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Poprasus, kasvis&kala,Scene-Prot…
• Viime aikoina on paljon käyty keskustelua kasvisruuan 

edistämisestä ja kysynnän kasvusta. Suomessa 
kasvisruoka ja lihankorvikkeet ovat nosteessa. Tästä 
kertoo mm. näihin liittyvien hankkeiden määrä jo 
yksistään Keski-Suomessa

• Kylän Kattauksessa  käytiin läpi mittava strategiahanke, 
jossa myös yritettiin ennakoida tulevaisuutta ja arvioida 
asiakkaiden, käyttäyttymistä ja asenteiden muutosta ja 
miten nämä vaikuttavat mm. tarjoamiin palveluihin 



Työryhmän tapaamisissa 
pohdittiin, miten ruokapalvelutyö 
ja asiakkaat tulevat muuttumaan 
tulevaisuudessa ja kuinka
Kylän Kattauksen tulisi kehittää 
toimintaansa vastatakseen 
muutoksiin. 
Työpajoissa käytiin läpi 
ryhmän tekemiä analyysejä 
mm. asiakkaista, kilpailijoista, 
markkinoista, sidosryhmistä, 
ympäristöstä ja mega-trendeistä. 



Ekologinen ja eettinen 
ympäristö 1

Suomen ilmasto
• Vihannesten kasvihuonekasvatus lisää 

kasvihuonekaasupäästöjä
• Eläintuotannolla suuremmat 

kasvihuonekaasupäästöt verrattuna muun 
ruoan tuotantoon

• Ruoan kuljetustapa vaikuttaa (lento- tai 
rekkarahti suurempi saastuttaja kuin 
laivakuljetus)

• Ilmaston äkilliset muutokset vaikuttavat 
ruoan saatavuuteen (myös Suomessa) 

Jätteet
• Muovinlajittelu myös suurtalouksiin 

(mahdollisuus)
• Biojätteen suuri määrä (lautashävikki, 

ruokahävikki) (heikkous)
Energia 
• Vaihtoehtoiset energiamuodot

– Höyry
• Energiavirtojen kierrättäminen

– Kylmäpankki
• Kulutusmäärien selvittäminen ja 

vertaaminen
– Vesimittarit, EnerKey

Vastuullinen liiketoiminta
Lähiruoka, Reilun kaupan tuotteet, 
Luomun portaat, kotimaisen lihan käyttö

Kestävä kehitys
• Luomutuotanto ja –tuotteet
• Lähiruualla ei välttämättä saavuteta 

merkittäviä 
kasvihuonekaasupäästövähennyksiä
, vaan ruuan ympäristövaikutukset 
syntyvät pitkälti tuotannon 
tehokkuuden, lannoituksen 
optimoinnin, maan kasvukunnon ja 
maalajin mukaan

• Kasvisruoan lisääminen



Ekologinen ja eettinen 
ympäristö 2 

Yhteiskuntavastuu 
• Taloudellinen vastuu

– Julkiset raaka-ainehankinnat 
kustannetaan yhteiskunnan varoin

– Toiminnan vastuullisuus: talouden 
seuranta, riskienhallinta,  
vastuulliset investoinnit

– Työkokeilut, harjoittelupaikat
– Hyvän ravitsemuksen 

yhteiskunnallinen ja 
kansantaloudellinen merkityksen 
ymmärtäminen

• Sosiaalinen vastuu
– Työhyvinvoinnin kehittäminen
– Ravitsemusvastuu (vastuu 

ravitsemussuositusten 
toteuttamisesta, 
ravitsemusviestinnästä)

– Läpinäkyvyyden parantaminen
– Asiakaspalautteisiin reagoiminen

Ympäristötietoisuus

Ilmastomyönteinen ruoka

Pesuaineet, vedetön siivous
Ympäristöpassin suorittaminen
Ohjeet veden ja energian käytöstä
Yhteistyötahojen ympäristötietoisuus

Eettiset näkökohdat
• Kasvisruoka, luomuruoka
• Työntekijöiden hyvinvoinnista ja 

jaksamisesta huolehtiminen

Globaali eettisyys
• Reilu kauppa

https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/ab196e68-c632-4bef-86f3-18b5ce91d655/ilmastomyotainen-ruoka.html


PAINOPISTEET JA 
KEHITTÄMISKOHTEET
• Osaava, työvireinen ja 

kehittävä henkilöstö
• Laadukas 

asiakaskokemus
• Yhteistyö ja aktiivisuus 

kumppanuuksissa ja 
verkostoissa

• Digitalisaatiota 
hyödyntävät palvelut

• Resurssiviisas toiminta

ARVOT
• Luottamus
• Luovuus
• Arvostus 

Kylän Kattaus –
Elinikäistä hyvinvointia ja 
huolenpitoa arjessa Sinun 
lautasellesi

MENESTYKSEMME RESEPTI
• Olemme arvostettu ja kilpailukykyinen 

terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä
• Olemme ennakoiva, ketterä ja huolehtiva 

ruokapalvelukumppani 
• Olemme haluttu ja kehittyvä 

ammattilaisten työyhteisö 

SUUNTAUKSET
• Ekologinen kestävyys
• Kokonaisvaltainen 

hyvinvointi 
• Väestön ikääntyminen 
• Teknologian nopea 

kehitys
• Monikulttuurisuus



Strategia vs. kokeileva kulttuuri 

• Uutta asiaa voi suunnitella, mutta nopeammin kokeilujen 
kautta. 

• Kokeilu voi olla pieni, turvallinen, rajattu ja 
kustannuksiltaan kohtuullinen  

• Kylän Kattauksessa kokeilukulttuuri lähtenyt käyntiin 
Sitran resurssiviisas- hankkeen myötä

• Hyvinä esimerkkeinä kokeilu hävikkiruuan myynnistä on 
siirtynyt Jyväskylässä vakiintuneeksi toiminnaksi ja 
levinnyt koko valtakuntaan sekä ns. ”särkiprojekti” 



Näin teemme strategiaa, 
rakennamme tulevaisuutta

• Kehitetään tulevaisuutta 
yhdessä asiakkaan kanssa

• Meillä on pitkäaikainen yhteistyö
• Samaan aikaan luodaan uutta 
• Vain taivas rajana meille ja 

mahdollisuuksia
• Tärkeiden ja haastavien 

asioiden äärellä.
• Iso haaste on, että kysyntä ja 

tarjonta kohtaa
• Mitkä ne ovat ne tulevaisuuden 

askelmerkit ?
• Win, Win kaikkien Keski-

Suomalaisten hyväksi



Näin teemme strategiaa, 
rakennamme tulevaisuutta

• Kohti yhteistä 
tavoitetta; kypsä 
hedelmä, palkinto joka 
odottaa

• Win Win kaikkien 
Keski-Suomalaisten 
hyväksi 



Näin teemme strategiaa, 
rakennamme tulevaisuutta

• Yhdessä leivotaan 
menestystä

• Suunnittelu ja 
varautuminen 

• Ennakointi ja lisätään 
tulevaisuuden 
vaihtoehtojen määrää 

• Koulutus, teknologia
• Sotekin on tulossa
• Nyt on hyvä hetki 

tarkastella 
tulevaisuutta

• Ja opittava lukemaan 
tulevaisuutta
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