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Syksyllä 
2017 
julkaistaan 
uudet 



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 
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Organisaatio 



Osana Jyväskylän kaupungin 
organisaatiota 
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Kylän Kattaus on kaupungin omistama liikelaitos 
Liikelaitokset kuuluvat suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen.  
Liikelaitokset ostavat tarvitsemansa tukipalvelut kaupungilta. 



Johtaminen 

Johtokunta 

Liisa Kuparinen 

Lasten ja nuorten 
ruokailu 

Paula Puikkonen 

Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden 

ruokailu 
Merja Tarasow 

Hallinto 

Tuija Sinisalo 

Liikelaitosjohtaja 

Tuija Sinisalo 
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Tarkemmat 
organisaatiotiedot  

Askissa 

http://aski/tyojaelinkeino/ruokapalvelut/ilmoitustaulu/SitePages/Kotisivu.aspx


Johtokunta 

Jäsenet 2017 – 2021 
• Liisa Kuparinen, pj (Vihr.), Sari Laine (Vihr.) 
• Marjo Pakka, vpj. (Kok.), Sirpa Pii-Keinonen (Kok.) 
• Mika Kelander (SDP), Aimo Hedman (SDP) 
• Tapio Lampinen (SDP), Eija Viitanen (SDP) 
• Jenniina Soukka (Kesk.), Jouni Hokkanen (Kesk.) 
• Marketta Hakanen (Vas.), Sami Haapakoski (Vas.) 
• Tony Melville (SDP), Satu Koskinen (SDP) 
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Toimipisteet 

• Keskuskeittiöt: 
– Ristonmaan Ateriakeskus 
– Keskussairaalan ruokapalvelukeskus 
– Kuokkalan, Palokan ja Vaajakosken keskuskeittiöt 

• Valmistuskeittiöt: Vesangan päiväkotikoulun keittiö sekä Muuramen 
hyvinvointikeskuksen keittiö 

• Palvelukeittiöt: n. 80 koulujen, päiväkotien, terveyskeskusten ja 
palvelutalojen keittiöitä, joissa ruoanjakelun hoitavat Kylän 
Kattauksen työntekijät 

• Ravintolat: keskussairaalan Caterina ja Kyllön henkilöstöravintola, 
Kahvilat: Kahvila Paussi keskussairaala ja sädesairaala 

• Lisäksi toimituspisteitä, joissa ruoanjakelun hoitavat tilaajien 
työntekijät mm. vuodeosastoja, yksityisiä hoivapalveluja, päiväkoteja 
ja kouluja. 
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Henkilöstö 
• Henkilöstöä n. 300 (31.8.2017: vakinaiset 247, 

määräaikaiset 60) 
• Ammattinimikkeinä kokit, ruokapalvelutyöntekijät, 

palveluvastaavat, työnjohtajat ja ruokapalveluesimiehet 
sekä hallinto (hallinnon esittelyssä) 

• Henkilöstöhallinto  
    SAP-HR-järjestelmällä 
• Henkilöstön kehittäminen: 

– Työelämänkeskustelut 
– Täydennyskoulutus 
– Työkierto 
– Tyky-toiminta 
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Asiakkuudet 

• Sopimusasiakkaita ovat:  
– Jyväskylän kaupungin sivistystoimi ja 

perusturva (sosiaali- ja terveyspalvelut) 
– Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
– Muuramen hyvinvointikeskus 
– Yksityisiä päiväkoteja, kouluja ja 

hoitolaitoksia 
 
Lisäksi asiakkaina on yksityisiä henkilöitä 
kahvila- ja ravintolapalveluissa. 
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Palveluyksiköt 



Kylän Kattauksen hallinto 
Hallinnossa työskentelevät: 

– Liikelaitosjohtaja Tuija Sinisalo 
– Vastaava palvelupäällikkö Paula Puikkonen (lasten ja nuorten ruokailu) 
– Vastaava palvelupäällikkö Merja Tarasow (sosiaali- ja terveyspalveluiden ruokailu) 
– Palvelupäällikkö Leena Rinneaho-Junikka (lasten ja nuorten ruokailu)  
– Palvelupäällikkö Jaana Veid (sosiaali- ja terveyspalveluiden ruokailu) 
– Ruokapalveluesimies Hanna Lipsanen (lasten ja nuorten ruokailu) 
– Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki 
– Sovellusasiantuntija Jarno Kemppainen 
– Talouspäällikkö Olga Ukkonen 
– Taloussihteeri Sari Viinikainen 
– Hallinnon asiantuntija Taru Metsälä 
– Toimistovastaava Anne Pajulahti 

 
Kylän Kattauksen hallinnon toimistotilat sijaitsevat Ristonmaan ateriakeskuksen 2. 
kerroksessa sekä kaksi toimistohuonetta keskussairaalan Caterinan tiloissa. 
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Päiväkotien ruokapalvelut 
• Ateriat viitenä päivänä viikossa aamiaisesta 

välipalaan 
• Yksi vuorohoitopäiväkoti ja viisi 

iltahoitokotia, joissa ateriat aamiaisesta 
iltapalaan  

• 40 palvelukeittiötä 
• Lisäksi toimituspisteinä on yksityisiä 

päiväkoteja mm. Touhula-päiväkodit 
• Ruoka on tärkeä osa lapsen kasvua ja 

kehitystä 
- Valtakunnallinen allergiaohjelma 
- Sapere ruokakasvatusmenetelmä 
- Makuaakkoset-diplomit 
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Koulujen ruokapalvelut 
• Hyvin suunniteltu, maistuva kouluateria tukee koululaisen 

hyvinvointia ja vahvistaa terveyttä edistäviä ruokatottumuksia. 
Ruokailutilanne on opetus- ja kasvatustilanne, joka tarjoaa 
erinomaisen tilaisuuden hyvien ruokailutapojen 
omaksumiseen sekä toisen huomioonottamiseen. 

• Viitenä päivänä viikossa lounas, iltapäivätoiminnan välipala 
sekä välipalamyynti ja joissain myös aamupalamyynti 

• Lisäksi leirien yms. suurtapahtumien ruokailut  
• 27 koulua, joista yhdessä on valmistuskeittiö 

– Valtakunnallinen allergiaohjelma 
– Lasten parlamentti 
– Kouluruokadiplomit 
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
ruokapalvelut 

• Seitsemänä päivänä viikossa ateriat aamiaisesta iltapalaan 
• Ateriat tuotetaan Ristonmaan  Ateriakeskuksessa, Keski-Suomen 

keskussairaalan ruokapalvelukeskuksessa ja Muuramen 
hyvinvointikeskuksen keittiössä. 

• 13 palvelukeittiötä, joista osa yhdistetyissä päiväkoti- ja 
vanhuspalveluissa. 

• Ristonmaan ateriakeskuksessa valmistetaan ja pakataan Oiva-
keskuksen asiakkaille annospakatut kotipalveluateriat. 
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Sairaanhoitopiirin ruokapalvelu 
• Keski-Suomen keskussairaalassa 
• Äidinmaitokeskuksen toiminta kuuluu myös Kylän Kattaukselle 
• Osastot tilaavat ja jakavat ruoat potilaille (paitsi Väistösairaalassa 

ruokapalvelun oman henkilöstö) 
• Ruokavaliokäsikirja ohjaa ravitsemushoitoa osastoilla sekä antavat 

toteuttamisohjeet raaka-ainehankintaan ja ruoanvalmistukseen 
tuotannossa. 

• Annosteluohjeet ohjaavat annostelemaan ateriat potilaan 
energiatason mukaisesti ruokapalvelussa ja osastoilla. 

• Uuden sairaala Novan rakentaminen on käynnissä – olemme mukana 
ruokapalveluprosessien ja -tilojen suunnittelussa. 
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Henkilöstöruokailu ja kahvilapalvelut 

• Kahvila-ravintola Caterina, keskussairaala 
• Kahvila Paussi, keskussairaala ja 

sädesairaala 
• Kyllön terveyskeskuksen henkilöstöravintola  
• Sydänmerkkiateriat Caterinassa ja Kyllössä 
• Kelatuettu opiskelijaruokailu Caterinassa 
• Lisäksi henkilöstöruokailumahdollisuus 

palvelu- ja toimituspisteissä 
• Tilaustarjoilua Caterinassa ja palvelukeittiöissä 
• Kabinettivarausta Caterinassa 
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Toimintaperiaatteet 



Toimintaa ohjaavat 
• Elintarvikelaki ohjaa toimintaa 
• Perusopetuslaki 31§: ”Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä 

tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria.” 
•  Varhaiskasvatuslaki 2 b §: ”Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on järjestettävä 

lapsen ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto, jollei muun kuin 
päiväkodissa tai perhepäivähoidossa annetun varhaiskasvatuksen luonteesta muuta 
johdu. Ruokailu on oltava tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu.” 

• Ruokapalvelun suunnittelun ja toteutuksen perustana 
kansalliset ravitsemussuositukset:   
– Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset (Valtion 

ravitsemusneuvottelukunta 2014)  
– Syödään yhdessä - ruokasuosituksen lapsiperheille (VRN 2016)  
– Uudet kouluruokasuositukset (VRN 2017)  
– Ravitsemussuositukset ikääntyneille (VRN 2010) 
– Ravitsemushoitosuositus (VRN 2010)  
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Asiakasyhteistyö 
• Tilaajien kanssa käydään vuosittain sopimusneuvottelut  
• Palvelutuotekortit määrittelevät palvelun laadun 
• Asiakastyytyväisyyskyselyillä seurataan asiakkaan 

kokemaa laatua 
• Jatkuva asiakaspalautejärjestelmä kaupungin 

nettisivuilla 
• Asiakkaiden koulutus ruoan tilaamisessa 
• Ravitsemussuunnittelijan neuvontapalvelut 

ravitsemuksen ja ruokavalioiden suunnittelussa ja 
toteuttamisessa 

• Ruokakasvatustyöryhmä ja ravitsemustyöryhmät 
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Elintarvikehankinnat 

• Elintarvikehankinnat perustuvat keskitettyihin, 
monivuotisiin hankintasopimuksiin (Kuntahankinnat). 
Suuri volyymi takaa kokonaisedullisimmat 
hankintahinnat. 

Kiinnitämme huomiota kotimaisuusasteeseen 
• lihatuotteet marinoimattomina ja pääsääntöisesti kotimaisina 
• naudan- ja porsaanliha, broileri ja kalkkuna ovat kotimaisia 
• tuore kala ja kalapakasteet tulevat pääosin Suomesta ja Norjasta 
• maito ja maitotaloustuotteet ovat kotimaisia  
• leivät ja tuoreet pullat ovat lähellä leivottuja 
• rasvat, öljyt ja kananmunat ovat pääosin kotimaisia 
• huomioimme vihannesten ja hedelmien kausivaihtelun ruokalistasuunnittelussa 
• perunat, kaali ja juurekset ovat kotimaisia niin kauan kuin satoa on tarjolla. Satokauden vaihtuessa raaka-aineita 

saatetaan hankkia myös EU:n alueelta 
• salaatit, tomaatit ja kurkut ovat parhaalla satokaudella kotimaisia, muulloin EU:n alueelta  
• valmistamme jälkiruoat itse käyttämällä maustamatonta jogurttia ja rahkaa sekä mahdollisuuksien mukaan 

kotimaisia marjoja 
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Ympäristö ja vastuullisuus 
• Noudatamme Jyväskylän kaupungin ympäristöpolitiikkaa. Vastuu ympäristöasioiden huomioon 

ottamisesta kuuluu kaikille työntekijöillemme osana työtehtäviä. 
• Kylän Kattauksen ympäristökäsikirja ja Keittiön ympäristöopas  
• Ruokalistasuunnittelulla ja elintarvikevalinnoilla lisätään kasvisruoan, sesonkituotteiden ja lähellä 

tuotetun ruoan osuutta. Ruokalistalla on mm. Päijänteestä pyydettyä särkeä. 
• Ateriat valmistetaan vakioitujen ohjeiden mukaisesti ravitsemussuosituksia noudattaen. 
• Kasvisruoka on tarjolla kerran viikossa kaikille lounaalla kouluissa ja päiväkodeissa. 
• Tarkat ateriatilaukset vähentävät hävikkiä tuotannossa ja tarjoilussa ja linjastoon jäänyttä 

lounasruokaa hyödynnetään myymällä sitä kolmessa koulussa ulkopuolisille ruokailijoille sekä 
noin 35 pisteessä henkilökunnalle. 

• Biojätteen määrää seurataan päivittäin ja kahdesti vuodessa toteutetaan tarkka biojätteen määrän 
seuranta, joka dokumentoidaan. Biojätteen määrää on saatu pudotettua vuosi vuodelta. 

• Energian ja veden kulutukseen kiinnitetään huomiota. Ekologiset työmenetelmät (mm. vedetön 
siivous), ympäristömerkit pesuaineissa, paperitulosteiden vähentäminen ja etäpalaverit ovat meillä 
arkipäivää. 

• Vakituinen henkilöstömme on suorittanut ympäristöpassin 
• Teemme vuosittain kahteen keittiöömme ympäristöauditoinnin. 
• Päiväkotiemme keittiöt ovat Portaat luomuun –ohjelmassa portailla yksi. Aamupuurojen hiutaleet 

(kaura, ruis, vehnä, 4-viljaa) ovat luomua. 
• Kylän Kattaus on palkittu Jyväskylän kaupungin Vuoden Ympäristöteko -palkinnolla vuosina 2010 

ja 2013. 
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Omavalvonta 
• Omavalvonta on hyvää asiakaspalvelua. 
• Laadun tarkistus, jolla varmistetaan elintarvikelainsäädännön 

määräysten noudattaminen. Vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta 
kuuluu sekä tuottajalle että ruoan valmistajalle ja tarjoajalle. 
Tehokkaan omaehtoisen laadunvalvonnan avulla tuotetaan 
turvallista ja korkealaatuista ruokaa ja estetään ruokaan liittyvät 
riskit, esim. ruoan pilaantuminen ja ruokamyrkytykset. 

• Omavalvontaohjeet 
• Henkilöstöllä hygieniapassit 
• OVA-omavalvontajärjestelmä on käytössä keskuskeittiöillä. Muissa 

yksiköissä manuaalinen seuranta. Seurattavia asioita ovat raaka-
aineiden vastaanottotarkastus, elintarvikkeiden kylmäsäilytys, 
ruoanvalmistus, -kuljetus ja jäähdytys, tarjoilu, astiahuolto, 
näytteenottosuunnitelma, hygieniaosaaminen, siivoussuunnitelma ja 
asiakasreklamaatiot.  

• Oiva-raportti 
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Tuotannonohjausjärjestelmä,  
tilaus ja laskutus 

• Aromi-tuoteperhe (Aromi, Eväs, Webmysli) 
• Raaka-aineet, reseptit, ruokalistat Aromissa 
• Varastojen hallinta ja sähköinen ostaminen tavarantoimittajilta 

Aromissa 
• Tilaajien käytössä Webmysli-tilausohjelma 
• Tilausten käsittely, tilastot ja laskutusaineistot Eväs-ohjelmassa 
• Laskutusaineisto siirretään kuukausittain Eväästä kaupungin SAP-

laskutusjärjestelmään, josta laskut lähetetään tilaajille sähköisinä 
laskuina. 

• Satunnaiset laskut ja tilaustarjoilu Excel-taulukkona SAP-
laskutusjärjestelmään. 
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Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 



Kansanterveyttä edistämässä 
Ruokavaliolla on huomattava vaikutus elinikään, tästä kertoo mm. hiljattain American Journal 
of Clinical Nutrition -lehdessä julkaistu tutkimus: 
• Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio on tuoreen tutkimuksen perusteella erittäin hyvä keino 

pienentää riskiä sairastua moniin elinikää lyhentäviin sairauksiin. Vastaavasti syömällä 
epäterveellisiä ruokia elinikäänsä voi helposti lyhentää.  

• Tutkimuksen tulokset vahvistavat entisestään tutkimusnäyttöä ruokavalion keskeisestä osasta 
ihmisen terveydessä. Nykyisellään arviolta 70 prosenttia kuolemista johtuu kroonisista 
sairauksista, joiden kehittymisessä ja ehkäisyssä ruokavaliolla ja elintavoilla on suuri merkitys.  

• Nyt julkaistut tulokset perustuvat yli 200 aikaisemman tutkimuksen aineistojen yhteisanalyysiin. 
Tutkimusten seuranta-ajat vaihtelivat, mutta yhdessä tulokset viittasivat vahvasti varsinkin kasvis- 
ja kalapainotteisen ruokavalion hyötyihin. Riski menehtyä tutkimuksen seurannan aikana pieneni 
mitä enemmän ruokavaliossa oli kasviksia, hedelmiä, täysjyväviljoja, pähkinöitä ja kalaa.  

• Vastaavasti kuolleisuus suureni mitä enemmän ruokavaliossa oli punaista lihaa ja varsinkin 
makkaraa ja muita teollisia lihavalmisteita. Myös sokerilla makeutettujen virvoitusjuomien 
säännöllinen ja runsas nauttiminen liittyi suurentuneeseen riskiin menehtyä seurannan aikana.  

• Tutkijat arvioivat, että noudattamalla optimaalista ruokavaliota, riski menehtyä tutkimusten 
seurantojen aikana oli jopa 80 prosenttia pienempi verrattuna epäterveellisimmin syöviin.  
 

• Lähde: Uutispalvelu Duodecim Uutiseen 
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Työkykyä edistämässä 
Ruoka ja juoma auttavat palautumaan - ruokailun neljä peruskiveä 
1. Säännöllinen ateriarytmi 
• Vireyttä ja työkykyä edistävä ruokailu ei ole kuuri vaan koko elämän pituinen hyvän olon tavoittelu. Sen tähden 

säännöllinen ateriarytmi ehkäisee hillitöntä nälkää, vatsavaivoja ja ylensyömistä. Kun syö 3–4 tunnin välein ja 
käyttää lautasmallia apuna aterioiden koostamisessa, pysyy kylläisenä ja virkeänä sekä saa ruoasta tarvittavat 
ravintoaineet. 

2. Normaali annoskoko 
• Annoskoot ovat kasvaneet vuosien saatossa. Myös silmä on tottunut suuriin annoksiin.  Isot annokset 

houkuttelevat syömään enemmän. Ajatus siitä, että otan nyt enemmän ja syön muuten vähemmän, ei valitettavasti 
useinkaan toteudu. Pidättäytyminen normaalissa annoskoossa kannattaa, sillä annoskoon kasvaessa kasvaa 
myös nautittu energiamäärä. Esimerkiksi megahampurilaisessa on kolme kertaa enemmän energiaa kuin 
normaalihampurilaisessa. Myös noutopöydät ja buffetit ovat monelle paha rasti, sillä tunnetusti niistä saa syödä 
niin paljon kuin jaksaa. Salaattipöydästä kannattaa ottaa runsaammin kasviksia ja täydentää vasta sen jälkeen 
varsinaisella ruoalla. 

3. Lautasmalli joka aterialla 
• Lautasmalli toimii joka aterialla, olipa aterialla mukana lautanen tai ei. Kun lautasmallin osaset ja niiden suhteet 

muistaa, voi oikeaoppisen aterian koostaa niin valmisruoka-annoksesta, välipalasta, eväsleivistä kuin 
noutopöydästäkin. Lautasmallin mukaisella aterialla puolet lautasesta täyttyy kasviksista, neljäsosa perunasta, 
riisistä tai makaronista ja neljäsosa lihasta tai kalasta. Ateriaan kuuluu lisäksi leipä ja sipaisu levitettä, lasillinen 
maitoa tai piimää sekä marja- tai hedelmäjälkiruoka. 

4. Sydänystävällinen ruoka 
• Sydänystävällinen ruoka auttaa painonhallinnassa sekä tutkitusti myös sairauksien ehkäisemisessä. 

Sydänystävällisen ruokavalion periaatteina on syödä runsaasti kasviksia ja kuitupitoisia viljatuotteita. Eläinrasvojen 
sijaan suositaan kasvirasvoja. Lisäksi kiinnitetään huomiota suolan käyttöön. 

• Jos pakkausmerkintöjen lukeminen tuntuu liian raskaalta, pakkauksesta voi etsiä Sydänmerkin. Sydänmerkki-tuote 
on parempi valinta rasvan laadun ja määrän ja suolan määrän suhteen sekä joissakin tuotemerkeissä myös kuitu- 
ja sokerimäärän suhteen. Myös valmisruoista löytyy Sydänmerkillä varustettuja tuotteita. 

• Lähde: Työterveyslaitos 
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Tunnusluvut 



Kylän Kattaus lukuina 

• Liikevaihto 24,4 miljoonaa euroa (tilinpäätös 2016) 
• Päivittäinen aterioiden määrä on n. 23.600, joista n. 

19.800 on lounasaterioita. Kokonaismäärästä n. 10 % on 
erityisruoka-annoksia. 

• Keskuskeittiöitä 5, toimipisteitä n. 90 
• Toimitilojen pinta-ala 12.647 m² 
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Ateriamäärät 

Vuonna 2016 yhteensä 7.677.886 ateriaa 
• Aamiaiset 791.944 kpl 
• Lounaat 4.441.661 kpl 
• Välipalat 1.051.600 kpl 
• Päiväkahvit 478.159 kpl 
• Päivälliset 612.320 kpl 
• Iltapalat 302.202 kpl 
• Lisäksi muuta elintarvikkeiden ja 

palvelujen myyntiä. 
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Liikevaihto tulosalueittain 
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Kulujakauma 

2.10.2017 Kylän Kattaus -liikelaitos 32 

 



Kiitos mielenkiinnosta! 
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