Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy

Vuosikertomus 2021

Kuva: Jukka Turta kuuntelee Kärpäsen koulun oppilaiden palautteita.
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Vuoden aikaiset tapahtumat
Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden vuoteen 2021 vaikutti
asiakkaiden vahva osallistaminen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä ekologisuuden ja vastuullisuuden osa-alueilla. Lahti ympäristöpääkaupunkina, Lahti
Green Capital 2021 antoi tähän hyvät lähtökohdat.
Toimintaympäristö muuttui nopeasti koronapandemiasta johtuen. Yhtiö onnistui haasteiden keskellä hoitamaan asiakkaiden muuttuneet palvelutarpeet hyvin,
nopealla aikataululla.
Henkilöstön saatavuudessa oli haasteita. Pula keittiöhenkilöstöstä koski koko Suomea, sillä koronarajoitusten myötä ravintoloiden sulkeutuessa, keittiötyöntekijät
hakeutuivat muille aloille töihin.
Yrityksen toimintapohjaa laajennettiin ja Ateriapalvelujen tytäryhtiö, Ateriasisko oy, merkittiin kaupparekisteriin 22.1.2021. Yhtiö aloitti varsinaisen toimintansa
1.4.2021. Tytäryhtiö tuottaa palveluita myös yksityisille
toimijoille.

Monitoimitalot Rakokiven Loisto ja Kivimaan
Aarre aloittivat toimintansa syksyllä 2021.
Toinen yhtiön omistajista, Päijät-Hämeen
Hyvinvointikuntayhtymä kilpailutti ateriapalvelutoimintansa. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut ei menestynyt kilpailutuksessa. Yhtiö joutui aloittamaan
YT-neuvottelut tilanteesta johtuen ja toimintaa
sopeutettiin muuttuvien olosuhteiden mukaisiksi.
Kuntavaalit toivat muutoksia hallituksen kokoonpanoon, vanha hallitus piti viimeisen kokouksensa 18.8. ja uusi hallitus nimettiin 10.9.2021.
Loppuvuodesta hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Francis McCarron hallituksesta eronneen
puheenjohtaja Raimo Kiljusen tilalle.
Maarit Tuomala-Nikkanen
palvelujohtaja, toimitusjohtajan sijainen
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy

Kuva: Maarit Tuomala-Nikkanen ja syksyn satoa.
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Maukasta arkea koko maakuntaan
Tarjoamme ateriapalveluita kunnille, kuntayhtymille,
muille yhteisöille ja yrityksille sekä yksityisille henkilöille. Maistuvaa ruokaamme tarjoillaan kouluissa,
päiväkodeissa, monitoimitaloissa ja henkilöstöravintoloissa. Suunnittelemme ateriat asiakasryhmän
tarpeen mukaisesti.
Huolehdimme, että yksilöllisetkin ruokavaliot
täyttävät ravitsemukselliset vaatimukset.
Toimintamme johtotähtenä on visio: Herkullista arkea maakunnan halutuimmasta keittiöstä.
Visiota työstetään systemaattisesti todeksi jokaisena
työpäivänä.
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy on Lahti-konsernin tytäryhtiö. Yhtiö aloitti liiketoimintansa
1.5.2017. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n omista-

vat Lahden kaupunki, jonka omistusosuus on
56,9 %, ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
43,1 % osuudella. Yhtiö noudattaa hankintalain sidosyksikköaseman säilyttämiselle asetettuja ehtoja.
Yhtiön toimintaa harjoitetaan pääosin asiakasomistajilta vuokratuissa keittiö- ja tarjoilutiloissa.
Henkilöstömäärä laski edellisiin vuosiin verrattuna tuotannollisen toiminnan keskittyessä suuriin
valmistusyksiköihin.
Vuoden 2021 aikana poikkeusolosuhteet
vaikuttivat toimintaamme. Koronapandemian
aiheuttamat turvatoimet aiheuttivat merkittäviä
muutoksia henkilöstön työskentelyolosuhteisiin,
työvarusteisiin ja palveluprosesseihin.

Kuva: Kärpäsen koulun oppilaita testaamassa uusia kouluruokia.

2021 AVAINLUVUT MILJOONAA EUROA:
LIIKEVOITTO

0,3
(2020 0,1

LIIKEVAIHTO

10,3

25,3
)

(2020 24,9
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HENKILÖSTÖKULUT

)

(2020 10,8

VUOKRATYÖVOIMA

0,6
)

(2020 0,4

)

LIIKETILOJENVUOKRAT

3,5
(2020 3,4

)
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ISO 9001:2015 laatujärjestelmän
sertifiointi 2021
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut aloitti laatujärjestelmän
rakentamisen vuoden 2020 puolella ja kesällä 2021 meille
myönnettiin ISO 9001:2015 sertifikaatti. Sertifiointi toteutettiin keväällä 2021 hallinnossa ja kahdeksassa eri toimintatyyppisessä keittiössä, joista osa osallistui auditointiin.
ISO 9001:2015 on johtamisjärjestelmä ja sen mukaisesti aloitimme säännölliset johdonkatselmukset, joiden
tarkoituksena on tuoda tulokset toiminnasta johdon
päätöksien ja toimenpiteiden tueksi.
Sertifioidun laatujärjestelmän avulla varmistamme, että johtamisjärjestelmämme ja prosessimme ovat
tehokkaita ja että toimintamme vastaa asiakkaiden sekä
sidosryhmien odotuksiin ja tukee jatkuvaa kehittämistä.
Asiakas on entistä paremmin nostettu palvelujen
kehittämisen keskiöön. Laadun toteutumisen varmistamiseksi toteutamme sisäisiä ja ulkoisia auditointeja, olemme
kehittäneet asiakaspalautejärjestelmää, sekä laatupoikkeamien käsittelyä toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi.
Vahvistettu laatupolitiikka tukee yhtiön strategiaa,
jossa vastuullinen, turvallinen, ravitsemuksellinen ja maukas ruoka sekä tyytyväiset asiakkaat ovat avainasemassa.
Ateriat ja palvelut tuotetaan lainsäädännön ja viranomaisten vaatimusten sekä asiakkaiden odotusten mukaisesti.
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut haluaa uudistua
jatkuvasti ja vastata muuttuviin asiakastarpeisiin kilpailukykyisillä tuotteilla ja palveluilla, ajan hengessä. Laatupolitiikassa painotetaan myös yhtiön kustannustehokkuuden
lisäämistä ja henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä.
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut vuosikertomus 2021

Koko henkilöstöä kannustetaan osallistumaan toiminnan kehittämiseen uudella aloitejärjestelmällä.
Vuodelle 2021 oli asetettu tavoitteeksi vähintään 30
henkilöstön tekemää aloitetta. Tavoite saavutettiin, sillä
aloitteita vastaanotettiin kaiken kaikkiaan 33 kpl (20 kpl
v. 2020).
Potentiaaliset aloitteet vietiin jatkokehiteltäviksi ja
parhaat aloitteet palkittiin. Palkittuja aloitteita oli 4 kpl
vuonna 2021. Niiden aiheet liittyivät laatujärjestelmään,
ruokalistaan, kylmävalmistuksen palautteiden käsittelyyn
sekä työhyvinvointilahjoihin.
Palkituista aloitteista tiedotettiin koko henkilöstöä
intranetissa.
Kuva: Tuulia Pelli ja Marja Schildt kaupungintalon edessä 2021

Kaavio: Henkilöstön tekemien aloitteiden kehitys.

Kaavio: Aloitteiden määrä aiheittain 2021.
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Ruoka-askel -hanke
Lahden kaupungin varhaiskasvatus on mukana Ruoka-askel -hankkeessa yhdessä 3 muun kunnan kanssa
(Ilmajoki, Kauhajoki ja Kauhava).
Ruoka-askel-tutkimusta toteuttaa Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL) yhdessä Helsingin yliopiston
(ravitsemustiede ja yhteiskuntapolitiikka), Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Laurea-ammattikorkeakoulun
kanssa.
Palvelun tuottajana Päijät-Hämeen Ateriapalvelut
on mukana toteuttamassa hanketta.
Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävän
ruokajärjestelmän toimintamalli, joka tukee lasten
terveellistä ruokavaliota ja vähentää ruokajärjestelmän
ilmastovaikutuksia varhaiskasvatuksessa.
Hanke alkoi syksyllä 2021 suunnitelulla ja
käynnistyi helmi- maaliskuun vaihteessa 2022. Hanke
kestää vuoden 2022 loppuun saakka.
Tutkimukseen on arvottu mukaan 8 koepäiväkotia ja 8 verrokkipäiväkotia.

TUTKIMUKSEEN VALITUT PÄIVÄKODIT
Koepäiväkodit eli interventiopäiväkodit (oma ruokalista):
Jalkarannan päiväkoti
Humpulan päiväkoti
Herrasmannin päiväkoti (myös Kunnasmanni)
Rakokiven päiväkoti
Riihelän päiväkoti
Tenava-Tonttilan päiväkoti
Launeen päiväkoti
Kytölän päiväkoti
Kontrollipäiväkodit eli verrokkipäiväkodit (perusruokalista):
Kariston päiväkoti
Villa Piiparin päiväkoti
Metsäkankaan päiväkoti
Lähteen päiväkoti
Villähteen päiväkoti
Sipuran päiväkoti
Mukkulan päiväkoti

Kuva: Mukkulan päiväkodin lapsia ruokailemassa.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut vuosikertomus 2021
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Kaavio: Ruoka-askel -hankeen totteutus valituissa lahtelaisissa päiväkodeissa.
Koepäiväkotien sekaruokalistaa on muutettu ilmastoystävällisemmäksi ja terveellisemmäksi, ruokalistalle on lisätty kasvispainotteisia ruokia, palkokasveja ja vähennetty punaista lihaa ja lihavalmisteita sisältäviä ruokia myös maidon käyttöä kohtuullistettu.
Tavoitteena on lisätä ruokalistalle myös kestäviä kalalajeja (WWF:n
Kalaoppaan vihreät kalat). Verrokkipäiväkotien ruokalistalle kyseisiä muutoksia ei ole tehty.
Hankkeen alussa, puolivälissä ja lopussa tutkimukseen mukaan ilmoittautuneilta lapsilta otetaan verikokeita ja niitä verrataan
verrokkipäiväkotien lasten verikokeiden tuloksiin.
Tutkimuksessa mitataan myös ruokahävikkiä sekä koe- että
verrokkipäiväkodeissa.

LAHDEN PÄIVÄKODIT
16 päiväkotia mukana Ruoka-askeleessa
Muut päiväkodit
Koepäiväkodit

Verrokkipäiväkodit

Sekaruokalista

Sekaruokalista

Sekaruokalista

Kasvisruokalista

Kasvisruokalista

Kasvisruokalista

Punaisen lihan ja lihavalmisteiden
osuudet vähenevät.
Palkokasvien osuus lisääntyy.
Kestävien kalalajien osuus
lisääntyy.
Vihannesten, juuresten,
hedelmien ja marjojen osuus
lisääntyy.
Maidon osuutta kohtuullistetaan.

Voidaan tarjota kaikille.
Maidon osuus pysyy
kohtuullisena
Palkokasvien osuuksia lisätään

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut vuosikertomus 2021

Pidetään mahdollisimman
samankaltaisena lihan, kalan,
maidon ja kasvisten osuuksien
suhteen kuin ennen Ruoka-askel hanketta.

Kasvisruokaa tarjotaan vain
tilanneille, kuten aiemmin.
Tarjoilu kaikille lapsille voi
alkaa aikaisintaan 2023

Jatkavat normaaliin tapaan.
Ei mitään rajoituksia muutoksille.

Päiväkodit päättävät itse,
alkavatko tarjoamaan kaikille
vai vain tilanneille.
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Alueellista Ilmastoyhteistyötä
ATERIAPALVELUJEN OSALTA
ILMASTOKUMPPANUUS-TAVOITTEET OVAT
SEURAAVAT:

YHTEISTYÖSSÄ ILMASTOYSTÄVÄLLISIÄ MUUTOKSIA
Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä allekirjoittivat 20.4.21 ilmastokumppanuus-sitoumuksen, jossa Ateriapalvelut
oli mukana. Ilmastoyhteistyötä tehtiin yhteistyössä kuntoutussairaala Jalmarin geriatrisen
osaamiskeskuksen ja Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelujen kanssa. Ilmastokumppanuuden
myötä kuntoutussairaala Jalmarin toiminnassa
tehtiin ympäristökuormaa ja kasvihuonepäästöjä vähentäviä muutoksia.
Muutoksille asetettiin mitattavat tavoitteet ja muutosten on tarkoitus olla pysyviä.
Toimenpiteisiin sisältyi muun muassa biojätteen, vedenkulutuksen, sähkön ja likapyykin
vähentämistä, jätteiden lajittelun tehostamista
sekä kasvisruokavaihtoehtojen lisäämistä.

• Biojätteen määrän vähentäminen kuntoutuskeskus Jalmarin osastoilla
• Biojätteen määrän vähentäminen kuntoutuskeskus Jalmarin henkilöstöravintola Deliketissä
• Kasvisruokavaihtoehto toisena ruokavaihtoehtona kuntoutuskeskus Jalmarin osastoilla

Kaavio: Ympäristökaupunkiyhteistyön teemat.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut vuosikertomus 2021

Ruokahävikin määrää saatiin hankkeen
aikana vähennettyä jopa 30g/asiakas/päivä.
Vähennys on merkittävä, päivätasolla se tarkoitti
jopa lähes 20kg /päivä.
Kuntoutuskeskus Jalmarin henkilöstöravintola Deliketissä asiakkat lähtivät hienosti mukaan
vähentämään ruokahävikkiä. Asiakkaiden lautashävikki seurantajaksolla putosi jopa 13g/hlö/
päivä. Asiakkaiden lautaselta jäi seurantajaksolla
vain noin margariininapillinen, 6g, biojätettä/
hlö/päivä.
Lahden seudun ympäristöviikolla Ateriapalvelut tarjosi kuntoutussairaala Jalmarin potilaille
mahdollisuuden kasvisruokavaihtoehtoon toisena lounasvaihtoehtona. Kasvisruokavaihtoehdoista pyydettiin asiakkailta palautetta. Saatu
palaute oli pääosin positiivista, kokeilu otettiin
hyvin vastaan ja sille toivottiin jatkoa.
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Ateriapalveluiden henkilökunta
sai kiitosta asiakaskyselyssä
Maaliskuussa, 9. - 26.3.2021, toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn Lahden kaupungin koulujen ja päiväkotien
henkilökunnalle. Vastauksia saatiin yhteensä 387 kappaletta. Vastausten keskiarvo oli 3,3 arvoasteikoilla 1 - 5,
viiden ollessa erittäin hyvä. Henkilökunnan ystävällisyys
ja palvelualttius saivat erinomaisen arvosanan. ”Meidän
keittiöllemme iso kiitos siitä, että ruoka riittää aina.
Ruoat ovat kauniisti esillä ja huomioidaan mahtavasti
erityisruokavaliot. Kiitos kaikesta, henkilökunta aivan
ihanaa!!”
Eniten kritiikkiä sai ruoan maku ja ruokalistan yksipuolisuus. Vastaajat toivoivat enemmän
”kotitekoisia” ja terveellisempiä ruokavaihtoehtoja,
esim. täysjyvätuotteita ja kasvisruokavaihtoehtoja.
Koulujen puuropäiviin toivottiin vaihtoehtoja. Päiväkotien henkilökunta toivoi salaatteihin vaihtelua,
pähkinöitä ja siemeniä lisukkeiksi. Kiitosta annettiin
koulujen komponenttisalaattipöydästä.
Kyselyn pohjalta muun muassa ruokalistan vaihtuvuuteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota,
seka- ja kasvisruokien reseptiikkaa on kehitetty ja uusia
reseptejä maistellaan makuraadeissa yhdessä asiakkaiden kanssa. Koulujen puuropäivinä on tarjolla toista
ruokavaihtoehtoa, ja päiväkodeissa salaatit ovat tarjolla
komponenteittain, koulujen tavoin.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut vuosikertomus 2021

Koulussa päivittäin
ruokailevien
terveisiä Ateriapalveluille

Päiväkodissa päivittäin
ruokailevien
terveisiä Ateriapalveluille
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Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n HALLITUS
Hallituksen jäsenet viime vuoden lopulla olivat:
Francis McCarron, puheenjohtaja
Marjut Hakala, varapuheenjohtaja
Juha Ilmoniemi
Timo Louna
Antti Niemi
Sari Lahti
Sanna Haarala, konserniohjauksen asiantuntija
Tuulia Pelli, toimitusjohtaja
Tuija Peränen, hallintojohtaja
Kaija Nieminen, sihteeri

Kuva: Hallitus neuvotteluhuone Kanelin pöydän ääressä.
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut vuosikertomus 2021
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Toimintakertomus 1.1. – 31.12.2021
YLEISTÄ
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy on perustettu vuonna 2017
Lahden kaupungin taseyksikkönä harjoittaman toiminnan yhtiöittämiseksi. Toiminta käynnistyi 1.5.2017. Enemmistön yhtiön
osakkeista omistaa Lahden kaupunki (56,9 %) ja toinen yhtiön
omistaja on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (43,1 %).
Yhtiö on Lahden kaupungin tytäryhtiö ja noudattaa Lahti-konsernin konserniohjeistuksia.
Yhtiö tuottaa ja järjestää ateriapalveluita kunnille,
kuntayhtymille, muille yhteisöille ja yrityksille sekä yksityisille
henkilöille. Tämä tapahtuu valmistamalla, toimittamalla ja tarjoilemalla valmiita aterioita, pitämällä henkilöstöravintoloita,
kahviloita ja kanttiineja sekä harjoittamalla pitopalvelua. Yhtiö
noudattaa hankintalain sidosyksikköaseman säilyttämiselle
asetettuja ehtoja.
Yhtiön strategiakauden 2017–2023 taloudelliset tavoitteet ovat
— positiivinen nettotulos strategiakaudella keskimäärin
— sijoitetun pääoman tuotto 5 %
— vuodelle 2021 liikevaihto 26,60 miljoonaa €.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut vuosikertomus 2021

TULOS JA TALOUDELLINEN TILANNE
Yhtiö tavoitteli 7 %:n kasvua vuoden 2020 toteutuneeseen
liikevaihtoon nähden ja saavutti 25,32 miljoonaa €. Prosentuaalinen kasvu jäi 1,7 %:iin ja oli 0,40 miljoonaa €. Ulkoisen myynnin sopimukset siirrettiin tytäryhtiö Ateriasiskon
tarjoamiksi palveluiksi huhtikuusta alkaen, mikä vaikutti
liikevaihdon kasvulukuun. Tilikauden liikevoitto parani
ja oli 349 601 € ja voittoa kertyi 262 597 €. Koronapandemia vaikutti nyt toista vuotta perättäin liiketoimintaan.
Vaikutukset tuntuivat peruskoulujen ja lukioiden ruokailijamäärissä ja merkittävässä määrin henkilöstöravintola- ja
sairaalakahvilatoiminnassa. Toiminnassa noudatettiin
valtakunnallisia ja alueellisia rajoituksia.
Henkilöstökulut olivat 10,31 miljoonaa €. Vuokratyövoiman käyttöä lisättiin suunnitellusti koronatilanteen
hallinnan varmistamiseksi. Materiaali- ja palvelukulut
olivat 9,09 miljoonaa €, .
Yhtiön toimintaa harjoitetaan pääosin asiakasomistajilta vuokratuissa keittiö- ja tarjoilutiloissa. Yhtiön tilavuokrat olivat 3,53 miljoonaa €. Vanhoista koulu- ja päiväkotirakennuksista sekä väistötiloista on siirrytty toimimaan
uusien monitoimitalojen yhteyteen. Rakentamiskustannukset näkyvät ateriayhtiössa nousseina tilavuokrina.

Yhtiö on suunnitelmallisesti lyhentänyt pitkäaikaisia lainojaan ja
lainamäärä on tilinpäätöshetkellä 0,25 miljoonaa €. Lainat ovat oman
pääoman ehtoista lainaa yhtiön omistajilta ja ne ovat eräpäivättömät.
Lainan korko on 12 kuukauden euribor + 5,05 % 31.12.2022 asti ja
1.1.2023 alkaen korkomarginaali nousee 7 %:iin.
Taulukko 1, Tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta
Talouden tunnusluvut		

2021

2020

2019

Liikevaihto, miljoonaa €		

25,3

24,9

27,4

Liikevoitto/-tappio, miljoonaa €

0,3

0.1

0,1

Liikevoittoprosentti			

1,38

0,42

2,52

Omavaraisuusaste			

19,8 %

12,8%

10,0%

Oman pääoman tuotto		

42,8%

14,9%

443,9%

Quick ratio			

1,20

1,19

1,16

Henkilöstömäärä keskimäärin

294

328

358

Henkilöstökulut tilikaudella,
miljoonaa €			

10,3

10,8

11,7
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YHTIÖN OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKAAT
Yhtiön osakepääoman muodostaa 1 000 nimellisarvoltaan
10,00 €:n osaketta. Lahden kaupungilla on 569 ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymällä 431 osaketta. Jokainen osake
oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.
YHTIÖN HALLITUS, TOIMIVA JOHTO JA
TILINTARKASTAJAT
Kuntavaalivuosi 2021 toi muutoksia yhtiön hallituksen
kokoonpanoon. Hallituksessa toimivat ajalla 1.1. 2021 –
10.9.2021 puheenjohtajana Juhani Jokelainen ja varapuheenjohtajana Maritta Vuorinen ja muina jäseninä Timo Louna,
Antti Niemi, Tarja Tornio ja Emmanouil Tsesmelis.
Hallitus aloitti 11.9.2021 uudistuneella kokoonpanolla:
puheenjohtajana Raimo Kiljunen 4.11.2021 asti ja Francis McCarron 5.11.2021 alkaen, varapuheenjohtajana Marjut Hakala
ja muina jäseninä Juha Ilmoniemi, Antti Niemi, Sari Lahti ja
Timo Louna.
Kaupungin asiantuntijaedustajana kokouksissa puhe- ja
läsnäolo-oikeudella toimi konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala. Esittelijänä kokouksissa toimi toimitusjohtaja Tuulia
Pelli, asiantuntijana hallintojohtaja Tuija Peränen ja sihteerinä
hallintosihteeri Kaija Nieminen. Hallitus kokoontui tilikaudella 13 kertaa. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2021 ja
ylimääräinen yhtiökokous 10.9.2021.
Yhtiön toimitusjohtajana toimi Tuulia Pelli. Johtotiimissä
toimivat toimitusjohtajan lisäksi hallintojohtaja, palvelujohtaja
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ja pysyvänä asiantuntijana henkilöstöpäällikkö. Tilintarkastajana toimi Tilintarkastusyhteisö TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jukka Vuorio.
HENKILÖSTÖ
Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden henkilöstömäärä vuonna
2021 oli suurimmillaan tammikuun lopussa, 317 työntekijää
ja pienimmillään joulukuun lopussa, 258 työntekijää.
Henkilöstöstä vakinaisten osuus oli 89 %. Kokoaikaisen
henkilöstön osuus oli 87 % (tilanne 31.12.2021).
Henkilökunnan keski-ikä on 50,67 vuotta.
Kaavio 1, Henkilöstön määrä Päijät-Hämeen Ateriapalveluissa
vuoden viimeisenä päivänä 2019-2021

Tekijät

Hallitus ja
johtoryhmä

Toimintakertomus ja
tilinpäätös 2021

Vuonna 2021 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
kilpailutti sote-ateriapalvelut ja kahviotoiminnot. Päijät-Hämeen
Ateriapalvelut osallistui molempiin kilpailutuksiin, mutta voitto
meni Attendolle ja ISS Palveluille. Loppuvuosi 2021 meni tiiviisti
keittiö- ja kahviohenkilöstön liikkeenluovutusneuvotteluissa uusien
palveluntuottajien kanssa. Uusille palveluntuottajille siirtyi vuodenvaihteessa ja alkuvuodesta 2022 vajaat 60 työntekijää vanhoina
työntekijöinä.
Sote-palvelutuotannon päättyminen johti tuotannollisin
ja taloudellisin perustein tehtyihin irtisanomisiin etenkin niissä
kohteissa, joissa henkilöstön liikkeenluovutus ei ollut mahdollista.
Työntekijöitä saatiin sijoitettua myös muihin Päijät-Hämeen Ateriapalvelut -konsernin työpisteisiin.
Palkat ja palkkiot on eritelty liitetiedoissa. Yhtiöllä ei ole
tulospalkkiojärjestelmää.
Henkilöstön aloitejärjestelmä tuotti vuonna 2021 kaiken
kaikkiaan 33 kehitysideaa (20 kpl v. 2020). Potentiaaliset aloitteet
vietiin jatkokehiteltäviksi ja parhaat aloitteet palkittiin.
Henkilöstön koulutusta toteutui yhtiössä keskimäärin 0,9
päivää/työntekijä (0,75 päivää/työntekijä v. 2020). Jo toistamiseen
jouduttiin perumaan koko henkilöstön perinteiset koulutuspäivät
koronapandemian jatkuessa.
Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin maaliskuussa.
Työhyvinvoinnin kokonaisarvosana oli hieman laskenut edelliseen
kyselyyn verrattuna (3,71 v. 2021, 3,94 v. 2019), ollen kuitenkin
paremmalla tasolla kuin mitä muutosten myllerryksessä oli ennakoitu.
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OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN AIKANA JA SEN
PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Yhtiörakenne uudistui, kun Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden
kokonaan omistama tytäryhtiö aloitti toimintansa Ateriasisko
oy nimisenä yhtiönä 1. huhtikuuta 2021. Emoyhtiöstä siirtyi
kaksi toimintayksikköä Ateriasiskoon ja liikkeenluovutuksella 4
työntekijää vuoden aikana.
Koronapandemia varjosti toimintaa koko toimintakauden, mihin yhtiön johto reagoi sopeuttamistoimin vaikutusten
minimoimiseksi.
Yhtiön vastuullisuussuunnitelmassa vuosille 2020 -2023
korostuvat taloudellisen-, sosiaalisen- ja ympäristövastuun
teemat. Toimenpiteinä jatketaan muun muassa ruokahävikin
vähentämisohjelmaa kouluissa ja päiväkodeissa. Laajalti käytössä olevan Hukka-hävikkiohjelmiston avulla kyetään vähentämään hävikkiruokaa ja pienentämään ruoan hiilijalanjälkeä
viestinnän, mittaamisen sekä neuvonnan avulla. Tavara- ja
palveluhankintoja suunnattiin toimintakauden aikana 3,11 milj.
€ alueellisille toimijoille.
Laatutyö on toteutettu yhtiössä ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmän mukaisena ja yhtiölle myönnettiin laatusertifikaatti kesäkuussa 2021.
Yhtiön omistuspohjan laajetumiselle luotiin edellytykset,
kun omistajatahot linjasivat, että omistuspohjaa voidaan laajentaa sellaisille tahoille, joille sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.
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ASIAKKUUS
Asiakkaiden kuuleminen ja eri asiakasryhmien tarpeiden
huomioiminen on tärkeä osa arkea. Toimintakauden aikana
toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle sekä päiväkotien lapsille. Molempien
asiakasryhmien tyytyväisyys nousi edellisen vuoden kyselyihin
verrattuna. Yhtiö kehittää ruokalistaa ja panostaa tuotekehitykseen tavoitteenaan maittava ruoka.
ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Koronapandemia uusine virusmuunnoksineen varjostaa
edelleen vuotta 2022. Asiakaskunnassa ilmenevät tartunnat ja
mahdollset rajoitukset näkyvät suoraan ruokailijamäärissä.
Yhtiö jatkaa toiminnan kehittämistä koulu- ja päiväkotiruokailussa ja tuo muun muassa modernit mobiilikassat
kouluihin välipalamyynnin asiointia helpottamaan.
Vuoden vaihteessa ryhdyttiin uudistamaan konserni- ja
yhtiötasoista strategiaa. Ateriapalveluja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut tarjoaa lähtökohtaisesti omistaja-asiakkailleen ja
Ateriasisko oy muille asiakkaille.
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Hallitus ja
johtoryhmä

Toimintakertomus ja
tilinpäätös 2021

Yhtiön hallitus arvioi vuosittain riskien tasoa ja riskien hallitsemiseksi suunniteltuja käytännön toimenpiteitä.
HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ
Hallitus esittää, että tilikauden voitto, 262 597,21 €, kirjataan
voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia.

RISKIENHALLINTA
Merkittävin riski on liikevaihdon lasku hävityistä kilpailutuksista johtuen. Yhtiö jatkaa sopeuttamistoimia vuoden 2022
aikana. Operatiiviset riskit kohdistuvat raaka-aineiden toimintavarmuuteen ja hintamuutosten hallintaan, elintarvikkeiden
turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen.
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Vastuullisuus

TULOSLASKELMA			
1.1.-31.12.2021			
						
LIIKEVAIHTO						
25 326 285,47
Liiketoiminnan muut tuotot				
101 940,74
Materiaalit ja palvelut
-9 030 877,02			
		 Varaston muutos (lisäys)					
		 Varaston muutos (vähennys)		
-57 649,00
									
-9 088 526,02
Henkilöstökulut						
		 Palkat ja palkkiot			
-8 532 595,51			
		 Henkilösivukulut					
		
Eläkekulut				
-1 454 094,69			
		
Muut henkilösivukulut		
-323 414,23
-10 310 104,43
							
Poistot ja arvonalentumiset						
		 Suunnitelman mukaiset poistot				
-86 234,42
							
Liiketoiminnan muut kulut				
-5 593 760,05
							
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)					
349 601,29
							
Rahoitustuotot ja -kulut						
		 Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä
8,35			
Korkotuotot muilta			
280,09			
		 Korkokulut saman konsernin yrityksille
-15 573,62			
		 Korkokulut muille			
-5,76
-15 290,94
							
VOITTO ( TAPPIO) ENNEN 							
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA				
334 310,35
							
Tuloverot							
		 Tilikauden verot					
-71 713,14
							
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)				
262 597,21
							
							
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut vuosikertomus 2021
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TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2020						
		
LIIKEVAIHTO						
24 908 244,86		
			 Liiketoiminnan muut tuotot				
91 272,13		
			 Materiaalit ja palvelut			
-8 376 746,35				
				 Varaston muutos (lisäys)							
				 Varaston muutos (vähennys)		
-48 184,00
											
-8 424 930,35
			 Henkilöstökulut								
				 Palkat ja palkkiot			
-8 979 480,47			
				 Henkilösivukulut								
					 Eläkekulut			
-1 525 827,58				
		
		 Muut henkilösivukulut		
-297 828,02
-10 803 136,07		
												
			
Poistot ja arvonalentumiset								
				 Suunnitelman mukaiset poistot				
-64 624,50		
												
			 Liiketoiminnan muut kulut				
-5 602 738,89		
												
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)					
104 087,18		
												
			
Rahoitustuotot ja -kulut								
				 Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä
136,34				
Korkotuotot muilta			
2 261,28				
				 Korkokulut saman konsernin yrityksille
-26 055,96				
				 Korkokulut muille			
1 240,46
-22 417,88		
												
VOITTO ( TAPPIO) ENNEN 									
		TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA				
81 669,30		
												
Tuloverot									
				 Tilikauden verot					
-14 716,04		
												
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)				
66 953,26		
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31.12.2021
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tilinpäätös 2021

31.12.2020

						
				 						
						
PYSYVÄT VASTAAVAT
			
57 567,90					
		Aineettomat hyödykkeet
42 129,74		
235 607,93					
		Aineelliset hyödykkeet
221 269,88		
		Sijoitukset
102 500,00		
0,00					
						
					
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
365 899,62
			 293 175,83			
					
						
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
						
		Vaihto-omaisuus			
						
		 Aineet ja tarvikkeet
101 662,00		
147 044,00					
		 Valmiit tuotteet
745,00
102 407,00
13 012,00		 160 056,00			
					
						
		Lyhytaikaiset saamiset			
						
		 Myyntisaamiset
25 222,94		
53 776,42					
		 Saamiset saman konsernin yrityksiltä
3 119 079,67		
3 143 291,75					
		 Muut saamiset
15 833,79		
17 044,03					
		 Siirtosaamiset
130 946,63 3 291 083,03
97 159,46		3 311 271,66			
					
						
		Rahat ja pankkisaamiset		
9 280,87
			 10 800,50			
					
						
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		 3 402 770,90
			3 482 128,16			
					
						
Vastaavaa yhteensä
3 768 670,52
			
3 775 303,99 		
								 						
Vastattavaa					 								
OMA PÄÄOMA				
						
		Osakepääoma
10 000,00		
10 000,00					
		Edellisten tilikausien voitto(tappio)
471 923,93		
404 970,67					
		Tilikauden tulos
262 597,21		
66 953,26					
					
						
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		
744 521,14
			 481 923,93			
					
						
PAKOLLISET VARAUKSET		
28 261,20
			
0,00			
					
						
VIERAS PÄÄOMA				
						
		Pitkäaikainen			
						
		 Velat saman konsernin yrityksille		
250 000,00
			 500 000,00			
					
						
		Lyhytaikainen			
						
		 Ostovelat
731 328,13		
805 097,24					
		 Velat saman konsernin yrityksille
172 255,67		
57 623,13					
		 Muut velat
382 272,37		
359 735,32					
		 Siirtovelat
1 460 032,01 2 745 888,18
1 570 924,37		2 793 380,06			
					
						
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		 2 995 888,18
			3 293 380,06			
					
						
Vastattavaa yhteensä
3 768 670,52
		
3 775 303,99 		
					
					

Vastaavaa

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut vuosikertomus 2021
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2021 RAHOITUSLASKELMA   
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut -konserni
								
					
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut vuosikertomus 2021

Asiakkailta saadut maksut				
Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle		
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

25 919 062,04
-25 222 181,86
696 880,18

Maksetut korot liiketoiminnasta				
Muut rahoituserät liiketoiminnasta			
Maksetut verot liiketoiminnasta					
Liiketoiminnan rahavirta					

-25 134,25
373,62
-75 082,25
597 037,30

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin			
Myönnetyt lainat						
Investointien rahavirta				
		

-56 458,21
-150 108,11
-206 566,32

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut				
Rahoituksen rahavirta						

-250 000,00
-250 000,00

RAHAVAROJEN MUUTOS			

140 470,98

Rahavarat 1.1						
Rahavarojen muutos					

10 800,50
140 470,98

Rahavarat				

151 271,48
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