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Toimitusjohtajan ajatuksia

Jälleen yksi koronavuosi takana. Mitä tästä on opi  u? 
Opi  u on monta asiaa, mu  a myös se, e  ä tuskin ku-
kaan pystyy edelleenkään ennustamaan korona-ajan lop-
pumista. Itse koronasta jää muis  in toivo  avas   se, e  ä 
varautumista erilaisiin poikkeus  lanteisiin ei voi tehdä 
liikaa. Toki olemme myös oppineet sen, miten voimme 
hoitaa ja viedä asioita eteenpäin ilman fyysisiä kohtaa-
misia. 

Nyt uskon, e  ä on en  stä voimakkaamman eteenpäin 
katsomisen paikka. Korona on keskuudessamme niin pit-
kään kuin on ja sen kanssa on opi  u elämään. Olemme 
kokeneet, e  ä täysin poikkeuksellisissa olosuhteissakin 
voimme myös kehi  ää ja luoda uu  a. Korona täytyy toki
o  aa vielä huomioon, suojautua, varautua ja suunnitella
niin kauan kuin  lanne vaa  i, mu  a nyt on aika kääntää
katse koh   uu  a tulevaa.

Opimme elämään koronan kanssa myös taloudellisessa
mielessä. Ensimmäisen koronavuoden selkeä tappiol-
linen tulos on viime vuoden aikana kääntynyt selkeäs      
posi  iviseksi ja budje   a paremmaksi tulokseksi. Toki tuo 
kehitys on vaa  nut kaikilta, koko henkilökunnalta, kykyä 
sietää jatkuvaa epävarmuu  a ja kykyä muuntautua eri-
laisiin  lanteisiin. Hyvää henkilökuntaa ei korvaa mikään.

Lähitulevaisuudessa häämö  ää kaksi selkeää uu  a asiaa. 

Kouvolassa muutamme uuteen Ratamokeskukseen huh-
 -toukokuun vaihteessa ja uuden hyvinvoin  alueen mu-

kanaan tuomat muutokset häämö  ävät jo horison  ssa. 

Merikaupungin sanontoja lainaten, ei kun kokka koh   
uusia tuulia, posi  ivises   tulevaisuuteen luo  aen ja jo-
takin uu  a, suurta tavoitellen.

Kari Turkia
toimitusjohtaja

Nyt on hetki katsoa tulevaisuuteen

“ Kokka kohti uusia tuulia,
  positiivisesti tulevaisuuteen luottaen
  ja jotakin uutta, suurta tavoitellen”
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Hyvinvoin  a ravinnosta

Kymijoen
Ravintopalvelut -konserni

mävalmistusmenetelmällä. Toinen valmistuskei   ömme 
sijaitsee Kouvolan  Kuusankoskella. Palvelevia Oppilas- ja 
opiskelijaravintoloita on kaikkiaan 23, Päiväko  ravinto-
loita yksi ja henkilöstöruokailuun keski  yneitä Makunne 
Ravintoloita kuusi. 

Olemme tarjonneet hyvinvoin  a ravinnosta maukkaan 
ravinnon muodossa elämän eri vaiheisiin vuodesta 2004. 
Liikevaihtomme oli vuonna 2021 n. 13 miljoonaa euroa. 
Tuotamme palvelua pääasiassa omistaja-asiakkaillemme; 
Kotkan kaupungille, Kymsotelle - Kymenlaakson sosiaali- 
ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle, Ekamille - Kotkan-
Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle sekä Haminan 
kaupungille. Olemme julkisomisteinen osakeyh  ö ja py-
rimme luomaan pitkiä asiakassuhteita. Pitkäjänteinen 
kumppanuus ja yhdessä kehi  äminen mahdollistavat tar-
koituksenmukaisen ja hyvän ateriapalvelun tuo  amisen. 
Uskomme, e  ä hyvän yhteistyön ja kumppanuuden avulla 
mahdollistamme terveemmän tulevaisuuden.

Kymijoen Ravintopalvelut -konserni tarjoaa  Kymenlaak-
son alueella n. 15 000 ateriaa päivässä. Ravitsemussuosi-
tuksia nouda  ava maukas ruoka on meille sydämenasia, 
jota valmistamme mm. päiväkoteihin, kouluihin, oppi-
laitoksiin, sairaaloihin, hoivakoteihin, asumispalveluyk-
siköihin, Makunne Ravintoloihin sekä ikäihmisille ko  in.

Asiakkaitamme on palvelemassa n. 160 hyvinvoinnin 
rakentajaa. Eri alan amma   laisista koostuvan henki-
lökuntamme kanssa valmistamme ruokaa amma   tai-
dolla, vastuullises   ja tehokkaas   asiakkaiden tarpeet 
huomioiden. Hymymme takana ja toimintamme perus-
tana ovat yhteiset arvot, joiden mukaises   menestym-
me joukkueena, rohkeas   eturivissä ja yhdessä asiakkai-
den kanssa.

Keskuskei   ö Kapyysi Kotkassa on suurin amma   keit-
 ömme. Vuonna 2010 valmistunut keskuskei   ö on 

edelleen korkean teknologian ja uusien tuotantomene-
telmien kei   ö, jossa valmistamme n. 50 % ruoasta kyl-
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Intohimonaruoka

164 hyvinvoinnin rakentajaa

Päiväko  - ja kouluruokailupalvelut

Po  las- ja hoivaruokailupalvelut

Makunne Ravintolat-Kahvilat

Makunne Ateria- ja kauppakassipalvelut

Makunne Juhlapalvelut

Ravitsemus  etopalvelut
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Kymijoen Ravintopalvelut -konsernin
Hallintomalli

Kymijoen Ravintopalvelut -konserni on suomalainen osakeyh  ö, jonka joh-
toelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaises  .

Kymijoen Ravintopalvelut -konsernilla on ns. yksitasoinen hallintomalli. 
Yh  ön ylintä päätösvaltaa käy  ävät yh  ön osakkeenomistajat yh  öko-
kouksessa. Yh  ön osakkeenomistajat valitsevat yh  ökokouksessa yh  ön 
hallituksen ja  lintarkastajan.

Omistajista koostuvan asiakasneuvo  elukunnan rooli on neuvoa antava 
sekä asiakasomistajien ja yh  ön välistä vuoropuhelua lisäävä.

Kymijoen Ravintopalvelut -konsernia johtavat hallitus, jonka ohjaus- ja val-
vontavastuu kohdistuu koko konserniin, ja hallituksen nimeämä toimitus-
johtaja. Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johta-
misessa.

Liiketoiminnan johtamiseen osallistetaan asiakkaita Ohjausryhmien ja 
Palveluraa  en avulla. Ohjausryhmän kokoonpanoon kuuluvat yh  ön joh-
tohenkilöiden lisäksi omistaja-asiakkaiden edustajia eri  laajayksiköistä. 
Ohjausryhmä mm. laa  i ja hyväksyy toimintaan lii  yviä kehi  ämissuunni-
telmia sekä valvoo niiden toteutumista. Ohjausryhmä nimeää palvelukoh-
taiset palveluraadit, joissa tarkastellaan tuote  avaa palvelua lähempänä 
asiakasrajapintaa.ajapi

Kymijoen Ravintopalvelut -konsernin
keskeiset päätöksentekoelimet

Asiakkuusohjausryhmät

Liiketoiminta

Palveluraadit

Yh  ökokous, Osakkeenomistajat
Omistaja-asiakkaat:

Kotkan kaupunki
Kymsote - Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä

Ekami – Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Haminan kaupunki

Hallitus

Hallitus 1.1.-14.10.2021
Lasse Mustonen (pj.)
Päivi Sippula (varapj.)
Ma    Heikkilä
Tuija Korpela

Tehtävät ja vastuut määräytyvät ensisijaises   yh  öjärjestyksen ja Suomen osakeyh  ölain 
mukaises  . Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. strategisten suuntaviivojen ja riskienhallin-

nan periaa  eiden hyväksyminen ja vahvistaminen, vuotuisten toimintasuunnitelmien ja 
budje   en vahvistaminen, konserniohjeiden nouda  amisen seuraaminen sekä

merki  ävistä investoinneista pää  äminen.

Hallitus 15.10.-31.12.2021
Tuomas Tiainen (pj.)
Päivi Sippula (varapj.)
An    Korjus
Tuija Korpela

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä
Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yh  ön strategian toteu  amisessa ja johtaa opera  ivis-
ta toimintaa. Johtoryhmä mm. seuraa liiketoiminnan kehitystä, käynnistää toimia ja mää-
ri  elee toimintaperiaa  eet sekä mene  elytavat hallituksen ja toimitusjohtajan antamien 

suuntaviivojen mukaises  . 
Johtoryhmä
Kari Turkia (pj.)
Kaisa Havana
Sini Hyöky

Sari Jeskanen
Jyrki Karppinen 
Teija Lempinen

Anu Mikkola
Virpi Niveri
Katja Turunen

Terhi Vinnamo
Mari Ylätalo

Omistajien Asiakasneuvo  elukunta
Käsi  elee ja seuraa Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n toiminnan ja palveluiden kehi  ämistä sekä 
palvelun laatua ja asiakastyytyväisyy  ä. Asiakasneuvo  elukunta tekee ehdotuksia palveluiden 

kehi  ämisestä ja muutostarpeista.
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Meidän vuosi 2021

Laadunarvioin  kysely
 laaja-asiakkaille

Tilaaja-asiakkaamme arvioivat laatutasoamme vuosi  ain. 
Tammikuussa pää  yneet laadunarvioinnit toteute   in 
 laaja-asiakkaille sähköistä verkkokyselyä hyödyntäen. 

Kyselyt ja niiden kau  a saatava palaute toimivat palvelun 
kehi  ämisen apuvälineenä. Kiitos asiakkaille yhteistyöstä.
Kyselyä päivite   in vuodelle 2022 joulukuussa 2021.

Ta
mm

iku
u

Ruokaasydämellä

Etänä opiskeleville opiskelijoille
ruokakasseja
Koronan vuoksi Haminan etäopiskelussa oleville
lukiolaisille järjeste   in kouluruokaa korvaava ruokajakelu. 

Uudet verkkosivut avautuvat
Uudistuneet verkkosivut osoi  eessa makunne.fi  avautui-
vat. Sivujen visuaalinen ilme raikastui, rakenne selkeytyi ja 
saavute  avuus parantui. Nyt sivuja voi tarkastella parem-
min kännyköiden ja table   en näytöiltä. Uusista sivuista 
saatu asiakaspalaute on ollut posi  ivista.

He
lmi

ku
u

Ravintoloissa
teemapäivä: Saksa

Huomioimme ruokalistoilla joka vuosi 
erilaiset juhlapäivät ja suunni  elemme 
asiakkaiden iloksi erilaisia teemapäiviä. 
Helmikuussa Makunne Ravintoloissa sekä 
Oppilas- ja opiskelijaravintoloissa viete   in 
teemapäivää Saksa, jolloin tarjolle kate   in 
maalle tyypillistä lounasruokaa.

Tulimme valituksi Vastuulliset
ruokapalvelut -kehitysohjelmaan
Tulimme valituksi mukaan kolmivuo  seen kehitysohjelmaan, 
jossa luodaan uusia toimintamalleja kestävän ruokajärjestel-
män edistämiseksi ja amma   kei   öiden kulutuksen päästöjen 
vähentämiseksi. Kehitysohjelmaan vali   in kymmenen ruoka-
palvelutoimijaa. Kanssamme kehi  ämässä ovat Arkea Oy, HY/
Tvärminnen eläin  eteellinen asema, Lempäälän kunnan ruoka-
palvelut, Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut, Kaarea Oy, Kajaa-
nin Mamselli -liikelaitos, Palmia Oy, Salon kaupungin ruoka- ja 
puhtauspalvelut ja Tuusulan kunnan ruokapalvelut. Lue lisää 
kehitysohjelmasta sivulta 18.

Helmikuu

Tuotekehitys keski  yy
tehostetun sosemaisen
ruokavalion kehi  ämiseen

Tuotekehitys keski  yi sosemaisen ruokava-
lion muu  amista suoraan tehostetuksi, eli 
normaalia enemmän proteiinia ja energiaa 
sisältäväksi ruokavalioksi. Kehi  ämistä tuki 
havainnot siitä, e  ä soseruokailijat ovat 
usein vajaaravi  uja tai vajaaravitsemusris-
kissä. Lue lisää ruokavalion kehi  ämistyös-
tä sivulta 26.
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Lisää tapahtumia
Koronasta johtuvia
säästö- ja sopeu  amistoimia
Vallitsevat korona  lanteet aiheu   vat säästö- ja sopeu  a-
mistoimia kaikissa yh  ön toiminnoissa. Ravintoloiden väli-
aikainen sulkeminen ja muutokset asiakkaan tarvitsemissa 
palveluissa joh  vat yrityksistä huolima  a henkilökunnan lo-
mautuksiin.

Huhtikuu

Koululaisten toiveruokaäänestys
Oppilas- ja opiskelijaravintolan asiakkaille järjeste   in toive-
ruokaäänestys. Eniten kannatusta sai ruokapari: kasvispyö-
rykät ja kananuge  t currykas  kkeella ja riisillä. Toiveruoka-
päivää viete   in toukokuussa ennen koulujen kesälomia. 
Äänestykseen osallistuneiden kesken arvo   in lumisen tal-
ven kunniaksi liukureita.

Ma
ali

sk
uu

Kuljetusten auditoin  
Auditoimme tuo  eiden kuljetuksia säännöllises  . Arvioin-
nin kohteena on mm. kuljetusten laatu, turvallisuus sekä 
vastuullisuus. Maaliskuussa kaikki sujui kuljetuksen ammat-
 laiselta suunnitellus   auringon paistaessa, hyvässä yhteis-

työssä terveysturvallisuus huomioiden.

Ratamokeskuksen valmistuskei   ön
suunni  elu etenee aikataulussa
Kouvolan uusi sairaala, Ratamokeskus, otetaan käy  öön 
huh  -toukokuussa 2022. Ratamokeskukseen valmistuu Ky-
mijoen Ravintopalvelut Oy:lle uusi valmistuskei   ö. Suun-
ni  elutyö edistyy aikataulussa.

Tuotekehitys uudistaa ruokalistoja
Tuotekehitys kehi  ää sekä ylläpitää reseptejä ja ruokalistoja 
yhteistyössä henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Keväällä  ja 
kesän 2021 aikana ruokalistauudistuksessa keskity   in mm.  
sosemaisiin ruokalistoihin sekä päivällisten yhdistämiseen eri 
asiakasryhmien välillä. Päivällisenä tarjo  avien kei  ojen ja 
puurojen  lalle suunnitel  in asiakkaiden toiveesta tuhdimpia 
kokonaisuuksia.

Toukokuu
Elokuu

   Kestävän kehityksen
   toimenpidesitoumus

Olemme sitoutuneet rakentamaan parempaa Suomea!
Tarjoamme Oppilas- ja Opiskelijaravintoloissa kasvisruokaa 
ensimmäisenä lounasvaihtoehtona. Kasvisruokavaihtoehto 
merkitään ensimmäisenä ruokalistaan ja tarjotaan ensimmäi-
senä tarjoilulinjastossa. Tavoi  eena on edelleen lisätä kasvis-
ruokien suosiota ja kulutusta lasten ja nuorten keskuudessa 
ja tukea näin sekä tervey  ä edistävää e  ä ympäristövastuul-
lista syömistä. Lue lisää aiheesta sivulta 24.

Oppilas- ja opiskelijaravintoloita 
sulkeutuu ja etäruokailu lisääntyy
Oppilas- ja opiskelijaravintoloita suljetaan oppilaiden siirty-
essä etäopiskeluun. Etänä opiskeleville järjestetään korvaa-
va ruokajakelu.

Mukana Itämeripäivässä 26.8. 
Itämeripäivänä 26.8. haastoimme kaikki kokkaamaan Itäme-
riystävällistä ruokaa ja jaomme verkkosivuilla sekä some-ka-
navilla silakkaresep  n. Syömällä Itämeren kalaa autamme vä-
hentämään tehokkaas   Itämeren ravinnekuormaa. Kestäväs   
pyyde  y lähikala on myös terveellinen ja ympäristöystävälli-
nen proteiininlähde.
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Sadonkorjuuviikko
täynnä syksyn makuja
Vie  mme viikolla 37 Sadonkorjuuviikkoa ja tarjosimme kaikil-
le asiakasryhmille kuluvalla viikolla maukkaita syksyn makuja.
Värikäs, tuoksuva ja maukas viikko täynnä vihanneksia, juu-
reksia, marjoja, hedelmiä, sieniä sekä muita syysherkkuja.

Syyskuu

Makunne Ravintoloissa
lounasuudistus 
Makunne Ravintoloissa Kotkassa, Haminassa ja Kouvolassa 
toteute   in elokuussa lounasuudistus. Jatkossa tarjoamme 
ravintoloissa yhden lounasvaihtoehdon, joka pitää sisällään 
runsaan lounaspöydän täynnä maukkaita ja vaihtuvia lou-
nasruokia, päivi  äisen keiton tai puuron, raikkaan ja ruo-
kaisan salaa   pöydän, tuore  a leipää ja maistuvia levi  ei-
tä, virkistäviä ruokajuomia sekä kahvia/teetä. Uudistuksen 
myötä kaikissa ravintoloissa tarjotaan päivi  äin myös mau-
kasta kasvisruokaa.

El
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u

 

Tuotantopäällikkö Jyrki Karppinen
työryhmässä valmistelemassa
kouluruoan kehi  ämisohjelmaa
Maa- ja metsätalousministeriö ase    12.10.2021 työryhmän 
valmistelemaan hallitusohjelman mukaisen kouluruuan ke-
hi  ämisohjelman. Ohjelma ka  aa peruskoulun ja toisen as-
teen kouluruokailuun lii  yvät teemat. Sen keskeinen tavoite 
on lisätä kouluruuan arvostusta ja kouluruokailuun osallistu-
mista sekä kehi  ää kouluruokailuun lii  yviä käytäntöjä. Am-
ma   kei   öosaajat ry:n jäsen, tuotantopäällikkömme Jyrki 
Karppinen nime   in mukaan työryhmään.

Sy
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Maistelupake  eja kasviksista
esikouluihin ja päiväkoteihin
Päiväkodit ja esikoulut saivat  lata itselleen kasvishetki mais-
telupake  eja, joiden avulla lapset pääsivät tutustumaan kai-
kin aistein erilaisiin kasviksiin. Tu  avuu  a teh  in mm. re  isin 
kanssa. Yhdessä arvuutel  in kasviksien nimiä ja käy  ökohtei-
ta. Tunnustel  in, haistel  in ja  etys   myös maistel  in.

Valtakunnallisella hävikkiviikolla
keskity   in hävikin pienentämiseen
Valtakunnallista hävikkiviikkoa viete   in 13. - 19.9.2021 ja
kuluneella viikolla kannus  mme asiakkaitamme hävikin
vähentämiseen. Kymijoen Ravintopalveluissa hävikkiviikkoa
vietetään 52 kertaa vuodessa. Ruokahävikin vähentäminen
on yksi Kymijoen Ravintopalveluiden vastuullisuustyön
painopisteistä ja meillä vähennetään ruokahävikkiä mm.

- huolellisella ruokalistasuunni  elulla
- tarkalla raaka-aineiden  lauksella ja käytöllä
- huoleh  malla ruoan oikeanlaisesta säily  ämisestä
- ennakoimalla ruoan kulutusta ja valmistamalla ruokaa vain tarvi  ava määrä
- opastamalla asiakkaita, otetaan lautaselle vain sen verran kuin syödään
- mahdollisen ylijäämäruoan myymisellä
- ruokahävikin seuraamisella

Oppilaitosyhteistyötä
ja palvelun kehi  ämistä
Saimme mahdollisuuden tehdä oppilaitosyhteistyötä omista-
jamme Ekamin, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhty-
män kanssa. Opiskelijoiden kanssa on tehty erilaisia yhteis-
työprojekteja ja lokakuussa yksi luokka suunni  eli ja toteu    
asiakaskyselyn yh  ön Ekamin kampuksilla oleviin kahvilapal-
veluihin kohdistuen.

Lokakuu

Lisää tapahtumia

Hygieeniset ja ympäristöystävälliset
leviteannostelijat Opiskelijaravintoloihin
Ekamin kampuksien Opiskelijaravintoloissa Katariinassa, Malmin-
gilla ja Haminassa ote   in syksyn aikana käy  öön hygieeniset ja 
ympäristöystävälliset  FOODDUCK®-leviteannostelijat. Suomessa 
suunniteltu ja valmiste  u laite tuo sujuvuu  a lounaslinjastoon ja 
levi  eiden käy  öön. Käy  äjä tuo leipäviipaleen lai  een annosteli-
jan alle ja saa automaa   ses   aina saman määrän levite  ä.
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Työhyvinvoin  a ja työkykyä
Työhyvinvoin   syntyy arjen teoilla, yhdessä. Vuoden aikana 
panos  mme työhyvinvoin  in mm. tekemällä yhdessä arjen 
pieniä työhyvinvoin  tekoja, osallistumalla yhdessä erilai-
siin liikkuvuu  a edistäviin kampanjoihin, jakamalla vinkke-
jä työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kannustamalla itsestä 
huoleh  miseen. Työterveyden toimesta halukkaille tarjo   in 
mahdollisuus infl uenssaroko  eeseen. Henkilöstöhallinnon 
ajankohtaisten asioiden vies  ntää vahviste   in huh  kuusta 
alkaen ilmestyneellä kuukausi  aisella HR-uu  skirjeellä, josta 
oli lue  avissa mm. joulukuussa vuoden 2021 palkitut työnte-
kijät eri sarjoissa. 

Joulukuu

Ravintoloissa teemapäivä: Jordania
Lokakuussa ravintoloissa viete   in teemapäivää Jordania. Pöydät ja 
ravintolat koristautuivat teemavärein ja tarjolle kate   in mm. Ma-
kunne Ravintoloissa kanapuikkoja, lammaspyöryköitä, falafelpyöry-
köitä, min  ujogur   kas  ke  a, bulguria, mausteista tomaa   kei  oa 
ja arabialaista maustekakkua. Teemapäivät tuovat esille eri ruoka-
kul  uureja, lisäävät vaihtelua ruokalistoille ja ilahdu  avat asiakkai-
ta. 

Rekry - avoimia työpaikkoja
Rekrytoimme joukkoomme kei   öalan amma   laisia useas   vuoden 
aikana. Olimme esillä Kaakkois-Suomen TE-palveluiden TE-livessä 
lokakuussa, jossa esi  elimme toimintaamme, kerroimme avoinna 
olevista työpaikoista ja työskentelystä meillä. 

Valmistaudutaan siirtämään Maku-
maakarit Oy:n liiketoiminta emoyh  ö 
Kymijoen Ravintopalvelut Oy:lle
Tytäryh  ö Makumaakarit Oy:n opera  ivinen toiminta pää  yi vuo-
denvaihteessa 1.1.2022, jolloin sen liiketoiminta ja henkilöstö siir-
tyivät emoyh  ö Kymijoen Ravintopalvelut Oy:lle. Sulautumiseen 
lii  yvät valmistelutyöt alkoivat syksyllä. Hyvinvointia

rav
inn
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ta

- H
yvi

nvointia ravinnosta - Hyvinvointiaravinnosta-

Lok
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uu

Työturvallisuusviikko 1.-7.11.2021
Työturvallisuuteen kiinnitetään huomiota pitkin vuo  a. Marraskuus-
sa vie  mme henkilökuntamme kanssa työturvallisuusviikkoa. Viikon 
aikana nostamme esille erilaisia työturvallisuuteen lii  yviä teemoja 
mm. visailujen ja esimerkkien avulla. Turvallinen työpaikka tehdään 
yhdessä ja kannustamme henkilökuntaamme turvallisuushavaintojen 
tekemiseen.

0TÄHTÄIMESSÄ0NOLLA0TAPATURMAA0

Lisää tapahtumia
Ma

rr
ask

uu

Kasvisruokaresep  kilpailu
Kotkalaisille koululaisille ja
opiskelijoille
Julkaisimme ennen vuoden vaihde  a Kasvisruokaresep  kil-
pailun Kotkalaisille koululaisille ja opiskelijoille. Tavoi  eena 
on löytää uusia, lapsille ja nuorille maistuvia kasvisruokia kou-
lujen ruokalistalle. Kilpailuun voi osallistua yksin tai ryhmässä 
helmikuuhun 2022 saakka. Voi  ajaresep   palkitaan!
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Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma

Vastuullisuuden toimintamallien
kehi  äminen

tuksia, pienentää hiilijalanjälkeä ja kehi  ää asiakkaiden 
hyvinvoin  a terveellisen ruokavalion kau  a.

Kokeilusta saatuja tuloksia hyödynnetään tulevaisuudessa 
aterioiden ilmastomyötäisyyden määri  ämisessä ja to-
dentamisessa eri asiakasryhmien ruokalistoilla. Kokeilun 
vaikutuksena resep  en kehi  äminen ilmastomyötäisem-
miksi vakiintuu konsernissamme käytäntöön ja kasvisten 
sekä kasvipohjaisten elintarvikkeiden määrä ruokalistoilla 
kasvaa. Lisäksi asiakkaat  edostavat vastuullisuuden ja il-
mastomyötäisyyden merkityksen en  stä paremmin.

Asiakkaiden osallistaminen kehi  ämistyöhön

Kokeiluun lii  yi myös osallistamistapahtuma, jossa osal-
lis  mme po  las- ja hoivaruokailun asiakkaita vastuulli-
suustyöhön makuraadin ja vastuullisuuskyselyn avulla. 
Osallistaminen toteute   in toukokuussa 2021 järjestä-
mällä makuraa   kolmessa po  las- ja hoivaruokailun toi-
mipaikassa. Raadissa asiakkaat pääsivät maistelemaan 
uu  a kasvisruokaa, peruna-härkispaistosta. Makuraadin 
yhteydessä ruokaileville asiakkaille sekä hoitohenkilökun-
nan jae   in vastuullisuuteen lii  yvä kyselylomake. Kyselyn 
avulla selvite   in ruoan maistuvuuden lisäksi asiakkaiden 
näkemyksiä vastuullisuuden teemoista. Kyselyn avulla 

Tulimme keväällä 2021 valituksi mukaan kolmivuo  seen 
kehitysohjelmaan, jossa luodaan uusia toimintamalleja 
kestävän ruokajärjestelmän edistämiseksi ja amma   -
kei   öiden kulutuksen päästöjen vähentämiseksi.

Kehitysohjelmaan vali   in kymmenen ruokapalvelu-
toimijaa. Kanssamme kehi  ämässä ovat Arkea Oy, HY/
Tvärminnen eläin  eteellinen asema, Lempäälän kunnan 
ruokapalvelut, Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut, Kaa-
rea Oy, Kajaanin Mamselli -liikelaitos, Palmia Oy, Salon 
kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut ja Tuusulan kunnan 
ruokapalvelut.

Kehitysohjelma käynnistyi maaliskuussa 2021 Mo  van 
kanssa yhteistyönä toteute  uina kokeiluina, joissa ruo-
kapalvelut testasivat pienimuotoises   hankeideoitaan. 
Kokeilut lii  yivät kasvis- ja kalaruokien kehi  ämiseen, 
työhyvinvoin  in, asiakkaiden osallistamiseen tai laajem-
min vastuullisuuden edistämiseen.

Konsernimme kokeilussa halusimme selvi  ää ja kehi  ää 
aterioidemme ilmastomyötäisyy  ä, jo  a voisimme tar-
jota asiakkaillemme en  stä enemmän kestävän kehityk-
sen mukaisia terveellisiä ja maistuvia ateriavaihtoehtoja. 
Kokeilun tavoi  eena oli lisätä myönteisiä ilmastovaiku-

VASTUULLISESTI
Hyvinvointia ravinnosta

saimme käsityksen siitä, miten kehitämme kohderyh-
mälle maistuvia vastuullises   tuote  uja ruokia.

Kehitysohjelma jatkuu työpajoissa

Kokeilut käynnis  vät laajan kolmivuo  sen ruokapalve-
luiden kehitysohjelman työstämisen. Vastuulliset ruo-
kapalvelut -kehitysohjelma on kansallisen ilmastoruoka-
ohjelman suurin hanke, jonka tavoi  eena on jalkau  aa 
uusia, konkree   sia ja vastuullisuu  a edistäviä toiminta-
malleja amma   kei   öiden käy  öön. Kehitysohjelman 
tavoi  eena on myös saada vastuullisuustyö suunnitel-
malliseksi ja pysyväksi osaksi ruokapalvelujen toimintaa.

Osana kehitysohjelmaa toteutamme mm. alkukevään 
2022 aikana ruokahävikin vähentämiseen keski  yvän 
kehitystehtävän, jossa seuraamme ruokahävikkiä Eka-
min Malmingin kampuksella Biovaaka Flow -palvelua 
hyödyntäen. Mi  auksessa keskitytään kei   ö-, tarjoilu- 
ja lautashävikkiin.

Kymijoen Ravintopalvelut Oy:ssä on vuoden 2021 aikana 
rakenne  u vastuullisuustyötä en  stä tarkemmalle tasol-
le. Olemme luoneet kestävän kehityksen periaa  eisiin 
pohjautuvia toimenpiteitä ja tavoi  eita. Kehitysohjel-
maan osallistuminen mahdollistaa vastuullisuustyömme 
kehi  ämisen ja syventämisen en  sestään.

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelman 
toteutuksesta vastaa Savon  koulutuskuntayh-
tymä/EkoCentria yhteistyössä Amma   kei   ö-
osaajat ry:n, Kaakkois-Suomen amma   korkea-
koulu Oy:n, Jyväskylän yliopiston, Mo  va Oy:n 
ja  Ruoka  eto Yhdistys ry:n kanssa. Ohjelmaa 
rahoi  aa maa- ja metsätalousministeriö.
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Vastuullisuuden infograafi 

Vuoden 2021 aikana kävimme henkilökuntamme kanssa läpi vastuullisuusohjelmaamme.
Tarkastelimme lähemmin, mitä vastuullisuuden laaja kokonaisuus pitää sisällään ja mitä vastuullisuus

juuri meidän toiminnassamme tarkoi  aa. Vastuullisuuden infograafi sta löytyvät vastuullisuuden
teemat, näkökulmat ja toimenpiteet sekä vastuullisuustyötä ohjaavat painopisteet.

Vastuullisuus
Kymijoen Ravintopalvelut Oy:ssä

Kymijoen Ravintopalvelut Oy valmistaa päivi  äin noin 
15 000 ateriaa. Meidän on toimi  ava vastuullises   ja 
kanne  ava vastuu vaikutuksista, joita toiminnastamme 
aiheutuu.

Huolehdimme henkilökunnasta, asiakkaista ja  ympäris-
töstä. Kiinnitämme huomiota toimintamme ympäristö-
vaikutuksiin kaikissa toiminnoissa ja pyrimme ak  ivises   
kehi  ämään toimintaamme talouden, ympäristön ja ih-
misen kannalta kestävällä tavalla.

Käytämme tuotannossa laadukkaita ja turvallisia raaka-
aineita, joiden alkuperämerkinnät on selvite  y ja yh-
 ömme tavoi  een mukaiset. Suosimme raaka-aineissa 

ko  maisia tuo  eita ja käyte  ävien raaka-aineiden ra-
vitsemuslaatu on aina tuotekehityksemme tarkistama. 
Huomioimme ympäristönäkökohdat raaka-ainehan-
kinnasta aterioiden valmistukseen ja tarjoiluun as  .             
Tavoi  eenamme on jo ruokalistasuunni  elussa mie   ä 
aterioiden ympäristövaikutusten vähentämistä ruokalis-
taa ja reseptejä muokkaamalla.

Ruokahävikin vähentäminen on yksi tärkeistä painopis-
teistä toiminnassamme, johon pyrimme vaiku  amaan 
mm.  toiminnanohjausjärjestelmällä, keskuskei   ö toi-
mintamallilla, sekä asiakasvies  nnän keinoin. Ruokahä-

vikin vähentämisessä myös asiakkaiden osallistaminen 
on merki  ävässä roolissa.

Vastuullisuustyömme koostuu kolmesta
eri vastuullisuuden teemasta

     vastuu ympäristöstä
     vastuu ihmisistä 
     vastuu yritystoiminnasta

Vastuullisuusteemojen alle on suunniteltu tärkeät vas-
tuullisuuteen ja kestävään kehitykseen kohdistuvat nä-
kökulmat ja toimenpiteet. Painopisteiksi tämän hetken 
vastuullisuustyöhön ovat valikoituneet:

     energiankulutuksen vähentäminen
     ruokahävikin vähentäminen  
     punaisen lihan vähentäminen ja 
     vastuulliset hankinnat

Visioomme kirja  u seuraavaa: Olemme Suomen vas-
tuullisin ja kilpailukykyisin julkisen ruokapalvelun tuo  a-
ja. Teemme työtä ja toimenpiteitä koh   tavoite  amme.    
Haluamme tarjota asiakkaillemme hyvinvoin  a ravin-
nosta - vastuullises  .

Kotkan kouluissa
nau  taan päivi  äin
Kotkalaista näkkileipää

Tarjoamme koululounaal-
la ko  maisesta rukiista  
Kotkassa valmiste  ua 
Koulunäkkiä. Sydänmer-
kityn näkkileivän päälle 
sivellään sydänmerki  yä 
levite  ä.
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Ravitsemussuositusten mukainen
kasvisruoka sisältää aina
rii  äväs   proteiinia

Ympäristöystävällistä
sähköä

Kymijoen Ravintopalvelut Oy käy  ää 
toiminnassaan vain ympäristöystäväl-
listä vihreää sähköä, joka on tuote  u 
kokonaan uusiutuvilla energialähteillä. 
Sähkön alkuperän varmistamisesta vastaa 
Kymenlaakson Sähkö Oy. Keskuskei   ö 
Kapyysin katolle on asenne  u 220 aurin-
kopaneelia.

Keskuskei   ö Kapyysi / Sähkö kWh

2018 1 798 104

2020 1 672 769 

2021 1 719 148

2019 1 700 363

2018

2019

Keskuskei   ö Kapyysi / Kaukolämpö MWh

2020 1 092 

2021 1 396

1 383

1 293

Tällä hetkellä resepteissämme on käytössä
seuraavia palkokasveja:

Härkäpapu (Härkis®, härkäpapuproteiinirouhe)
Soija (kokonainen soijapapu, rouhe, tofu, hiutale,
pyörykkä, makkara)
Muut pavut (valkoinen papu, jä   papu, kidneypapu,
vahapapu, mustapapu, vihreä papu)
Herne (kokonaiset herneet, herneproteiinirouhe)
Kikherne
Linssit (punainen ja vihreä linssi)

Muita kasvisruokiemme kasviproteiinilähteitä ovat:

Mifu (valmiste  u maidosta, Mifua käytetään suikaleena, 
rakeena ja jauhiksena)
Quorn (valmiste  u sienestä käymisellä tuotetusta 
mykoproteiinista, Quornia käytetään rouheena, palana, 
suikaleena ja nuge   na)
Eggie (valmiste  u kananmunasta, Eggietä käytetään 
nakkipalaa muistu  avana palana ja kinkkusuikale  a 
muistu  avana suikaleena)
Vegelastu (valmiste  u kasviksista ja soijasta)
Seitan (valmiste  u vehnästä)

Olemme lisänneet kasvisruoan tarjoamista kaikille asia-
kasryhmille. Kasvisruokien kehi  ämisessä lähtökohta-
na on maukas ravitsemussuositusten mukainen ruoka 
ja huolehdimme aina ruokiemme rii  ävästä proteiini-
pitoisuudesta.

Palkokasvit ovat erinomaisia proteiinin lähteitä ja käy-
tämme niitä monipuolises  . Palkokasvien aminohap-
pokoostumus on monipuolinen ja proteiinien lisäksi ne 
sisältävät mm. kuituja, pehmeää rasvaa sekä vitamiine-
ja ja kivennäisaineita. Palkokasvien käytön lisääminen 
on ympäristöystävällistä ja ne korvaavat ruokalistoilla 
mm. punaista lihaa, jonka vähentäminen on sekä ym-
päristöteko, e  ä terveydelle edullista.

Käytämme palkokasveja pääruokien lisäksi myös lisäk-
keenä, salaateissa ja proteiinilisäkkeenä lounasta tar-
joilevien Makunne Ravintoloiden salaa   pöydissä.

2018

2019

Keskuskei   ö Kapyysi / Vesi m3

12 771

2020 9 157 

2021 9 738

11 710

ä
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Tuemme tervey  ä edistävää ja ympäristövastuullista syömistä

Koh   vastuullisia valintoja

Ravitsemussitoumukset
Sitoumus 2050 -verkkosivuilla

Ravitsemussitoumukset ovat ruoka-alan toimijoiden 
ja sidosryhmien lupauksia parantaa ruokavalion ravit-
semuslaatua sekä edistää ravitsemusvastuullisia toi-
mintatapoja. Toimenpidesitoumuksella sitoudumme 
edistämään yhteiskuntasitoumuksen tavoi  eiden toteu-
tumista ja osallistumme samalla globaalin kestävän ke-
hityksen toimintaohjelman Agenda2030:n kansalliseen 
toimeenpanoon. Ravitsemussitoumukset ovat 1 - 5 vuo-
den aikana toteute  avia ravitsemussuositusten toteu-
tumista edistäviä konkree   sia, merki  äviä ja mita  avia 
toimenpiteitä. Sitoumukset tehdään Val  oneuvoston 
kanslian ylläpitämällä yhteiskuntasitoumus-sivustolla 
www.sitoumus2050.fi .

Julkaisimme vuosien 2020-2021 tai  eessa ravitsemus-
sitoumuksen, jossa julkis  mme valmistavamme sairaa-
loihin ja asumispalveluyksiköihin en  stä vähemmän 

Oppilas- ja opiskelijaravintoloissamme on tarjolla päivit-
täin kaksi lounasvaihtoehtoa, joista toinen on ollut kas-
visruokaa jo vuodesta 2011. Elokuusta 2021 aloi  mme 
tarjoamaan kasvisruokaa ensimmäisenä ateriavaihtoeh-
tona. Kasvisruokavaihtoehto merkitään ensimmäisenä 
ruokalistaan ja tarjotaan ensimmäisenä tarjoilulinjastos-
sa.

Tavoi  eenamme on lisätä kasvisruokien suosiota ja kulu-
tusta en  sestään lasten ja nuorten keskuudessa ja tukea 
näin sekä tervey  ä edistävää, e  ä ympäristövastuullista 
syömistä. Kasvisruokien resep  ikasta huoleh  i tuoteke-
hitys, joka vastaa olemassa olevan resep  ikan kehi  ä-
misestä, sekä uusien ruokien suunni  elusta. Aterioiden 
rii  ävä proteiinisisältö varmistetaan palkokasveilla, muil-
la kasviproteiinin lähteillä, maitovalmisteilla tai kanan-
munalla. Kouluruokailusuosituksen mukaises   kasvis-
ruokavaihtoehtojen tarjoaminen edistää kasvisruokien 
syömistä myös niillä oppilailla, jotka eivät ole niihin vielä 
to  uneet. 

punaista lihaa sisältäviä aterioita ja korvaavamme ne 
maukkailla kasvisruoilla tai kalaa- tai siipikarjaa sisältävil-
lä ruoilla. Suositus vähentää punaisen lihan ja lihavalmis-
teiden käy  öä saa tukea myös ympäristösyistä. Lihoista 
naudanlihantuotanto lisää nykyisellä tuotantorakenteel-
la ja kansainvälisten arvioiden mukaan eniten ilmaston-
muutosta ja rehevöitymistä. Tapahtunut muutos on to-
tu  anut ruokailijoita ravitsemussuositusten mukaiseen 
kasvispaino  eiseen syömiseen ja uudet monipuoliset 
ruokavaihtoehdot on ote  u asiakasryhmässä lämpimäs-
  vastaan.

Elokuussa 2021 teimme kestävän kehityksen toimen-
pidesitoumuksen lii  yen kasvisruoan tarjoamiseen 
ensimmäisenä ateriavaihtoehtona Oppilas- ja opiskeli-
jaravintoloissa. Uskomme vahvas  , e  ä muutos tekee 
kasvisruoista oppilaiden keskuudessa tutumpia ja hel-
pommin lähesty  äviä.

Kasvisruoat ovat lisääntyneet myös henkilöstöruokai-
lua tarjoavissa Makunne Ravintoloissa. Elokuussa 2021 
toteute  u lounasuudistus toi päivi  äin tarjolla olevan 
kasvisruoan jokaisen ravintolan lounasbufeeseen liha-
ruokien rinnalle. Kasvisruoka katetaan tarjolle linjastoon 
Oppilas- ja opiskelijaravintoloiden tapaan ensimmäisek-
si.

Ravitsemussuositukset ohjenuorana

Noudatamme toiminnassamme Val  on ravitsemusneu-
vo  elukunnan ravitsemussuosituksia kaikilla asiakas-
ryhmillä. Suositukset ohjaavat mm. terveydenhuollon, 
ruokapalveluiden, elintarviketeollisuuden ja kansanter-
veysjärjestöjen toimintaa kansanterveyden edistämi-
sessä. Ravitsemussuositusten tavoi  eena on tervey  ä 
edistävä ruokavalio, joka on samalla myös ympäristön 
kannalta mahdollisimman kestävä.

TAVOITE 2025
Kerran viikossa
kouluruokailun

molemmat
lounasvaihtoehdot
ovat kasvisruokaa

http://www.sitoumus2050.fi
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Ruokavaliouudistus asiakkaan hyvän ravitsemuksen edistämiseksi

Suunni  elu aloite   in vertaamalla sosemaisen ruokava-
lion energia- ja proteiinimääriä suositeltuihin tehostetun 
ruokavalion proteiinimääriin. Saatuamme selville, kuinka 
paljon lisää energiaa ja proteiinia tarvitsemme kullekin 
aterialle ja aterian osalle, aloimme suunnitella, muoka-
ta ja testata uusia reseptejä. Testaamisessa tärkeimpänä 
pide   in sitä, e  ä resep  t säilyvät maistuvina ja houkut-
televan näköisinä täydennyksistä huolima  a.

Aamupuurot vaihde   in maitojauheella ja margariinilla 
tehostetuiksi jo kesäkuussa. Sosemaiset resep  t muut-
tuivat tehostetuiksi sitä mukaan, kun ne saa  in testa  ua 
ja tallenne  ua tuotantoa ohjaavaan järjestelmään. 

Kokonaisuudessaan ruokalista uudistui 3.1.2022 alkaen, 
kun perunasoseisiin, sileisiin kas  kkeisiin, jälkiruokiin ja 
iltapaloihin vaihde   in tehostetut resep  t. Uuden ruo-
kalistan energia- ja proteiinimäärää verra   in tehostetun 
ruokavalion suositukseen ja se täy  yi (kuva 1).

Projek  a esitel  in ruokapalveluiden ravitsemusasian-
tun  joille ja Kymsoten ravitsemusterapeuteille loppu-
vuodesta 2021. Testauksissa hyviksi havai  uja täyden-
nyskeinoja pide   in erinomaisina. Täydennyskeinoja 
jae   in hyödynne  äväksi Ravitsemushoitosuosituksen 
uudistustyöhön sekä yh  ön sosiaalisen median kanavil-
la.

Jatkossa tehoste  ua sosemaista ruokalistaa ja reseptejä 
kehitetään asiakaspalau  een pohjalta. Mikäli resepteis-
sä käyte  ävissä tuo  eissa tapahtuu muutoksia, palau-
tuvat resep  t luonnollises   jälleen tuotekehitys  imin 
huolle  avaksi.

Kymijoen Ravintopalveluissa aloite   in muutama vuosi 
si  en suunni  elemaan sosemaisen ruokavalion muut-
tamista suoraan tehostetuksi, eli normaalia enemmän 
proteiinia ja energiaa sisältäväksi ruokavalioksi. Projek   
koe   in tarpeelliseksi, sillä mm. hoitohenkilökunta ker-
toi erilaisissa yhteistyöpalavereissa ja koulutuksissa, e  ä 
soseruokailijat ovat usein vajaaravi  uja tai vajaaravitse-
musriskissä. Myös Ravitsemushoitosuosituksen mukaan 
vajaaravitsemusriski suurenee, kun ruoan rakenne  a 
joudutaan hienontamaan.

Tällä hetkellä soseruokailijoita on yh  ön asiakkaista noin 
130. Sosemainen ruokavalio on valmiste  u omilla vaki-
oiduilla resepteillä jo vuodesta 2009. Sosemaisen ruo-
kavalion valmistaminen suoraan tehoste  una saa  aa 
parantaa soseruokailijan ravitsemus  laa, sillä kaikkien 
vajaaravitsemusta tai sen riskiä ei väl  ämä  ä tunniste-
ta. Uudistunut tehoste  u soseruokavalio tuo helpotusta 
myös hoitohenkilökunnan erityisruokavalioiden  laami-
seen, kun tehoste  ua ruokavaliota ei enää tarvitse  lata 
asiakkaalle erikseen. Uudistus kevensi myös erityisruoka-
valioihin keski  yneen diee   kei   ön ruoanvalmistusta.

Projek   käynnistyi vuoden 2021 alussa. Uudistuksen 
suunni  eluun osallistuivat ravitsemussuunni  elija, tuo-
tekehitys  imi, asiakkuuspäällikkö, tuotantopäällikkö ja 
tuotantoesimiehet. Suunni  elun pohjaksi olimme saa-
neet hoitohenkilökunnalta toivomuksen, e  ä aterioiden 
kokoa ei suurenne  aisi, eikä aterianosia tai ylimääräi-
siä välipaloja lisä  äisi. Soseruokailijoiden ruokahalu on 
usein huono. 

Tehostetun sosemaisen
ruokavalion kehi  äminen

Kuva 1: Ravintoarvovertailu
Vanha sosemainenruokavalio (SO)
Uudiste  u tehoste  u sosemainenruokavalio (SO,RE)

  SO  SO,RE  Suositus tehoste  u
Energia 1650 kcal 2000 kcal 2000-2200 kcal
Proteiini 69 g, 17 E% 86 g, 18 E% 75-110 g, 20 E%
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Kymijoen Ravintopalveluilla on kaksi suurempaa valmistuskei   ötä. Keskuskei   ö
Kapyysi Kotkassa ja Kuusankosken kei   ö Kouvolassa. Amma   kei   öiden verkostoa 
täydentävät 30 palvelukei   ötä, jotka ovat sijoi  uneet ympäri Kymenlaaksoa Kotkan, 
Haminan ja Kouvolan alueille.

Vuonna 2010 Kotkaan valmistunut keskuskei   ö Kapyysi 
on suurin valmistuskei   ömme. Toimintaa ja prosesseja 
ohjataan Digian Amma   kei   öt toiminnanohjausjär-
jestelmällä. Tuotantoprosessi etenee sujuvas   raaka-
aineiden vastaanotosta varastoin  in ja esikäsi  elyyn, 
sekä ruoan valmistuksesta tuo  eiden pakkaukseen ja 
lähetykseen.

Kapyysissa hyödynnetään kolmea eri ruokatuotantome-
netelmää: cook-serve, cook-chill ja kylmävalmistusta. 
Keskuskei   öllä valmistetaan n. 50 % ruoasta kylmäval-
mistusmenetelmällä, jonka vuoksi kei   ötä laajenne   in 
vuonna 2017 jäähdytetyllä varastoin  - ja käsi  ely  lalla. 
Kylmätuotannossa ruoka valmistetaan keskuskei   öllä 
jäähdytetyissä  loissa kylmistä raaka-aineista ja toimi-
tetaan palvelukei   öihin, joissa ruoka valmistellaan läm-
pimänä nau   avaksi. Olemme Suomessa edelläkävijä 
kylmävalmistuksen kehi  ämisessä ja käy  öönotossa. 
Kylmävalmistusmenetelmä tuo mukanaan laatua, turval-
lisuu  a ja tehokkuu  a.

Kapyysi on toiminnassa vuoden jokaisena päivänä. Keit-
 öalan amma   laiset huoleh  vat ravitsemussuositusten 

mukaisen ruoan ja tuo  eiden toimituksesta asiakkaille 
aina aamuvarhaisesta alkuiltaan saakka.

Keskuskei   ö Kapyysin katolle on asenne  u
220 aurinkopaneelia. Aurinkopaneelien

käy  ö vähentää toimipisteen sähkönkäytön
aiheu  amia hiilidioksidipäästöjä

n. 8 700 kg vuodessa.

Moderni amma   kei   ö Kapyysi huoleh  i
Etelä-Kymenlaakson asiakkaista

Tehokkaat ja toimivat
amma   kei   öt ympäri
Kymenlaaksoa

Kymijoen Ravintopalveluilla on palvelukei   öitä ympäri 
Kymenlaaksoa. Päiväko  -, Oppilas- ja Opiskelijaravinto-
lat tarjoavat asiakkailleen päivi  äin kaksi eri lounasvaih-
toehtoa. Oppilas- ja Päiväko  ravintoloissa huolehditaan 
lounaan lisäksi pienempien asiakkaiden aamu- ja välipa-
latarjoilusta. Opiskelijaravintoloissa on myös kahvilatoi-
mintaa. Kaikille avoimet Makunne Ravintolat houku  e-
levat asiakkaitaan monipuolisella lounastarjonnallaan, 
sekä kahvilatuo  eilla.

Palvelukei   öiden asiakkaat ovat etupäässä kasvavia 
nuoria ja työpäivän lomassa virkistyviä lounasruokaili-
joita. Työympäristön täy  ää usein asiakkaiden iloinen 
puheensorina, ruokailu- ja kahvihetkien ollessa usein 
päivän kohokoh  a.

Palvelukei   öt tarjoilevat energiaa
päivään kaikkialla Kymenlaaksossa

Palvelukei   öt ovat  loiltaan erilaisia, mu  a tapamme 
toimia ja palvella asiakkaita ovat pääosin yhdenmukaisia. 
Kei   ömme soveltuvat hyvin käy  ötarkoitukseensa ja pi-
dämme huolta suurempien toimipisteiden tapaan  lojen 
toimivuudesta, työturvallisuudesta ja ergonomiasta. Siis-
 ssä toimi  lassa kei   öalan amma   laisen on mahdollista 

huoleh  a hyvästä puhtaustasosta ja hygieniasta sekä kes-
ki  yä ruoan  laamiseen, esille lai  oon, as  ahuoltoon ja 
asiakaspalveluun. 

  

Kei   ö palvelee mm. Ratamokeskuksen asiakkaita, sekä 
Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan ja Kymsoten Kouvo-
lan alueen asumispalveluyksiköiden asiakkaita. Aterioita 
valmistetaan päivän eri aterioin  hetkiin aina aamiaisesta 
iltapalaan saakka.

Valmistuva kei   ö on varuste  u nykyaikaisilla koneilla ja 
lai  eilla. Suunni  elussa on kiinnite  y huomiota toimin-
tojen sujuvuuteen ja hyvään työergonomiaan. Vuoden 
jokaisena päivänä toiminnassa oleva kei   ö tarjoaa hyvät 
työskentelyolosuhteet n. 20 kei   öalan amma   laiselle ja 
kei   ön sijain   lähellä Kouvolan keskustaa mahdollistaa 
henkilökunnalle hyvät kulkuyhteydet.

Amma   taitoinen henkilökuntamme palvelee tällä het-
kellä Kuusankosken kei   östä kaikkia Kouvolan alueen 
asiakkuuksia yhdessä lounasruokailuun keski  yneen 
Makunne Ravintola LounasKasterian kanssa. 

Kouvolan uusi sairaala Ratamokeskus otetaan käy  öön 
vuonna 2022 ja sinne valmistuu Kymijoen Ravintopalve-
lut Oy:lle uusi valmistuskei   ö. Alustavan suunnitelman 
mukaises   Kymijoen Ravintopalveluiden Kuusankosken 
kei   ön toiminta siirtyy Ratamokeskuksen moderniin 
amma   kei   öön huh  kuussa 2022. Toimintojen siirty-
essä lounasta tarjoilevan Makunne Ravintola Lounas-
Kasterian toiminta Pohjois-Kymen sairaalassa pää  yy ja 
Ratamoon avataan kei   ön yhteyteen uusi, kaikkia Rata-
mokeskuksessa asioivia palveleva Ravintola-Kahvila.

Ratamo rakentuu lähelle Kouvolan keskustaa Ko  har-
juun, aivan Oikeustalon ja Paloaseman läheisyyteen. 

Kuusankosken kei   ö ja
uusi keväällä 2022 valmistuva
Ratamokeskuksen kei   ö palvelevat
Pohjois-Kymenlaakson asiakkaita

“ Turvallinen ja maukas
ruoka valmistuu ammattitaidolla

puhtaassa keittiössä, jossa on hyvä
työskennellä ja asioida”
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Tervetuloa
   meille töihin!

Hyvinvoiva henkilöstö tärkein voimavara

Haluamme tarjota asiakkaillemme hyvinvoin  a ravin-
nosta ja tässä rakennustyössä emme menesty ilman 
hyvinvoivia ja tyytyväisiä työntekijöitä. Meille on tärke-
ää ylläpitää henkilöstömme hyvinvoin  a, viihtyvyy  ä ja 
jaksamista, mikä tarkoi  aa yhdessä tekemistä ja hyviä 
työskentelyolosuhteita.

Olemme sitoutuneet
- Kohtelemaan toisiamme
  oikeudenmukaises   ja tasa-arvoises  
- Huoleh  maan itsestämme ja toisistamme
- Varmistamaan perehdy  ämisen ja koulutuksen avulla
  osaamistasomme säilymisen ja kehi  ymisen

Henkilökuntaamme kuuluu laaja joukko eri alan osaajia. 
Rakennamme hyvinvoin  a yhdessä asiakkaiden kans-
sa mm. seuraavien osaajien kanssa: tuotantoesimies, 
palveluesimies, asiakkuuspäällikkö, controller, dieet-
 kokki, henkilöstöpäällikkö, huoltomies, kokki,  eto-

hallintapäällikkö, toimitusjohtaja, tuotantoassisten   , 
tuotekehi  äjä, tuotantopäällikkö, ravitsemistyöntekijä, 
ravitsemussuunni  elija, vastaava ravitsemistyöntekijä ja 
varastonhoitaja.

Miksi meille kanna  aa tulla töihin?

Olemme suuri ko  mainen kei   öalan amma   laisten 
työllistäjä Kymenlaaksossa. Kokomme puolesta meillä on 
mahdollista toimia erilaisissa kei   öalan tehtävissä erilai-
sissa toimipisteissä.

Työajat vaihtelevat tehtävän ja toimipisteen mukaan. 
Joissakin tehtävissä työ sijoi  uu ainoastaan arkipäiviin ja 
työtä tehdään aamusta iltapäivään saakka. Joitakin teh-
täviä hoidetaan viikon jokaisena päivänä ja työ saa  aa 
alkaa aikaisin aamulla suosien aamuvirkkuja tai vuoros-
taan kestää pidemmälle iltaan. Olemme kaikki erilaisia ja 
elämme erilaisissa elämän  lanteissa. Osa meistä nau   i 
arkipäivän vapaista, kun taas perheelliset vie  ävät mie-
luus   viikonloppunsa perheensä parissa. Hakeudu meille 
töihin tehtävään, jonka työajat sopivat sinulle kaikkein 
parhaiten.

Toimipisteemme ovat erilaisia. Toimintatavat ovat pitkäl-
le samankaltaisia, mu  a toimipisteessä työskentelevien 
henkilöiden määrissä on eroja. Suurimmassa työpistees-
sä Keskuskei   ö Kapyysissa työskentelee n. 50 kei   öalan 
amma   laista ja joissakin palvelukei   öissä tehdään työ-

tä itsenäises  . Joku pitää siitä, e  ä saa pitää kaikki langat 
omissa käsissään ja toinen sy  yy  imityöstä. Kaikille on 
paikkansa. Suurena organisaa  ona voimme mahdollis-
taa työntekijöille esimerkiksi toimipisteen, työtehtävän 
ja paikkakunnan vaihdokset.

Yh  össä pidetään huolta henkilökunnan työhyvinvoin-
nista. Työhyvinvoin  a tuetaan mm. ennakoivan työ-
terveyshuollon avulla ja koulu  amalla. Yh  ö tukee 
amma  llista koulutusta järjestämällä amma   taidon 
ylläpitämiseen ja kehi  ämiseen lii  yvää valmennusta 
ja koulutusta tarpeen mukaan. Yh  össä suositaan am-
ma   tutkinnon suori  amiseen tähtääviä koulutuksia ja 
meillä voit opiskella myös oppisopimuksella.

Tavoi  eenamme on kehi  ää tasa-arvoista ja yhdenver-
taista johtamiskul  uuria ja sitou  aa esihenkilöt tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Henkilöstöä 
kohdellaan tasapuolises   ja yhdenvertaises   mm. toi-
menkuvien tekemisessä, työtehtävien kehi  ämisessä 
sekä työvälineiden hankinnassa. Työpaikkakiusaamista 
ja häirintää ei hyväksytä ja siihen puututaan väli  ömäs  . 
Vaalimme hyvää työillmapiiriä.

Noudatamme Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehto-
sopimusta. Työntekijöille maksetaan palkkaa ammat-
 nimikkei  äin määräytyvien palkkaryhmien mukaan. 

Tarjoamme työntekijöille ateriaedun ja tuemme Smar-
tum-etua myöntäen liikunta- ja kul  uuriharrastuksia.  
Järjestämme henkilökunnalle yhteisiä vapaa-ajan  lai-
suuksia, kuten pikkujouluja tms. yhteisiä työhyvinvoin  a 
tukevia tapahtumia. Hyvään henkilökuntaan kanna  aa 
panostaa, arvojemme mukaises   menestymme ainoas-
taan  iviinä joukkueena.

  Verkkosivuilta makunne.fi 

- löydät lisä  etoa työskentelystä meillä
- pääset lukemaan henkilökuntamme uratarinoita
- näet avoinna oleva työpaikat
- voit jä  ää avoimen työhakemuksen
- saat lisä  etoa toiminnastamme
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Katja Turunen
henkilöstöpäällikkö
katja.turunen@makunne.fi 
p. 040 662 8599

Toimipisteemme ovat siistejä ja tarkoitukseen sopivia, 
joissa jokainen voi keski  yä oman tehtävänsä hoitami-
seen. Hyvä perehdytys sekä opastus työhön edesau  avat 
työssä viihtymistä ja kollegoiden tukiverkosto sekä oma 
esihenkilö ovat tukena työn eri vaiheissa. Kuuntelemalla 
toisiamme ja jakamalla ajatuksia, saamme mahdollisuu-
den kehi  ää sekä omaa osaamista, e  ä työpaikkaamme.

Kiinnitämme toiminnassa erityistä huomiota elintarvike-
turvallisuuden turvaamiseen ja teemme toimenpiteitä 
työturvallisuuden edistämiseksi. Turvallisuudesta huo-
leh  minen kuuluu meille kaikille. Kei   öalan amma   -
laisten työturvallisuu  a edistävät myös hyvät jalkineet 
ja sopiva työvaatetus.  Tarjoamme kaikille puhtaat nimi-
koidut työvaa  eet ja kahden vuoden välein työjalkineet.

Oletpa si  en kokenut konkari tai alalle juuri
valmistunut, tervetuloa meille töihin!
Perehdytämme ja koulutamme sinut tehtävään.

Ota rohkeas   yhtey  ä niin katsotaan, millä
tavoin haluaisit tulla osaksi joukkue  amme,
tarjoamaan kymenlaaksolaisille aitoa hyvinvoin  a
ravitsevan ja maukkaan ravinnon muodossa!

 Kei   öalan amma   laisten
työllistäjä Kymenlaaksossa

Intohimo
na

ruokaIntohimo
na

ruokantohimonmo

mailto:katja.turunen@makunne.fi
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164 keittiöalan ammattilaista

Ammattilaistenottein

Vakituisia työntekijöitä 92,50 %

Keski-ikä 49 vuo  a

Joukossa kolme eri kansallisuu  a

Koulutusta koko henkilökunnalle

207 tun  a/vuosi 2021

Tarjo  ua liikunta- ja kul  uurietua

29 920 euroa/vuosi 2021

Tarjo  uja ateriaetuja

34 768 ateriaetua kpl/vuosi 2021

Ammattilaisten

Intohimonaruoka
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Henkilöstön avainlukuja 2021

ROHKEASTI ETURIVISSÄ
Kehitämme toimintaamme ja
kilpailukykyämme kohti edelläkävijyyttä
rohkeasti kokeillen ja ympäristöä
kunnioittaen. Uskallamme uudistua
ja jalostaa osaamista yhdessä
eri verkostojen kanssa.

MENESTYMME JOUKKUEENA
Arvostamme omaa ja toistemme työtä.
Huolehdimme osaamisesta sekä vaalimme
hyvinvointia ja laatua yhteisesti
sovittuja pelisääntöjä noudattaen.
Toimimme avoimesti hyvässä
yhteistyössä toisistamme välittäen.

YHDESSÄ ASIAKKAIDEN KANSSA
Asiakkaat ovat silmäteriämme,
joiden hyvinvointi ja terveys kehystää
toimintaamme. Hyvän yhteistyön ja
kumppanuuden avulla mahdollistamme
terveemmän tulevaisuuden.

Hy
vin

vo
inti

in Yhd
essä - Menestykseen Yhdessä

AR V OTA T

Hym
ymme t a k a n a - T o i m i n n a n

p e
r u

st
a
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Mieluiten muuta kuin koronaa

Vuosi 2021
lyhyes  

Olemme omistajiemme kumppani
Olemme vastuullinen edelläkävijä
Olemme aina kilpailukykyinen
Luomme palvelumme kau  a tyytyväisiä asiakkaita

Kymijoen Ravintopalvelut -konsernin
strategiset painopistealueet 

Hyvinvointia
rav

inn
os

ta
- H

yvi
nvointia ravinnosta - Hyvinvointiaravinnosta-

Vaikka korona edelleen myös vuonna 2021 hallitsi otsikoi-
ta, mieluiten kuvaisi muita vuoden aikana tapahtuneita 
asioita. Tässä kuitenkin muutama rivi koronasta. Vastoin 
ennakko-odotuksia koronapandemia jatkui myös vuonna 
2021. Alkuvuodesta sen vaikutukset näkyivät vahvimmin 
toiminnan osalta etäopiskeluun siirtymisen, pienenevien 
volyymien ja yhteistoimintaneuvo  elujen sekä lomautus-
ten muodossa. Toisaalta loppukeväästä alkoi vahvistua se,
e  ä konsernin tulos tulee toisena koronavuotena olemaan 
täysin erilainen kuin ensimmäisenä koronavuotena. Se oli 
loppujen lopuksi posi  ivinen ja selväs   budjetoitua pa-
rempi. Tulosmielessä koronan kanssa oli opi  u elämään. 

Ehkä hienoin asia koroaikana on ollut se, e  ä jo toisena 
vuotena peräkkäin on pysty  y korona-ahdingosta huo-
lima  a myös kehi  ämään asioita. Helmikuussa ote   in 
käy  öön yh  ön uudet verkkosivut sekä pääs  in mukaan 
Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmaan, joka jatkuu 
edelleen, ollen oiva lisä yh  ön uudessa vastuullisuusohjel-
massa.

Vuoden aikana teh  in paljon ruokalistauudistuksia, jot-
ka tähtäsivät en  stä parempaan ravitsemukseen, ruoan 
houku  elevuuteen ja vastuullisuuteen. 

Vuoden loppupuolella teh  in päätös sulau  aa tytäryh-
 ö Makumaakarit Oy emoyh  öön. Samalla pääte   in 

nopeu  aa prosessia niin, e  ä tytäryh  ön liiketoiminta 
vuokra   in emoyh  ölle jo vuoden 2022 alusta eteenpäin. 
Itse sulautuminen tapahtuu alkuvuodesta 2022.

Vuo  a 2021 on leimannut myös raju työvoimapula. Eten-
kin sijaisten saatavuus on ollut heikkoa ja koska  lanne 
on alalla sama koko Suomessa, tulee tämä aihe säilymään 
pinnalla todennäköises   vielä vuosia. 
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Toiminnan avainlukuja

18 

2017

2018

2019 19

2021 18

15

2020 17

564 726 € 2017

489 570 € 2018

154 675 € 2019

334 374 € 2021

-262 240 € 2020

10 579 €
2019 39 212 € 

2017 150 094 € 

2018 108 376 € 

2021 10 579 € 

2020 0 € 

Tulos (nollatuottoyhtiö)

334 374 €
Liikevoitto

18 %
Omavaraisuusaste

2021 13 421 874 € 

Konsernin liikevaihto oli 512 634 €
enemmän kuin vuonna 2020

13 421 874 €
Liikevaihto 2019 14 072 855 € 

12 722 788 € 2018

2017 12 251 348 €

2020 12 909 240 € 

Makunne Juhlapalvelut 1 %

Makunne Ravintolat / Henkilöstöruokailu 5 % (65 790 annosta)

Makunne Ateria- ja kauppakassipalvelut 2 % (36 885 annosta)

Päiväko  ruokailu 13 % (751 139 annosta)

Po  las- ja hoivaruokailu 51 %  
(1 596 217 annosta)

Kouluruokailu 28 %  (1 240 000 annosta)

Liikevaihdon jakauma 2021
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+ 13 421 874 €
Asiakkailta liikevaihtona

Henkilöstölle

5 604 298 €

Investointeihin

632 510 €

Rahoituslaitoksille

129 293 €

Julkiselle sektorille

2 450 €

- 6 766 180 €
Toimi  ajille ja ulkopuolisille palvelun tarjoajille

Jalostusarvo
= 6 655 694 €

Jalostusarvon syntyminen

Jalostusarvon jakautuminen

Jakamaton taloudellinen lisäarvo
= 287 143 €

Jalostusarvo 2021
Tuotantoa ohjaa Digian Amma   kei   öt toiminnanohjausjärjestelmä

Yh  ön toiminnan keskiössä sykkii ko  mainen Digian Amma   kei   öt toiminnanoh-
jausjärjestelmä, joka selkey  ää ja tehostaa koko organisaa  on pääprosesseja sekä 
varmistaa toimintamme tasalaatuisuuden ja kustannustehokkuuden. Ohjelmalla hal-
litaan synkronoidus   mm. asiakkaiden  laustoiminnot, myyn  laskutus, raportoin  , 
tuotannonohjaus, osto- ja varastotoiminnot, laatutapahtumat ja kunnossapito. 

Järjestelmän kehi  äminen on jatkuvaa ja lähitulevaisuudessa keskiössä ovat mobii-
litoiminnot ja vastuullisuusraportoin  . Tavoi  eenamme on mm. tarjota asiakkaille 
en  stä ka  avammin  etoa tuo  eidemme hiilijalanjäljestä.
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Tausta

Kotkan kaupungin omistusosuus Kymijoen Ravintopal-
velut Oy:stä on 497 osake  a, 66,3 % ja Kymenlaakson 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Kymsoten 
omistusosuus on 251 osake  a, 33,5 %. Kotkan-Haminan 
seudun koulutuskuntayhtymä ja Haminan kaupunki 
omistavat kumpikin yhden osakkeen. Omistusosuus 
molemmilla 0,1 %. Kymijoen Ravintopalvelut Oy -kon-
serniin kuuluu tytäryh  ö Makumaakarit Oy, jonka osa-
kekannasta Kymijoen Ravintopalvelut Oy omistaa 100 % 
(8 osake  a).

Vuoden lopussa yh  öllä oli valmistusta kahdessa toi-
mipaikassa: keskuskei   ö Kapyysissa ja Kuusankosken 
kei   öllä Kouvolassa. Vuokra  loja oli loppuvuodesta 
yhteensä 705,7 m². Yh  ön hallinto sijaitsee Kapyysis-
sa, jonka rakennuksen kokonaispinta-ala on 4.700 m², 
osoi  eessa Takojan  e 3, Kotkan kaupungin vuokraton-
 lla. Ruokailevien asiakkaiden määrä on päivi  äin n. 

10.500 ja annoksia toimitetaan n. 15.500 kpl päivässä, 
pois lukien koulujen loma-ajat, jolloin volyymi laskee 
merki  äväs  .

Olennaiset tapahtumat  likaudella ja sen jälkeen

Vuosi 2021 oli, ennakko-odotuksista huolima  a, edel-
leen koronavuosi. Vuo  a leimasi pitkäl   samantyyp-
piset asiakasvolyymien pienentymiset ja sopeu  amis-
toimenpiteet kuin edellisenäkin vuonna. Tilanteeseen 
oli kuitenkin nyt kokemuksen kau  a valmistaudu  u ja 
yh  ön tulos oli selväs   budjetoitua ja edellisvuo  a pa-
rempi.

Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n  likauden tulos oli 10 
579 euroa (v. 2020: nolla euroa). Yh  ön liikevaihto kas-
voi 381 342 euroa, 3,2 %. Kasvuun vaiku    koulujen ko-
ronasulkujen vähentyminen ja sairaaloiden korkeampi 
asiakasvolyymi edelliseen vuoteen verra  una. Elintar-
vikekustannusten suotuisa kustannuskehitys oli merkit-
tävä tulosta parantava tekijä. Elintarvikekustannukset 
laskivat edellisestä vuodesta 258 268 euroa, ollen 31,6 
% liikevaihdosta (v. 2020: 34,8 %). Ulkopuolisen vuokra-
työvoiman käy  ö kasvoi, koska koko vuoden oli käytössä 
lyhyissä (alle 3 kk) sijaisuuksissa vuokrahenkilöitä. Hen-
kilöstökulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 37,4 
% (v. 2020: 38,1 %). Sairauspoissaolojen lasku ja kevääl-
lä toteutetut lomautukset olivat henkilöstökustannuksia 
alentavia tekijöitä. Liiketoiminnan muissa kuluissa edel-
liseen vuoteen verra  una suurin kasvu 78 843 euroa, 
tapahtui rakennusten ja kaluston ylläpitokustannuksissa 
ja vastaavas   merki  ävin kustannusten lasku 95 169 
euroa it-kustannuksissa. Rahoituskulujen muutos edel-
liseen vuoteen oli vähäinen.

Yh  ö investoi vuoden aikana yhteensä 632 510 euroa. 
Laajin investoin  erä, 578 666 euroa, oli kei   öinves-
toin   Ratamo-keskukseen, joka valmistuu toukokuussa 
2022. Muu osuus investoinneista, 53 844 euroa, kohdis-
tui laiteinvestointeihin Kapyysissa. Yh  ön käy  öomai-
suudesta teh  in suunnitelman mukaiset poistot 797 
812 euroa. Yh  ön poistot laskivat edellisestä vuodesta 
12 689 eurolla.

Konsernin  likauden tulos oli 164 221 euroa (v. 2020: 
-316 136 euroa). Tilikausi 2021 oli toinen  likausi, johon 
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koronapandemia on vaiku  anut. Koronasta huolima  a 
tuloskehitys saa  in kääntymään posi  iviseksi. Liikevaih-
to kasvoi 4 % edellisestä vuodesta. Elintarvikekustan-
nusten lasku vaiku    konsernin tulokseen posi  ivises  . 
Konsernin liikevaihdosta henkilöstökulujen suhteellinen 
osuus laski, ollen 42 % (v. 2020: 43 %). Liiketoiminnan 
muut kulut sekä rahoitustuotot ja -kulut olivat mo-
lemmat edellisen vuoden tasolla. Toimenpiteet opera-
 ivisessa toiminnassa korona huomioiden vaiku   vat 

merki  äväs   posi  iviseen tulokseen. Laskennallista 
verovelkaa konsernilla on taseeseen kirja  una 102 095 
euroa. 

Rahoituslaskelman mukaan liiketoiminnan rahavirta 
kasvoi. Kasvu tuli selkeäs   liiketoiminnan kassavirran 
kasvusta. Lainan nosto Kotkan kaupungilta käyte   in 
Ratamon kei   öinvestoin  in. Kaupunkikonsernin luo  o-
limii   ä ei tarvinnut vuoden aikana käy  ää.

Hakalan, Rauhalan sekä Helilän koulun oppilaat jatkoi-
vat opiskelua väistömoduuli  loissa ja Pihkoon koulun 
oppilaat Karhuvuoren koulussa. Olimme mukana uusi-
en koulujen ruokahuollon suunni  elussa. Lukiolaiset 
ja Ekamin opiskelijat jatkoivat etäopetuksessa pitkälle 
kevääseen. Etäopetuksessa oleville lukiolaisille jae   in 
ateria- tai ruokatarvikepake  eja. Ruoka-annoksia jaet-
 in myös korona karanteenien takia etäopetuksessa ol-

leille koululaisille. Syyslukukauden 2021 kaikki oppilaat 
ja opiskelijat ruokailivat kouluissa. Heinäkuussa suljet-
 in ravintola Lounaslikka. Ravintola Toivelounas oli sul-

je  una koko kesäkauden.
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Kymijoen
Ravintopalvelut -konserni
Hallituksen toimintakertomus 1.1.2021 - 31.12.2021

Vähensimme punaista lihaa
sairaaloiden, asumispalveluyksiköi-

den ja erityisryhmien ruokailussa

Yksi tämän hetken vastuullisuustyön pai-
nopisteistä on punaisen lihan vähentämi-
nen. Saavu  mme vuodelle 2021 asetetun 
tavoi  een ja onnistuimme vähentämään 
punaisen lihan käy  öä  100g/hlö/vk sai-
raalaruokailussa, asumipalveluyksiköi-
den ruokailussa sekä erityisryhmien ruo-
kailussa.
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Erityisryhmien asumispalveluluilla sekä työtoiminnan alu-
eella tapahtui volyymin pienentymisiä tai toimintojen lo-
pe  amisia. Sairaaloiden osastot ovat olleet täynnä, myös 
ylipaikat käytössä sekä osastosulut ovat olleet minimissä. 
Ateriapalvelun aterioiden volyymi on pysynyt ennallaan.   

Makumaakarit Oy:n sulautumisen valmistelu emoyh  öön 
aloite   in lokakuussa 2021.

Henkilöstö 
     
Henkilöstön määrä Kymijoen Ravintopalvelut Oy:ssä vuo-
den 2021 lopussa oli 118 vakituista ja 8 määräaikaista hen-
kilöä. Vuoden aikana eläkkeelle yh  östä jäi 5 henkilöä ja 
8 henkilöä ir  sanoutui. Yh  öön vakinaiste   in 2 henkilöä 
ja palka   in uusia henkilöitä 8. Kymijoen Ravintopalvelut 
-konsernin henkilöstön määrä vuoden 2021 lopussa oli 
148 vakituista ja 16 määräaikaista henkilöä. Keski-ikä Ky-
mijoen Ravintopalvelut konsernissa oli 49 vuo  a.

Vuonna 2021 yh  ön palkat ja palkkiot kasvoivat 22 915 
euroa, 0,6 %, ja konsernin palkat ja palkkiot kasvoivat 65 
191 euroa, 1,4 %. 

Yh  öllä oli vuonna 2021 käytössä 17 toimihenkilön osalta 
tulosmi  arijärjestelmä johtamisen työkaluna. Se perustui 
konsernin kokonaistulokseen sekä jokaiselle henkilölle 
määriteltyihin omiin mi  areihin.

Yh  ön sairauspoissaolojen määrä laski merki  äväs  . Pois-
saoloja oli vuonna 2021 keskimäärin 14,9 päivää henkilöä 
kohden, kun edellisen vuoden lukema oli 20,3 päivää. 

Yh  össä toteute   in vuonna 2021 toisen kerran työhyvin-
voin  kampanja ja tämä jatkuu normaalina työhyvinvoin-
nin tekoina vuonna 2022.

Arviot merki  ävimmistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä 

Yh  ö on varautunut hoitamaan asiakkai  ensa ruokahuol-
lon kaikissa poikkeusoloissa. Jatkuvuussuunnitelma perus-
tuu kahteen eri vahinkoskenaarioon; fyysiseen vaara  lan-
teeseen ja strategiseen uhkaan. 

Merki  ävä toiminnan riski on asiakkaille aiheutetut ruoan 
välityksellä tai ruuasta aiheutuvat sairastumiset. Väl  ääk-

semme riskiä on yh  ölle laadi  u elintarviketurvallisuus-
käsikirja, joka sisältää omavalvonnan, vastuualueet, ma-
teriaalien kulun laitoksissa, henkilökunnan hygienia- ja 
omavalvontakoulutuksen, tukijärjestelmät, tuotekohtai-
set vaarojen analysoinnit (HACCP), ylläpidot ja arvioinnit 
sekä työympäristön ja ergonomian. Käsikirjaan sisältyy 
aiemmin maini  u jatkuvuussuunnitelma eri osineen. 

Yh  öllä on omaisuusvakuutukset Kotkan keskuskei   ön 
rakennuksen sekä kaikkien yh  ön omistamien koneiden 
ja lai  eiden osalta. Yh  öllä on myös keskeytys-, liiken-
ne-, matka-, etätyö-, hallinnon vastuu- ja oikeusturvava-
kuutus. 

Yh  öllä on lainaa Kuntarahoitus Oyj:ltä 5 823 536 eu-
roa Kotkan kaupungin takauksella. Lainan korkosuoja-
us alkoi 12.11.2019 nimellismäärällä 6.470.594 euroa. 
Suojausaste oli 100 % lähtö  lanteessa ja on voimassa 
12.11.2027 saakka. Korko on kiinteä. Suojaus nouda  aa 
lainan lyhennysohjelmaa eli tasalyhennykset ovat puoli-
vuosi  ain. Vuoden 2021 lainan lyhennykset on hoide  u 
normaalis  .

Elokuussa yh  ö nos   lainan 500 000 euroa Kotkan kau-
pungilta Ratamo-keskuksen kei   öinvestoin  a varten. 
Laina-aika on 15 vuo  a, pää  yen 15.5.2036. Korkomar-
ginaali 1,5 % + korkonoteeraus Pitkät Swap-korot 5v/6kk. 
Ensimmäinen korkomarginaalin tarkastus 15.5.2031 ja 
ensimmäinen lainan lyhennys marraskuussa 2022. Lai-
nan vakuudeksi anne   in Takojan  e 3 vuokraoikeuden 
kiinnitys 500 000 euron arvosta. Vakuuden pan  aukses-
ta on tehty erillinen pan  aussitoumus.

Vastuullisuus

Yh  ön vastuullisuusohjelma pohjautuu kestävään kehi-
tykseen, joka koostuu ekologisesta, sosiaalisesta ja ta-
loudellisesta vastuusta. Yh  ön vastuullisuustyö koostuu 
kolmesta vastuullisuusteemasta; vastuu ympäristöstä, 
vastuu ihmisistä ja vastuu yritystoiminnasta. Jokaiselle 
teemalle on luotu omat tavoi  eet. Painopisteet tulevil-
le vuosille vastuullisuustyössä ovat energian kulutuksen 
vähentäminen, punaisen lihan vähentäminen, ruokahä-
vikin vähentäminen ja vastuulliset hankinnat, joille kai-
kille on suunniteltu toimenpiteet ja mi  arit.

Kaikkien elintarvikkeiden
ko  maisuusaste 77,4 prosen   a

Tavoi  eenamme on huomioida ympä-
ristönäkökohdat läpi ruokatuotanto-
ketjun. Käytämme suomalaisia raaka-
aineita aina kun se on mahdollista, 
huomioiden sesonkisaatavuuden, 
sekä tuo  eiden laadun  ja sopivuuden 
tuotantoon. Kaikkien elintarvikkeiden 
ko  maisuusaste oli vuonna 2021 noin 
77,4 prosen   a. Tavoi  eemme vuodel-
le 2022 on nostaa ko  maisuusaste  a 
78 prosen   in.

Kilpailutamme meille oste  avat elin-
tarvikkeet yhteiskilpailutuksena. Ole-
malla  iviis   mukana elintarvikkeiden 
puitesopimuksen asiakastyöryhmässä, 
saamme jatkossakin tarjota asiakkail-
lemme laatu-, ravitsemus-, ja vastuul-
lisuuskriteerit täy  ävistä tuo  eista 
valmiste  ua ruokaa.  
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Yh  ö on edistänyt vastuullisuu  a myös tullessaan vali-
tuksi keväällä 2021 mukaan kolmivuo  seen Vastuulliset 
ruokapalvelut -kehitysohjelmaan, jossa luodaan uusia 
toimintamalleja kestävän ruokajärjestelmän edistämi-
seksi ja amma   kei   öiden kulutuksen päästöjen vähen-
tämiseksi. 

Kymijoen Ravintopalvelut Oy on lisäksi mukana Kotkan 
kaupungin ilmasto-ohjelman 2021 - 2030 tavoi  eiden 
edistämisessä. Yh  ölle on määritelty ilmasto-ohjelmas-
sa omat toimenpiteet ja tavoi  eet osioon ”Ilmastomyö-
täisen ruokajärjestelmän edistäminen”. 

Näkymät vuodelle 2022

Korona vaiku  aa toimintaan edelleen. Suurimpana 
konkree   sena uhkana koronaan lii  yen on uuteen 
vuoteen lähde  äessä henkilökunnan rii  ävyys. Alalla 
on jo perustekijänä työvoimapula ja kun siihen yhdiste-
tään vaikea korona  lanne, saa  aa muodostua haasteita 
palveluiden tuo  amisen suhteen. Tämä on aiheu  anut 
varautumisen täsmentämistä eri skenaarioihin peilaten.

Yh  ö siirtää Kouvolassa valmistuskei   ötoiminnan hen-
kilöstöravintoloineen uuteen Ratamo-keskukseen tou-
kokuun alussa.

Vuoden 2023 alussa yh  ölle on siirtymässä, Pyhtäätä 
lukuun o  ama  a, loput maakunnan sote-kohteet ravin-
topalveluiden osalta. Tämä lii  yy hyvinvoin  alueen syn-
tymiseen. Vuosi 2022 tulee pitämään sisällään  ukkaa 
suunni  elutyötä tähän muutokseen lii  yen.

Makumaakarit Oy:n sulautuminen emoyh  öön aloitet-
 in lokakuussa 2021 ja se on tarkoitus saada päätökseen 

1.4.2022. Sulautuminen nouda  aa normaalia tytäryh-
 ösulautumista. Sulautumiseen lii  yen Makumaakarit 

Oy vuokraa koko liiketoimintansa Kymijoen Ravintopal-
velut Oy:lle 1.1.2022 alkaen. Liiketoiminnan vuokraus 
pää  yy, kun tytäryh  ösulautuminen saadaan päätök-
seen. 

Hallitus 

Kymijoen Ravintopalveluiden hallitukseen kuuluu yh-
 öjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään 

Hallitus

Lasse Mustonen (pj.)
Päivi Sippula (varapj.)
Ma    Heikkilä
Tuija Korpela

Tehtävät ja vastuut määräytyvät ensi-
sijaises   yh  öjärjestyksen ja Suomen 
osakeyh  ölain mukaises  . Hallituksen 
tehtäviin kuuluvat mm. strategisten 
suuntaviivojen ja riskienhallinnan peri-
aa  eiden hyväksyminen ja vahvistami-
nen, vuotuisten toimintasuunnitelmien 
ja budje   en vahvistaminen sekä merkit-
tävistä investoinneista pää  äminen.

Johtoryhmä

Kari Turkia (pj.)
Kaisa Havana
Sini Hyöky
Sari Jeskanen
Jyrki Karppinen
Teija Lempinen
Anu Mikkola
Virpi Niveri
Katja Turunen
Terhi Vinnamo
Mari Ylätalo

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa 
yh  ön strategian toteu  amisessa. Joh-
toryhmä mm. seuraa liiketoiminnan kehi-
tystä, käynnistää toimia ja määri  elee 
toimintaperiaa  eet sekä mene  elytavat 
hallituksen ja toimitusjohtajan antamien 
suuntaviivojen mukaises  .

kuusi (6) jäsentä. Yh  ön toimitusjohtaja ei ole hallituk-
sen jäsen, mu  a valmistelee hallitukselle pääte  äväksi 
tuotavat asiat ja toimii asioiden esi  elijänä hallituksen 
kokouksissa.

Hallitus kokoontui 7 kertaa (Makumaakarit Oy 3 ker-
taa) vuonna 2021. Varsinainen yh  ökokous pide   in 
18.5.2021 ja ylimääräinen yh  ökokous 15.10.2021 Kot-
kassa. Yh  ön ja tytäryh  ön toimitusjohtajana on toimi-
nut Kari Turkia.

Emoyh  ön hallitus nimi  ää tytäryh  ön hallituksen. Pää-
linja on, e  ä tytäryh  ön hallituksen jäsenet ovat samat 
kuin emoyh  ön. Tytäryh  ön hallituksen tärkeimpiä teh-
täviä on huoleh  a, e  ä tytäryh  ön hallinto, kirjanpito ja 
varainhoito on järjeste  y asianmukaises   konserniorga-
nisaa  on pui  eissa ja yh  ölain vaa  musten mukaises  . 

Hallituksen jäsenet: 
Lasse Mustonen, puheenjohtaja (15.10.2021 saakka)
Tuomas Tiainen, puheenjohtaja (15.10.2021 läh  en)
Päivi Sippula, varapuheenjohtaja
Ma    Heikkilä, jäsen (15.10.2021 saakka)
An    Korjus, jäsen (15.10.2021 läh  en)
Tuija Korpela, jäsen

Tilintarkastus 

Yh  ön  lintarkastajana on toiminut BDO Audiator Oy, 
 lintarkastusyhteisö. Päävastuullisena  lintarkastajana 

on Ari Lehto.

Hallituksen esitys yh  ön tuloksen käsi  elystä

Liikevoi  o oli 193 289 euroa (v. 2020: -389 655 euroa). 
Rahoituserät olivat -129 293 euroa (v. 2020: -133 461 
euroa). Yh  ö vastaano    konserniavustusta Makumaa-
karit Oy:ltä 141 085,91 euroa (v. 2020: 127 426,32 eu-
roa). Poistoeroja kirja   in 192 053,45 euroa. Tilikaudella 
makse   in ennakkoveroja 2 449,69 euroa. Yh  ön  likau-
den tulos oli 10 578,60 euroa (v. 2020: nolla euroa).

Hallitus esi  ää, e  ä osinkoa ei jaeta ja  likauden voi  o 
kirjataan voi  o (tappio)  lille.

Ruokahävikki ak  ivisen
seurannan kohteena

Yksi tämän hetken vastuullisuustyön 
painopisteistä on ruokahävikin vä-
hentäminen. Vuoden 2021 tavoite-
asetannan mukaises   ruokahävikin 
kokonaishävikki  lauskiloista tuli olla 
maksimissaan 3,20 prosen   a. Saavu-
 mme tavoi  een, kokonaishävikiksi 
 lauskiloista kirja   in 2,22 prosen   a. 

Työ ruokahävikin vähentämiseksi jat-
kuu.
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Tavoi  eena
asiakkaiden hyvinvoin  

Vastuullisuusohjelmamme teeman 
mukaises   kannamme vastuuta ihmi-
sistä. Huolehdimme asiakkaidemme 
hyvinvoinnista tarjoamalle heille ra-
vitsemuksellises   terveellistä, hyvän 
makuista sekä näköistä ja oikein läm-
pöistä ruokaa. Asiakkaamme arvioivat 
ruoan laatuun lii  yviä asioita vuosit-
tain tehtävien laadunarvioin  en yh-
teydessä. Vuonna 2021 saavu  mme 
ruoan laadulle asetetut tavoi  eet. Työ 
ruoan laadun kehi  ämiseksi ja asiak-
kaiden hyvinvoinnin edistämiseksi on 
jatkuvaa kehitystyötä.
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               2021     2020    2019           2018                        2016   

LIIKEVAIHTO      12 154 931,86  11 773 590,35  12 697 567,36                11 350 339,97                    10 580 326,11               
        
Liiketoiminnan muut tuotot          137 507,97        122 828,72       207 560,40       107 999,38                   89 250,70        
          
Materiaalit ja palvelut        5 176 987,16     5 416 991,57    5 692 553,83   4 601 525,93                              4 230 297,65               
        
Henkilöstökulut         4 542 572,17     4 484 309,17    4 827 148,85   4 109 824,99                            4 027 807,99              
        
Poistot ja arvonalentumiset          797 812,22        810 501,16       788 818,99      777 028 ,87                   853 006,75     

Liiketoiminnan muut kulut       1 581 779,71     1 574 272,05    1 661 528,27    1 675 060,60                                 1 456 752,53              
        
LIIKEVOITTO (TAPPIO)          193 288,57       -389 654,88        -64 922,18       294 898,96   101 711,89         
        
Rahoitustuotot ja -kulut          -129 292,74       -133 461,00        -75 934,18        -84 671,69                              -120 535,70                    
         
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA         63 995,83       -523 115,88      -140 856,36       210 227,27                         -18 823,81                 
        
Poistoeron muutos         -192 053,45        395 169,76        -29 044,93        -76 116,99                   -62 128,80                
Saadut konserniavustukset         141 085,91        127 426,32       218 341,00                       0,00                              90 667,03      
        
Tilikauden verot              -2 449,69                    519,80          -9 228,21        -25 734,58                  0,00              
        
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)            10 578,60                         0,00         39 211,50       108 375,70                       9 714,42          

  

VASTAAVAA      
       2021   2020   2019   
  

Ainee  omat hyödykkeet         134 736,39      238 246,19       341 755,99    
Aineelliset hyödykkeet      6 316 988,13   6 380 930,48    7 000 073,02    
Sijoitukset yhteensä         241 173,26       241 173,26       241 173,26    
     
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ       6 692 897,78   6 860 349,93   7 583 002,27    
  
        
VAIHTUVAT VASTAAVAT        

Vaihto-omaisuus          107 222,67       117 974,75       118 063,39      
Lyhytaikaiset saamiset      2 994 723,85    2 676 557,15    2 403 017,75   
Rahat ja pankkisaamiset              9 360,54             11 768,44         18 371,19    
        
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ       3 111 307,06   2 806 300,34    2 539 452,33   
         
VASTAAVAA                      9 804 204,84   9 666 650,27                10 122 454,60                1
       
VASTATTAVAA     

OMA PÄÄOMA        

Osakepääoma           750 000,00       750 000,00       750 000,00    
Edellisten  likausien voi  o (tappio)         458 025,37       458 025,37       418 813,87    
Tilikauden voi  o (tappio)            10 578,60              0,00         39 211,50    

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ            1 218 603,97    1 208 025,37    1 208 025,37    
        
Poistoero            510 474,49        318 421,04       713 590,80    
        
VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma     5 658 620,86    5 823 536,00    5 823 536,00    
Lyhytaikainen vieras pääoma     2 416 505,52    2 316 667,86    2 377 302,43    

            
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ      8 075 126,38    8 140 203,86    8 200 838,43    
      
VASTATTAVAA        9 804 204,84    9 666 650,27  10 122 454,60  1
   

Tuloslaskelma Tase
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                          2021   2020              2019                            
  

LIIKEVAIHTO                  13 421 874,46  12 909 240,40             14 072 854,66                12 722 787,74                                 
       
Liiketoiminnan muut tuotot                                        80 790,03       118 907,95   162 442,37              63 275,14               
               
Materiaalit ja palvelut      5 098 013,57    5 326 131,41               5 525 372,66   4  617 325,11                             
        
Henkilöstökulut       5 604 297,89    5 490 334,41               6 015 518,66    5 142 679,75 
                                    
Poistot ja arvonalentumiset        797 812,22       810 501,16   788 818,99       777 028,87                        
               
Liiketoiminnan muut kulut     1 668 166,33    1 663 421,36               1 750 911,46    1 759 459,17                          
  
LIIKEVOITTO (TAPPIO)        334 374,48      -262 239,99   154 675,26       489 569,98                                      
            
Rahoitustuotot ja -kulut        -129 292,74      -133 449,57    -75 929,78        -84 679,44                                    
         
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA            205 081,74      -395 689,56      78 745,48       404 890,54                                   
              
Tilikauden ja aikaisempien  likausien verot         -2 449,69               519,80       -9 123,68          -64 493,53 
Laskennalliset verot           -38 410,69          79 033,95       -5 808,99        -15 223,40
                                    
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)       164 221,36      -316 135,81      63 812,81       325 173,61                         
     

Konsernituloslaskelma

VASTAAVAA                     2021              2020              2019  
      
PYSYVÄT VASTAAVAT       

Ainee  omat hyödykkeet         134 736,39   238 246,19   341 755,99  
Aineelliset hyödykkeet      6 316 988,13               6 380 930,48               7 000 073,02              7 
Sijoitukset yhteensä         233 173,26   233 173,26   233 173,26  
  
          
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ       6 684 897,78                 6 852 349,93               7 575 002,27               7
  
        
VAIHTUVAT VASTAAVAT        

Vaihto-omaisuus          122 409,13     126 343,59   128 314,15  
Lyhytaikaiset saamiset      3 327 533,32               2 992 981,27               2 721 225,41               2
Rahat ja pankkisaamiset             9 360,54          11 768,44     18 371,19  

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ       3 459 302,99               3 131 093,30               2 867 910,75               3
            
VASTAAVAA                   10 144 200,77               9 983 443,23             10 442 913,02             10

     
VASTATTAVAA     

OMA PÄÄOMA        

Osakepääoma          750 000,00   750 000,00   750 000,00   
Edellisten  likausien voi  o (tappio)        922 442,40               1 238 578,21               1 174 765,40   
Tilikauden voi  o (tappio)         164 221,36  -316 135,81      63 812,81   

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ        1 836 663,76               1 672 442,40               1 988 578,21               1
        
       
        
VIERAS PÄÄOMA        

Pitkäaikainen vieras pääoma     5 760 715,76               5 887 220,21               5 966 254,16               6
Lyhytaikainen vieras pääoma     2 546 821,25               2 423 780,62               2 488 080,65               2
            
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ     8 307 537,01               8 311 000,83               8 454 334,81               8
        
VASTATTAVAA     10 144 200,77               9 983 443,23             10 442 913,02             10
         

Konsernitase
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Hyvinvointia
rav

inn
os

t vinvointiaravinnosta-

      2021  2020  2019  2018 2017    

Liikevoi  o, €     193 289  -389 655  -64 922  294 899  502 852     
Liikevoi  o, %     1,6  -3,3  -0,5  2,60  4,61      
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä  126  130  137  150  130      
Palkkasumma     3 812 831 3 789 916 4 087 000 3 454 458 3 318 787   

   
Toiminnan laajuus ja kanna  avuus    
Liikevaihto, €     12 154 932 11 773 590 12 697 567 11 350 340 10 904 363   
Taseen loppusumma    9 804 205 9 666 650 10 122 455 10 492 626 10 707 899   
Käy  ökate, %     8,1  3,5  5,6  9,4  10,9      
Ne  otulos, %     0,5  -4,4  -1,2  1,6  3,3     
Sijoitetun pääoman tuo  o, %   2,4  -4,7  -0,7  3,2  5,3      
Oman pääoman tuo  o, %    3,8  -30,3  -7,9  10,5  24,5      

Maksuvalmius   
Quick ra  o     1,24  1,16  1,02  1,19  1,20      
Current ra  o     1,29  1,21  1,07  1,25  1,25      

  
Vakavaraisuus   
Omavaraisuusaste, %    18  16  19  18  16      
Rahoitustulos (1000 €)    859  288  639  962  1061     

Tuo  avuus   
Liikevaihto/henkilö (1000 €)   96  91  93  76  84      
Jalostusarvo/henkilö (1000 €)   43,92  37,73  40,52  34,55  39,94      
Jalostusarvo/henkilöstökulut (1000 €)  1,22  1,09  1,15  1,26  1,30      
Henkilöstökulut/henkilö(1000 €)   36,05  34,49  35,23  27,40  30,70     

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Taloudelliset
tunnusluvut

Kymijoen Ravintopalvelut -konserni
      2021  2020  2019  2017  

Liikevoi  o, €     334 374  -262 240  154 675  489 570  
Liikevoi  o, %     2,5  -2,0  1,1  3,9  
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä  164  166  179  190  
Palkkasumma     4 715 930 4 650 738 5 102 325 4 329 461 

   
Toiminnan laajuus ja kanna  avuus    
Liikevaihto, €     13 421 874 12 909 240 14 072 855 12 722 788 
Taseen loppusumma    10 144 201 9 983 443 10 442 913 10 877 576 
Käy  ökate, %     8,4  4,2  6,6  10,0  
Ne  otulos, %     1,5  -3,0  0,5  2,7  
Sijoitetun pääoman tuo  o, %   4,1  -3,2  1,8  5,3  
Oman pääoman tuo  o, %    11,5  -21,6  3,6  19,3  
   
Maksuvalmius   
Quick ra  o     1,31  1,24  1,10  1,26  
Current ra  o     1,36  1,29  1,15  1,32  

  
Vakavaraisuus   
Omavaraisuusaste, %    18  17  19  18  
Rahoitustulos (1000 €)    962  494  853  1 117  

Tuo  avuus   
Liikevaihto/henkilö (1000 €)   82  78  79  67  
Jalostusarvo/henkilö (1000 €)   41,08  36,38  38,88  33,73  
Jalostusarvo/henkilöstökulut (1000 €)  1,20  1,10  1,16  1,25  
Henkilöstökulut/henkilö(1000 €)   34,17  33,07  33,61  27,07  
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KYMIJOEN RAVINTOPALVELUT OY
TAKOJANTIE 3, 48220 KOTKA  I  040 124 3320  I  etunimi.sukunimi@makunne.fi   I  WWW.MAKUNNE.FI

Ota meidät seurantaan!

mailto:etunimi.sukunimi@makunne.fi
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