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Olemassaolon merkitys omistajille

Pääomistajat

❖ L A H D E N  K A U P U N K I :

• Tuottaa kannattavaa toimintaa kustannustehokkaasti ja 

asiakaslähtöisesti sekä edistää kestävää hyvinvointia, uudistumista 

ja elinvoimaisuutta.

• Toimiminen valmiusorganisaationa

• Toteuttaa osaltaan Lahti 2030 –tehty kestäväksi strategiaa

• Kestävästi elinvoimainen, Kestävästi hyvinvoiva, Kestävästi uudistuva

• Lahden kiertotalouden tiekartan painopistealue Kestävä ruokajärjestelmä

❖ P H H Y K Y :

• Normaaliolojen häiriötilanteet, jatkuvuuden turvaaminen

• Poikkeusolojen lisäkapasiteetti.

• In-house aseman hyödyntäminen palvelutuotannon tukena.

Uudet osakkaat

• Tarpeiden mukaan räätälöidyt, lähellä tuotetut ja 

paikalliset oman alueen ateriapalvelut, niin työllistämisen 

kuin raaka-aineidenkin puolesta.

• Osakkuuden kautta vaikutusmahdollisuudet 

yhtiön kehittämiseen.
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Asiakkaat

Ateriasisko Oy
-tytäryhtiö

Muut, kuin 

omistaja-asiakkaat

Toimii markkinaehtoisesti

Päijät-Hämeen 
Ateriapalvelut Oy

-emoyhtiö

Asiakkailla on 

omistajuus / in-house asema 

yhtiössä.



Tavoitteet

1. Kannattavaa kasvua kestävästi   

2. Houkutteleva  ja arvostettu työpaikka

3. Makujohtajuus ja tyytyväisin asiakas

4. Tehokas tuotanto ja logistiikka

5. Toimiminen valmiusorganisaationa

1. Laajennamme osakaspohjaa tahoille, joihin sovelletaan hankintalain 

hankintayksikköjä koskevia säännöksiä, inhouse –asema säilyttäen. 

Selkeä omistajastrategia ohjaa toimintaamme - omistajat hyödyntävät 

palveluitamme. 

2. Pidämme huolta henkilöstön osaamisesta. Tarjoamme henkilöstölle työkalut 

tehtävissä onnistuakseen ja huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista.

3. Tehostamme maakunnan suurimman kotikeittiön toimintaa, kehitämme 

makuja ja elinkaariajattelua. Tarjoamme maukasta ja laadukasta ruokaa, 

edistämme suomalaista ruokakulttuuria ja ravitsemusta ruokatrendit 

huomioiden.  Kehitämme asiakaskokemusta sekä tilaaja- että 

loppuasiakkaille - helppo tilaaminen, valinnanmahdollisuudet, 

palaute/vuorovaikutus, avoin viestintä.

4. Suunnittelemme ja toteutamme ruoan kuljetuksen ja jakelun, osto- ja 

tilausprosessin sekä henkilöstön ja tuotantotilojen käytön tehokkaalla ja 

kestävällä tavalla. Kehitämme tuotteita ja palveluita asiakaskohtaisesti

5. Varmistamme ja toteutamme normaaliolojen häiriötilanteiden ja 

poikkeusolojen palvelut.
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Miten saavutamme tavoitteet
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Kilpailijakenttä
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Teollisuus

Vähittäis-
kauppa

Ravintola-
yhtiöt

Tukku-
kauppa

Sote-yhtiöt
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Tavoitteiden toteutumista 
seurataan säännöllisesti ja 
toimintaa kehitetään jatkuvasti. 

Tavoitteet

1. Kannattavaa kasvua kestävästi 

2. Arvostettu ja houkutteleva työpaikka

3. Makujohtajuus ja tyytyväisin asiakas              

4. Tehokas tuotanto ja logistiikka

5. Toimiminen valmiusorganisaationa

• Asiakastyytyväisyyskyselyt tilaaja-
ja loppuasiakkaille, ensimmäinen mittaus 
syksyllä 2022. Tavoite 3,5.

2022

2023

2024

2025

Mittarit

Tavoitteet ja 
mittarit 2022–2025

• Työteho 61,28 €/tehty työtunti vuonna 2023

• Valmiussuunnitelma hyväksytty eri toimijoiden kanssa vuonna 2023

• Työhyvinvoinnin kokonaistulos työhyvinvointikyselyn mukaan. 
Tavoite 3,90 vuodelle 2023 (3,73 v. 2022)

• NPS-arvon nostaminen positiiviseksi 
viimeistään vuonna 2024

• Liikevaihto 20 milj. euroa v. 2025. Yhtiöllä on merkittävä 
markkinaosuus 1½ tunnin ajomatkan säteellä.
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Liiketulostavoite 1,3%/liikevaihto.
Sijoitetun pääoman tuottotavoite 5 %.

2024



Suomen johtavan ympäristökaupungin 

edelläkävijyys tuo asukkaille hyvinvointia 

ja yrityksille menestystä.

Kestävästi elinvoimainen,

Kestävästi hyvinvoiva,

Kestävästi uudistuva.

Olemme mukana toteuttamassa Lahden 

kiertotalouden tiekarttaa – kestävän 

ruokajärjestelmän näkökulmasta.

1. Kannattavaa kasvua kestävästi   

2. Houkutteleva  ja arvostettu työpaikka

3. Makujohtajuus ja tyytyväisin asiakas

4. Tehokas tuotanto ja logistiikka

5. Toimiminen valmiusorganisaationa

✓ Laajennamme osakaspohjaa. Toimintaamme ohjaa selkeä 

omistajastrategia.

✓ Pidämme huolta henkilöstön osaamisesta. Tarjoamme 

henkilöstölle työkalut tehtävissä onnistuakseen ja 

huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista

✓ Tehostamme maakunnan suurimman kotikeittiön toimintaa, 

kehitämme makuja ja elinkaariajattelua. 

✓ Suunnittelemme ja toteutamme ruoan kuljetuksen ja jakelun, 

osto- ja tilausprosessin sekä henkilöstön ja tuotantotilojen 

käytön tehokkaalla ja kestävällä tavalla. Kehitämme tuotteita 

ja palveluita kohderyhmäkohtaisesti

✓ Varmistamme ja toteutamme normaaliolojen häiriötilanteiden 

ja poikkeusolojen palvelut.

Herkullista arkea maakunnan 
halutuimmasta kotikeittiöstä.

Tavoitteet

Näin me sen teemme

Visio

Arvot:  
Paikallisuus

Ylpeys omasta työstä

Rohkea uudistaminen

Päijät-Hämeen 
Ateriapalvelut Oy

strategia 2022–2025
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MAUKKAIMPIA  HETKIÄ
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