osalle lapsista keliakian vasta-

aineet palasivat myöhemmin takaisin verenkiertoon. Tutkimustulosten pohjalta Simell 

sanoo, että oireettomilta lapsilta on seulontatutkimuksissa otettava vasta-

ainepositiivisuus useampaan kertaan 3-6 kuukauden välein, jotta turhia ohutsuolen tä-

hystyksiä ja koepalojen ottoja ei tule.  

 

Keliakiaa on tutkittu Suomessa jo pitkään ja se näkyy erityisen hyvin taudin diagnosoin-

nissa. Suomessa arvellaan keliakiaa sairastavia henkilöitä olevan 2% väestöstä, eli yli 

100 000 henkeä. (Keliakialiitto 2010.)  Amerikassa vastaavasti yksi asukas 133:sta sai-

rastaa keliakiaa (celiac.com 2010).   

 

Ainoa hoitomuoto keliakiaan on gluteeniton ruokavalio. Keliakiaa sairastava joutuu kar-

simaan ruokavaliostaan vehnän, rukiin, ja ohran sekä kaikki elintarvikkeet ja ruoat, jotka 

sisältävät näitä viljalajeja. Viljat korvataan lajeilla, jotka eivät sisällä gluteenia, kuten 
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maissilla, hirssillä, riisillä sekä gluteenittomalla kauralla ja teollisesti puhdistetulla vehnä-

tärkkelyksellä. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys 2009, 123.) 

 

2009 vuonna voimaan astui EU-komission asetus. Asetus säätelee elintarvikkeiden 

koostumusta ja merkitsemistä. Asetuksen myötä kaikki merkinnät gluteenittomista tuot-

teista yhtenäistyvät EU-maissa. EU-asetuksen mukaisesti, tuotteet, jotka sisältävät glu-

teiinia enintään 20 mg/kg, ovat gluteenittomia. Tuotteet, joissa gluteiinia on yli 20mg/kg, 

mutta enintään 100mg/kg, ovat erittäin vähägluteenista. (Keliakialiitto 2010.)  

 

 

3.2 Laktoosi-intoleranssi 

 

Laktoosi-intoleranssia sairastavalla henkilöllä on maitosokerin eli laktoosin imeytymis-

häiriö, joka aiheuttaa erityyppisiä vatsavaivoja, kuten ilmavaivoja, turvotusta ja ripulia. 

Laktoosi-intoleranssia sairastavan henkilön ohutsuolessa on vain vähän laktaasi -

entsyymiä, joka pilkkoo laktoosia. Tästä syystä laktoosi-intolerantin tulisi välttää lak-

toosia. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 2009, 117-119.) 

 

Laktoosin sietokyky vaihtelee. Suuriosa laktoosi-intoleranssia sairastavista henkilöistä 

sietää hieman laktoosia, osa saa oireita jo hyvin pienistä määristä. Hoitamattomanakaan 

laktoosi-intoleranssi ei ole vaarallinen, mutta vaikuttaa elämän laatuun huonontavasti. 

Oman sietokyvyn voi selvittää helpoiten kokeilemalla. Laktaasi -entsyymin puutoksesta 

kärsii noin 15-17% suomalaisista. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 2009,117-119.) 

 

Vain maidossa ja maitovalmisteissa on laktoosia luonnostaan. Laktoosi-intoleranssia 

sairastavan täytyy kiinnittää huomiota ruokavaliossaan niin maitovalmisteisiin kuin kaik-

kiin ruokalajeihin ja elintarvikkeisiin, joiden valmistuksessa on käytetty maitoa tai maito-

valmisteita. Tuote sisältää laktoosia, jos sen aineosaluettelossa mainitaan nestemäiset 

maitovalmisteet, herajauhe tai maitojauhe. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 2009, 

117-119.) 

 

Laktoosi-intoleranssissa hoitomuotoina ovat joko vähälaktoosinen tai laktoositon ruoka-

valio. Ruoka tai elintarvike on vähälaktoosinen, kun siinä on alle 1g/100g laktoosia. Vä-

hälaktoosisia tuotteita on markkinoilla paljon, joista tunnetuimmat merkit ovat Into ja Hy-

la. Laktoosittoman tuotteen laktoosipitoisuus saa olla alle 0,01%. Tällöin tuotteesta on 

poistettu laktoosia ja osa laktoosista on muutettu galaktoosiksi ja glukoosiksi. (Immonen 

ym. 2006,16.)  
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Hapanmaitotuotteissa ja kypsytetyissä juustoissa on laktoosia vähän. Usein jogurtit so-

pivat myös laktoosi-intoleranteille. Maidon korvaavia tuotteita markkinoilta löytyy paljon, 

kuten kasvipohjaisia kaura- tofu- ja riisivalmisteita.(Immonen ym. 2006,16.)   

 

 

3.3 Kasvisruokavaliot 

 

Kasvisruokavaliosta jätetään pois eläinperäiset raaka-aineet. Kuitenkin kasvisruokavaliot 

ovat erilaisia sen mukaan, millainen ideologia kasvisruokavaliota noudattavalla on. 

Yleensä kasvisruokavalion noudattajan syyt ovat eettisiä, uskonnollisia tai terveydellisiä. 

(Turku AMK 2010.)   

 

Vegaanisessa ruokavaliossa ei ole mitään raaka-ainetta, joka on peräisin eläinkunnasta, 

kuten kaikki liha, kala ja kana, myös kananmuna, maitotuotteet ja hunaja. Useimmat 

vegaanit välttävät myös eläinperäisiä valmistusaineita, joita ovat kaseiini, laktoosi, juok-

sutteet, munajauhe, kaseinaatit ja hera. (Turku AMK 2010.) 

 

Lakto- ja lakto-ovovegetaristinen ruokavalio ovat yleisimpiä kasvisruokavalioita. Lakto-

vegetaari käyttää lisäksi myös maitotuotteita ruokavaliossaan. Lakto-ovovegetaarin ruo-

kavalioon kuuluvat maitotuotteiden lisäksi myös kananmuna. (Turku AMK 2010.) 

 

Muita kasvisruokavalioita ovat semivegetarismi, jossa myös vaalea liha ja kala ovat sal-

littuja raaka-aineita. Harvinaisempi on fruitismi, jossa ei käytetä lainkaan eläinperäisiä 

tuotteita, mutta myös esimerkiksi juurekset ovat kiellettyjä, sillä fruitisti ei tapa vihannek-

sia. Fruitistin ruokavalioon kuuluvat kuitenkin esimerkiksi viljatuotteet ja palkokasvit, jot-

ka nostavat ravintoarvoja ruokavaliossa. Elävän ruoan ruokavalio koostuu samoista raa-

ka-aineista kuin vegaanisessa ruokavaliossa. Elävän ruoan erona on, ettei ruokaa kuu-

menneta yli 40 asteiseksi ja elävän ruoan valmistuksessa voi käyttää hunajaa makeu-

tusaineena. (Turku AMK 2010.)  

 

 

3.4 Ruoka-aineallergia ja -yliherkkyys 

 

Allergiaa voivat aiheuttaa lähes kaikki ruoka-aineet. Allergisenreaktion aiheuttaa yleensä 

ruoan proteiini. Allergisen henkilön elimistä reagoi allergeeniin puolustusjärjestelmän 

avulla aiheuttaen näin tulehdusreaktion. Ei tiedetä, miksi jokin ruoka-aine aiheuttaa al-

lergisenreaktion muita enemmän. Teollisuuden valmisruoissa yleisesti käyttämät tietyt 

ruoka-aineet ovat lisänneet myös allergioita. Lapsilla ilmenee aikuisia enemmän allergi-
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aa, sillä suolen limakalvo on herkempi ja vieraat proteiinit pääsevät helpommin limakal-

von läpi. (Immonen ym. 2006, 103.) 

 

Oireet ilmenevät yllensä iholla, hengitysteissä tai ruoansulatuskanavassa. Vatsaoireita 

ovat esimerkiksi vatsakipu ja ripuli. Ihottuma ilmenee huulissa, suussa ja iholla. Yskä ja 

äänen käheys vaivaavat hengitysteissä allergisenreaktion aikana. Hoitamattomana al-

lergia voi aiheuttaa jopa kasvuhäiriöitä. (Ravitsemusterapeuttienyhdistys ry, 2009, 166.) 

 

Allergian hengenvaarallisin reaktiomuoto on anafylaktinen sokki. Anafylaktisessa sokis-

sa henkilö voi kokea hengenahdistusta, pahoinvointia ja jopa mennä tajuttomaksi tai 

kuolla pahimmassa tapauksessa. Oireet allergiassa voivat ilmetä vasta muutaman päi-

vän päästä tai erittäin pian ruoka-aineen nauttimisesta. (Immonen ym. 2006, 103, Ravit-

semusterapeuttienyhdistys ry, 2009, 166.) 

 

3.4.1 Maitoallergia 

 

Maitoallergia ei ole sama asia kuin laktoosi-intoleranssi, jossa henkilö reagoi maidossa 

olevaan laktoosiin. Lehmänmaitoallergiassa allergisen reaktion aiheuttaa maidon prote-

iini. Yleensä maitoallergiasta kärsii alle 2-vuotiaat lapset, mutta se voi esiintyä aikuisiäl-

läkin. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry, 2009,167.) 

 

Maitoallergiaa sairastava joutuu jättämään ruokavaliostaan pois kaikki maitotuotteet: 

maidon, hapanmaitovalmisteet, äidinmaidonkorvikkeen, juuston, voin, maitojauheen, 

jäätelön ja maitoa sisältävän margariinin. Allergisen tulee olla myös tarkka elintarvikkei-

den tuoteselostetta lukiessaan ja jättää kaikki elintarvikkeet pois, jotka sisältävät hera- 

tai maitoproteiinia, heraa, laktalbulmiinia, kaseiinia tai kaseinaatteja. Maidon sisältämä 

kalsium ja D-vitamiini tulee korvata maitoallergisen ruokavaliossa esimerkiksi apteekista 

saatavilla kalsium- ja D-vitamiinivalmisteilla. Myös kaupanhyllyiltä löytyvät kaura- soija- 

ja riisijuomat sisältävät useimmiten lisättyä kalsiumia. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys 

ry, 2009,167.) 

 

3.4.2 Vilja-allergia 

 

Kuten maitoallergiaa myös vilja-allergiaa esiintyy useimmiten pienillä lapsilla. Yleensä 

ohra, ruis ja vehnä aiheuttavat allergisenreaktion. Allergisoitua voi kuitenkin myös kau-

ralle, tattarille, maissille, riisille ja hirssille. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 

2009,171.) 
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Vilja-allergian hoitomuotona on ruokavalio, josta karsitaan pois vain ne viljalajikkeet, 

jotka allergiaa aiheuttavat. Ruokavaliossa on hyvä muistaa korvata poisjätetyt viljat jol-

lain sopivalla viljalajikkeella, sillä vilja sisältää elimistölle tarpeellista rautaa ja muita ki-

vennäisaineita, kuitua ja B-vitamiineja.  (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 2009,171.) 

 

 

 

3.4.3 Yksittäisen ruoka-aineen allergia 

 

Yleensä vain yksi tai pari ruoka-ainetta aiheuttaa allergiaa. Nämä allergisoivat ruoka-

aineet on helppo jättää ruokavaliosta pois tai korvata muilla samankaltaisilla.  

 

Muna-allergisen ruokavaliosta pois jätetään kaikki elintarvikkeet ja ruoat, jotka sisältävät 

kanan, kalkkunan, hanhen, ankan tai viiriäisen munia. Muna-allergisen on hyvä muistaa 

tarkistaa tuoteseloste, sillä muun muassa majoneesi, osa tuontijäätelöistä, erilaiset laa-

tikkoruoat ja useimmat leivokset sisältävät munaa. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 

2009,173.) 

 

Ruoka-aineallergioista vahvimmat oireet aiheuttaa yleensä kala. Kalalle allerginen voi 

reagoida myös äyriäisiin ja simpukoihin tai äyriäisille allerginen voi sietää kalaa hyvin. 

Kala-allergiassa jo kalan haju ja käsittely voivat hyvin pian saada aikaan voimakkaan 

allergisen reaktion.  Allergisen ruokavaliosta pois jätettäviä raaka-aineita ovat kaikki ka-

lalajit, mäti ja mätitahna, kalasäilykkeet ja kaviaari. Myös kastikkeiden ja maksamakka-

roiden tuoteseloste on hyvä muistaa tarkistaa anjoviksen varalta. Allergikon tulee myös 

muistaa korvata kaloista saatavat monotyydyttymättömät rasvat esimerkiksi margariineil-

la ja käyttämällä ruoanvalmistuksessa öljyä. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 

2009,173, Immonen ym. 2006,110.) 

 

Pähkinä- ja manteliallergiassa vältettäviä elintarvikkeita ovat kaikki pähkinää ja mantelia 

sisältävät tuotteet, kuten mysli, nougat, osa leivonnaisista ja jäätelöistä. Myös marsipaa-

ni sisältää mantelia. Suomen elintarvikelainsäädännössä sanotaan, että kaikki allergiaa 

aiheuttavat raaka-aineet on lueteltava raaka-aineluettelossa, siksi jo mahdollisuus päh-

kinän- ja mantelin jäämistä on mainittavat tuotteissa, sillä pähkinälle ja mantelille allergi-

nen saa useimmiten hyvin voimakkaita oireita. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 

2009,173, Immonen ym. 2006, 103.) 

 

Soijapapua käytetään moniin elintarvikkeisiin ja siitä on oltava maininta tuotteen aine-

luettelossa. Soijaa käytetään muun muassa kasvispihveissä, makkaroissa, sinapissa, 
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makeisissa, leivissä, kekseissä, jauhelihapihveissä, maustekastikkeissa ja lihapyöry-

köissä. Myös urheilijoiden ravintovalmisteet ja laihdutustuotteet saattavat sisältää soijaa. 

Soijalesitiiniä löytyy esimerkiksi vuokaspraysta, mutta useimmille se ei aiheuta oireita, 

sillä siinä on hyvin vähän soijaproteiinia. Erilaiset pavut, kikherneet, herne sekä linssit 

lakritsikasvi ja maapähkinä kuuluvat palkokasveihin. Kuitenkaan allergikon ei tule välttää 

ruokavaliossaan kaikkia palkokasveja vain niitä, joista saa oireita. (Ravitsemusterapeut-

tien yhdistys ry 2009,174.) 

 

 

3.4.4 Lisäaineyliherkkyys 

 

Lisäaineyliherkkyys on harvinaisempaa, mutta jotkin väri- ja säilöntäaineet ovat aiheut-

taneet oireita. Suomen elintarvike virasto määrää, että pakkausmerkinnöissä tulee nä-

kyä kaikki lisäaineet joko E-koodilla tai omalla nimellä. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys 

ry 2009,175.) 

 

Bentsoehappoa ( E 210-E219) löytyy luonnostaan puolukasta lakasta ja karpalosta. Elin-

tarviketeollisuudessa bentsoehappoa käytetään säilöntäaineena esimerkiksi hilloissa, 

mehuissa ja limonadeissa. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 2009,175.) 

 

Sulfiitteja (E-220-E228) sisältäviä elintarvikkeita ovat muun muassa viinit, kuivatut he-

delmät ja perunasosehiutaleet. Keitettäessä kuivatuista hedelmistä ja kuorituista peru-

noista häviävät rikkiyhdisteet. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 2009,175.) 

 

Atso-väriaineet (E 102, E 110, E 124) ja karmiini (E 120) voivat aiheuttaa myös allergi-

aa. Atso-väriaineet antavat elintarvikkeisiin kuten jälkiruokiin, makeisiin ja juomiin keltai-

sin, oranssin tai punaisen värin. Karmiinia eristetään naaraskirvoista ja se antaa elintar-

vikkeisiin kuten jogurtteihin, leivonnaisiin ja jäätelöihin punaisen värin.  

Natriumglutamaatti (E 620-E621) on tyypillinen mauste aasialaisessa keittiössä. Tätä 

aromivahvennetta löytyy esimerkiksi mausteseoksista, liemivalmisteista ja makkaroista. 

(Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 2009,175.) 

    

  

 

 

 



 28 

 

4 ERITYISRUOKAVALIOIDEN VALMISTUS 

 

Erityisruokavalioiden valmistus lähtee ruokalistojen suunnittelusta. Täytyy muistaa ettei-

vät erityisruokavaliota noudattavat halua olla vaativia kysyessään, mitä raaka-aineita 

annos sisältää, vaan he haluavat saada hyvää ja turvallista ruokaa erottumatta kuiten-

kaan joukosta. Erityisruokavalioiden ruoat voivat olla täysin erilaisia kuin ruokalistan 

muut ruoat tai samankaltaisia, joissa väärä raaka-aine on korvattu sopivalla. Useimmiten 

ravintoloissa on jo valmiiksi listaan merkitty erityisruokavalioille sopivia annoksia, kuten 

gluteeniton ja kasvis. Ruokalistaan merkitään jo valmiiksi ruoat, jotka sopivat erityisruo-

kavaliota noudattaville asiakkaille. (Immonen ym. 2006, 9-10.) 

 

Usein on myös helppoa muuttaa jokin ruoka sopivaksi erityisruokavaliota noudattavalle 

asiakkaalle. Esimerkiksi ruoka-annoksessa saattaa olla laktoosia vain kastikkeessa ja 

sen vaihtamalla laktoosittomaan vaihtoehtoon myös laktoosi-intoleranssista kärsivä 

asiakas voi saada lähes saman ruoan kuin kuka tahansa asiakas. (Immonen ym. 2006, 

9-11.) 

 

Erityisruokavalioruokien valmistus vaatii tarkkuutta. Jo hyvinkin pieni määrä allergisoivaa 

raaka-ainetta voi vaarantaa asiakkaan terveyden. Siksi asiakkaalle, joka noudattaa eri-

tyisruokavaliota, on erittäin tärkeää, että ruoka on puhdasta, terveellistä ja valmistettu 

oikein. (Immonen ym. 2006, 10-14.) 

 

Ruoanvalmistuksen kannalta on tärkeää miettiä, missä erityisruokavalioruoat valmiste-

taan, miten ne valmistetaan ja onko mahdollista yhdistää eri asiakasryhmille tarkoitettuja 

ruokia tekemällä esimerkiksi sekä laktoositon että gluteeniton ruoka. Valmistettaessa 

erityisruokavalioiden ruokia etenkin ruoan ravitsemuksellisuus ja maittavuus tuovat 

haasteita keittiöhenkilökunnalle. Esimerkiksi kasvisateriansuunnittelu vaatii tietoa ja laa-

jaa tuntemusta raaka-aineista, jotta ateriasta saadaan täysipainoinen. (Immonen ym. 

2006, 12-14.) 

 

Osa ruokaravintoloista käyttää puolivalmisteita ja valmisruokia ruoanvalmistuksessa, 

tästä syystä tuoteselosteiden ja raaka-aineluetteloiden lukeminen on erittäin tärkeää. 

Henkilökunnalla on oltava tarpeeksi laaja tieto ja selkeät ohjeet, mitä aineosia ruoka ei 

saa sisältää tarkistaessaan pakkausselosteista esimerkiksi maitoallergikolle sopivaa 

ruoka-annosta. (Immonen ym. 2006,14.) 
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4.1 Gluteeniton ruoka ja leivonta 

 

Gluteenittoman ruokavalion suunnittelussa tulee ottaa huomioon keliakiaa sairastavan 

henkilön kuidun saanti ja sen turvaaminen. Gluteenittomat jauhoseokset ovat usein vä-

häkuituisia sellaisinaan ja siksi ruokiin ja leipiin on hyvä lisästä kuitua eri muodoissa. 

Keliakiaa sairastava kärsii usein myös laktoosi-intoleranssista ja gluteenittomia ruokia 

valmistettaessa niistä on hyvä tehdä myös laktoosittomia. (Immonen ym. 2006, 26-27.) 

 

Muun muassa Suomen keliakialiiton symbolin avulla gluteenittomat tuotteet ovat helposti 

tunnistettavissa. Gluteenittomia tuotteita on saatavilla sekä pakasteina että tuoreina. 

Esimerkiksi viljavalmisteita, makeisia, suurusteita ja pastaa on tarjolla useita erivaihtoeh-

toja. (Immonen ym. 2006, 26-28.) 

 

Keliakiaa sairastavalle tärkeintä on ruoan puhtaus. Jo hyvin pieni määrä gluteenia on 

haitallista. On tärkeää, että kaikki työntekijät ymmärtävät puhtaan ruoan merkityksen 

keliakiaa sairastavalle. Ruoan puhtaudesta huolehtiminen alkaa jo varastoinnista, jolloin 

täytyy huolehtia, ettei gluteeniton tuote joudu sekoitu tavallisten tuotteiden joukkoon. 

Gluteenittoman ruoanvalmistaminen on parasta tehdä ennen muita ruokia puhtailla väli-

neillä ja työpöydillä. Näin varmistetaan, ettei gluteenia joudu lainkaan ruoan sekaan. 

Gluteenittomien ruokien tarjoilu tulee hoitaa omilta tarjoiluastioilta omilla ottimilla. Säily-

tystä varten gluteenittomat tuotteet merkitään selvästi ja säilytetään erillään tavallisista 

tuotteista. (Immonen ym. 2006, 27-30.) 

 

Gluteenittomia ruokalajeja on helppo muokata tavallisista ruokalajeista vaihtamalla esi-

merkiksi tavallisen pastan gluteenittomaksi. Raaka-aineet, jotka eivät luonnostaan sisäl-

lä lainkaan gluteenia ovat maito, muna, liha, kasvikset ja kala, siksi gluteenittomia ruoka-

lajeja suunniteltaessa näitä raaka-aineita on helppo käyttää. Useimmissa elintarviketeol-

lisuuden tuotteissa käytetään gluteenia, joten aineosaluettelo tulee tarkastaa huolellises-

ti ennen käyttöä. (Immonen ym. 2006, 27-30.) 

 

Gluteenittomien keittojen ja kastikkeiden suurustaminen onnistuu hyvin maissi- ja peru-

natärkkelyksen avulla. Myös gluteenittomia jauhoja, perunasosehiutaleita tai riisijauhoja 

voi käyttää saostuksessa. Gluteenittomia valmiita kastikesuurusteita on olemassa niin 

vaaleille kuin ruskeille kastikkeille. (Immonen ym. 2006, 27.) 

 

Gluteenittomilla jauhoseoksilla leipominen eroaa tavallisesta leipomisesta, sillä taikinas-

ta puuttuu gluteeni, joka muodostaa taikinan sitkon. Tärkkelys ja erilaiset kuituvalmisteet 

saavat aikaan leivoksen rakenteen. Leipien valmistuksessa käytetään usein myös peru-
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nahiutaleita rakennetta parantamaan. Erilaisia gluteenittomia jauhoseoksia yhdistelemäl-

lä, kananmunalla ja maitovalmisteilla voi parantaa leivonnaisten rakennetta.  

 

Leivonnaisten ravintoarvoa voi parantaa lisäämällä taikinaan kuituvalmisteita. Lisäämäl-

lä erilaisia juuresraasteita, hiutaleita, siemeniä, yrttejä tai juustoraastetta myös leivosten 

väri ja maku paranevat kuidunsaannin ohella. Valmiit leivokset on hyvä pakastaa nope-

asti, sillä ne kuivuvat normaaleja leivoksia nopeammin. (Immonen ym. 2006, 40-43.) 

 

4.2 Vähälaktoosisen ja laktoosittoman ruoan valmistus 

 

Vähälaktoosisen ja laktoosittoman ruokavalion suunnittelussa täytyy muistaa korvata 

laktoosia sisältävät maitotuotteet tuotteilla, joissa on kalsiumia, sillä kalsiumin puute voi 

aiheuttaa osteoporoosia. Nykyään täysin laktoosittomia tuotteita löytyy myös maitotuot-

teina, kuten jogurttia, maitoa ja juustoa, jotka sisältävät kalsiumia. Mutta esimerkiksi 

pähkinät ja palkokasvit sisältävät kalsiumia myös. Maitovalmisteita voi korvata myös 

kasvispohjaisilla valmisteilla, kuten kauramaidosta tai soijasta tehdyillä valmisteilla. (Im-

monen ym. 2006, 16-18.) 

 

Monet ruokaravintolat valmistavat kaikki tai useimmat ruoat vähälaktoosisina tai lak-

toosittomina laktoosi-intoleranssin yleisyyden takia. Käytettäessä vähälaktoosista maitoa 

tulee muistaa kypsentää ruoka miedolla lämmöllä, sillä se palaa herkästi pohjaan. Vähä-

laktoosiset ruoat saattavat lisäksi tarvita mausteita hieman tavallista enemmän, sillä 

vähälaktoosinen maito on makeampaa. (Immonen ym. 2006, 16-20.) 

 

Oliivi- rypsi- ja auringonkukkaöljy, kuten myös muut kasvisperäiset öljyt, soveltuvat hyvin 

laktoosittomanruoan valmistukseen, sillä ne eivät sisällä lainkaan laktoosia. Käytettäes-

sä margariineja, voita tai muita rasvaseoksia, tuotteen aineosaluettelo tulee tarkistaa 

hyvin, ettei se sisällä laktoosia. (Immonen ym. 2006, 20.) 

 

Laktoosittoman laatikkoruoan voi valmistaa helposti käyttämällä laktoositonta maito-

juomaa muna-maitoseoksessa.  Keitoissa maidon voi korvata esimerkiksi kookos- tai 

kauramaidolla tai keiton voi tarjota kirkasliemisenä. Myös laktoosittomat maitotuotteet 

käyvät keitonvalmistukseen. Käytettäessä kastikesuurusteita aineosaluettelo tulee tar-

kastaa, sillä useimmat sisältävät laktoosia. Jälkiruokien valmistuksessa voi tavallisen 

maitotuotteen korvata laktoosittomilla tai vähälaktoosisilla tuotteilla. Leivonnassa lak-

toosittomien ja vähälaktoosisten tuotteiden valmistaminen on helppoa. Useimmiten mai-

don voi korvata vedellä tai maitojauheen hylamaitojauheella. (Immonen ym. 2006, 20-

24.) 
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4.3 Kasvisruokavalion valmistus 

 

Kasvisruokavaliota tehtäessä on muistettava korvata eläinperäisistä raaka-aineista saa-

dut proteiinit, aminohapot ja vitamiinit sekä kivennäisaineet muilla raaka-aineilla tai eri-

laisten valmisteiden avulla.  Proteiinia tarvitaan moniin erilaisiin tehtäviin elimistössä, 

kuten kudosten muodostamiseen ja kasvuun. Proteiinia saa viljasta, palkokasveista ja 

käyttämällä perunaa ja siemeniä. Esimerkiksi härkäpavut, soija-, mung- ja kidneypavut 

ovat hyviä proteiinin lähteitä. (Immonen ym. 2006, 53-55.) 

 

Erityisesti B2, B12 ja D-vitamiinien sekä raudan ja kalsiumin saanti on kasvisruokavali-

ossa vähäistä. Etenkin vegaanin ruokavaliossa näiden ravintoaineiden saantia on vaikea 

turvata. B2-vitamiinia on viljassa, soijassa ja maidossa, D-vitamiinia kasvisruokavalioon 

saa lisäämällä ruokavalioon metsäsieniä ja käyttämällä erilaisia rasvoja. Lehtivihannek-

set, palkokasvit ja täysjyvävilja sisältävät kalsiumia. Rautaa kasvisruokavalioon saa pal-

kokasveista, lehtikaalista, persiljasta, täysjyväviljasta ja pinaatista. Ainoastaan B12-

vitamiinia löytyy vain eläinkunnan tuotteista, jolloin kasvisruokavaliota noudattava joutuu 

turvautumaan erilaisiin vitamiinivalmisteisiin turvatakseen oman vitamiinin saannin. (Im-

monen ym. 2006, 54-56.) 

 

Kasvisaterian täytyy olla mahdollisimman monipuolinen. Jotta ruoasta tulee täysipainoi-

nen, siinä tulee käyttää täysjyväviljaa, palkokasveja ja kasviksia eritavoin yhdistelemällä. 

Käytettäessä valmiita elintarviketuotteita aineosaluettelosta tulee tarkastaa, ettei elintar-

vike sisällä eläinperäisiä raaka-aineita. Annoskoko on kasvisruokavaliossa suurempi 

kuin perusruoassa ja tämä tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa ja ruokaohjeissa. 

Suuremmalla annoskoolla taataan niin proteiinin kuin riittävän energian saanti. (Immo-

nen ym. 2006, 54-57.)   

 

Valmistettaessa kasvisruokia valitaan ruoanvalmistusmenetelmiksi hellemmät ja vähä-

rasvaisemmat vaihtoehdot. Näin kasvisten väri, maku ja ravintoainepitoisuus säilyvät 

paremmin. Maustamisessa kannattaa suosia yrttejä, sillä ne korostavat kasvisten ma-

kua. (Immonen ym. 2006, 60.)  
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4.4 Ruoka-aineallergia ja -yliherkkyys  

 

Valmistettaessa ateriaa ruoka-aineallergikolle vältettäviä aineita ovat vain ne raaka-

aineet, jotka allergiaa aiheuttavat. Poistetun raaka-aineen voi yleensä korvata jollain 

vastaavalla, jotta aterian ravintoarvo pysyy edelleen yhtä hyvänä kuin tavallisessa ateri-

assa. 

 

Koska ruoka-aineallergikko voi reagoida voimakkaasti jopa hyvin pieniin määriin allergi-

soivaa raaka-ainetta, tulee keittiöhenkilökunnan valmistaa ruoka aina puhtailla työväli-

neillä, käsillä ja puhtaassa työpisteessä. Esimerkiksi samalla leikkuulaudalla ei voi leika-

ta sekä kurkkua että tomaattia salaattia varten. Tomaatille allerginen asiakas voi saada 

allergisen reaktion, kun kurkku on kontaminoitunut tomaattimehuun. (Immonen ym. 

2006, 104.) Myös valmiiden elintarvikkeiden tuoteseloste on erittäin tärkeää lukea huo-

lella läpi, ettei allergisoivaa raaka-ainetta löydy missään muodossa valmiista ruoka-

annoksesta. 
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5 OMAVALVONTA 

 

Omavalvonnan tavoite elintarvikealan yrityksillä on varmistaa, että yrityksen elintarvik-

keet ovat elintarvikelainsäädännön mukaisia ja turvallisia (Hatakka, Pakkala, Siivonen & 

Turja 2004, 104). Kaikki yritykset, jotka valmistavat, tuottavat, tarjoilevat, pakkaavat, 

varastoivat, pitävät elintarvikkeita kaupan, kuljettavat ja toimivat maahantuojina, ovat 

velvollisia pitämään omavalvontaa (Ijäs & Välimäki 2004, 76). Omavalvontasuunnitel-

man tulee sisältää selvitys kaikista tekijöistä, jotka voivat vaarantaa elintarviketurvalli-

suutta, suunnitelman, kuinka vaaratekijät saadaan pysymään kontrollissa ja kuinka ne 

voidaan ehkäistä. Sekä terveydensuojelulaki, hygienialaki että elintarvikelaki vaativat 

omavalvontasuunnitelmaa ja myös, että yritys noudattaa sitä. Omavalvontaa ei vaadita 

maatalousyrittäjiltä. (Hatakka ym. 2004, 104). 

 

Suomen elintarvikelaki (23/2006) koskee sen sijaan myös maatalousyrittäjiä. Elintarvike-

laki varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden, mutta myös sen, että elintarvikkeet ovat 

laatuvaatimusten mukaan valmistettu ja elintarvikkeet ovat jäljitettävissä sekä niistä an-

nettu tieto on totuudenmukaista. Elintarvikelaki suojaa kuluttajaa terveyden vaaratekijöil-

tä ja turvaa elintarvikevalvonnan. (Elintarvikehygienian perusteet 2009, 4.) 

 

Omavalvonnan tavoitteena on vaikuttaa prosessiin palauttavasti. Jos esimerkiksi pakka-

sen lämpötila on liian korkea, termostaattia säädetään ja oikea lämpötila palautetaan. 

Omavalvonta suunnitelman tulee olla kirjallinen, joten myös palauttavat toiminnat kirja-

taan ylös. Omavalvonnan tulee sisältää yrityksen kaikki toiminnot eli valmistamisen, 

pakkaamisen ja varastoinnin. (Hatakka 2004, 104.) Ijäksen ja Välimäen (2004, 76) mu-

kaan omavalvonnan toimivuus on niin hyvää kuin kaikkien työntekijöiden panos siihen 

on. Omavalvonnan tarkastamiseen nimetään henkilö tai useampi työntekijä, joilla on 

vastuu tehdä tarkastus huolellisesti ja kirjata kaikki tiedot ylös (Ijäs & Välimäki 2004, 76). 

 

Kun omavalvonta on toimiva, siitä hyötyvät niin yritys kuin myös asiakkaat. Omavalvonta 

takaa sen, että elintarvikkeet ovat turvallisia käyttää, yrityksen järjestelmällisyys para-

nee, on helpompi tunnistaa kehittämistä tarvitsevat kohteet, hävikki vähenee ja talous 

paranee, lisäksi asiakkaat saavat lisää luottamusta yritystä kohtaan ja näin asiakastyy-

tyväisyys kasvaa. Henkilökunnan koulutus on toimivan omavalvonnan avain asia. Koulu-

tuksessa henkilökuntaa neuvotaan tunnistamaan riski- ja vaaratekijät ja minimoimaan 

ne. Koska omavalvonta ei ole koskaan valmis vaan se tarvitsee jatkuvaa päivitystä, 

myös henkilökunnan koulutuksen tulisi olla jatkuvaa. (Ijäs & Välimäki 2004, 76-78.) 
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5.1 HACCP 

 

Omavalvontasuunnitelma tehdään periaatteessa HACCP- järjestelmän mukaisesti. Tätä 

valvontajärjestelmää pidetään parhaimpana myös kansainvälisesti elintarvikkeiden tur-

vallisuuden takaajana. HACCP eli Hazard Analysis, Critical Control Point, joista HA tar-

koittaa vaaratekijöiden tunnistamista ja arvioimista, kuinka suuri riski on kyseessä. CCP 

määrittelee kriittiset ohjauspisteet.(Ijäs & Välimäki 2004, 76.) Kriittiset ohjauspisteet 

määritellään kokemusten mukaan. Näitä ohjauspisteitä ovat kaikki ne toiminnot ja tekijät, 

jotka voivat vaarantaa elintarvikkeiden hygienian ja joita valvomalla vaaratekijöitä voi-

daan minimoida. Yritys arvioi itse toimintansa vaaratekijät ja kuinka suuri riski niissä 

piilee. Myös suunnitelmat, kuinka vaaratekijöitä voidaan hallita ja valvoa kuuluvat yrityk-

sen tekemään HACCP -omavalvontajärjestelmään. Lisäksi omavalvontasuunnitelmassa 

tulee olla ohjeet, kuinka toimia riskitilanteessa.(Hatakka ym. 2004, 105.) 

 

Kustannusten kannalta on tärkeää, että kriittiset pisteet määritellään tarkkaan. HACCP-

järjestelmässä on seitsemän pääkohtaa, joiden mukaan yritys muokkaa ja kehittää 

omaa omavalvontasuunnitelmaansa. (Ijäs ja Välimäki 2004, 79.)   

 

HACCP:n ensimmäinen pääperiaate on tunnistaa vaaratekijät. Tunnistamiseen kuuluvat 

kaikki tekijät, jotka mahdollisesti voivat vaarantaa elintarvikkeen. Tunnistaminen tehdään 

jokaisessa valmistusvaiheessa, raaka-aineiden tuottaminen, jalostus, käsittely ja valmis-

tus, myynti sekä tarjoilu kuin myös jakelu. Tunnistamisen jälkeen määritellään, kuinka 

vaaratilanteita voidaan ehkäistä ja välttää. (Ijäs & Välimäki 2004, 79.) (Hatakka ym. 

2004, 106) suosittelevat tekemään vuokaavion vaaratekijöiden tunnistamiseen. Vuokaa-

viossa on tarkoitus selvittää kaikki valmistusvaiheet ja olosuhteet jokaisen tuotteen koh-

dalla. Kaaviosta on helpompi nähdä kaikki ne kohdat ja vaiheet, jotka voivat vaarantaa 

elintarvikkeen turvallisuuden. Vuokaavio helpottaa myös seuraavaa HACCP:n pääkoh-

taa, jossa määritellään kriittiset ohjauspisteet. (Hatakka ym. 2004, 106.) 

 

Seuraavaksi yrityksen tulee määritellä kriittiset ohjauspisteet. Kriittinen ohjauspiste voi 

olla mikä tahansa toimintavaihe, menettelytapa tai ominaisuus. Vuokaavion avulla kriitti-

set ohjauspisteet ovat yleensä helppo löytää. Kriittisen ohjauspisteen määrityksillä yritys 

pyrkii valvonnan avulla minimoimaan vaaratekijän syntymisen tai poistamaan vaaran. 

(Hatakka ym. 2004, 106.)   

 

Kun kriittiset ohjauspisteet ovat määritelty, niille tulee antaa kriittiset raja-arvot. Tämä 

tarkoittaa, että kriittisille ohjauspisteille määritellään tavoitetasot ja sallitut vaihtelurajat, 

joita yrityksen tulee noudattaa. Nämä voivat olla ominaisuuksiltaan kemiallisia, biologisia 
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tai fysiologisia, kunhan ne ovat mitattavissa tai havainnoitavissa, esimerkiksi aika, läm-

pötila, maku, ulkonäkö tai haju. (Hatakka ym. 2004, 106 ; Ijäs & Välimäki 2004, 80.) 

 

Yrityksen seuraava vaihe on suunnitella kriittisten ohjauspisteiden seuranta. Yritys mää-

rittää, kuinka usein seuranta tehdään ja myös seurannan tekijän. (Ijäs & Välimäki 

2004,80.) Suomen elintarvikelaki, terveydensuojelulaki ja hygienialaki määrittelevät 

omavalvonnan velvoitteen ja myös sen, että kriittisten ohjauspisteiden seurannan tulee 

olla säännöllistä. Seurannan tekijän tulee kirjata ylös kaikki mittaukset ja muut mahdolli-

set havainnot (Hatakka ym. 2004, 107).  

 

HACCP -järjestelmän seuraava vaihe on suunnitella toimenpiteet, jotka tehdään, jos 

seurannassa huomataan, ettei HACCP ole hallinnassa. Toimenpiteiden tulee olla sellai-

sia, joilla poikkeama saadaan hallintaan ennen kuin vaaratekijä on syntynyt. Kun poik-

keama huomataan, toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. (Hatakka ym. 2004, 107.) 

 

HACCP:n toimivuuden arviointi on yksi pääperiaatteista. Säännöllinen seuranta takaa 

HACCP -järjestelmän toimivuuden. Tämän jälkeen yrityksen on hyvä myös pohtia, onko 

nykyistä järjestelmää tarpeen kehittää, ja kuinka se tehdään. Sekä yritys, mutta myös 

viranomaiset ja asiakkaat, arvioivat yrityksen HACCP -järjestelmää. Jotta yritys voi olla 

varma järjestelmän toimivuudesta, se teettää erilaisia kemiallisia ja fysikaalisia tutkimuk-

sia. Näitä varmistuksia tulee tehdä säännöllisesti. (Ijäs & Välimäki 2004, 80.) 

 

Viimeinen pääperiaate HACCP:ssä on laatia kirjanpito kaikista toimenpiteistä, mittauk-

sista ja havainnoista (Ijäs & Välimäki 2004, 80). 

 

Aivan tämän kaltaisena yrityksen ei tarvitse HACCP -järjestelmää toteuttaa. Etenkin 

yrityksissä, joissa on helppo määritellä kriittiset ohjauspisteet ja raja-arvot, on HACCP:n 

noudattaminen helppoa. Tärkeintä kuitenkin on muistaa omavalvontaa tehdessä muu-

tama pääperiaate, nimittäin vaaratekijöiden tunnistaminen ja analysointi sekä suunnitel-

ma, kuinka nämä vaaratekijät saadaan minimoitua tai pysymään kontrollissa sekä vaa-

ratilanteiden seuranta ja kirjanpito. (Hatakka ym. 2004, 108.) 
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5.2 Erityisruokavaliota noudattavan asiakkaan palvelun kriittiset ohjauspisteet 

 

Erityisruokavaliota noudattavan asiakkaan palveluun liittyy monia kriittisiä pisteitä, joista 

koko henkilöstön ja johdon on oltava tietoisia. Ensimmäinen vaaratekijä löytyy jo alku-

tuotannosta, jos esimerkiksi gluteeniton jauho ja normaalijauho pääsevät sekoittumaan 

keskenään. Keliakiaa sairastavalle oireita voi aiheuttaa jo normaalijauhopöly, joka on 

päässyt sekoittumaan gluteenittoman jauhon kanssa. Yrityksen on osattava valita luotet-

tavat raaka-aineiden tuottajat ja toimittajat, jotka ovat yleisesti tunnettuja osaamisestaan 

erityisruokavalioiden suhteen. Toimittajien on myös vakuutettava yritys toiminnan jatku-

vuudesta, ettei yrityksen tarvitse etsiä uutta toimittajaa heti kuukauden päästä. 

 

Raaka-aineiden varastointi ja kuljetus ovat seurannan kohteita kriittisiä ohjauspisteitä 

määriteltäessä. Varastoinnin aikana raaka-aineet eivät saa joutua kosketuksiin eri raa-

ka-aineiden kanssa. Kuljetusta varten raaka-aineet on pakattava niin, ettei ristisaastu-

mista pääse käymään ja ettei esimerkiksi jauhosäkki pysty särkymään kesken kuljetuk-

sen ja saastuttamaan kaikkia muita raaka-aineita. 

 

Yrityksen tulee kiinnittää ruokalistojen suunnittelussa ja sen myötä reseptejä kirjoitetta-

essa suuri huomio erityisruokavalioannoksiin. Ruokalistan suunnittelussa yrityksen hen-

kilöstön on tiedettävä tarkkaan, mitkä raaka-aineet ovat kiellettyjä esimerkiksi maidotto-

massa ruokavaliossa, jotta he voivat valita oikeat raaka-aineet tai puolivalmisteet. Re-

septejä kirjoitettaessa ohjeet tulee kirjoittaa tarpeeksi selkeästi ja mainita erikseen ky-

seessä olevan erityisruokavalio, jota valmistettaessa tulee olla tarkka, ettei ristiin saas-

tumista pääse tapahtumaan.  

 

Ruokaravintolan omavalvontasuunnitelman seuraava kriittinen ohjauspiste erityisruoka-

valioita koskien on raaka-aineiden oikea säilytys. Esimerkiksi gluteenittomat pakaste-

tuotteet eivät saa olla tavallisten leivontatuotteiden kanssa päällekkäin etenkään, jos 

pakkaukset ovat auki ja yritys ottaa tuotteita vain tarpeen mukaan käyttöönsä. Säilytyk-

sessä on huomioitava, etteivät raaka-aineet joudu kosketuksiin muiden vieraiden raaka-

aineiden kanssa ja muistettava, että osa erityisruokavalioasiakkaista reagoi hyvinkin 

pieneen määrään erittäin voimakkaasti. Säilytystilojen on oltava tarpeeksi tilavia, etteivät 

raaka-aineet pääse sekoittumaan ja säilytystilojen puhtaudesta on huolehdittava. 

 

Raaka-aineiden oikea käsittely kuten myös esivalmisteiden teko ovat kriittisistä ohjaus-

pisteistä yksi tärkeimmistä seurannan kohteista. Työpintojen, -laitteiden ja työvälineiden 

on oltava puhtaita valmistettaessa erityisruokavalioruokia. Esimerkiksi samalla leikkuu-
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laudalla ei saa leikata sekä kurkkua että tomaattia ilman oikeanlaista puhdistusta raaka-

aineen vaihdon välissä. Henkilökunnan vaatteiden on oltava puhtaita, niistä ei saa levitä 

esimerkiksi jauhopölyä muihin esivalmisteisiin, joiden kuuluu olla gluteenittomia. Erityis-

ruokavalioruoat kannattaakin valmistaa esimerkiksi ennen muita ruokia, jotta ristiin saas-

tumisen voisi välttää parhaiten. Yrityksen saattaisi olla hyvä järjestää oma työpiste, jos-

sa kaikki erityisruokavalioiden ruoat valmistetaan. Esivalmisteiden pakkaamisessa hen-

kilöstön on huomioitava tarkka merkintä, jotta jokainen työntekijä huomaa kyseessä ole-

van erityisruokavalioruoka. 

 

Tarjoilutilanteessa yrityksen henkilöstön on pidettävä huoli, etteivät annokset pääse se-

koittumaan. Tarjoilussa on myös syytä muistaa, että gluteenittomat leivät on säilytettävä 

omassa tarjoiluastiassaan ja leiville on oltava oma voiveitsi ja oma levitettävä margariini, 

ettei sekoittumista tapahdu. Myös jokaisessa tarjoiluastiassa on oltava omat ottimet, 

etteivät raaka-aineet pääse sekoittumaan.  

 

  

5.3 Omavalvontasuunnitelma 

 

Omavalvontasuunnitelman on oltava kirjallinen ja sen tekeminen on lakisääteinen. Vi-

ranomaisten on hyväksyttävä omavalvontasuunnitelma. Jokainen elintarvikealan yritys 

laatii yrityskohtaisen omavalvontasuunnitelman, joka vastaa juuri oman organisaation 

tarpeita. Jotta omavalvontasuunnitelma toimii hyvin ja seurantaa suoritetaan säännölli-

sesti, on henkilökunnan oltava sitoutunut omavalvontasuunnitelmaan. (Ijäs & Välimäki 

2004, 81-82.) 

 

Koska jokainen ravintola saa räätälöidä omavalvontasuunnitelman itse, on jokainen 

suunnitelma erilainen. Ohjeita omavalvonnan tekoon saa oman kunnan viranomaisilta ja 

Internetistä löytää ohjeita omavalvonnan tekoon. Esimerkiksi Tampereen kaupungin 

ympäristövalvonta (2004) neuvoo ruokaravintoloita omavalvontasuunnitelman teossa 

hyvin tarkkaan. Koska käsittelen tässä opinnäytetyössä erityisruokavalioita, nostan 

Tampereen kaupungin ympäristövalvonnan ohjeista esille etenkin ne kohdat, jotka käsit-

televät erityisruokavalioita. 

 

Toiminnan kuvauksessa yritys kertoo omista toimintaperiaatteista ja sisällyttää omaval-

vontasuunnitelmaansa muun muassa seuraavia tietoja: toiminnan harjoittajan tiedot, 

tilojen kuvaus, tilan sijainti ja ympäristö, henkilökunnan määrä ja vastuualueet sekä mil-

laista ja kuinka laajaa yrityksen toiminta on. Yrityksen tulee selvittää omavalvonnassaan 

myös anniskeluoikeudet sekä kaikki myyntiartikkelit.  
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Toiminnan kuvauksen jälkeen yritys kertoo omavalvontasuunnitelmassaan elintarvikkei-

den ja pakkausmateriaalin hankinnasta. Yrityksen tulee kertoa, kuka on vastuussa tava-

ran hankinnasta ja vastaanottotarkistuksista. Elintarvikkeiden hankinnan tärkein kohta 

omavalvontasuunnitelmassa on selvitys siitä, miten vastaanottotarkastukset tehdään. 

Tämä on usein myös yksi kriittisistä valvontapisteistä. Esimerkiksi tuotteiden päiväykset 

ja aistinvarainen laatu on hyvä tarkastaa vastaanottotilanteessa. 

 

Kylmä- ja varastotilat sekä niiden lämpötilaseuranta ja tuotteiden sijoittelu ovat omaval-

vonnan tärkeimpiä kohteita. Kylmätilojen lakisääteiset lämpötilat on oltava selvillä ja niitä 

tulee noudattaa. Myös tuotteiden sijoittelussa tulee noudattaa harkintakykyä, ettei vaara-

tekijöitä pääse syntymään. Esimerkiksi raa’at lihat tulee säilyttää erillään kypsistä tuot-

teista, erityisruokavalioruoat tulee pakata ja merkitä selvästi erilleen muista tuotteista. 

Omavalvonnassa on myös syytä selvittää, kuinka varmistetaan, että raa’at ja kypsät 

tuotteet pysyvät erillään. Erityisruokavalioiden kohdalla yrityksen tulee lisäksi selvittää, 

kuinka he pitävät huolen, ettei ristikontaminaatiota tapahdu ja miten raaka-aineet ja val-

miit tuotteet ovat erotettu toisistaan verrattuna tavalliseen ruokaan, joka sisältää allergi-

soivaa raaka-ainetta. Myös muut kuin kylmätilat luetteloidaan omavalvontasuunnitel-

maan ja selvitetään, millaisia varastotiloja on olemassa. 

 

Omavalvontasuunnitelman tulee sisältää selvitys ruoan valmistuksesta, ja kuinka tarjoi-

lua valvotaan. Erityisesti elintarvikkeiden valmistaminen ilman vaaratekijöitä korostuu 

omavalvonnassa. Yrityksen tulee kertoa tarkoin, millaisia toimintoja ruoanvalmistukses-

sa on, ja millaisia riskejä näihin toimintoihin voi liittyä. Erityistä huomiota vaativat toimin-

nat, kuten erityisruokavaliotuotteiden valmistus, siipikarjan lihan tai muun lihan ja kalan 

käsittely ja multajuuresten käsittely, vaativat myös omavalvontasuunnitelmassa tarkem-

paa selvitystä, kuinka nämä toiminnat suoritetaan. 

 

Ruoanvalmistuksen suhteen omavalvontasuunnitelman tulee sisältää tietoja siitä, kuka 

ja ketkä vastaavat ruoanvalmistuksesta, millaisia raaka-aineita ruoanvalmistuksessa 

käytetään, onko käytössä esimerkiksi puolivalmisteita tai multajuureksia ja miten erilais-

ten elintarvikkeiden käsittely tehdään, että raaka-aineissa ei tapahdu ristiin saastumista. 

Esivalmisteiden selvityksestä tulee käydä ilmi, mitä ruokia yritys joutuu valmistamaan 

etukäteen, ja kuinka usein ravintola niitä valmistaa. Yrityksen tulee kertoa myös, missä 

ja miten esivalmisteet säilytetään. Omavalvontasuunnitelmassa tulee olla myös mittaus-

tuloksia ruoan jäähdytyksestä, kuinka nopeasti tuote on jäähdytetty ja millä tavoin tämä 

on saatu aikaiseksi. Ruokaravintolan tulee selvittä myös, kuinka pakasteiden sulatus 

tapahtuu, missä ja miten se tehdään. 
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Omavalvontasuunnitelmassa tulee kiinnittää huomio erityisruokavalioruokien valmistuk-

seen. Suunnitelmassa ravintolan tulee kertoa, kuka on vastuussa erityisruokien valmis-

tuksesta. Ravintolan tulee myös selvittää, miten näiden ruokien valmistus on pystytty 

hoitamaan niin, ettei ristisaastumista ole tapahtunut. Se, kuinka tarjoiluhenkilökunnan 

tietämys ruokien sisältämistä raaka-aineista on varmistettu, tulee käydä ilmi omavalvon-

tasuunnitelmasta.  

 

Ravintolan henkilökunnan hygieniaan on omavalvontasuunnitelmassa oltava oma kohta, 

jossa yritys selvittää, henkilökunnan oikean hygienian hoitamisen. Ravintolalla on oltava 

henkilökunnan terveys- ja salmonellatodistukset ja omavalvontasuunnitelmassa yrityk-

sen on kerrottava, missä näitä todistuksia säilytetään.  

 

Ruokaravintolan tulee tehdä omavalvontasuunnitelmaan selvitys tilojen ja laitteiden hy-

gieniasta kuten myös siivous- ja puhtaanapitosuunnitelma. Omavalvonnassa tulee sel-

vittää muun muassa astioiden puhtaanapito, miten astianpesukoneen toiminta on var-

mistettu, mitä laitteita ja tiloja puhdistetaan ja miten, myös siivoustiheyden, ja kuka sii-

vouksen suorittaa tulee käydä ilmi. Yrityksen on hyvä kertoa myös jätehuollostaan, mitä 

jätteitä yritys lajittelee ja kuinka jätehuolto toimii ylipäänsä. Tuhoeläintorjunnasta tulee 

olla selvitys, kuinka tuhoeläinten ilmeneminen pyritään ennaltaehkäisemään, ja kuka 

työn tekee, jos tuhoeläimiä esiintyy ravintolassa. 

 

Näytteidenottosuunnitelman tulee olla tarkka ja siitä tulee käydä ilmi, mitä näytteitä ote-

taan, miten ne tutkitaan ja kuinka usein näytteitä otetaan. Siivouksen suhteen näyt-

teenottoja tulee esimerkiksi ottaa kaikilta pinnoilta, jotka ovat kosketuksissa elintarvik-

keen kanssa.  

 

Asiakasvalitukset ovat omavalvontasuunnitelman yksi osa. Tässä osassa ravintola sel-

vittää, kuinka se hoitaa asiakasvalitukset, minne valitukset kirjataan ylös, ja mitä toi-

menpiteitä on tehty valituksen jälkeen. Jos ravintola epäilee ruokamyrkytystä, siitä on 

ilmoitettava terveydensuojeluviranomaisille ja epäillystä ruoasta on otettava näyte labo-

ratoriotutkimuksia varten. 

 

Ravintolan on hyvä selvittää vielä lopussa, missä omavalvontasuunnitelmaa säilytetään 

ja kuinka sitä päivitetään. Henkilökunnan omavalvontakoulutus kuuluu omavalvonta-

suunnitelmaan ja koulutuksen avulla henkilökunta motivoituu paremmin yrityksen oma-

valvontasuunnitelmaan ja näin myös yrityksen taso nousee, kun henkilökunta kiinnittää 

parempaa huomiota kriittisiin ohjauspisteisiin ja ennaltaehkäisee vaaratekijät.  
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6 TUTKIMUS 

 

6.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tausta 

 

Suoritin työharjoitteluni tutkimuksen kohteena olevaan ruokaravintolaan aiemmin 2010 

kesällä, jolloin huomasin, kuinka moni asiakkaista tilasi ruoka-annoksen, johon liittyi jo-

kin erityisruokavalio tai ruoka-aineallergia. Puhuttuani ravintolan esimiehen kanssa, sain 

luvan tehdä tutkimus- ja kehitystyön ravintolaan ja selvittää, kuinka hyvin esimerkiksi 

henkilökunta todellisuudessa tuntee erityisruokavaliot, ja kuinka tosissaan he ottavat 

niiden valmistamisen. 

 

Ruokaravintola, johon tein opinnäytetyöni sijaitsee Kuopiossa ja on keskisuuri yritys, 

joka työllistää keittiöhenkilökuntaa noin 10-15 henkilöä ja tarjoiluhenkilökuntaa noin 20-

30 henkeä. Jos yritys tarvitsee lisätyövoimaa, se ei käytä välitysfirmojen kautta tulleita 

työntekijöitä, vaan yrityksellä on oma duunipankki, jonka kaikki työntekijät ovat perehty-

neet jo etukäteen yrityksen työtehtäviin. Tämän avulla ravintola voi varmistaa myös lisä-

työntekijöiden osaamisen jo ennen tarvetta lisätyövoimalle.  

 

Ravintolan asiakaskuntaan kuuluu hyvin erityyppisiä ihmisiä. Erityisesti lapsiperheet, 

kaveriporukat ja erilaiset seurueet suosivat ravintolan konseptia. Naisasiakkaita yrityk-

sen asiakaskunnasta on 69%. Ravintola kuuluu maanlaajuiseen ketjuun, jolloin sen toi-

minta on määritelty tarkoin eikä yksittäinen ravintola voi tehdä muutoksia omaan toimin-

taansa. Yrityksen liikeideaan kuuluu vahvasti hyvä ja iloinen ilmapiiri, helppo lähestyttä-

vyys ja ympäristön kodikkuus. Yrityksen valikoima on runsas, josta asiakas löytää sekä 

klassisia että uusia ruokavaihtoehtoja, joiden hintataso on sopiva. Yrityksen myynnistä 

jopa 75% koostuu ruoasta, jolloin myytävän ruoan tulee olla hintalaatusuhteeltaan sopi-

va asiakkaalle. Pysyvän 1,5vuoden välein vaihtuvan ruokalistan lisäksi yrityksessä on 

myös vuosittaisia kampanjoita, lasten oma ruokalista ja kauden kasvisten mukaan vaih-

tuva raastepöytä.  

 

Ravintolassa uudistui ruokalista täysin syyskuun 2010 aikana. Kuten taulukosta 1 näkyy, 

ruokalistassa erityisruokavaliot on otettu jo nykyisellään hyvin huomioon ja vaihtoehtoja 

on useita. Pääruuissa kaikki pasta-annokset on muokattavissa gluteenittomiksi pastan 

vaihdolla. Lukuun ottamatta pannupizzoja, myös pizzat voi tilata gluteenittomina. Lak-

toosittoman annoksen voi asiakas halutessaan muokata itselleen vaihtamalla esimerkik-

si annoksessa käytettävän kastikkeen toiseen vaihtoehtoon tai jättämällä annoksesta 

pois laktoosia sisältävän raaka-aineen. Yritys siirtyi uuden ruokalistan myötä käyttämään 
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ainoastaan laktoositonta kermaa, jolloin moni ruoka on jo valmiiksi laktoositon. Ruoka-

aineallergisille asiakkaille ruoka-annokset räätälöidään sopimaan heidän tarpeisiinsa. 

Useimmiten asiakas ilmoittaa raaka-aineet, jotka eivät hänelle sovi ja keittiön henkilö-

kunta ehdottaa sopivaa ruoka-annosta, jos tarjoilija ei itse onnistu sopivaa annosta eh-

dottamaan.  

 

TAULUKKO 1. Yrityksen ruokalistan erityisruokavalioiden määrät 

Ruokalistan sisältö Yhteensä Gluteeniton Laktoositon Kasvis 

Alkuruoat  14 7 12 7 

Pääruoat 27 11 15 7 

Muokattavat pääruoat   8        2+ 4 VL   

Pizzat 24 13 14 3 

Pizzatäyte 36 33 31   

Jälkiruoka 10 5 2   

Jäätelövalikoima 7 6 2   

Jäätelökastike 3 3 2   

 

 

6.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimus- ja kehitystyöni tavoite oli selvittää, miten erityisruokavaliota noudattavat asi-

akkaat otetaan ruokaravintolassa huomioon, ja jos puutteita ilmeni, tulen antamaan yri-

tykselle mahdollisia kehitysideoita. Opinnäytetyössäni selvitin sekä ruokatuotantopro-

sesseja että asiakaspalveluprosessia. 

 

Tutkimuskysymykseni jakaantuivat kahteen osaan, joista toisen puolen esitin yrityksen 

johdolle ja toisen puolen henkilökunnalle. Kysymykset johdolle esitin haastattelussa, 

jotta saatoin selventää kysymyksiä tarvittaessa ja tehdä mahdollisia lisäkysymyksiä, joita 

ei ole lomakkeella, sitä mukaa haastattelun edetessä. Yrityksen johdosta haastatteluihini 

valitsin ravintolapäällikön ja keittiömestarin, koska he vastaavat yrityksen toiminnasta.  

 

Tutkimuskysymykseni johdolle olivat yrityksen toimintaperiaate ja erityisruokavalioasiak-

kaiden huomioonottaminen yrityksen toiminnassa, perehdyttäminen, henkilökunnan kou-

lutus, omavalvonta ja asiakkuus.  

 

Henkilökunnan haastattelun suoritin lomakkeen muodossa, jossa kysymykset olivat 

avoimia. Henkilökunnalle esittämäni tutkimuskysymykset olivat työkokemus alalta, kou-

lutus liittyen erityisruokavalioihin, henkilöstön tieto erityisruokavalioista, perehdytys, 

omavalvonta ja asiakkuus. 
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6.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmäkseni valitsin kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän. Alasuutarin (1995, 

84) mukaan laadullisen tutkimuksen etuna on se, että aineistoa voi tarkastella monesta 

erinäkökulmasta. Kvalitatiivisen aineiston yksi ominaisuus on sen moniulotteisuus, jossa 

tutkija on saanut valita kysymykset itse ja vastaajan ei tarvitse valita vastausvaihtoehto-

aan valmiiksi annetuista vaihtoehdoista(Alasuutari 1995, 84). Valitsin laadullisen tutki-

musmenetelmän, koska haastateltavien henkilöiden määrä on pieni ja tutkimuskysy-

mykseni vaativat laajaa vastausta, kvantitatiivisessa tutkimuksessa kysymyksiä olisi tar-

vittu enemmän saadakseni selvyyden samoihin tutkimuskysymyksiin. Eskolan Ja Suo-

rannan (2001) mukaan laadullisen tutkimuksen yksi tunnuspiirteistä on, että tutkimuksen 

aineisto on usein melko pieni, mutta tutkimusaineisto pyritään analysoimaan sitäkin tar-

kemmin.  Esimiehille suoritin puolistrukturoidun haastattelun, jossa esitin samat kysy-

mykset samassa järjestyksessä. Puolistrukturoitu haastattelu sopii Saaranen-Kauppinen 

ja Puusniekan (2010, 55-56) mukaan silloin, kun haastattelija haluaa saada selville vain 

tiettyjä, tarkkoja asioita, eikä haastateltaville haluta antaa liikaa vapautta vastaamiseen. 

Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2010, 22.) korostavat luottamuksellisuuden ja 

anonymiteetin tärkeyttä, ja koska kysymykset olivat mielestäni arkaluontoisia valitsin 

henkilökunnan haastatteluun nimettömänä tehtävän kysymyslomakkeen, jotta jokainen 

voi vastata rehellisesti ja kertoa oman mielipiteensä säilyttäen anonymiteettinsa.  

 

Laadullisen tutkimuksen analyysissa tutkijan tehtävä on luoda selkeyttä aineistoon ja 

sitä kautta tuottaa tutkittavasta aiheesta lisää tietoa. Laadullisen tutkimuksen analyysin 

ja tulosten tulkinnan voi tehdä kahdella eritavalla. Voi seurata tiukasti aineistoa ja analy-

soida sitä sekä rakentaa tulkintoja vain aineiston pohjalta. Tai tutkija voi pitää tutkimuk-

sen aineistoa ajattelun lähtökohtana, eräänlaisena apuvälineenä ja tulkinnan lähtökoh-

tana. Tulkintojen tekeminen onkin laadullisen tutkimuksen vaikein vaihe. (Eskola & Suo-

ranta 2001, 137-146.) 

 

 

6.4 Tutkimuksenkulku ja tutkimusaineisto 

 

Esimiesten haastattelut alkoivat marraskuun alussa 2010. Henkilöhaastattelut tein mu-

kanani valmiit kysymykset ja kysymykset esitin samassa järjestyksessä molemmille 

haastatelluille henkilöille. Haastattelun vastaukset kirjoitin paperille ylös ja vastaukset 

litteroin heti haastattelun jälkeen varmistaakseni, että kaikki tieto tuli mukaan tutkimuk-

seen. Henkilökunnan haastattelulomakkeet jätin vastattaviksi marraskuussa ja vastaus-

lomakkeet sain itselleni takaisin marraskuun aikana. 
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Litterointi on Saaranen-Kauppinen ja Puusniekan (2010, 77-78) mukaan haastatteluiden 

tai haastateltavien omin sanoin kirjoittamien tekstien puhtaaksikirjoittamista tekstinkäsit-

telyohjelmalla. Litteroinnin tarkoitus on ennen kaikkea helpottaa tutkimusaineiston luet-

tavuutta että hallitsemista. Litteroin myös henkilökunnan haastattelulomakkeet puhtaaksi 

vastaukset saatuani. Keräsin kaikkien haastateltavien vastaukset saman kysymyksen 

alle, jotta pystyin vertailemaan niitä myöhemmässä vaiheessa.  

 

Esimiehille tehdyistä haastatteluista sain kaikkiin kysymyksiini vastauksen ja tarvittaessa 

he vielä selvensivät omia vastauksiaan. Esimiesten tutkimustuloksia voi hieman heiken-

tää nauhurin puute, mutta mielestäni sain kaiken tiedon kirjoitettua ylös ja vastaukset 

litteroin heti haastattelun jälkeen, ettei mikään tärkeä tieto jäänyt pois.  

 

Henkilökunnalle tehdyssä haastattelussa sain vastauslomakkeet kaikilta vakituisilta 

työntekijöiltä täytettyinä takaisin. Osa työntekijöistä ei ollut halunnut tai osannut vastata 

kaikkiin kysymyksiin, mutta suurin osa oli selvästi harkinnut vastaustaan. Uskon, että 

anonymiteetin turvin henkilökunta vastasi rehellisesti kysymyksiin. Keittiöhenkilökunnalta 

sain vastauksia 10 ja salin henkilökunnasta kysymyslomakkeen täytti 14. Henkilökunnan 

tutkimustuloksia heikentää se, että vastaajat olivat vain lähinnä vakituisia työntekijöitä, 

esimerkiksi duunipankin kautta keittiössä työskentelevät henkilöt eivät vastanneet kyse-

lyyn, jolloin heidän tietotaito jäi selvittämättä, sen sijaan salin henkilökunnan haastatel-

tavat olivat sekä vakituisia että duunipankin kautta tulleita.  

 

6.5 Tutkimustulokset 

 

6.5.1 Johdon näkemys 

 

Yrityksen johtoon kuuluivat ensisijaisesti ravintolapäällikkö ja keittiömestari, joiden nä-

kemyksen haastattelukysymyksiin olivat osittain samat ja erosivat ainoastaan joissain 

kysymyksissä. Nämä eroavaisuudet tulivat näkyviin siinä, että ravintolapäällikkö vastasi 

kysymyksiin lähinnä salinhenkilökunnan ja johdon puolesta ja keittiömestari vuorostaan 

keittiön näkökulmasta. 

 

Toimintaperiaate 

Yrityksen toimintaperiaatetta molemmat esimiehet kuvasivat hyvin samankaltaisesti. 

Ravintolan toimintaperiaatteena ei ole tarjota asiakkailleen vain hyvää ruokaa ja juomaa 

vaan tarkoitus on antaa asiakkaalle myös hyvää palvelua ruoan ja juoman lisäksi.  Ra-

vintolan toimintaperiaate on sama jokaisessa ketjun ravintolassa, eli hyvä palvelu yhdis-
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tettynä hyvään, laadukkaaseen ruokaan ja juomaan. Kysyttäessä, miten erityisruokava-

lioasiakkaat on otettu huomioon yrityksen toimintaperiaatteessa, molemmat esimiehet 

nostivat esiin hyvin suunnitellun, uuden ruokalistan, joissa on selkeät merkinnät eri ruo-

kavalioista, ja erityisruokavalioannosten määrän kasvusta. Uudessa ruokalistassa on 

otettu myös huomioon kevyttä ruokaa suosivat asiakkaat, sillä ruokalistaan on ilmestynyt 

myös vähäkalorinen merkintä helpottamaan kevyemmän annoksen valintaa. Yrityksen ja 

myös koko ketjun halu parantaa erityisruokavalioasiakkaiden asemaa näkyy myös ket-

jun esimiesten tasolla. Tänä vuonna keliakiaviikolla ketjupäällikkö tiedotti keliakiasta 

kaikille ketjun yritysten esimiehille ja painotti esimiehiä muistuttamaan myös muuta hen-

kilökuntaa keliakiasta.  

 

 

Kysyessäni, miten yritys on ottanut huomioon erityisruokavalioasiakkaiden nykyiset ja 

tulevat tarpeet ja odotukset kehittäessään toimintaansa, molemmat esimiehet vastasivat 

yhdenmukaisesti kertomalla, mitä uudistuksia ruokalistaan oli tullut. Tärkeimmät muu-

tokset ruokalistassa koskivat juuri erityisruokavalioita, niiden määrä ja vaihtoehdot olivat 

lisääntyneet. Aikaisemmin yritys käytti osiin ruoista vähälaktoosista kermaa ja osiin lak-

toositonta. Nyt ruokalistan vaihdoksen myötä kerma muuttui jokaiseen ruokaan laktoosit-

tomaksi, jolloin esimerkiksi kaikki lämpimät kastikkeet muuttuivat laktoosittomiksi kuten 

myös kalakeitto. Kasvisruokien määrä on lisääntynyt, kasvisruoat löytyvät nykyisin oman 

otsikon alta, jolloin asiakkaan ei tarvitse etsiä kasvisvaihtoehtoja liharuokien seasta. 

Ravintolan pizzat on mahdollista saada gluteenittomina kuten myös pasta-annokset. 

Jälkiruokien osalta ruokalistasta vaihtui suklaakakku gluteenittomaan versioon ja jääte-

löannoksia on mahdollista saada laktoosittomina ja munattomina. Lisäksi yritys on huo-

mioinut asiakkaita gluteenittomalla oluella. 

 

Perehdyttäminen 

Uuden työntekijän perehdytykseen molemmat esimiehet vastasivat, että perehdytykseen 

kuuluu myös erityisruokavaliot. Keittiömestari vastasi lähinnä keittiöhenkilökunnalle teh-

tävästä perehdytyksestä, jossa uudelle työntekijälle näytetään, miten gluteenittomat piz-

zat valmistetaan, ja mitä asioita siinä on otettava huomioon. Myös gluteenittomien pas-

ta-annosten ja pihviannosten kohdalla on kerrottava uudelle työntekijälle, kuinka se teh-

dään oikeaoppisesti. Uuden salin työntekijän kanssa perehdytyksessä käydään koko 

ruokalista läpi ja muistutetaan, mitä tarkoittaa keliakia ja laktoosi-intoleranssi.  Tämän 

kysymyksen kohdalla molemmat esimiehet myönsivät, että perehdytyksessä voisi ottaa 

vielä enemmän erityisruokavaliot huomioon. Keittiön puolella esimerkiksi gluteenitonta 

pihviannosta tehdessä osa työntekijöistä ei ota huomioon, onko parila puhdas esimer-

kiksi ruisleivän muruista, jota paistetaan myös parilalla. Salin puolella ravintolapäällikön 
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mukaan olisi hyvä painottaa erityisesti nuorille, joilla ei välttämättä ole vielä alan koulu-

tusta, erityisruokavalioista ja erityisesti tarjoilijoiden olisi hyvä varmistaa vielä kokeilta, 

onko annos varmasti esimerkiksi gluteeniton.  

 

Vuokratyöntekijöistä kysyessäni molemmat esimiehet vastasivat, ettei yritys käytä vuok-

ratyöntekijöitä juuri sen vuoksi, ettei heitä ehditä perehdyttää työhön vain yhden tai kah-

den vuoron takia.  Useimmiten keittiöhenkilökunta paikkaa puuttuvan työntekijän muut-

tamalla omia vuorojaan. 

 

Henkilökunnan koulutus 

Henkilökunnan koulutuksesta kysyessäni sain vastaukseksi, että henkilökuntaa koulute-

taan lähinnä vain ruokalistan vaihtumisen myötä. Tällöin henkilökunta käy ensin tark-

kaan läpi esivalmisteiden ohjeet ja annoskortit ja valmistaa uudet annokset läpi ennen 

ruokalistan vaihtumista. Muita henkilökunnan koulutuksia ovat fresh up- päivityskoulu-

tukset, joissa henkilökunnan kanssa esimiehet käyvät läpi mahdolliset kehityskohteet, 

turvapassi koulutus ja ensiapukoulutus. Ravintolan henkilökunnalla on myös noin 3 kuu-

kauden välein henkilökuntapalavereita, joissa käydään läpi tarvittavia asioita. Keittiö-

mestari osallistuu aika ajoin erilaisiin kokouksiin, joista hän mainitsi muun muassa ke-

liakialiiton toiminnan kokouksen. Keliakialiitto lähettää keittiömestarille aika ajoin uutta 

tietoa keliakiasta ja uusista gluteenittomista tuotteista. 

 

Omavalvonta 

Omavalvonnasta kysyessäni keittiömestari sanoi, ettei siinä ole erikseen mainittu erityis-

ruokavalioita. Myöskään kriittisiä pisteitä erityisruokavalioita ajatellen ei omavalvonnassa 

näin ollen ole. Sen sijaan omavalvonnasta löytyy omavalvonnan tavoitteiden alta mainin-

ta, jossa henkilökuntaa kehotetaan muistamaan hyvä hygienia niin vaatteiden kuin käsi-

en osalta, lisäksi elintarvikkeiden asianmukainen käsittely aina tavaran vastaanotosta 

tähteiden loppukäsittelyyn on mainittu tavoitteiden kohdalla. Näistä molemmat tavoitteet 

voi tulkita myös erityisruokavalioihin liittyviksi, mutta omaa kohtaa erityisruokavalioille ei 

ole. Vaikka mainintaa erityisruokavalioiden osalta ei ole, keittiömestari painottaa jokai-

sen kokin omaa vastuunkantoa ruoanvalmistuksessa. Jokaisen työntekijän kuuluisi tie-

tää ja toimia asiaan kuuluvalla tavalla, eli muistaa käyttää puhtaita työvälineitä, leikkuu-

lautoja ja pakkeja ja valvoa, ettei ristikontaminaatiota tapahdu.  

 

Tavarantoimittajien valintaan erityisruokavaliot ei vaikuta, sillä yritys kuuluu ketjuun, jol-

loin ketju on jo valinnut päätoimittajan tuotteille. Tuotteiden valintaan vaikuttavat hinta ja 

hyvä laatu.  Ketju on jo ottanut automaattisesti huomioon erityisruokavaliot tuotteiden 

osalta eikä yksittäinen yritys saa tilata muita tuotteita kuin ketjun hyväksymiä.  
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Ruoan puhtauden varmistamiseen keittiömestari sanoi, että oletuksena on, että kaikki 

tuotteet on valmistettu ohjeiden mukaan. Kokkien tehtävä on valmistaa esivalmisteet 

oikein ja valvoa, ettei sekaan pääse esimerkiksi leivän muruja. Keittiössä valmistetaan 

päivittäin niin paljon ruokaa, että yksittäisen henkilön olisi mahdotonta valvoa jokaisen 

esivalmisteen ja ruoka-annoksen valmistamista. Jos annosta tehdessä tapahtuu virhe, 

eikä ruoka ole enää puhdas esimerkiksi gluteenista, asiakkaalle tehdään uusi ruoka-

annos ja poisheitetty annos kirjataan hävikkiin. Keittiöstä löytyy oma kansio, joka sisäl-

tää selvityksen jokaisen ruoka-annoksen kaikista raaka-aineista. Henkilökunta käyttää 

kansiota usein esimerkiksi ruoka-aineallergikon tilausta valmistaessaan.  

 

Asiakkuus 

Asiakkaille ravintolan erityisruokavalioista tietoa pääsääntöisesti antavat sekä selkeä 

ruokalista että salin henkilökunta. Useimmiten asiakas ilmoittaa ensin itse ruokavalios-

taan tai allergiastaan ja kysyy henkilökunnalta ruoka-annosvaihtoehtoja. Jos työntekijä 

ei ole itse varma, mikä ruoka-annos sopii asiakkaalle, tai millä kastikkeella voi korvata 

normaalin annoksen kastikkeen saadakseen laktoosittoman ruoka-annoksen, hän kysyy 

keittiöhenkilökunnalta neuvoja ja vie tiedon asiakkaalle. Etenkin allergioista salin henki-

lökunta kirjoittaa vältettävät raaka-aineet sekä tilaukseen että tulee henkilökohtaisesti 

kertomaan, mille raaka-aineille asiakas on allerginen, ja mitä hän voi syödä. Yrityksellä 

ei ole varsinaista kanta-asiakasrekisteriä asiakkailleen, mutta molemmat esimiehet ker-

tovat, että heillä on kanta-asiakkaina myös erityisruokavaliota käyttäviä henkilöitä. Erityi-

sesti gluteenittomat ruoka-annokset ja pizzat ovat saaneet paljon kiitosta asiakkaiden 

puolelta, sillä useimmissa ruokaravintoloissa gluteenittomia vaihtoehtoja on hyvin vähän, 

jos lainkaan. Tuotekehittelyssä on otettu myös asiakkaiden antamat palautteet ja toiveet 

huomioon. Asiakaspalautteet annetaan kenttäpäällikölle, joka vie tietoa eteenpäin aina 

tuotekehitykseen asti. Asiakaspalautteiden vaikutus näkyy esimerkiksi nyt uudessa ruo-

kalistassa, kasvisruokien määrä on lisääntynyt ja vähälaktoosinen kerma on vaihtunut 

laktoosittomaksi. Ravintolassa on myös kolme kuukautta kestäviä kampanjoita, joissa on 

oma pieni ruokalista, joka sisältää uusia ruoka-annoksia pysyvän, suuremman valikoi-

man omaavan ruokalistan ulkopuolelta. Näiden pienten ruokalistojen suosikit otetaan 

selville myynnin kautta ja asiakkaiden suomimat annokset saattavat päätyä seuraavaan 

ruokalistaan.  
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6.5.2 Keittiöhenkilökunnan näkemys 

 

Vastaajista puolet oli työskennellyt alalla 2-5 vuotta. Vain kahdella työntekijällä oli yli 10 

vuoden työkokemus takanaan ja kolme kyselyyn vastanneista oli työskennellyt alalla 5-

10 vuotta.  

 

Henkilökunnan koulutus 

Kysyttäessä, milloin henkilökunta oli viimeksi saanut koulutusta liittyen erityisruokavali-

oihin, sain vastaukseksi, että lähes kaikki olivat saaneet erityisruokavalioista tietoa aino-

astaan opiskelun kautta. Ainoastaan yksi 10 vuotta alalla ollut työntekijä vastasi saa-

neensa koulutusta vuosi sitten liittyen erityisruokavalioihin. Muut vastaajista olivat käy-

neet koulun 2-10 vuotta sitten, jolloin erityisruokavalioista oli ollut opetusta. Puolet vas-

taajista oli sitä mieltä, että koulutus on ollut riittävää eikä lisäkoulutukselle ole tarvetta.  

Kolme vastaajista ilmoitti suoraa, ettei koulutus ole ollut riittävää. Yksi vastaajista sanoi, 

että kertaus olisi tarpeellista ja eräs vastaajista kommentoi, että käytäntö opettaa loput, 

mitä koulutuksesta jää uupumaan. Kysyttäessä, mitä asioita erityisruokavalioiden suh-

teen koulutuksessa käsiteltiin yksi vastasi, ettei muista. Puolet vastaajista ilmoitti, että 

koulutus oli pitänyt sisällään kaikki erityisruokavaliot, erityisesti vastauksissa mainittiin 

gluteeniton ja laktoositon ruokavalio. 

 

Henkilökunnan tieto erityisruokavalioista 

Seuraavaksi kysymyslomakkeessa oli tiedustelu, kuinka hyvin työntekijä tuntee mieles-

tään erityisruokavalioiden vaatimukset, vaihtoehtoina olivat erittäin hyvin, hyvin, keskin-

kertaisesti, melko huonosti ja huonosti. Kuusi vastaajaa ilmoitti tuntevansa erityisruoka-

valioiden vaatimukset hyvin. Yksi vastaaja ilmoitti tuntevansa vaatimukset erittäin hyvin 

ja kolme vastaajaa arvioi oman tietonsa olevan keskinkertaista. Seuraavassa kysymyk-

sessä tarkoitukseni oli testata, tietääkö vastaaja, mitä viljalajeja keliaakikko ei voi syödä. 

Ainoastaan yksi vastaus oli kirjoitettu epävarman oloisesti. Vastaaja oli kirjoittanut, ettei 

keliakiaa sairastava voi syödä vehnää tai vaaleaa leipää, mutta täydentänyt lausettaan 

kuitenkin vielä ohralla ja rukiilla. Muut tiesivät kysymykseen oikean vastauksen. Myös 

seuraava kysymykseni käsitteli erityisruokavalioita ja siinä vastaaja selitti, mitä eroa on 

laktoosi-intoleranssilla ja maitoallergialla. Myös tähän kysymykseen kaikki osasivat vas-

tata oikein ja tiesivät eron. 

 

Perehdyttäminen 

Kysyessäni, miten erityisruokavaliot otettiin huomioon perehdytyksessä, kuusi kymme-

nestä vastasi, ettei niitä otettu perehdytyksessä lainkaan mukaan. Yksi vastaajista ker-

toi, että hänelle oli näytetty nopeasti, miten gluteenittomat pizzat valmistetaan ja muut 
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erityisruokavalioiden osalta oli käyty nopeasti läpi. Esimerkiksi oli kerrottu, mitä ruoka-

annoksesta muutetaan, jos siitä haluttiin laktoositon tai gluteiiniton. Yksi vastaajista ker-

toi, että erityisruokavaliot oli käyty kirjallisesti läpi nopeaan tahtiin. 

 

Omavalvonta 

Kysymykseen, kuinka tarkka henkilökunta on valmistaessaan ruokia, jotka on tarkoitettu 

erityisruokavalioasiakkaille, sain hyvin samankaltaisia vastauksia. Puolet vastaajista oli 

sitä mieltä, että henkilökunta on tarkka ruoanvalmistuksen suhteen. Toinen puoli vastaa-

jista ilmoitti, että osa työntekijöistä on erittäin tarkkaa ja osalle on joko vielä epäselvää, 

kuinka tarkka tulisi ruoanvalmistuksessa olla tai osa työntekijöistä ei ole tarpeeksi huo-

lellinen valmistaessaan erityisruokavalioannosta.  

 

Erillisen työpisteen tarpeellisuudesta puolet vastaajista ilmoitti, että erillinen työpiste 

erityisruokavalioruokien valmistamiseen on tarpeellinen ja perusteluina oli esimerkiksi 

työpinnoilla olevat mahdolliset laktoosin tai gluteenin jämät. Kaksi vastaajista ilmoitti, 

ettei erillinen työpiste ole mahdollinen kyseiseen ravintolaan, mutta työntekijöiden tulisi 

tällöin huolehtia erityisen tarkkaan työvälineiden ja työpintojen puhtaudesta. 

 

Kysyessäni, mitä asioita työntekijä ottaa huomioon valmistaessaan gluteenittoman gril-

limestarin porsas-annoksen sain hyvin samanlaisia vastauksia. Jotta annoksesta tulisi 

täysin gluteeniton, porsas tulisi paistaa joko puhtaalla paistinpannulla tai huolehtia, että 

parila on puhdas gluteenista, sillä parilalla paistetaan myös ruisleipää. Pihtien tulisi olla 

puhtaat, annoksen lisäkkeen uudelleen lämmitys olisi hyvä tehdä myös omalla pannulla. 

Ranskalaiset valmistetaan eri rasvakeittimessä, joka on gluteenista vapaa ja sipuliren-

gas tulee jättää pois sen sisältämän gluteenin vuoksi. Vastaajista kaikki muistivat var-

mistaa ranskalaisten ja porsaan valmistamisen erikseen, ettei gluteenia tartu ja jättivät 

sipulirenkaan annoksesta pois. Vain yksi vastaaja mainitsi lisäkkeen valmistamisen erik-

seen. Kukaan työntekijä ei muistanut mainita puhtaita pihtejä, jotta he voisivat varmis-

taa, ettei pihdeillä ole nostettu ruisleipää. 

 

Kysymykseen, kenellä on vastuu ruoan puhtaudesta, kaikki vastasivat vastuun olevan 

kokeilla. Yksi lisäsi vastuunkantajaksi myös raaka-aineiden valmistajan ja toinen vastaa-

ja lisäsi vastuun kokkien lisäksi myös tarjoiluhenkilökunnalle. 

 

Erityisruokavalioiden huomioiminen omavalvonnassa sai lähes kaikilta vastaukseksi 

sen, ettei erityisruokavalioita ole huomioitu lainkaan. Kaksi vastaajaa ilmoitti, että erityis-

ruokavaliot on huomioitu omavalvonnassa tarpeeksi hyvin. Yksi vastaajista ilmoitti, että 

omavalvonta saisi olla tarkempi erityisruokavalioiden suhteen.  
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Erityisruokavalioasiakkaiden aseman parantaminen yrityksessä 

Viimeiseksi kysyin henkilökunnan mielipidettä, kuinka he parantaisivat erityisruokavalio-

asiakkaiden asemaa yrityksessä. Osa ei ollut vastannut lainkaan ja kaksi työntekijää oli 

sitä mieltä, että nykyisestä on vaikea enää parantaa. Yksi vastaaja olisi halunnut enem-

män vaihtoehtoja ruokalistaan erityisruokavalioasiakkaille ja eräs vastaaja olisi halunnut 

raaka-aineiden tuotetiedot selkeämmin esille. Kaksi vastaajaa kertoi, että erityisruokava-

lioasiakkaiden asemaa voisi heidän mielestään parantaa henkilökunnan kouluttamiselle 

ja tiedon lisäämisellä. Myös yhteisten pelisääntöjen sopiminen olisi vastaajan mielestä 

tärkeää.  

 

6.5.3 Salinhenkilökunnan näkemys 

 

Salilla työskentelevästä henkilökunnasta suurin osa, eli kahdeksan työntekijää, oli työs-

kennellyt alalla kahdesta viiteen vuotta. Kolme työntekijää oli ollut alalla jo yli 10 vuotta, 

yksi henkilö oli ollut alalla alle kaksi vuotta ja yksi vastaajista oli työskennellyt alalla 5-10 

vuotta. 

 

Henkilökunnan koulutus 

Toiseen kysymykseeni, milloin viimeksi olet saanut koulutusta liittyen erityisruokavalioi-

hin, sain hyvin vaihtelevia vastauksia johtuen vastaajien iästä ja työkokemuksesta. Neljä 

vastaajaa ilmoitti saaneensa koulutusta vuoden 2010 aikana koulussa ja yksi vastaajista 

ilmoitti koulutuksen olleen ruokalistakoulutus, jossa erityisruokavaliot käytiin läpi. Kolme 

vastaajaa ilmoitti, ettei muistanut, milloin on viimeksi saanut koulutusta, yksi vastaaja 

kertoi koulutuksesta olevan aikaa 25 vuotta. Kuuden muun henkilön vastaukset vaihteli-

vat 3-6 vuoden sisällä. Kysyessäni, onko koulutus ollut riittävää, kuusi vastaajista sanoi 

kyllä ja neljä vastasi, että ei. Muutama henkilökunnan jäsen ei ollut vastannut lainkaan ja 

yksi ilmoitti kertauksen olevan paikallaan. Seuraavaan kysymykseen, mitä asioita erityis-

ruokavalioiden suhteen koulutuksessa käsiteltiin, viisi jätti vastaamatta, kuusi vastaajista 

kertoi koulutuksen sisältäneen yleistietoa kaikista erityisruokavalioista. Muutama vastaa-

ja kertoi koulutuksen sisältäneen laktoosittoman ja gluteenittoman ruokavalion. 

 

Henkilökunnan tieto erityisruokavalioista 

Kysymykseen, kuinka hyvin mielestäsi tunnet erityisruokavalioiden vaatimukset, kuusi 

vastaajaa ilmoitti tuntevansa erityisruokavalioiden vaatimukset hyvin. Seitsemän vastaa-

jista kertoi tietävänsä vaatimukset keskinkertaisesti ja vain yksi vastaaja arvioi oman 

tietonsa olevan melko huono. Seuraavaan kysymykseeni, mitä viljalajikkeita keliakiaa 

sairastava ei voi syödä, sain kolme väärää tai hyvin epämääräistä vastausta, loput 11 
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vastausta olivat oikein. Yksi vastaajista kommentoi kysymystä, ettei tiedä varmaksi, mitä 

viljalajikkeita keliakiaa sairastava ei voi syödä. Myös seuraava kysymykseni käsitteli 

henkilökunnan tietoja erityisruokavalioista kysyessäni, mitä eroa on laktoosi-

intoleranssilla ja maitoallergialla. Tähän kysymykseen vain kaksi vastasi väärin ja loput 

12 vastaajaa osasivat selittää eron. Laktoosi-intoleranssia sairastava henkilö ei kestä 

maidossa olevaa laktoosia, kun taas maitoallerginen ei kestä maidon proteiinia. 

 

Perehdyttäminen 

Seuraavassa kysymyksessä kysyin, otettiinko erityisruokavaliot mukaan perehdytyk-

seen. Viisi vastaajaa ilmoitti, ettei erityisruokavalioita otettu lainkaan mukaan perehdy-

tykseen, 5 vastaajaa ilmoitti, että erityisruokavaliot otettiin mukaan perehdytykseen yri-

tyksen käsikirjan avulla, josta työntekijä sai itse lukea tarvittavan tiedon tai perehdytyk-

sessä käytiin läpi ruokalista ja selitettiin, mitä listoilla olevat merkinnät tarkoittivat. 

 

Kysyessäni, kuinka hyvin salin henkilökunta tietää, mitä ruokalistan ruokien raaka-aineet 

sisältävät, vain yksi vastasi tietävänsä huonosti. Muuta vastaajista arvioivat tietävänsä 

ruokalistan ruokien raaka-aineet melko hyvin. Kysyessäni, mitä työntekijä tekee, jos ei 

tiedä, mitä raaka-aineita ruoka sisältää asiakkaan kysyessä, kaikki vastaajista ilmoittivat 

kysyvänsä asiaa kokeilta ja tarkistamalla tuoteselosteet. 

 

Asiakkaan tarpeiden huomiointi 

Kysyessäni, kuinka huolellisesti selvität keittiöhenkilökunnalle asiakkaan erityisruokava-

lion, kaikki vastaajista ilmoittivat selvittävänsä asiakkaan tiedot hyvin huolellisesti eteen-

päin. Osa vastaajista merkitsi asiakkaan erityisruokavalion sekä bongiin että kävi kerto-

massa vielä suullisesti keittiöhenkilökunnalle asiakkaan toiveet. Osa ilmoitti kirjoittavan-

sa asiakkaan tiedot bongiin huutomerkeillä ja painokirjaimin. Vastauksista kävi selvästi 

ilmi, että salin henkilökunta ottaa asiakkaiden erityisruokavaliot hyvin vakavasti. Seuraa-

va kysymykseni käsitteli gluteenittomia annoksia. Kysyin, onko työntekijän mielestä tar-

peen varmistaa kokeilta, onko annos gluteeniton, vaikka se on jo tilattu gluteenittomana. 

Jokainen työntekijä ilmoitti varmistuksen olevan tarpeen. 

 

Viimeinen kysymykseni kuului, kuinka parantaisit erityisruokavalioasiakkaiden asemaa 

yrityksessä. Kahdeksan vastaajaa neljästätoista ilmoitti, että erityisruokavalioasiakkai-

den asema paranisi yrityksessä koulutuksella. Yksi vastaajaa lisäsi koulutuksen lisäksi 

myös perehdytyksen, jolla asiakkaiden asema yrityksessä paranisi. Kaksi vastaajaa jätti 

vastaamatta kysymykseen, yksi vastaaja toivoi enemmän täysin kasvisperäisiä ruokala-

jeja ruokalistalle ja yksi vastaaja toivoi ruokalistaan enemmän tietoa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET -KEHITYSKOHTEET YRITYKSELLE 

 

Kyselylomakkeista ja haastatteluista esiin nousi selkeästi muutama parannuskohde, 

jotka esitän yritykselle parannuskohteiksi. Ensisijaiseksi parannuskohteeksi nousi henki-

lökunnan koulutus erityisruokavalioista. Kysyessäni kyselylomakkeissa sekä työntekijän 

omaa mielipidettä koulutuksen riittävyydestä että viimeisessä kysymyksessäni, kuinka 

he parantaisivat erityisruokavalioasiakkaan asemaa yrityksessä, suurin osa vastaajista 

vastasi, ettei koulutusta ole ollut tarpeeksi ja erityisruokavalioasiakkaiden asema parani-

si henkilökunnan koulutuksella. Tuloksesta johtuen esitän yrityksen johtoa harkitsemaan 

henkilöstön lisäkoulutusta erityisruokavalioista. Osalla vastaajista kouluajoista oli kulunut 

jo yli 10 vuotta, jonka jälkeen tietoa erityisruokavalioista on tullut lisää tutkimusten myö-

tä. Koulutus voisi olla joko yksikkökohtainen tai liittyä koko ketjun lisäkoulutusohjelmaan. 

 

Perehdyttäminen oli parannusehdotuksista seuraava kohde. Yrityksen olisi hyvä laatia 

perehdyttämiselle suunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää tavoitteet ja määritellä, mitä 

taitoja, tietoja, valmiuksia ja asenteita työntekijän on tarkoitus oppia ja kuinka hyvin. Pe-

rehdyttämisohjelman laatiminen kuuluu suunnitelmaan. Perehdyttämisohjelma voi olla 

joko tiettyä tilannetta varten suunniteltu, kuten kesätyöntekijöitä varten, tai se voi olla 

sama ohjelma kaikille uusille työntekijöille. Hyvin tehty perehdyttämisohjelma, jota voi 

muokata eri tilanteisiin sopivaksi, on käyttökelpoisin ja toimii samalla muistilistana. Se, 

kuka tai ketkä perehdyttävät, on hyvä sopia etukäteen. Hyvällä perehdyttäjällä on oikea 

asenne, hyvä tietotaito pohja ja oikeat valmiudet neuvoa ja perehdyttää uutta työnteki-

jää. (Työturvallisuuskeskus 2003, 7.) Hyvällä perehdyttämisohjelmalla yritys voi saada 

myös yhteiset pelisäännöt henkilökunnan keskuudessa, joita useampi työntekijä toivoi 

kyselylomakkeessa. Uusien työntekijöiden perehdyttämisessä olisi tärkeää ottaa huomi-

oon yrityksen ruokalista ja perehdyttää työntekijää niiden valmistamisessa. Kuten selvi-

tyksestä näkyi, kukaan vastaajista ei muistanut käyttää puhtaita pihtejä valmistaessaan 

gluteenitonta annosta ja suurin osa vastaajista unohti myös lisäkkeiden gluteenittomuu-

den varmistamisen. Jos perehdytyksessä käytäisiin tarkemmin läpi eri annosten valmis-

taminen ja kaikki huomioon otettavat asiat, myös henkilökunnan pelisäännöt yhdenmu-

kaistuisivat.  

 

Yrityksen omavalvontasuunnitelma ei ottanut erikseen erityisruokavalioita huomioon. 

Omavalvontasuunnitelma on viranomaisten hyväksymä eikä siinä ole virheitä. Sekä uu-

sia että vanhoja työntekijöitä ajatellen erityisruokavaliot olisi hyvä laittaa erikseen ylös 

myös omavalvontasuunnitelmaan, jotta niiden tärkeys korostuisi yrityksen sisällä. Tam-

pereen kaupungin ympäristövalvontaa (2004) mukaillen yrityksen olisi hyvä lisätä elin-

tarvikkeiden säilytys -kohtaan erityisruokavalioista maininnat, että erityisruokavalioon 
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kuuluvat ruoat tulee erottaa muista tuotteista allergiasaastumisen ehkäisemiseksi, miten 

erityisruokavalioiden raaka-aineet on erotettu muista tuotteista ja missä mitäkin erityis-

ruokavaliotuotetta säilytetään. Ruoan valmistus ja esille laitto -kohtaan yrityksen olisi 

hyvä kirjata erikseen erityisruokavalioon kuuluvien ruokien valmistuksesta kohdat, kuka 

vastaa ruokien valmistuksesta, miten on huomioitu erityisruokavalioruokien valmistami-

sen eriyttäminen, ja miten yritys varmistaa, että tarjoiluhenkilökunta tietää, mitä valmis-

tusaineita ruokaan on käytetty. 

 

Omaa työpistettä erityisruokavalioiden valmistamista varten yrityksen on hyvin vaikea 

hankkia tilanpuutteen vuoksi. Tällöin henkilökunnan on tärkeää muistaa huolehtia puh-

taista työvälineistä ja työpinnoista erityisruokia valmistaessaan. Näin vältytään ristiin 

saastumisen vaaralta. 

 

Esimieshaastattelussa kävi ilmi, että jälkiruoista ei ole olemassa selkeää omaa vihkoa, 

joka kertoisi kaikkien jälkiruokien raaka-ainetiedot. Tällainen vihko on olemassa yrityk-

sessä tarjottavista ruoista, josta henkilökunnan on nopeaa ja vaivatonta tarkistaa, sisäl-

tääkö jokin annos tai tuote tiettyä raaka-ainetta esimerkiksi sellaista asiakasta varten, 

joka on allerginen yhdelle tai muutamalla raaka-aineelle. Jälkiruokien valmistaminen on 

salihenkilökunnan vastuulla. Yksi yhteinen vihko, joka sisältäisi tiedot kaikista jälkiruoki-

en sisältämistä raaka-aineista, helpottaisi ja nopeuttaisi asiakaspalvelua. 

 

Tämä tutkimus- ja kehittämistyö on tehty vain yhteen ruokaravintolaan, joten sen tutki-

mustuloksia ei voi suoranaisesti soveltaa sopivan jokaiseen ravintolaan, eikä se ole 

edes laadullisen tutkimuksen periaate. Kuitenkin se voi antaa osviittaa myös muiden 

ravintoloiden toiminnasta erityisruokavalioasiakkaita kohtaan. Yrityksessä erityisruoka-

valiot on otettu jo nykyisin erittäin hyvin huomioon esimerkiksi ruokalistan monipuolisuu-

dessa. Ne asiat, jotka voivat heikentää erityisruokavalioasiakkaan palvelun laatua ovat 

yrityksen sisällä, kuten henkilökunnan tietotaidossa.  
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8 POHDINTA 

 

Tämän tutkimus- ja kehitystyön tekeminen on ollut mielenkiintoinen prosessi. Erityisruo-

kavalioasiakkaiden määrä on kasvussa ja ravintoloiden tulee vastata heidän tarpeisiin 

ammattitaitoisesti. Toivon, että opinnäytetyöstäni on hyötyä yritykselle, jonne tutkimuk-

sen tein. Koska tutkimustyö on tehty vain yhteen ravintolaan, sitä ei voi yleistää sopi-

maan muihin yrityksiin. Kuten Eskola ja Suoranta (2001, 65) kirjassaan mainitsevat, laa-

dullinen tutkimus on yleensä tapaustutkimusta, jolloin tarkoitus ei ole tehdä yleistäviä 

tulkintoja niin kuin tilastollisessa tutkimuksessa. Tutkimus voi kuitenkin antaa osviittaa 

muiden ravintoloiden tietotaitopohjasta erityisruokavalioasiakkaita kohtaan. Vaikeaa 

opinnäytetyön tekemisessä oli pysyä ulkopuolisena. Koska olen molemmat työharjoitte-

luni tutkimuksen kohteena olleeseen ravintolaan suorittanut, omien mielipiteiden kirjoit-

tamatta jättäminen oli minulle etenkin alussa haastavaa. Alun vaikeuksien jälkeen opin 

kuitenkin jättämään omat mielipiteeni huomiotta ja keskittymään ainoastaan työntekijöi-

den vastausten ylöskirjaamiseen.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta voi vähentää nauhurin puute. Haastattelutilanteessa kirjoitin 

kaiken ylös, mitä haastateltavat vastasivat minulle. Haastattelun päätyttyä litteroin vas-

taukset mahdollisimman nopeasti jo saman päivän aikana, jolloin pystyin muistamaan 

myös ne asiat, jotka mahdollisesti jäivät kirjoittamatta ylös. Luotettavuutta voi heikentää 

myös osa-aikaisten työntekijöiden haastattelujen puuttuminen. Vain vakituiset työntekijät 

vastasivat kyselyyn, jolloin osa-aikaisten työntekijöiden tietotaito jäi puuttumaan kyselyn 

tuloksista. Luotettavuuteen vaikuttaa myös se, vastasivatko haastateltavat totuudenmu-

kaisesti. Tuloksia selvittäessä lähden kuitenkin siitä olettamuksesta, että kaikki haastat-

teluun osallistuneet ovat olleet rehellisiä vastauksissaan. Tutkimuksen otoskoko oli mie-

lestäni sopiva. Kuten Eskola ja Suoranta (2001, 62) kirjassaan sanovat, yksi tapa määri-

tellä aineiston koko on sen kyllääntyminen eli saturaatio. Omassa aineistossani vasta-

ukset alkoivat hyvinkin nopeasti muistuttaa toisiaan eikä uutta tietoa enää tullut viimeisiä 

kyselylomakkeita lukiessani. 

 

Kuten tutkimustuloksista selvisi, yritys on ottanut jo hyvin huomioon erityisruokavalio-

asiakkaat ruokalistasuunnittelussa ja raaka-aineiden valinnassa. Tällöin syy, miksi eri-

tyisruokavalioasiakas ei saa täysin puhdasta ruokaa, on todennäköisesti inhimillinen. 

Erityisruokavalioasiakkaalle juuri ruoan puhtaus on tärkeintä, sillä pienikin muru allergi-

soivaa raaka-ainetta voi aiheuttaa allergisenreaktion ja pahimmassa tapauksessa yrityk-

sessä asioinut asiakas tarvitsee sairaalahoitoa. Huolehtimalla työvälineiden, työpintojen 
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sekä työvaatteiden ja käsien puhtaudesta, pidetään huoli myös siitä, että asiakas saa 

puhdasta ja terveellistä ruokaa.  

 

Jatkotutkimusmahdollisuuksia tekemälleni tutkimus- ja kehittämistyölle on esimerkiksi 

laajentaa tutkimusta muihin ruokaravintoloihin ja selvittää, kuinka muut yritykset ottavat 

huomioon erityisruokavalioasiakkaat. Toinen jatkotutkimusmahdollisuus on laatia yrityk-

selle oma koulutusohjelma ja selvittää, miten kouluttaminen vaikuttaa erityisruokavalio-

asiakkaiden huomioonottamisessa.  
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HAASTATTELUKYSYMYKSET ESIMIEHILLE 

 

Kyselylomake johtajille 

 

1. Mikä on yrityksen toimintaperiaate? 

2. Miten erityisruokavalioasiakkaat on huomioitu yrityksen toimintaperiaatteessa? 

3. Miten yritys on ottanut huomioon erityisruokavalioasiakkaiden nykyiset ja tulevat tarpeet ja 

odotukset kehittäessään toimintaansa? 

4. Kuinka uuden työntekijän perehdytys tapahtuu? Otetaanko erityisruokavaliot mukaan? 

5. Kuinka vuokratyöntekijöiltä varmistetaan osaaminen ja tietopohja? 

6. Kuinka usein henkilöstöä koulutetaan? Miksi ja kuinka koulutus tapahtuu? 

7. Onko yrityksen omavalvonnassa otettu erityisruokavaliot huomioon? 

8. Onko omavalvontaan merkitty erikseen erityisruokavalioita ajatellen kriittiset pisteet? 

9. Vaikuttavatko erityisruokavaliot tavarantoimittajien valintaan, miten, miksi? 

10. Kuinka varmistetaan ruoan puhtaus? Jos virhe on tapahtunut, kirjataanko se ylös ja kuinka 

se korjataan? 

11. Tiedottaako yritys erityisruokavalioistaan asiakkaille? Kuinka tiedotus tapahtuu? 

12. Onko yrityksellä rekisteriä erityisruokavalioasiakkaille? Entä kanta-asiakkaita? 

13. Onko erityisruokavalioasiakkaiden mielipiteitä otettu huomioon esimerkiksi tuotekehitykses-

sä? 
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HAASTATTELUKYSYMYKSET KEITTIÖHENKILÖKUNNALLE 

 

 

1. Kuinka monta vuotta olet työskennellyt alalla? 

 Alle 2 vuotta 

 2-5 vuotta 

 5-10 vuotta 

 yli 10 vuotta 

2. Milloin viimeksi olet saanut koulutusta liittyen erityisruokavalioihin? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Onko koulutus ollut mielestäsi riittävää? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Mitä asioita erityisruokavalioiden suhteen koulutuksessa käsiteltiin? 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Kuinka hyvin mielestäsi tunnet erityisruokavalioiden vaatimukset? 

 erittäin hyvin 

 hyvin 

 keskinkertaisesti 

 melko huonosti 

 huonosti 

6. Mitä viljalajikkeita keliakiaa sairastava ei voi syödä? __________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Selitä, mitä eroa on laktoosi-intoleranssilla ja maitoallergialla? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Otettiinko erityisruokavaliot mukaan perehdytykseen, miten? ___________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Mielestäsi, kuinka tarkka henkilökunta on valmistaessaan ruokia, jotka on tarkoitettu eri-

tyisruokavalioasiakkaille? 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. Olisiko mielestäsi tarpeellista valmistaa erityisruokavalioidenruoat erillisessä työpis-

teessä?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Mitä asioita otat huomioon valmistaessasi asiakkaan tilaaman gluteenittoman grillimes-

tarin porsas-annoksen? ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. Kenellä on vastuu erityisruokavalioruokien puhtaudesta? _______________________ 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

13. Onko omavalvonnassa mielestäsi tarpeeksi hyvin huomioitu erityisruokavaliot, miksi? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

14. Kuinka parantaisit erityisruokavalioasiakkaiden asemaa yrityksessä? _____________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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HAASTATTELUKYSYMYKSET SALIHENKILÖKUNNALLE 

Kysymyslomake 

1. Kuinka monta vuotta olet työskennellyt alalla? 

 Alle 2 vuotta 

 2-5 vuotta 

 5-10 vuotta 

 yli 10 vuotta 

2. Milloin viimeksi olet saanut koulutusta liittyen erityisruokavalioihin?_______________ 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Onko koulutus ollut mielestäsi riittävää?____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Mitä asioita erityisruokavalioiden suhteen koulutuksessa käsiteltiin? _______________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Kuinka hyvin mielestäsi tunnet erityisruokavalioiden vaatimukset? 

 erittäin hyvin 

 hyvin 

 keskinkertaisesti 

 melko huonosti 

 huonosti 

6. Mitä viljalajikkeita keliakiaa sairastava ei voi syödä? ____________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Selitä, mitä eroa on laktoosi-intoleranssilla ja maitoallergialla? ____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Otettiinko erityisruokavaliot mukaan perehdytykseen, miten? ____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Kuinka hyvin tiedät, mitä ruokalistan ruoat sisältävät? __________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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10. Kysytkö tarvittaessa apua, jos et ole varma, mitä ruoka sisältää? _________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. Kuinka huolellisesti selvität keittiöhenkilökunnalle asiakkaan erityisruokavalion? _____ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

12.  Jos samaan pöytäseurueeseen on tilattu pippuripihviannokset sekä gluteenittomana et-

tä tavallisena, onko mielestäsi tarpeen varmistaa kokeilta, kumpi annoksista on glu-

teeniton? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13. Kuinka parantaisit erityisruokavalioasiakkaiden asemaa yrityksessä? _____________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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