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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä yhteistyöopas Palmian tuottamien ruokapalvelui-

den järjestämisestä ja yhteistyöstä keittiön ja ryhmäkotien välillä henkilökunnan käyttöön. 

Oppaan avulla ryhmäkotien työntekijöille muodostuu selkeä käsitys omasta osuudestaan ruo-

kapalveluiden käytännön toimenpiteiden järjestämiseksi. Keittiön henkilökunnalle yhteis-

työopas antaa toiminnalliset kehykset. Opas helpottaa hoitajien tehtävää opiskelijoiden oh-

jaajina ja perehdyttäjinä keittiöyhteistyössä. 

 

Opinnäytetyö rakentuu kahdesta osasta; varsinaisesta opinnäytetyöraportista sekä liitteenä 

olevasta yhteistyöoppaasta. Teoreettinen viitekehys käsittelee henkilöstöjohtamista ja ravit-

semusta. Ravitsemuksen näkökulmana on ikääntyneiden ravitsemus ja ravitsemushoito. Pro-

sessina avataan asukasruokailun periaatteita, ruokapalveluprosessia ja keittiön toiminnan or-

ganisointia suhteessa ryhmäkoteihin sekä kriittisiä pisteitä, joita keittiön ja ryhmäkotien väli-

sessä yhteistyössä on toimipisteissä. Henkilöstöjohtamista käsitellään myös, koska oppaan 

avulla henkilöstöä voidaan johtaa visiota kohden. 

Työn toiminnallinen osuus on yhteistyöopas. Oppaassa selvitetään perustiedot keittiöstä, ruo-

kailun periaatteita ja eri osapuolten tehtäviä ja rooleja.  

 

Asiantunteva ja laadukas ravitsemushoito tuottaa kustannussäästöjä. Se lisää terveenä tai 

ilman lisäsairautta vietettävien vuosien määrää, vähentää lääkityksen tai laitoshoidon tarvet-

ta, tukee potilaan kykyä selviytyä kotioloissa ja parantaa elämänlaatua.  

Päätöksenteossa tulee ottaa huomioon ravitsemushoidon merkitys tärkeänä osana kuntalais-

ten hyvinvointia ja olennaisena osana sairauksien hoitoa. Ravitsemusasiat tulisi kytkeä osaksi 

kunnan terveyden edistämisen strategiaa. Ravitsemushoidon toteutus edellyttää monen ter-

veydenhuollon ammattiryhmän osallistumista hoitoon. Menettelytavoista sopiminen ja hoito-

ketjujen ja linjojen määrittely parantavat työn laatua, lisäävät mielekkyyttä, tukevat henki-

löstön jaksamista ja luovat edellytykset hoidon sujuvuudelle.  Palvelun tilaajan on kyettävä 

asettamaan omat ehtonsa palvelun tarjoajalle selkeinä, sekä laadun että toimitusvarmuuden 

suhteen. Jotta tämä prosessi onnistuisi, on molempien, tilaajan ja tuottajan, kyettävä yhteis-

ymmärryksessä mieltämään kyseisen ostopalvelun sisältö sekä yksittäisinä toimintoina että 

kokonaisuutena. 

 

Asiasanat: ravitsemus, yhteistyö, palvelu, henkilöstöjohtaminen 
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The primary purpose of this study was to make a cooperation guide for Palmia for the ar-

rangement and cooperation of food services between the kitchen and the group homes to be 

used by the staff. The cooperation guide to group homes´ workers is  to form a clear under-

standing of their share of the food - support services. The kitchen staff co -guide will the pro-

vide an operational framework. The guide helps nurses in the induction of students. 

 

This study consists of two parts, an actual study report and an appended  

co- guide. The theoretical framework of this thesis comprises human resource management 

and nutrition. The nutrition perspective covers the nutrition of the elderly as well as nutrition 

therapy. The framework includes the principles of dining, the food service process, and the 

kitchen and it relation to the group homes, as well as critical points. Human resources man-

agement is also discussed, as the guide to the personnel may result in a vision. 

The practical part of the work is a co-operation guide. The guide explains the basics of kitch-

en work, dining and roles of the employees. 

 

Decision-making must be taken into account in nutritional care as an important part of resi-

dents' well-being and an integral part of the treatment of diseases. Nutritional issues should 

be linked to the municipality's health promotion strategy. Nutrition therapy requires the par-

ticipation of a great number of healthcare professionals in the treatment. Practices and 

agreeing on the care and the way of improving the quality of work supports the well-being of 

patients. It also creates the conditions for the free flow of care. 

The subscriber must be able to set its own conditions to the service provider clearly. In order 

for this process to be successful, it is up to both the subscriber and the provider to be able to 

agree on, the contents of the  

service. 
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1 Johdanto

 

Väestön ikääntyminen on nopeaa. Suomi vanhenee vauhdilla: väestöennusteen mukaan vuon-

na 2030 suomalaisista joka neljäs on yli 65-vuotias. Vanhusten ravitsemukseen vaikuttavat 

ikääntymisprosessin lisäksi monet fysiologiset, psykologiset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät 

sekä sairaudet. Tulevaisuudessa onkin selvää että hyvä ravitsemus nousee merkittävään 

osaan; onhan se edellytys vanhusten toimintakyvylle, joka turvaa päivittäisen elämän sujumi-

sen ja parantaa elämän laatua. Hyvällä ravitsemustilalla voidaan myös ehkäistä tai siirtää sai-

rauksien puhkeamista, hidastaa sairauksien pahenemista ja edistää sairauksista toipumista. 

Myös lihaskuntoa, kehon ja mielen tasapainoa on hyvä ylläpitää iän karttuessa. Niinpä jo pie-

nellä, päivittäisellä liikuntaharjoituksella on jo merkitystä. Ennaltaehkäisevän työn merkitys 

ja laatu tulee tulevaisuudessa yhä merkittävämpään osaan.  

Ylihervan (2006) mukaan julkisen alan palvelut muodostavat huomattavan osan kansantalout-

ta. Julkisten palvelujen hankintojen arvo on vuodessa noin 20 miljardia euroa, josta kilpailu-

tuksen piirissä on noin 15 miljardia euroa. ( Yliherva 2006, 7.) Kysymyksessä on iso summa 

rahaa. Kunnat vastaavat julkisten palveluiden tuotannosta, joten kuntien rooli julkisen palve-

lutuotannon uudistajana on keskeinen. Toimintaympäristöstä nousevat vaatimukset toiminnan 

kehittämiseen.( Kirvelä 2006, 7.) Kuntien vastuulla olevan palvelutuotannon uudistamiseen on 

huomattavia ulkoisia paineita - suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen, kuntien käytettä-

vissä olevien taloudellisten voimavarojen rajallisuus, kuntalaisten kasvavat vaatimukset, tule-

va työvoiman niukkuus ja globalisaatio. ( Kirvelä 2006, 8.) On selvää että seuraavien vuosien 

aikana kansallisella tasolla toimintaympäristön muutospaineet johtavat kunta- ja palvelura-

kenneuudistamisen käynnistämiseen. Kunta- ja palvelurakenne pyritään sovittamaan tuke-

maan palveluiden tuotantovelvoitteita ja voimavaroja. (Laamanen & Kuopila 2006, 8.) 

 

”Asiantunteva ja laadukas ravitsemushoito tuottaa kustannussäästöjä. Se lisää terveenä tai 

ilman lisäsairautta vietettävien vuosien määrää, vähentää lääkityksen tai laitoshoidon tarvet-

ta, tukee potilaan kykyä selviytyä kotioloissa ja parantaa elämänlaatua. Päätöksenteossa tu-

lee ottaa huomioon ravitsemushoidon merkitys tärkeänä osana kuntalaisten hyvinvointia ja 

olennaisena osana sairauksien hoitoa. Ravitsemusasiat tulisi kytkeä osaksi kunnan terveyden 

edistämisen strategiaa.” ( Haapa & Pölönen 2002,3.) Ravitsemushoito on monien sairauksien 

ainoa hoitomuoto. Ravitsemushoidolla on vaikutuksia ja mahdollisuuksia, joita uudet tutki-

mukset vahvistavat. Useiden sairauksien hoitosuositukset ovatkin uudistuneet ja ohjausmene-

telmät kehittyneet. Aina uusi tieto ja osaaminen eivät ole kuitenkaan välttämättä siirtyneet 

terveyspalvelujen käytännöksi, niinpä ravitsemushoidon mahdollisuudet ovat vielä hyödyntä-

mättä. Ravitsemushoidon hyvällä suunnittelulla ja asiantuntevalla toteutuksella voidaan sääs-

tää terveydenhuollon voimavaroja ja parantaa potilaan ja hänen lähipiirinsä elämänlaatua. 

Valveutuneiden potilaiden ja asiakkaiden kiinnostus ravitsemushoitoa kohtaan on lisääntynyt. 
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Kuntien ja valtion on pystyttävä vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään. "Ravitsemushoidon 

toteutus edellyttää monen terveydenhuollon ammattiryhmän osallistumista hoitoon. Menette-

lytavoista sopiminen ja hoitoketjujen ja linjojen määrittely parantaa työn laatua, lisää mie-

lekkyyttä, tukee henkilöstön jaksamista ja luo edellytykset hoidon sujuvuudelle. "( Haapa & 

Pölönen 2002,  9.) 

 

1.1 Työn tarkoitus ja tavoitteet 

 

Jokapäiväisessä käytännön työssä olen tekemisissä ravitsemus- ja yhteistyöasioiden kanssa, 

niinpä oli helppoa valita opinnäytetyön tarkoitukseksi yhteistyöoppaan kokoaminen Palmian 

tuottamien ruokapalveluiden järjestämisestä ja yhteistyöstä keittiön ja ryhmäkotien välillä 

henkilökunnan käyttöön. Aiheen opinnäytetyölle antoi ravintolapäällikkö Taina Turpeinen. 

Yhteistyöoppaan avulla selkeytetään ruokapalvelun prosessia; miten palveluprosessi etenee ja 

mitä kriteereitä palvelu pitää sisällään.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on yhteistyöoppaan tekeminen. Opinnäytetyön tavoitteena  

on yhteistyöoppaan avulla helpottaa yhteistyötä palvelun tuottajan ja tilaajan välillä. Oppaan 

avulla ryhmäkotien työntekijöille muodostuu selkeä käsitys omasta osuudestaan ruokapalve-

luiden käytännön toimenpiteiden järjestämiseksi. Keittiön henkilökunnalle yhteistyöopas an-

taa toiminnalliset kehykset.  

 

1.2 Taustana Palvelut 2020 –raportti 

 

Suuri kysymys onkin tulevaisuudessa, mitä tulevaisuuden resursseja menestysklusterit tarvit-

sevat? Eittämättä on selvää, että tulevaisuuden menestysklusterit rakentuvat luovien ihmisten 

ympärille. Tarvitaan luovuutta, yrittäjyyttä, rohkeutta ja tervettä itsetuntoa. (Elinkeinoelä-

män loppuraportti, 2006, 3.) 

Elinkeinoelämän loppuraportissa on sanottu: Osaava henkilöstö muodostuu yhä moni-

mutkaistuvassa toimintaympäristössä yrityksen tärkeimmäksi menestystekijäksi. Niinpä-

henkilöstöön kohdistuvat osaamisvaatimukset kasvavat ja monipuolistuvat. Samalla kou-

lutuksen merkitys korostuu. Työntekijöiltä odotetaan myönteistä asennoitumista amma-

tillisen osaamisen jatkuvaan ylläpitämiseen, päivittämiseen ja kehittämiseen. Muutos-

ten, epävarmuuden ja ristiriitojen sietäminen on välttämätöntä, mutta vaatii tuekseen 

hyvää johtamista, strategiaa ja visioita. Työtehtävistä suoriutuminen edellyttää itseoh-

jautuvaa työskentelyotetta. Jokaisella yrityksen työntekijällä on oltava tieto yrityksen 

strategiasta, tavoitteista ja tilasta. Tarvitaan lisäksi tietoa siitä, miten strategiaa voi 

viedä eteenpäin omalla toiminnallaan ja miten oma työ liittyy kokonaisuuteen. (Elinkei-

noelämän loppuraportti 2006, 3. ) 
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Vahvasti uudistuvan toiminnan tekemiseen tarvitaan luottamusta, kumppanuusverkostoja ja 

uusia oppimistyylejä.  Sellainen saavutetaan, jos verkossa on taitoa hahmottaa uskottava kuva 

tulevaisuuden kehityksestä ja onnistutaan luomaan kiinnostava tulevaisuusvisio ja vetovoi-

mainen kehitysagenda tai -tehtävä. Tällöin mietitään, ketkä ovat asiakkaat, mitkä ovat tuot-

teet ja palvelut, mikä on niiden arvo ja merkitys asiakkaille ja minkälaisilla ratkaisuilla arvo-

odotukset toteutuvat. (Elinkeinoelämän loppuraportti 2006, 3.) 

 

Kehittämistyössä tärkeää on yhteinen prosessi: henkilökohtainen kehittyminen ja organisaati-

on kehittyminen ja niiden kytkeytyminen yhdeksi.  Kaikkia tarvitaan ja kaikki yhdessä saavat 

aikaan hyvinvointia, joka tuottaa. Rannan (2005) mukaan Ihmiset ovat innostuneita ja moti-

voituneita tekemään parhaansa organisaation hyväksi ja samalla he saavat omaan kasvuunsa 

ja kehittymiseensä tukea, kannustusta ja resursseja yritykseltä. Yhteistyö paranee ja positii-

vinen muutos tuottaa taas innostusta (Ranta 2005, 9.) 

 

Tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi yrityksille käykin se, kuinka ne osaavat lukea ympäristös-

tään heikkoja signaaleja ja vaikuttaa niillä liiketoimintaansa. Nopein signaalin havainnut yri-

tys saa suurimmat edut; yksi heikoista signaaleista on asiakaskeskeisyyden ymmärtäminen. 

Asiakassuhde on yrityksen tärkeä pääoma, mutta yrityksen ennakointityö ei voi perustua asia-

kaskyselyihin ja – palautteisiin, koska silloin yritys katsoo peruutuspeiliin. Niinpä yrityksen 

pitäisi katsoa eteenpäin ja ennakoida tulevaa. Tämä vaatii nöyryyttä koska tulevaisuuden en-

nustaminen on haasteellista. Yritys on haasteellisen tehtävän edessä; sillä pitää olla kykyä 

asettua kuluttajan asemaan ja mielikuvitusta löytää se, mitä ei ole vielä löydetty ja odottaa 

lisäksi odottamatonta.( Mannermaa 2004, 5.) 

 

1.3 Opinnäytetyön rakenne ja rajaukset 

 

Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin kaksivaiheisena haastatteluna. Ensin haastateltiin 

syyskuussa 2009 ravintolapäällikköä työn selkeyttämistä varten. Lokakuussa 2010 haastateltiin 

palvelukuvauksen kriteereiden selkeyttämiseksi Kontulan Vanhustenkeskuksen johtajan sih-

teeriä. Loppuarviointia varten pyysin kommmentit Sosiaali- ja Terveysviraston edustajalta ja 

Sosiaali- ja Terveysviraston työntekijöiltä. 

 

Haastatteluissa selvitettiin talon ruokapalvelua asiakasryhmille. Mitä aterioita tarjotaan ja 

kuinka paljon, aterioiden sisällöt, tarjoiluajat ja –tavat, annoskoot ja erityisruokavaliot. Li-

säksi haastatteluissa selvitettiin tilaajan ja tuottajan välistä yhteistyötä ja vastuunjakoa, 

asiakastyytyväisyyden seuraamista ja toiminnan raportointia. Kaikki haastattelut olivat yksilö-

haastatteluja ja ne tehtiin haastateltavien työhuoneessa. 
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Opinnäytetyö rakentuu kahdesta osasta: varsinaisesta opinnäytetyöraportista sekä liitteenä 

olevasta ruokapalvelun yhteistyöoppaasta. Yhteistyöopas voi toimia yleisenä pohjaoppaana, 

johon toimipiste itse voi päivittää tiedot. Raportissa johdannossa käsitellään julkista palve-

luntuotantoa, ikääntynyttä asiakasta, ravitsemushoitoa ja osaamista. Luku 2 käsittää catering 

-palvelujen yleisen määritelmän ja tulevaisuuden näkymiä sekä Palmian hoitoalan catering -

palvelut ja työ murroksessa luvut. Luvussa 3 rakennellaan teoreettista kehystä palveluproses-

sin kehittämiselle. Luvussa 4 selostetaan oppaan kehittämisprosessi ja menetelmät.  

Lopuksi arvioidaan Yhteistyöopas ja tehdään johtopäätökset.  

 

 

2 Catering -palvelut ja Palmia kehittämisympäristönä 

 

Tässä luvussa esitellään Catering-alaa ja kuvataan kohdeorganisaatiota."Catering-alaa (suurta-

lous- tai ruokapalvelualaa) on kuvattu seuraavasti: Catering- alan yrityksissä ja toimipaikoissa 

valmistetaan ja tarjoillaan päivittäin usein suuriakin määriä aterioita. Osa aterioista saate-

taan kuljettaa muualla tapahtuvaan tarjoiluun ja ruokailuun. Alan työ jakautuu ruoanvalmis-

tukseen, ruoan myyntiin, tarjoiluun ja asiakaspalveluun sekä puhtaanapitoon. Yleisimpiä työ-

paikkoja ovat henkilöstöravintolat sekä sairaaloiden, hoito- ja hoivalaitosten, päiväkotien, 

koulujen ja oppilaitosten keittiöt ja ravintolat. Myös kahvilat, pikaruokapaikat, lounasravinto-

lat sekä juhla- ja pitopalveluyritykset voivat olla catering-alan perustutkinnon suorittaneen 

työpaikkoja". (Olli 2007, 3.) 

 

Catering-alalla tuotetaan ruokapalveluja kodin ulkopuolella tapahtuvaa ruokailua varten. 

Valmistettavat ateriamäärät ovat suuria, niinpä catering-alan hankinnoilla ja tuotantotavoilla 

voidaan vaikuttaa alkutuotantoon, elintarvike- ja laiteteollisuuteen, kauppaan ja kuljetustoi-

mintaan. Catering-alalla on vaikutuksia kotitalouteen, sillä työpaikoilla omaksutuilla ruokailu-

tottumuksilla on yhteyksiä kuluttajana käyttäytymiseen ja ruoan valintoihin vaikuttaviin tot-

tumuksiin. Tätä alaa ohjaa julkishallinnon päätöksenteko. Lisäksi viranomaiset esimerkiksi 

terveystarkastajat valvovat hygieniamääräysten noudattamista aterioiden tuottamisessa. 

 

Ollin mukaan (2007) ammattikeittiöissä valmistetaan tulevaisuudessa nykyistä suurempia mää-

riä aterioita. Noin neljäsosa julkisen sektorin ruoanvalmistusyksiköistä tuottaa aterioita  

4001 – 7000 kpl päivässä. Ruoanvalmistusyksiköiden toiminta organisoidaan uudella tavalla. 

Organisointitapa voi olla esimerkiksi itsenäinen liikelaitos, osakeyhtiömuotoinen ruokatuotan-

toyksikkö tai jokin muu. Ruokien jakelu ja kuljetus on nykyisin pääasiallisesti (43,9 prosenttia) 

jakautunut hyvin monille eri tahoille, erilaisille yrittäjille. Vastaajat (Ollin tutkimus) arvioivat 

sen olevan tulevaisuudessa kuljetusyksiköiden työtä (54,5 prosenttia). Kaikki nämä muutokset 

ovat selviä heikkoja signaaleita ammattikeittiöiden toiminnoista, ja ne ennakoivat ammat-

tialan kehitystä.( Olli 2007, 4.) 
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2.1 Catering –ala ja palvelut tulevaisuudessa  

 

Niin Catering -alan kuin julkisen sektorin organisaatioiden ja yritysten toimintaympäristön 

muutos on jatkuvaa. Menestyjät muodostuvat niistä, jotka sopeutuvat tapahtuviin muutoksiin 

ja kykenevät arvioimaan paitsi jo toteutunutta, hahmottamaan tulevaisuuden kehitysvaih-

toehtoja, varautumaan niihin ja toteuttamaan visionsa erilaisissa tulevaisuuksissa. 

 

Ylin johto visioi yrityksensä tulevaisuuden tavoitteet, laatii strategiat ja toteuttaa ne yhdessä 

henkilökuntansa kanssa. Majoitus- ja ravitsemisalalla palveluiden ja prosessien kehittäminen, 

niiden hallinta sekä palveluketjun toiminnan varmistaminen ovat avainasioita. 

Yhteenvetona majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöiltä odotetaan vuonna 2020 ennen kaik-

kea palveluosaamista. Asiantuntija- tai esimiestehtävissä keskeisin osaamishaaste on palve-

luosaaminen, mutta muita yhtä merkittäviä osaamisaluieta ovat johtamisosaaminen ja liike-

toimintaosaaminen. Johtotehtävissä korostuvat puolestaan liiketoimintaosaaminen, johta-

misosaaminen ja palveluosaaminen. ( Elinkeinoelämän keskusliitto 2006, 6.) 

 

Asiakkaiden tarpeet toisaalta yhdenmukaistuvat, toisaalta yksilöllistyvät. Kulutuskäyttäytymi-

nen ja asiakaskunnan makutottumukset kansainvälistyvät globalisaation kautta. Trendit tule-

vat maailmalta Suomeen entistä nopeammin ja ovat yhä lyhytkestoisempia. Toisaalta saman-

aikaisesti halutaan korostaa paikallisuutta. Kotimaiset raaka-aineet, kuten juurekset, marjat, 

riista ja viljat, ovat entistä arvostetumpia. Asiakkaiden vaatimukset palveluiden suhteen 

muuttuvat heterogeenisemmiksi. 

 

Raaka-aineiden ja puolivalmisteiden hankintamahdollisuudet muista maista ovat lisääntyneet. 

Globalisaatio vaikuttaa myös tavarantoimittajasuhteisiin ja hankintakanaviin. Logistiikkaket-

jut ovat kansainvälisiä ja toimivat tehokkaasti. Tuotteiden hankinnassa korostuvat turvallisuus 

ja tuotteiden alkuperä. Asiakkaat ovat entistäkin vaativampia, he edellyttävät hyvää hinta-

laatusuhdetta ; terveellisesti, turvallisesti ja eettisesti tuotettuja ruokapalveluja. 

Asiakas- ja tuoteturvallisuus sekä tietoturva on huomioitava alan toiminnassa. Ympäristöön ja 

kestävään kehitykseen liittyvät asiat ovat tärkeämpiä, yhä suuremmalle osalle asiakkaita ne 

ovat palvelujen valintaperuste. Vieraiden kulttuurien läsnäolo Suomessa on voimistunut. Myös 

henkilöstö kansainvälistyy ja liikkuu globaalisti. Työntekijöiden kansainvälistymisen seurauk-

sena alalle on saatu monikulttuurillisia ihmisiä, joilla on ammattiylpeyttä ja hyvä tai erilainen 

palveluasenne. ( Elinkeinoelämän keskusliitto 2006, 6.) 

 

Vuonna 2020 majoitus- ja ravitsemisalalla palveluprosessi on tärkein menestystekijä. Palvelu-

prosessissa keskeisintä on henkilökunnan ja asiakkaiden välinen vuorovaikutus. Henkilökohtai-

sen palveluprosessin tukena hyödynnetään teknologiaa. Asiakaan antamien tietojen ja toivei-
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den perusteella rakennetaan tuote- ja palvelukokonaisuuksia. Palveluprosessissa älyteknologi-

aa tullaan hyödyntämään ravitsemisasioihin liittyvissä kysymyksissä esimerkiksi erilaisilla digi-

taalisilla päätelaitteilla. Asiakkaiden fyysisiin ja geneettisiin ominaisuuksiin sopivat ruokavali-

ot koodataan digitaaliseen muotoon langattomaan päätelaitteeseen. ”Tiedot voidaan lukea 

laitteelta ja valmistaa asiakkaan ateriat niiden vaatimusten mukaisesti. Laite voi ehdottaa 

sopivia ateriakokonaisuuksia. Myös ruoka-annosten tilaamisen kotiin ja työpaikoille uskotaan 

yleistyvän.  Erityisesti suuri ikäihmisten joukko tilaa usean päivän ateriat kotiinsa laatimalla 

ruokalistan ja lähettämällä sen sähköisesti palvelukeskukseen, joka jakelee tilaukset mahdol-

lisesti jopa eri palveluyrityksille. Yritykset panostavat yhä enemmän asiakkaiden muuttuvien 

tarpeiden tunnistamiseen. ”(Elinkeinoelämän keskusliitto 2006, 37.) 

 

Ikääntyneestä väestöstä tulee tärkeä asiakaspotentiaali majoitus- ja ravitsemispalvelualalle. 

Ikääntyneillä on halua ja varaa käyttää toimialan palveluja. Ikääntyvien kulutustottumukset 

ovat yksilöllisiä, mikä edellyttää yrityksiltä tuotekehitystä ja yhä räätälöidympiä palveluja ja 

tuotteita. Varttuneelle väelle ei riitä ”vain” ruoka ja juoma ravintolassa, he haluavat palve-

lua, jonka tulee olla entistä laadukkaampaa. Palvelurakennekin muuttuu kun palvelun laaduk-

kuutta ja kehittämistä vaaditaan koko ajan nopeammassa syklissä. Erilaisia ohjelma- ja hem-

mottelupalveluille on kysyntää, kun halutaan elämyksiä. Toki ikääntyneissä asiakkaissa on eri-

laisia asiakassegmenttejä; osa haluaa kohtuuhintaisia jokapäiväisiä palveluja esimerkiksi koti-

aterioita tai ateriapaketteja. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006, 37.) 

 

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan (2006) toimialan palvelutarjonta ja tuotteet ylittävät 

monipuolisesti asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Majoitus- ja ravitsemisala on palvelualan 

merkittävä työllistäjä ja työnantaja. Osaaminen houkutteleekin opiskelijoita alan koulutuk-

seen. Osaava, ammattitaidostaan ja alastaan ylpeä henkilökunta tarjoaa palveluja yksilöllises-

ti ja laadukkaasti. Alalla työskentelee oikeassa suhteessa monipuolisia osaajia ja erikoisosaa-

jia. Työviihtyvyyteen ja hyvinvointiin pitää kiinnittää huomiota työyhteisön monimuotoisuu-

den takia. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2006, 39.)  

 

Alalla verkostoidutaan sekä sisäisesti että toimialan ulkopuolelle. Luotettava, yhteisiin arvoi-

hin perustuva kumppanuus on tärkeää. Terveen yritystoiminnan periaatteet ja vastuullisuus 

näkyvät laillisissa liiketoimintatavoissa, kestävässä kehityksessä, eettisyydessä, diversiteetis-

sä, turvallisuusasioissa sekä henkilöstön koulutus- ja kehittämisessä. Turvallisuus, terveelli-

syys ja jatkuva kehittyminen korostuvat toimialan menestystekijöinä asiakkaan, henkilökun-

nan, omistajien ja prosessien näkökulmista. Kustannustehokkaasti. (Elinkeinoelämän keskus-

liitto 2006, 39.) 
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2.2 Palmian Catering –palvelut 

 

Palmia on uudistuva ja vahvasti kehittyvä catering- ja toimitilapalveluja tuottava liikelaitos. 

Omistaja on Helsingin kaupunki. Helsingissä palmialaisia on yli 3000 ammattilaista huolehti-

massa ja vastaamassa ruokapalveluista, siisteydestä, kiinteistönhuollosta ja turvallisuudesta 

(esimerkiksi metron järjestyksenvalvonta)eri puolilla Helsinkiä. Palmialaisia työskentelee esi-

merkiksi  oppilaitoksissa, sairaaloissa, toimistoissa, lounasravintoloissa ja juhlatiloissa - kaik-

kiaan yli 700 palvelukohteessa. Palmialaisten asiakkaita ovat virastot, laitokset, yritykset, 

yksityiset henkilöt ja yhteisöt. 

 

Palmia aloitti toimintansa vuonna 2003, kun Helsinki Catering, kiinteistöviraston kiinteistöpal-

velukeskus ja opetusviraston palvelukeskus yhdistyivät. Samalla yhdistyivät kokemus ja am-

mattitaito uudeksi palvelukokonaisuudeksi, jolla vastataan tehokkaasti ja joustavasti asiak-

kaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Palmia on palvelutavaratalo, joka tarjoaa yksilöllisiä 

palvelupaketteja hyvällä hinta-laatusuhteella. Ison talo tuottaa palveluja toimialoittain: cate-

ring-, kiinteistö- ja siivous- ja turvapalvelut kukin omassa yksikössään. Telepalvelut toimivat 

hallinnollisesti kiinteistöpalvelujen alaisuudessa. Toimialayksiköt keskittyvät palvelujen tuot-

tamisen lisäksi toimialaosaamisen ja ammatillisen pätevyyden kehittämiseen. (Palmian inter-

net –sivut 2010.) 

 

Kaupunginvaltuusto ohjaa Palmiaa määrittämällä toimintavalmiudet niin lautakunnalle kuin 

Palmiallekin sekä päättämällä talousarviosta siihen sisältyvine pääoman tuottovaatimuksi-

neen. Kaupunginhallitus puolestaan seuraa koko kaupunginhallinnon toimintaa lähtökohtanaan 

Helsingin kaupungin liikepalvelulautakunta valvoo Palmian toimintaa. 

 

Catering-palveluiden toiminta on organisoitu neljään liiketoimintalinjaan : hoitoalan 

ruokapalvelut, ravintola- ja lounaspalvelut, päiväkoti- ja opetusalan ruokapalvelut ja Catering 

Pakkala. Liiketoiminnoille yhteisiin asiantuntijapalvelutoimintoina toimivat kehityspalvelut.  

Catering-palvelut tuottaa ruokapalveluja Helsingin kaupungin virastoille ja laitoksille. Sen 

tehtäviin kuuluu myös poikkeusolojen ruokahuoltotehtäviä, jotka liittyvät kaupungin valmius-

suunnitteluun, kansanhuoltoon ja pelastuspalveluun. 

 

Hoitoalan ruokapalvelujen asiakkaita ovat  monipuolisissa vanhustenkeskuksissa ja palveluta-

loissa potilaat, henkilökunta ja vierailijat.Vanhustenkeskuksissa ja palvelutaloissa asiakkaita 

ovat henkilökunta ja asukkaat sekä kotiateriapalvelun asiakkaat. Lisäksi muita asiakasryhmiä 

palvellaan toimittamalla ruokapalveluja toimipaikkojen ulkopuolisiin kohteisiin, esimerkiksi 

päiväkoteihin ja toimintakeskuksiin.Vanhustenkeskusten keittiöt valmistavat ja toimittavat 

kaikki päivän ateriat vuoden jokaisena päivänä keskimäärin noin 3 500 potilaalle. Vanhusten-

keskusten henkilöstöä on asiakkaina noin 1 500 henkilö päivittäin. Kotiateriatoimituksia on 
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päivittäin noin  1 700 asiakkaalle; kotiateria-asiakkaille toimitetaan tarpeen mukaan lou-

nasaterian lisäksi myös muita tuotteita  kauppakassipalveluna. Lisäksi toimitetaan ruokaa, 

aterianosia ja raaka-aineita palvelutaloihin sekä joillekin yksittäisille asiakkaille, kuten päivä-

kodeille. Kolme palvelukeskuskeittiötä valmistaa ja tarjoaa lounasruokaa arkipäivisin keski-

määrin 800 palvelukeskusten asiakkaalle/päivä. Ravintokeskukset ja edellä mainitut keittiöt 

hoitavat myös vierastarjoilua. Vuosittain kertyy edellä kuvatuista toiminnoista yhteensä noin 

3,5 milj. ateriaa. (Palmian internet –sivut 2010.) 

 

Hoitoalan toimipaikoissa käytetään Aromi-tuotannonohjausjärjestelmää, jota kehitetään ja 

ylläpidetään kehityspalveluissa. Aromin käytöstä on tehty erillisiä ohjeita. Tuotekehitys yllä-

pitää Aromissa raaka-ainerekisteriä, reseptejä sekä ruokalistoja. Raaka-ainetiedot sekä resep-

tit ovat kaikkien yhteisessä järjestelmässä, joskin toimipaikassa näkyy vain oman toimialan 

reseptit. Ruokalistat tallennetaan erikseen jokaisen toimipaikan omaan Aromiin. Tällöin toi-

mipaikka pääsee muokkaamaan ruokalistoja asiakaskohtaisiksi. Lisäksi toimipaikat voivat teh-

dä Aromissa ostojen suunnittelua varten tarvelaskentaa.Asiakas- ja myyntityön apuna hoito-

alan toimipaikoissa on käytössä Aromin Eväs –ohjelma. Eväässä pidetään yllä asiakastiedot 

sekä myyntituotteet hinnoittelutietoineen. Myös laskutus tehdään Eväässä, josta se siirretään 

talousyksikön ylläpitämään SAP-järjestelmään. Lisäksi hoitoalan toimipaikoissa on käytössä 

Aromin Mysli –ohjelma, johon toimipaikassa tallennetaan asiakastilaukset. Tilaustenkäsittely 

tai muutokset tehdään Eväässä. 

 

2.3 Työ murroksessa 

 

Niin Palmian kuin muidenkin julkisen sektorin toimijoiden tulevaisuus on avoinna. Kunta- ja 

palvelurakenneuudistus, budjettineuvottelut ja leikkauslistat tulevat muuttamaan toimintaa 

vuosina 2014 - 2015 ja ylipäätänsä tulevaisuudessa. Julkisen sektorin organisaatioiden ja yri-

tysten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, vuosia kestäneen taloudellisen kehityksen myö-

tä tarvitaan uudistuksia ja muutoksia.  

 

Kivelän & Mannermaan(1999) mukaan todelliset menestyjät syntyvät niistä, jotka kykenevät 

hahmottamaan tulevaisuuden sisältämä kehitysvaihtoehtoja, varautumaan niihin ja toteutta-

maan pitkän aikavälin visionsa erilaisissa tulevaisuuksissa. Tulevaisuus on täynnä epävarmuut-

ta, paljon yllättäviä uusia ilmiöitä, trendien murtumista ja asioita, joihin yksittäinen toimija 

ei voi juurikaan vaikuttaa, vain varautua. Mutta omaan menestymiseensä toimijat voivat vai-

kuttaa myös maailman muuttuessa nopeasti. Se edellyttää aktiivista asennetta tulevaisuu-

teen, tulevaisuuden tekemistä, olipa kyseessä kunta, yritys, järjestö tai ylipäänsä toimiva ja 

päätöksiä tekevä taho, viime kädessä yksittäinen yksilö. (Kivelä & Mannermaa 1999, 18.) 

Työ, osaaminen sekä kannattava ja menestyvä yritystoiminta ovat perusta kunnan tai kaupun-

gin elinvoimaisuudelle. Vain taloudellisesti elinvoimainen ja hyvinvoiva kunta tai kaupunki 

file://pals010/Yhteiset/Catering-palvelut/Ruokapalvelujärjestelmät
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pystyy tarjoamaan kestävällä tavalla laadukkaita palveluja sekä turvaamaan tasapuolisen pal-

velujen saatavuuden myös tulevaisuudessa. Kunta - ja palvelurakenteen uudistukset tulevat 

tulevaisuudessa vaikuttamaan monen työntekijän jokapäiväiseen työhön. Palmiakin tulevai-

suus on avoinna. Palmia on 10 -vuotias yritys, jonka työ on murroksessa. Palmian tulevaisuus 

päätetään ensi vuoden aikana. Kukaan ei vielä tiedä mitä tapahtuu ja miten vuonna 2015 toi-

minta organisoidaan. Palmiakin tarvitsee uudistuksia 2014- 2015. Työ muuttuu ja on murrok-

sessa.  

 

Multasen (2004) mukaan työelämä muuttuu koko ajan ennakoimattomasti. Työyhteisön kehit-

täminen (yksilö, ryhmä, organisaatio) on avain menestykseen. Työyhteisössä on aina alusta tai 

koosta huolimatta muutospaineita. Jotta voimme vastata muutoksen tuomiin haasteisiin, tar-

vitsemme taitoa toimia uusissa tilanteissa, ennakoida tulevaa, suunnitella ja parantaa toimin-

taa yhdessä. Tavoitteena on hyvinvoiva, toimiva, muutoskykyinen ja tuottava työyhteisö.  

Työyhteisön kehittäminen hyödyntää kokonaisvaltaisesti sekä työyhteisöä että yksittäistä 

työntekijää. Se johtaa asioiden parempaan toimivuuteen, työntekijöiden hyvinvointiin ja li-

sääntyneeseen asiakastyytyväisyyteen. Henkilöstön hyvinvointi ja terveys sekä työyhteisön 

jatkuva kehittäminen linkittyvät selkeästi toisiinsa. Kehittäminen on yritysten ja työyhteisön 

menestymisen kannalta hyödyllistä. Sillä on suora yhteys myös taloudelliseen menestykseen. 

(Multanen 2004, 4.) Kuvio 1. esitellään kokonaisvaltaisesti osaamisalueita, joita menestymi-

seen tarvitaan. 

 

Kuvio 1: Yrityksen kilpailukykyä luovat osaamisalueet vuonna 2015 (Tulevaisuusluotain 2006). 

 

”Majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöiltä odotetaan vuonna 2020 ennen kaikkea palve-

luosaamista”, toteaa Elinkeinoelämän keskusliitto Palvelut 2020 -loppuraportissaan.  



 15 

Raportissa kerrotaan palveluosaamisen muodostuvan haasteeksi myös asiantuntija- ja 

esimiestehtävissä oleville, joiksi nousevat myös johtamis- ja tiimityötaidot (kuvio 2). Johto-

tehtävissä puolestaan tulevat korostumaan liiketoimintaosaaminen, osaamisen johtaminen ja 

ennakointiosaaminen. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2006, 40 - 41.)   

 

”Tulevaisuuden johtamista tarvitaan olemassa olevien ajatusmallien, toimintatapojen ja ra-

kenteiden haastamisessa”, toteavat Ståhle ja Wilenius (2006, 74), ”sillä parhaimmillaan tule-

vaisuuteen suuntautuva skenaarioajattelu auttaa meitä poistamaan laput silmiltä ja avaa uu-

sia resursseja ja innovaatioiden lähteitä käyttöömme.” Mielestäni on tärkeää, että henkilö-

kohtainen kehittyminen ja organisaation kehittyminen kytkeytyvät yhteiseksi prosessiksi. Mo-

lempia puolia tarvitaan ja yhdessä ne saavat aikaan hyvinvointia, joka tuottaa. Ihmiset jotka 

innostuvat, ovat motivoituneita tekemään kaikkensa organisaation hyväksi ja saavat samalla 

omaan kasvuunsa ja kehittymiseensä kannustusta ja tukea. Yhteistyö paranee entisestään ja 

positiivinen muutos tuottaa uutta innostusta.” (Ranta 2005, 9.) 

Yhteinen näkemys työyhteisön kehittämisestä on paras ponnistusalusta niin yksilön kuin ryh-

män kannalta. Sitoutuminen, resurssien tarjoaminen ja hyvästä työstä palkitseminen ovat 

avainasioita niin nyt kuin tulevaisuudessa työelämän kehittämisessä.  

 

3 Yhteistyössä toteuttava palveluprosessi 

 

Yhteistyössä toteutettava palveluprosessi vaatii pitkäaikaista ja nöyrää yhteistyötä. Palvelu-

prosessissa ovat asiakas-, palvelu/tuote- ja henkilöstönäkökulma. Palveluprosessin yhteistyö-

kehä pitää sisällään kaikki nämä edellä mainitut elementit: asiakas, palvelu- ja henkilös-

tönäkökulman. Kaikkien elementtien saumatonta yhteistyötä vaaditaan, jotta palveluprosessi 

toimii. Kuvioon 2 on otettu kolme tärkeintä elementtiä, jotka yhteistyöopasta tehdessä tarvi-

taan. 

 

Kuvio 2. Kokonaisvaltainen palveluprosessi.  

 

Kuviossa 2 nähdään kokonaisvaltainen palveluprosessi. Palveluprosessissa ikääntynyt asiakas 

tulee huomioida erityispiirteineen. Kokonaisvaltaisen palvelun tarjoaminen joka päivä asettaa 

 

ASIAKAS 

 

PALVELU/TUOTE 

 

OSAAVA HENKILÖSTÖ 

Kuvio 2: Kokonaisvaltainen palveluprosessi 
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omat vaatimuksensa palvelulle. Asiantunteva ja laadukas ravitsemushoito tuottaa kustannus-

säästöjä. Se lisää terveenä tai ilman lisäsairautta vietettävien vuosien määrää, vähentää lää-

kityksen tai laitoshoidon tarvetta, tukee potilaan kykyä selviytyä kotioloissa ja parantaa elä-

mänlaatua. Asiakasta varten tarvitaan yhteistyötä, jossa kaikki palveluprosessiin osallistuvat 

toimivat yhdessä.  

 

Ikääntynyt ihminen pitää nähdä kokonaisuutena. Ravitsemus on tärkeä osa kokonaisvaltaista 

hoitoa. Hyvä ravitsemus ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua.  

Hyvä ravitsemustila nopeuttaa sairauksista toipumista ja pienentää terveydenhuollon kustan-

nuksia. Hyvä toimintakyky ja ravitsemustila parantavat kotona asumisen mahdollisuuksia.  

Suomisen (2006) mukaan ikäihmisten ravitsemuksen tavoitteita ovat hyvä ravitsemustila, riit-

tävät ravintoainevarastot, toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen sekä hyvä elämänlaatu.  

Maukas ruoka ja miellyttävä ja rauhallinen ruokailuympäristö tuottavat ruokailijalle psyykkis-

tä ja sosiaalista mielihyvää. 

 

Osaava henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Asiakaspalvelussa tarvitaan koulutettua ja 

ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on asenne ja sydän kohdillaan.  Tulevaisuudessa henkilös-

töön kohdistuvat osaamisvaatimukset kasvavat ja monipuolistuvat. Koulutuksen merkitys ko-

rostuu ja kouluttautumattomien henkilöiden työllistymismahdollisuudet heikentyvät olennai-

sesti. Työntekijöiltä odotetaan myönteistä asennoitumista ammatillisen osaamisen jatkuvaan 

ylläpitämiseen, päivittämiseen ja kehittämiseen. Riippumatta yrityksestä tai sen koosta tai 

toimialasta toimintaa toteuttaa aina ihminen tai joukko ihmisiä. Laadukkaalla johtamisella ja 

ammattitaitoisella henkilökunnalla työ toimii, mikäli resurssit ja toimintaympäristö on kun-

nossa; toimintatapa ja tuotannonjärjestelmiä ja -prosesseja unohtamatta. 

 

3.1 Asiakasnäkökulma: Ikääntyneiden asiakkaiden ravitsemuksen periaatteet 

 

Ikääntyneen ihmisen hyvä ravitsemus ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. 

Lisäksi hyvä ravitsemustila nopeuttaa sairauksista toipumista ja pienentää terveydenhuollon 

kustannuksia. Ikäihmisten ravitsemuksen tavoitteita ovat hyvä ravitsemustila, riittävät ravin-

toainevarastot, toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen sekä hyvä elämänlaatu (Suominen 2006, 

13). Hyvä, maukas ruoka ja miellyttävä ja rauhallinen ruokailuympäristö tuottavat ruokailijal-

le psyykkistä ja sosiaalista mielihyvää. Ruokailu on monelle päivän kohokohta. Se katkaisee 

mukavasti päivän useampiin osiin ja on jotain mitä odottaa. Päivän aterioille tulee valtavasti 

odotuksia, sen pitää täyttää ravitsemukselliset vaatimukset, ulkonäön on oltava houkutteleva 

ja maun pitää olla kohdallaan. (Suominen & Kivistö 2007, 5. ) 

 

 

 



 17 

Valtion ravitsemussuositusten (2010) mukaan jos vanhuksen syöminen on niukkaa  

(sairaus, toipilasaika, ruokahaluttomuus) tai vanhus laihtuu, on tärkeää ensisijaisesti turvata 

energiantarve. Energiantarvetta voidaan lisätä tuomalla mieliruokia ruokavalioon, lisäämällä  

ruokavalion rasvapitoisuutta ja käyttämällä täydennysravintovalmisteita eimerkiksi Nutridrin-

kejä. Proteiinin riittävyys ruokavaliossa kannattaa tarkistaa. Valtion ravitsemusneuvottelu-

kunta suosittelee D-vitamiinivalmistetta (10 mikrogrammaa/vrk) kaikille yli 61-vuotiaille loka–

maaliskuun välisenä aikana. Laitoshoidossa tai kotisairaanhoidon piirissä oleville vanhuksille 

käyttöä suositellaan ympärivuotisesti. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 9. ) 

 

Wolfen (2008) mukaan iän myötä energiankulutus usein pienenee, koska liikkuminen vähenee 

ja lihasmassan määrä pienenee. Seurauksena on, että syödyn ruoan määrä vähenee, tällöin 

proteiinin, vitamiinien ja kivennaisaineiden saanti voi jäädä niiden tarvetta pienemmäksi. 

Päivittäisen energiansaannin tulee vastata kulutusta. Jos energiansaanti on vähintään 1500 

kcal (6,5 MJ) ja ruokavalion laatu on hyvä, useimpien ravintoaineiden saanti on todennäköi-

sesti turvattu. Ikääntyneiden kivennäisaineiden ja vitamiinien keskimääräinen tarve on prote-

iinia noin 1–1,2 g/kehon paino kg/ vrk, akuuttisairaat tätäkin enemmän. (Wolfe 2008, 14) 

 

Viimeisen sadan vuoden aikana ihmisen keskimääräinen elinikä on pidentynyt 100 vuodessa 30 

vuotta. Niinpä iäkkäiden määrä ja osuus väestöstä on kasvanut ja kasvaa. Ravitsemuksella on 

keskeinen tehtävä Ikääntyneiden ihmisten terveyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemi-

sessa. Ikääntyminen sinänsä ei heikennä ravitsemustilaa, mutta sairastumisen aikana voivat 

syöminen ja ravinnonsaanti jäädä vähäisiksi. Ikääntynyt saattaa laihtua ja menettää ravinto-

ainevarastojaan, joita tarvittaisiin toipumisen varmistamiseksi. (Valtion ravitsemusneuvotte-

lukunta 2010. )  

 

Ihmisen ikääntyminen on yksilöllistä. Liikunnan vähentyessä ruokahalu heikkenee. Sairaudet 

heikentävät toimintakykyä ja liikkumisen suhteen tullaan varovaisemmiksi. Ulkoillaan vä-

hemmän, jolloin energiankulutuksen ja ravinnonsaannin vähenemisen lisäksi myös D-

vitamiinin saanti sekä ravinnosta että auringosta vähenee. Vähenevä energian- ja proteiinin-

saanti kiihdyttää lihaskatoa ja lisää tulehdusriskiä. Päivittäisten asioiden tekeminen vaikeutuu 

ja ruokavalion laatu heikkenee. Yksinäisyys, eristyneisyys ja taipumus masentuneisuuteen li-

sääntyvät ja samalla avuntarvekin lisääntyy. Liikkumattomuudesta seuraa kehon hallinnan 

heikkenemistä, varovaisuutta ja kaatumisia. Osteoporoosi saattaa kiihtyy, liikuntakyky heik-

kenee edelleen ja ikääntynyt alkaa enenevässä määrin vetäytyä kotiinsa. Usein samanaikai-

sesti läheisiä ihmisiä kuolee ja ulkopuolisen avun tarve alkaa lisääntyä. Kun lihaskunto ja ke-

hon hallinta heikkenevät, ikääntynyt voi kaatua ja hänelle tulee murtumia. Muisti heikkenee 

ja vähentyneen proteiinin saanninseurauksena infektiot saavat helpommin jälkisairauksia. 

Ikääntynyt saattaa joutua toistuvasti sairaalahoitoon. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 

2010. ) Eliniän pidentymisen myötä eläkeikää saattaa kestää 30 vuotta. Tästä ajasta monet 
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elävät 10–30 vuotta aktiivisina ja hyväkuntoisina. Tavallisesti 65–75-vuotiaat ovat hyvässä 

kunnossa. Nuorella eläkeväestöllä voi olla kroonisia sairauksia, useimmiten heillä on käytös-

sään myös lääkkeitä. Heidän fyysinen ja psyykkinen toimintakykynsä on kuitenkin hyvä ja he 

huolehtivat itsenäisesti omista asioistaan. He eivät käytä terveydenhuollon varoja sen enem-

pääkuin keski-ikäiset. Naiset sairastuvat sydän- ja verisuonitauteihin usein vasta 70 ikävuoden 

jälkeen. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010. ) 

 

Hyvän ravitsemuksen tavoitteena on turvata riittävä energian ja ravintoaineiden saanti. Van-

huksilla pienempi on pienempi energiantarve työikäisiin verrattuna ja iän myötä tarve vähe-

nee. Ravintoaineiden tarve pysyy kuitenkin ennallaan tai saattaa jopa nousta. Ruokavalion 

laadun ylläpitäminen on haasteellista. Ikääntyneiden riittävään ravintoaineiden saantiin tulisi 

kiinnittää erityistä huomiota. Koko väestölle suunnattujen ravitsemussuositusten tavoitteena 

on sairauksien ehkäisy, ei tilanteet, joissa ihminen on jo sairastunut.  

 

"Uusien ikääntyneiden ravitsemussuositusten tavoitteena on, että terveydenhuollossa työsken-

televät ammattilaiset tunnistavat käytännön hoitotyössä ravitsemustilan heikkenemisen ja 

osaavat toteuttaa ravitsemushoitoa osana ikääntyneen ihmisen hyvää hoitoa. Suositusten ta-

voitteena on selkeyttää iäkkäiden ihmisten eri elämänvaiheessa ravitsemukseen liittyviä eroja 

ja ravitsemushoidon tavoitteita. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa hyvät käytännöt ja li-

sätä tietoa ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteistä." (Ravitsemussuositukset ikääntyneil-

le 2010, 5. ) 

 

Ravitsemushoidolla tarkoitetaan suosituksissa sekä terveyttä edistävää ravitsemusta että sai-

raiden ravitsemushoitoa. Riittävän ravinnonsaannin turvaamiskeinoina ovat sopiva ruokavalio 

ja tarvittaessa täydennysravintovalmisteet. Ravitsemushoitoon kuuluu myös oikea-aikainen ja 

potilaslähtöinen ravitsemusohjaus. Suosituksen mukainen ravitsemushoito perustuu tutkimus-

näyttöön ja hyvään käytäntöön. Ravitsemushoito edistää potilaiden elämänlaatua ja terveyttä 

sekä säästää kustannuksia.( Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 7.) 

 

Haapan & Pölösen (2008) mukaan ravitsemushoito on monien sairauksien ainoa tai oleellinen 

hoitomuoto. Ravitsemushoidon vaikuttavuudesta ja mahdollisuuksista saadaan jatkuvasti vah-

vistusta uusissa tutkimuksissa. Tieto ja osaaminen kehittyvät koko ajan. Silti tarvitaan vielä 

enemmän moniammatillista yhteistyötä, jotta parhaat käytänteet löydetään. Ravitsemushoi-

don hyvällä suunnittelulla ja asiantuntevalla toteutuksella voidaan säästää terveydenhuollon 

voimavaroja ja parantaa potilaan ja hänen lähipiirinsä elämänlaatua. Potilaiden ja asiakkai-

den kiinnostus ravitsemushoitoa kohtaan on lisääntynyt. On pystyttävä vastaamaan tähän ky-

syntään. Terveydenhuollon tehtävänä on tukea kuntalaisten kykyä ottaa vastuuta omasta ter-

veydestä ja tarjota heille tässä tarvittavaa, tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuvaa 

tietoa ja taitoa. Ravitsemushoidon toteutus edellyttää monen eri terveydenhuollon ammatti-
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ryhmän osallistumista hoitoon. Menettelytavoista sopiminen ja hoitoketjujen  ja - linjojen 

määrittely parantaa työn laatua, lisää mielekkyyttä, tukee henkilöstön jaksamista ja luo edel-

lytykset hoidon sujuvuudelle. ( Haapa & Pölönen.2002, 3.)  

 

Oikea-aikaisten, asiakaslähtöisten ja vaikuttavien ravitsemushoitopalvelujen edellytys on ra-

vitsemushoitoa arvostava organisaatiokulttuuri, riittävä määrä asiantuntevaa henkilöstöä ja 

selkeä työnjako. Organisointivastuu on johdolla. Apuna voidaan käyttää ravitsemustoimikun-

taa ja vastuuhenkilöiden verkostoa. Palvelut on suunniteltava alueellisesti ja eri hallintorajat 

ylittäen. (Haapa & Pölönen 2002, 3.) 

 

Onhan selvää, että oikeanlaisella ravitsemushoidolla ja selvällä organisoinnilla on monenlaisia 

positiivisia vaikutuksia. Asiantunteva ja laadukas ravitsemushoito tuottaa kustannussäästöjä. 

Ravitsemushoidolla on positiivisia vaikutuksia; se lisää terveenä tai ilman lisäsairautta vietet-

tävien vuosien määrää, vähentää lääkityksen tai laitoshoidon tarvetta, tukee potilaan kykyä 

selviytyä kotioloissa ja parantaa elämänlaatua. Ikääntyneiden selviytymistä mahdollisimman 

pitkään kotioloissa tullaan jatkossakin suosimaan samalla kun laitospaikkoja vähennetään.  

Päätöksenteossa tulee ottaa huomioon ravitsemushoidon merkitys tärkeänä osana kuntalais-

ten hyvinvointia ja olennaisena osana sairauksien hoitoa. Ravitsemushoitoasioiden tulisi kyt-

keytyä osaksi kunnan terveyden edistämisen strategiaa. 

 

3.2 Tuote- ja palvelunäkökulma: Ikääntyneiden ruokapalveluprosessi 

 

Suomalainen ruokakulttuuri ja ruokapalvelujen moninaisuus asettavat haasteita uusien ruoka-

tuotantomenetelmien käyttöönottoon. Haasteita on monia. Ruokatuotannon muutoksiin vai-

kuttaa ruokapalvelutoimijoiden asiakassegmentit, nykypäivän tuottavuus- ja kustannustavoit-

teet, keittiöinvestoinnit ja henkilöstökulut.  

 

Osansa on myös poliittisten päättäjien halulla ja kyvyllä tehdä päätöksiä pitkällä aikavälillä, 

koska heidän on ymmärrettävä päätösten vaikutus (Seppälä 2008, 32). Suomalaisessa ruoka-

palvelussa perinteinen ruokatuotanto (cook & serve) on edelleen vahvassa asemassa. Sen rin-

nalle on kuitenkin tullut kokemuksia uusista ruokatuotantomenetelmistä. Suomessa käytetyin 

uusista tuotantotavoista on cook & chill –tuotantotapa. Uusimpana vaihtoehtona ruokatuotan-

nolle on tullut kylmävalmistus. Kustannustehokasta vaihtoehtoa etsiessä, pitää miettiä muita 

vaihtoehtoja perinteisen ruoanvalmistustuotannon rinnalle. Nykyään on tärkeää erottaa tuo-

tanto ja tarjoilu toisistaan sekä ajallisesti että sijainnillisesti. Laitekäyttöjen maksimointi on 

oleellinen osa kustannustehokkaaseen ruoan tuottamiseen. Kustannustehokkuuteen vaikuttaa 

olennaisesti ruoan säilyvyysajan pidentyminen ja henkilöstön tehokas käyttö.(Seppälä 2008, 

32.) Ateriapalvelulla pyritään takaamaan ruokapalvelu myös niille vanhuksille, jotka  

eivät enää itse pysty siitä huolehtimaan. 
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Valtioneuvoston liikuntaa ja ravintoa koskevassa periaatepäätöksessä vuonna 2008 annettiin 

tavoitteita ja kehittämisen painopisteitä ikääntyneille ihmisille. Periaatepäätöksessä esite-

tään, että ikääntyneiden ravitsemustilan seuranta sisällytetään palvelujärjestelmän toiminnan 

tavoitteisiin ja että ikääntyneille on tarjolla laadukkaita, helposti saavutettavia ja kustannuk-

siltaan edullisia ravitsemuspalveluja. (Ravitsemussuositukset ikääntyneille 2010, 5. ) 

 

Ikääntyneelle ruoan merkitys on täysin toisenlainen kuin nuoremmille. He löytävät turvalli-

suuden tunteen tutuista lapsuusajan ruoista. Samalla he pääsevät muistelemaan menneitä ja 

useat ruokalajit yhdistetään määrättyihin elämäntilanteisiin. Ikääntyneet ovat kokeneet ajan, 

jolloin ruoasta on ollut puutetta, joten heille ruoan jättäminen on erittäin vaikeaa. (Suomi-

nen & Kivistö2007, 5.) Tämä tuo haastetta ruoanvalmistajalle, koska heidän pitää huolehtia 

oikeasta annoskoosta, ruoan houkuttelevuudesta sekä ruoan helposti nautittavuudesta. Kun 

nämä asiat ovat kohdallaan, ikääntyneen on helppo syödä ja kun hän pystyy syömään annok-

sensa helposti jättämättä ruokaa, niin hänelle tulee myös siitä miellyttävä olo. Jos asiakas 

kokee joka kerta saavansa liian suuren annoksen tai vaikeasti syötävän annoksen nautittavak-

seen, se saattaa tehdä ruokailutilanteesta entistä ahdistavamman. 

 

Tärkeimmät ruoan ominaisuudet (Suominen & Kivistö 2007, 5.) mukaan ovat ruoan hyvä maku 

ja asiakkaan tarpeen mukaan ruoan sopiva rakenne. Ruoka ei saa olla sitkeää tai kovaa sekä 

pitää suosia pehmeitä ja helposti pureskeltavia ruokia. Sopivalla annoskoolla, houkuttelevalla 

ulkonäöllä ja oikealla tarjoilulämpötilalla lisätään ruoan houkuttelevuutta. Lempiruoilla on 

myös suuri merkitys ikääntyneen väestön ruokailutilanteisiin. (Suominen & Kivistö 2007, 5.)  

 

Aina ei pystytä vastaamaan jokaisen asiakkaan lempiruokatoiveisiin, mutta pitää pyrkiä to-

teuttamaan perinteisiä ruokalajeja, jolloin ne ovat suurimmalle osalle mieluisia. Ruoanval-

mistajan on muistettava, että ruoka ei aina maistu palvelutalojen, vanhainkotien, vuodeosas-

tojen sekä ateriapalvelun ikääntyneelle väestölle. Vakavat sairaudet, ikätoverien kuoleminen, 

perheen vähäinen yhteydenpito sekä mahdolliset muut vastoinkäymiset vähentävät ruokaha-

lua iäkkäimmillä aivan samoin kuin nuoremmillakin. Itse ruokailutapahtumakin saattaa aiheut-

taa ruokahaluttomuutta. (Dammert, Korsström & Poutanen 2007.) 

 

Tällöin pitää erityisesti huolehtia siitä, että pienestäkin ruokamäärästä asiakas saa riittävän 

paljon energiaa. Kun ruokahalu on huono, niin aterian koko on pidettävä pienenä, etteivät 

loputkin ruokahalut katoa liian suuren aterian edessä. Energiaa saadaan lisättyä helpoiten 

rasvoilla. Vältetään kevyttuotteita, käytetään rasvaisempia maito- ja juustotuotteita. Rasvan 

määrä- ja laatutavoitteista tingitään, koska tässä tapauksessa energiapitoisempi ruoka ohittaa 

terveellisen ruoan. (Suominen & Kivistö 2007, 5.) 
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Tämän lisäksi on varmistettava, että ruokailuajankohta ja ruoan palakoko ovat sopivia. Ruoan 

lämpötilan on oltava kuuma tai kylmä tilanteen mukaan, ruoan maku on totuttu sekä ruoan 

ulkonäkö on houkutteleva. Ruokailutilanteen sekä ruokailutilan pitää olla miellyttävä ja 

ikäihmisen pitää saada kiireetöntä ja ystävällistä apua tarvittaessa. (Dammert ym. 2007.) 

Ruokailuympäristön koristelu ja siisteys ovat tärkeitä asioita ruokailussa. Kun pöydät ja ympä-

ristö ovat siistit ja kauniit vanhus nauttii ruokailuhetkestään ja ruoka maistuu paremmalta. 

Useimmat vanhukset nauttivat siitä kun heillä on ruokailuseuraa. Seurana voi olla  omainen, 

hoitaja tai muut vanhukset; yhdessä on mukavampaa syödä kuin yksin. Yhdessä ruokailuhet-

kestä tulee mukavampi kuin yksin syödessä. (Suominen 2006, 16.) 

 

Useat lähteet (Parkkinen & Sertti 2006, 151; Parkkinen & Sertti 1999, 143; sekä Peltosaari, 

Raukola & Partanen 2002, 258 ) tukevat sitä, että kuinka suuri merkitys riittävällä ja tasapai-

noisella ruokavaliolla on ikääntyneen terveydentilan ja vireyden säilyttämiseen. Perusedelly-

tyksenä toimintakyvyn säilymiselle on monipuolinen ja ravitsemuksellisesti oikea ruokavalio.  

Ikääntyneiden ihmisten terveydentilaan ja toimintakykyyn vaikuttavat ravitsemustila, ruokailu 

ja ravinnonsaanti. Suosituksissa otetaan huomioon ikääntyneiden erityistilanteet sairauksien 

ja kuntoutumisen yhteydessä ruokapalveluissa ja ravitsemushoidon toteuttamisessa. Ravitse-

mustila tulisi arvioida säännöllisesti ja käyttämällä ravitsemustilan arviointiin kehitettyjä me-

netelmiä. Ravitsemusongelmiin tulee puuttua suunnitelmallisesti heti.Tehostettua ravitse-

mushoitoa toteutetaan silloin, kun ravitsemustila on heikentynyt, paino laskenut tai syödyn 

ruoan määrä on vähäinen. 

3.3 Johtamisnäkökulma: Henkilöstöjohtaminen 

 

Liiketaloustieteen alan kirjallisuudessa on vakiintunut käsite strateginen henkilöstövoimavaro-

jen johtaminen eli Strategic Human Resource Management(SHRM). Se pohjautuu ajatukseen, 

jonka mukaan valittu kilpailustrategia voi toteutua vain riittävän, osaavan ja motivoituneen 

henkilöstön avulla. (Viitala 2003, 10.) Riippumatta yrityksestä, koosta tai sen toimialasta yri-

tyksen toimintaa toteuttaa aina ihminen tai joukko ihmisiä. Henkilöstöstä riippuu millaisena 

valittu strategia toteutuu. Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Henkilöstön osaaminen 

tai osaamisen puute heijastuvat ulospäin ja vaikuttavat yrityksen toimintaan ainakin pitkällä 

aikavälillä. Siksi on tärkeää kannustaa henkilöstöä laadukkaisiin suorituksiin sekä henkilöstön 

jatkuvaan ja luovaan kehittämiseen.  

 

Henkilöstön osaamisvaje heijastuu välittömästi ulospäin yrityksen toiminnan puutteellisuuksi-

na. Yrityksessä ei synny uusia tuotteita, palveluja tai toimintatapoja, ellei henkilöstö innova-

tiivisuudellaan pysty niitä kehittämään. Henkilöstön kyky laadukkaisiin suorituksiin ei siis vielä 

riitä, vaan sen on kyettävä lisäksi luovaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Liiketoimintaa suun-
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taavat strategiset valinnat ovat yhteydessä henkilöstövoimavarojen johtamiseen. (Viitala 

2003, 11.) 

 

Henkilöstöjohtamisen tulee selkeästi viedä asetettua visiota kohden. Henkilöstöjohtamisen 

alueella pitkän aikavälin linjaukset luodaan laatimalla henkilöstöstrategia, joka tukee yrityk-

sen liiketoimintastrategiaa ja on täysin linjassa liiketoimintastrategian kanssa. 

Karkeasti jaoteltuna noin 20% muutoksen johtamisesta tulisi olla asioiden johtamista ja 80% 

ihmisten johtamista. Ihmisiä johtamalla hallitaan muutosvastarintaa, motivoidaan ja ankku-

roidaan muutos.  

 

Viitala (2003) painottaa henkilöstöstrategiaa. ”Henkilöstöstrategia on yrityksen pitkän aikavä-

lin suunnitelma siitä, kuinka se aikoo huolehtia siitä, että valittua liiketoimintastrategiaa on 

toteuttamassa ja kehittämässä juuri oikeanlainen joukko ihmisiä. Strategiaa toteutetaan ope-

ratiivisella tasolla henkilöstöpolitiikan avulla. Se määrittelee käytännön tason toimenpiteet, 

vastuut ja aikataulun, joilla strategiaa toteutetaan. Henkilöstöpolitiikan osa-alueita ovat mm. 

rekrytointi-, kehittämis- ja palkkapolitiikka.”  (Viitala 2003, 13.) 

 

 

Kuvio 3: Yrityksen osaamisen johtamisen keskeiset elementit (Viitala 2005,15). 

 

Kuviossa 3 avataan osaamisen johtamisen keskeiset elementit: prosessit, yksilöt, tehtävät, 

kompetenssikartoitukset sekä kehittämissuunnitelmat ja -toimet. Kokonaisuuden hahmotta-

minen ja päivittäminen auttavat yrityksen strategisten osaamisten ymmärtämisessä 
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3.3.1 Työvuorosuunnittelu tai päivittäisten töiden lista 

 

Isoimmissa toimipaikoissa työvuorot suunnitellaan Titania työvuoronsuunnitteluohjelmalla. 

Ohjelmassa käytetään kirjainkoodeja, joiden taakse on jokaisessa toimipaikassa laadittu teh-

täväkuvaukset. Tehtäväkuvaukset ovat myös nähtävillä toimipaikkojen seinillä ja toiminta-

kandioissa. Pienissä yhden työntekijän toimipaikoissa laaditaan keskeisistä työtehtävistä nk. 

päivittäisten töiden lista, jonka avulla myös mahdollinen sijainen tai ulkopuolinen tilapäistyö-

voiman edustaja voi keittiössä toimia.  

Työvuorosuunnittelussa huomioidaan että joka päivä on toimipisteessä riittävä määrä osaavaa 

henkilöstöä, jotta palveluprosessi saadaan laadukkaasti toimimaan. Jokainen työ on avattu 

työnkuviksi, jotta työt saadaan tehtyä. Lisäksi Työehtosopimus asettaa omat rajat työvuoro-

suunnittelulle.  

 

 

3.3.2 Perehdytys ja työhönopastus 

 

Perehdyttäminen tarkoittaa uusien työntekijöiden perehdyttämistä uusiin työtehtäviin. Pe-

rehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii 

tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset. Se esit-

telee yleisiä toimintamalleja.  

 

Palmialla työsuhteeseen perehdytyksen hoitavat rekrytoijat, jotka järjestävät Duetossa sään-

nöllisesti perehdytystilaisuuksia. Rekrytoija sopii perehdyttämisajankohdan työntekijän kanssa 

henkilökohtaisesti. Perehdytystilaisuuksissa allekirjoitetaan työsopimus, käydään läpi Tulo-

kasopas, täytetään perustietoilmoitus, otetaan kopiot työ- ja tutkintotodistuksista, tarkaste-

taan vaadittavat taustaselvitykset sekä valokuvataan työntekijä henkilökorttia varten. 

Työtehtäviin sekä -pisteeseen perehdyttämisestä vastaavat esimiehet. Tieto perehdyttämises-

tä merkitään Sympa HR -järjestelmään. Monissa toimipisteissä on käytössä perehdytyskortti, 

johon merkitään että kaikki yhteiset asiat on käyty lävitse. Perehdytys itse työpaikalla tapah-

tuu yleensa toisen työntekijän opastuksella. Työhönopastuksessa käydään läpi työnkuvat ja 

kaikki työhön liittyvät käytänteet. Yleisesti pyritään siihen, että toinen työnteki-

jä/perehdyttäjä tekee uuden työntekijän kanssa muutaman päivän tai viikon ajan yhdessä 

töitä, jotta uusi työntekijä varmasti tietää työtehtävät ja käytänteet.  

 

3.3.3 Vastuunjaot 

 

Selkeät vastuunjaot tarvitaan sekä keittiön (tuottaja) että viraston (tilaaja) puolelta, jotta 

yhteistyö toimii hyvin. Tehtävänimikkeet määrittävät kunkin työtehtävän keskeiset työt. 
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Työnkuviin on kirjattu ylös kuka on vastuusta mistäkin asiasta. Kaikkia tarvitaan, jotta palve-

luprosessi toimii. Ravinto- tai ravintolapäällikkö on kokonaisvastuussa toimipisteen kaikesta 

toiminnasta. Kokki vastaa ruokatuotteesta ja asiakaspalvelusta, ruokapalvelutyöntekijä salaa-

tista, jälkiruoista, asiakaspalvelusta.Jokapäiväinen työnteko on yhteistyötä, jossa kaikkien 

panosta tarvitaan ja jokainen on vastuussa yhteisesti siitä, että palveluprosessi toimii niin 

että asiakas on tyytyväinen. 

 

Samoin tilaajan puolella on organisaatiokuvio, josta vastuut ja hierarkia näkyvät. Työnkuvat 

on avattu töiksi, joihin perehdytetään. Aina työntekijän kuuluu tietää lähiesimies ja hänen  

esimiehensä, jotta yhteydenpito sujuu hyvin.  

 

4 Asukasruokaopas ja yhteistoimintaoppaan suunnitteluprosessi 

 

Asukasruokaopas pohjautuu Helsingin terveyskeskussairaaloiden potilasruokaoppaaseen. Hel-

singin kaupunginhallituksen asettama Sairaalaruokakomitea julkaisi 1961 ensimmäiset ohjeet 

”Erityisruokavalioista sairaaloiden käyttöön”, jonka jälkeen asukasruokaoppaan ohjeiden 

asianmukaisuutta on tarkistettu uusien ravitsemussuositusten mukaiseksi erilaisissa työryhmis-

sä hoitohenkilökunnan ja keittiöiden edustajien kanssa. 

 

Tavoitteena on, että henkilökunnan ravitsemustietous olisi ajan tasalla ja että vanhustenkes-

kusten ja palvelutalojen osastoilla, ryhmäkodeissa sekä keittiöllä käytettävät ohjeet ja käsit-

teet olisivat yhdenmukaiset. Lähtökohtana on, että ruokavaliohoito on keskeinen osa asuk-

kaan hoitoa. Asukasruokaoppaan ruokavalioiden toteutuksessa on noudatettu viimeisintä suo-

situsta ravitsemushoidosta ja ruokailusta sairaalassa ja hoitolaitoksessa; Ravitsemushoito ja 

ruokailu 2011. Tänä päivänä käytössä oleva Asukasruokaopas on päivitetty vuonna 2012. Asu-

kasruokaopas toimii Sosiaali- ja Terveysviraston vanhusten palvelujen ja Palmian välisen so-

pimuksen palvelukuvauksena. Opas on tarkoitettu hoitohenkilökunnan ja keittiön käyttöön. 

Asukasruokaopas on yksityiskohtainen opas työntekijöille, mutta varsin kattava ja sellaisenaan 

melko raskaslukuinen.  

 

Raskaslukuisuutensa vuoksi Asukasruokaopas on useissa toimintayksiköissä jäänyt liian vähälle 

käytölle. Keskutelujen jälkeen vuonna 2009-2010 mietimme yhdessä (Palmia ja Sosiaaliviras-

ton edustaja), että ryhmäkoteihin ja muihin yksiköihin olisi parempi saada mahdollisimman 

lyhyt, ytimekäs ja helposti esimerkiksi englanniksi käännettävä tuotos.Opinnäytetyöni tulok-

sena syntyvä yhteistyöopas on mahdollisimman lyhyt ja tiivis. Ytimekkäällä yhteistyöoppaan 

kokoamisella pyrin tiivistämään jokapäiväiset työt mahdollisimman helpoiksi ymmärtää.  
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4.1 Yhteistyöoppaan suunnittelun lähtötilanteen kuvaus 

 

Yhteistyöoppaan suunnittelussa on otettu huomioon asukasruokaopas, Palmia Palveluksessan-

ne – opas, Päivitetty Palvelunkuvaus ja ravitsemuskoulutuksesta saatu palaute. Näiden pohjal-

ta olen suunnitellut mahdollisimman lyhyen ja helpon yhteistyöoppaan, jota on helppo päivit-

tää ja kehittää tulevaisuudessa.  

 

Yhteistyöoppaan päivittäminen tuntui luontevalta, koska uudet ravitsemussuositukset tulivat 

viime vuonna 2012, asukasruokaopas päivitettiin viime vuonna 2012 ja Palvelunkuvaus päivi-

tettiin viikko sitten eli marraskuussa 2013. Toiminnan kehittyessä ja prosessin muuttuessa on 

aina tarve päivittää jo olemassa olevaa tietoa paremmin palvelemaan yhteistyötä. 

 

4.2  Yhteistyöoppaan toteutus  

 

Yhteistyöoppaan suunnitteluprosessi alkoi monta vuotta sitten. Opasta on muotoiltu monta 

kertaa ja vähitellen oppaasta on muodostunut mahdollisimman lyhyt ja ytimekäs. Yhteis-

työoppaan tarkoituksena on nimenomaan helpottaa yhteistyötä ja toimia perehdytysmateriaa-

lina uusille työntekijöille ja heidän kouluttajilleen. 

 
Menetelmänä on käytetty haastattelua yhteistyöoppaan kehittelyn tukena. Menetelmien eli 

metodin käsite on moniselitteinen. Yleisen luonnehdinnan mukaan metodi on sääntöjen oh-

jaama menettelytapa, jonka avulla tieteessä tavoitellaan ja etsitään tietoa, tai pyritään rat-

kaisemaan käytännön ongelmia. Menetelmän valintaa ohjaa yleensä se, minkälaista tietoa 

etsitään ja keneltä tai mistä sitä etsitään. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 172.) Metodien 

valinnassa tulisi ottaa huomioon seuraavia seikkoja: Jos tarkoitus on tietää miten ihmiset toi-

mivat ja mitä he tekevät julkisesti, käytetään suoraa havainnointia. Yksityiselämää selvitet-

täessä on käytettävä haastatteluja, kyselylomakkeita ja päiväkirjatekniikoita. Jos halutaan 

tietää mitä ihmiset ajattelevat, on haastattelujen, kyselylomakkeiden tai asenneskaalojen 

käyttö yleensä oleellista. Tutkimusmenetelmiä käytettäessä on otettava huomioon käytettä-

vissä oleva aika ja muut voimavarat. (Hirsjärvi ym. 2001, 171.) 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston hankinnan menetelmiä ovat lähinnä havainnointi, haas-

tattelut ja erilaisten dokumenttien (esim. asiakirjat, päiväkirjat, kenttämuistiinpanot, ääni-

nauhat, videot, filmit jne.) kerääminen. Aineisto on tavallisesti ei-numeerisessa muodossa.  

Yhteistyöoppaan tutkimusaineisto kerättiin kaksivaiheisena haastatteluna. Ensin haastateltiin 

syyskuussa 2009 ravintolapäällikköä työn selkeyttämistä varten. Lokakuussa 2010 haastateltiin 

palvelukuvauksen kriteereiden selkeyttämiseksi Kontulan Vanhustenkeskuksen johtajan sih-
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teeriä. Loppuvaiheessa Palvelukuvauksen päivityksen yhteydessä marraskuussa 2013 tarkas-

tettiin vielä yksityiskohdat. Loppuarviointia varten kysyin kommenteja käyttäjäpuolen yhteys-

henkilöiltä ja  Sosiaali- ja Terveysviraston edustajilta. 

 

Haastatteluissa selvitettiin talon ruokapalvelua asiakasryhmille. Mitä aterioita tarjotaan ja 

kuinka paljon, aterioiden sisällöt, tarjoiluajat ja –tavat, annoskoot ja erityisruokavaliot. Li-

säksi haastatteluissa selvitettiin tilaajan ja tuottajan välistä yhteistyötä ja vastuunjakoa, 

asiakastyytyväisyyden seuraamista ja toiminnan raportointia. Kaikki haastattelut olivat yksilö-

haastatteluja ja ne tehtiin haastateltavien työhuoneessa. 

 

4.3  Yhteistyöoppaan esittely ja sen arviointi 

 

Yhteistyöopas on muodostettu palveluprosessin yhteistyökehää noudattaen. Tärkeimmät nä-

kökulmat ovat asiakas eli ikääntynyt asiakas, tuote (ruoka) ja palvelu sekä henkilökunta (joh-

taminen, osaaminen) joka palveluprosessin toteuttaa. (liite 1.) Opinnäytetyössä on liitteenä 

ainoastaan yhteistyöoppaan sisällysluettelo, koska yhteistyöopas on suunniteltu pelkästään 

kohdeorganisaation käyttöön.  

 

Pyysin arviota yhteistyöoppaasta kuudelta eri henkilöltä. Arvioinnin suorittivat talon johtaja, 

lyhytaikaisyksikön edustaja, palvelutalon ravitsemusyhdyshenkilöt, ryhmäkodin ravitsemusyh-

dyshenkilö sekä päivätoiminnan ravitsemusyhdyshenkilö. Arvioitsijat lukivat yhteistyöoppaan 

ja kommentoivat opasta lyhyesti idealla: hyvät, huonot ja kehitettävät tekijät yhteistyöop-

paasta.  

 

Hyvinä palautteina tulivat se että yhteistyöopas on kokonaisuutena selkeä, hyvä, informatiivi-

nen, asiallinen ja taulukot ovat hyviä. Perusruokavalion esittäminen liitekuvana on selkeä ja 

kertoo perusasian kaikille työntekijöille. Todella hyvänä asiana nostettiin omavalvonnan tuo-

minen yhteistyöoppaaseen. Opas nähtiin hyvänä muistutuksena kaikille omavalvonnasta lyhy-

essä muodossa.  

 

Huonona tekijänä pidettiin työnjohtamisen organisaatiokuvion laittamista yhteistyöoppaan 

loppuun viimeiseksi asiaksi. Kehitettäväksi tekijäksi nostettiin työnjohtamisen organisaatioku-

vion laittaminen yhteistyöoppaan alkuun heti ensimmäiseksi asiaksi. Lisäksi kehitettäväksi 

tekijäksi nostettiin erityisruokavalioiden nostaminen yhdeksi luvuksi tai liitteeksi yhteistyöop-

paaseen. Lisäksi toivottiin iltapalan kokonaisvaltaista (aika, koostumus, vaihtoehdot) kehit-

tämistä ja erilaisten vaihtoehtojen tuomista käytännön tasolla.  
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5 Johtopäätökset 

 

Johtopäätöksenä voin todeta, että yhteistyöoppaan tekeminen oli haastavaa, mutta opettava 

prosessi. Koska prosessin tekeminen on ollut niin pitkäaikainen tapahtumasarja, moni asia on 

muuttunut. Kuitenkin johtaminen yhteistä visiota kohden on jokapäiväistä puurtamista, johon 

on aina hyvä saada selkeyttä. Tiiviin ja ytimekkään yhteistyöoppaan tekeminen on yksi osa 

visiota. 

 

Tuntui hyvältä kun muutamat yhteistyöoppaan arvioitsijoista kysyivät heti, että saako oppaan 

ottaa heti käyttöön. Tuntui siltä että yhteistyöoppaalle on ollut tilaus ja huutoon on vastattu. 

Juuri tällainen ruohonjuuri tason tekeminen on tärkeää koska yhteisen sävelen löytäminen 

yhteisten asioiden hoitamisessa on tiedon avulla henkilöstöjohtamista tavoitteita kohden.  

 

Ikääntynyt vanhus asiakkaana on tärkein ja häntä varten teemme työtä yhdessä. Kehittämis-

työssä tärkeää on yhteinen prosessi: henkilökohtainen kehittyminen ja organisaation kehitty-

minen ja niiden kytkeytyminen yhdeksi.  Kaikkia tarvitaan ja kaikki yhdessä saavat aikaan hy-

vinvointia, joka tuottaa. Ihmiset ovat innostuneita ja motivoituneita tekemään parhaansa or-

ganisaation hyväksi ja samalla he saavat omaan kasvuunsa ja kehittymiseensä tukea, kannus-

tusta ja resursseja yritykseltä. Yhteistyö paranee ja positiivinen muutos tuottaa taas innostus-

ta. Joka päivä on uusi mahdollisuus ja yhtä arvokas.  
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