
Puhtaasti hyvää
 Servin asiakkaille 3/2021



Työvoimapula on iskenyt moniin yrityksiin koronavirus-
pandemian jälkilöylyissä. Ravintola-ala oli jossakin mää-
rin kärsinyt työvoimapulasta jo ennen koronaa, mutta 
pandemian aikana ongelma on pahentunut. Alalta on 
lähtenyt paljon työvoimaa pois ravintoloita koskeneiden 
rajoitusten aikana, mikä on varsin ymmärrettävää kun 
alan näkymät ovat olleet lievästi sanottuna epäselvät. Nyt 
kun ravintolarajoituksia on alettu lieventää ja sen myötä 
yritykset ovat alkaneet tarvita jälleen enemmän työvoi-
maa, ei sen saaminen olekaan enää ollut itsestäänselvyys. 
Kun Servi joutui sulkemaan henkilöstöravintola Vintin 
väliaikaisesti elokuussa työvoiman heikosta saatavuudes-
ta johtuen, emme olleet suinkaan ainoita alan toimijoita, 
jotka ovat joutuneet rajoittamaan toimintaansa työvoi-
mapulan takia. Mm. Hesburger ja Subway ovat joutuneet 
sulkemaan väliaikaisesti ravintoloitaan, koska eivät ole 
saaneet työntekijöitä.

Siivousalalla on puhuttu työvoimapulasta jo pitkään en-
nen pandemiaa, ja ylipäätään palvelualalla on ennakoitu 
työvoimapulan entisestään kasvavan lähitulevaisuudessa. 
Terveys- ja sosiaalialan ammatit ovat olleet Valtioneuvos-
ton julkaiseman ammattibarometrin  pula-ammattien kär-
jessä, mutta TE-toimistot arvioivat, että rekrytointitarpeet 
kasvavat edelleen mm. siivoojien, ravintolatyöntekijöiden, 
kodinhoitajien ja kotiapulaisten ammateissa. 
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Mistä
tulevaisuuden tekijät? Jutun juurta
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Isoa kuvaa ja koko työvoimamarkkinoita katsottaessa havaitsee hyvin selvästi kokonaisuutena sen, että työvoimaa poistuu enemmän eläkkeelle 
kuin uutta työvoimaa tulee tilalle. Tämä luo yrityksille ja organisaatioille ison ongelman, joka on alkanut jo viime aikoina konkretisoitua. Kun en-
nustetta katsotaan pidemmälle, jopa aina vuoteen 2070 asti, yli 65 vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa edelleen merkittävästi ja 15-64 vuotiaiden 
määrä laskee vähintään yhtä merkittävästi. Vanhusväestön lisääntyessä hoivapalveluiden tarve kasvaa entisestään, ja vastaavasti työikäisiä on 
markkinoilla aina vaan vähemmän. Potentiaalinen työvoima vähenee siten väistämättä myös ruoka- ja siivousaloilla.

Kuva: Ikäryh-
mien osuus 
väestöstä 
(Lähde: 
Tilastokeskus, 
31.3.2021)

Tarvitaan toimia monella rintamalla, jotta täs-
tä ongelmasta selvitään. Kansallisella tasolla 
tarvitaan ratkaisuja työttömien ja avoimien 
työpaikkojen kohtaantumisongelman ratkaise-
miseksi. Tarvitaan nykyistä enemmän työperäistä 
maahanmuuttoa, jotta työmarkkinoille riittäisi 
tekijöitä. Lisäksi tarvitaan yrityksissä tehtävää 
kehitystä, jotta työtä voidaan tehdä nykyistä 
tehokkaammin. Teknologialla on tässä merkittävä 
rooli, mutta yrityksessä kuin yrityksessä riittää pa-
rannettavaa myös tavoissa toimia. Moni prosessi 
ei toimi niin kitkattomasti kuin voisi. Jatkossa 
jokainen yritys ja organisaatio kilpailevat keske-
nään niukoista osaamisresursseista. Hyvät työpai-
kat erottuvat edukseen, ja huonoksi koettuihin 
työpaikkoihin ei kukaan halua mennä kun ei ole 
pakko. On työntekijän markkinat. 

Servin toimiala on fyysisesti raskas, ja sitä tosiasiaa on vaikea muuttaa. Voimme kuitenkin yrittää helpottaa työtä mah-
dollisimman paljon käyttämällä nykyaikaisia työmenetelmiä ja laitteita, sekä viilaamalla prosessit kuntoon ja siten vält-
tämällä turhia työvaiheita. Työfysioterapeutti onkin vieraillut Servin työpisteillä tarkastelemassa miten työtä tehdään ja 
antamalla opastusta, jotta työtä tehtäisiin mahdollisimman ergonomisesti. Erilaisilla tyhy-etuuksilla pyrimme edesaut-
tamaan henkilöstön omaehtoista huolehtimista jaksamisestaan. Lisäksi meillä on ollut lukuisia toimia, joita on kohdis-
tettu esimerkiksi jo oirehtiville työntekijöille, ja tietysti kattavat työterveyshuollon palvelut ovat turvana sairastuessa. 
Olemme antaneet maksusitoumuksia magneettikuvauksiin, jotta työntekijät pääsisivät tutkimuksiin mahdollisimman 
nopeasti, ja sen myötä oikeat toimenpiteet voitaisiin tehdä viiveettä, mikä edesauttaa nopeaa toipumista kuntoon ja 
työkuntoon. Terve ja hyvinvoiva työntekijä on sekä työntekijän että työnantajan etu!

”Vanhusväestön 
lisääntyessä hoiva-
palveluiden tarve 
kasvaa entisestään, ja 
vastaavasti työikäisiä 
on markkinoilla aina 
vaan vähemmän.”
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Mikä sitten määrää sen, onko työpaikka hyvä vai huono? Edellisessä kappaleessa mainitsemillani asioilla on merkitystä, mutta ne ovat lopulta 
vain yksi puoli asiassa. Vieläpä niin, että nuo asiat usein otetaan itsestään selvyytenä, ellei ole sattunut olemaan edellisessä työpaikassa sellaisen 
työnantajan palveluksessa, joka ei olisi asioita hoitanut yhtä mallikkaasti. Huomattavasti merkittävämpi rooli hyvän työpaikan määrittämisessä on 
sellaisella vaikeasti hahmotettavalla asialla kuin kulttuuri. Työpaikan kulttuuri kokonaisuutena muodostuu suurelta osin erilaisista kirjoittamatto-
mista säännöistä ja tavoista toimia ja viestiä, sekä siitä miten ihmiset kohtelevat toisiaan työpaikalla. Ehkä suurin rooli työpaikan kulttuurin muodos-
tumisessa onkin juuri ihmisten kunnioituksella. Se näkyy mm. siinä miten johto ja esimiehet kohtelevat henkilöstöä ja toinen toisiaan, ja toisaalta 
ihan yhtä paljon siinä miten henkilöstö kohtelee toinen toisiaan, puhuu esimiehistä ja johdosta, tai ottaa uuden työntekijän vastaan. Näistä asioista 
organisaatioissa puhutaan aivan liian vähän, mutta näistä asioista tulevaisuuden menestyjäorganisaatioiden pitää oppia puhumaan paljon enem-
män. Monella alalla on jo saatu maistiaisia siitä miltä työvoimapula näyttää ja tuntuu käytännön arjessa. Silloin oikeasti työntekijöiden selkänahka 
on kovilla, esimiesten stressikäyrä punaisella, ja asiakkailta sataa negatiivista palautetta kuin suolaa haavoihin. 

Jokainen työnantajan palveluksesta lähtevä työntekijä on kuin kävelevä mainos, niin hyvässä kuin pahassa. Erään Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuk-
sen mukaan ihminen kertoo keskimäärin 9 henkilölle saamastaan hyvästä kohtelusta, kun taas huonosta kohtelusta kerrotaan keskimäärin 16 hen-
kilölle. Väitän, että yhdelläkään työnantajalla ei olisi varaa päästää käsistään yhtään henkilöä, joka kertoo 16 ystävälleen tarinaa siitä kuinka huonos-
ti heitä kohdeltiin työpaikassa. Niistä 16 henkilöstä joku tai jotkut voivat hyvinkin olla ko. työnantajalle potentiaalisia työntekijöitä tulevaisuudessa, 
mutta jättävät hakematta muistaessaan ystävänsä kokemukset. Ehkä vieläkin merkittävämpänä seikkana, jos jokainen niistä 16 henkilöstöstä kertoo 
tarinaa edelleen, on huonosta kohtelusta kuullut jo 256 ihmistä. Jos nämä 256 ihmistä kertovat asiasta vielä eteenpäin, on asiasta kuullut jo 2,5 ker-
taa suurempi määrä ihmisiä kuin Sastamalassa on asukkaita. Positiiviset näkyvyyskampanjat ja muut markkinointiponnistukset ovat siinä vaiheessa 
aika turhia, jos työmarkkinoilla liikkuu kokemusperäistä tarinaa siitä, että työpaikkaan ei ole kiva mennä.

Me Servissä olemme päättäneet tarttua härkää sarvista, ja käynnistäneet tänä syksynä organisaatiokulttuurin
myönteiseen kehittämiseen tähtäävän projektin. Projekti kulkee nimellä ”Serville hymyilevät kasvot”. Jokaisella
 organisaatioon kuuluvalla ihmisellä on jaettua vastuuta yhteisestä kulttuurista, mutta asioiden muuttamisessa
jaettu vastuu ei saa asioita tapahtumaan. Johdon tulee olla se, joka laittaa asiat liikkeelle. Kliseisessä sanonnassa
 ”kulttuuri syö strategian aamupalaksi” piilee totuuden siemen. Negatiivinen vastakkainasettelun kulttuuri estää
hyvin tehokkaasti tavoitteiden saavuttamista, heikentää työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia, ja
lopulta näkyy väistämättä asiakkaan palvelukokemusta heikentävänä tekijänä. 

Aika näyttää, kuinka hymyilevät kasvot me saamme Serville luotua projektin puitteissa, mutta yksi asia on kuitenkin varmaa: Me haluamme lunastaa 
ja ansaita paikkamme uudelleen ja uudelleen asiakkaidemme tärkeänä kumppanina ja palveluntuottajana. Siihen me puolestamme tarvitsemme 
tyytyväisiä ja hyvinvoivia työntekijöitä myös tulevaisuudessa, kun resurssit työmarkkinoilla niukkenevat.
 
Raine Nuolikoski
Toimitusjohtaja

”Positiiviset näkyvyyskampanjat 
ja muut markkinointiponnistukset 
ovat siinä vaiheessa aika turhia, jos 
työmarkkinoilla liikkuu kokemus-
peräistä tarinaa siitä, että työ-
paikkaan ei ole kiva mennä.”
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ruokahävikki
voi valua myös
viemäriin

Suomalaiset ovat kahvikansaa ja juovat kahvia reilut 1300 kuppia vuodessa per 
nenä. Kaikkea keittämäänsä kahvia kahvinjuojat eivät kuitenkaan suinkaan kaada 
kurkustaan alas, vaan iso osa keitetystä kahvista päätyy ruokahävikkinä viemäriin.

Luonnonvarakeskus Luken vuonna 2020 teettämän tutkimuksen mukaan jopa 13% 
kotitalouksien ruokahävikistä on keitettyä kahvia. Yksittäisen suomalaisen 20 kilon 
vuosittaisesta ruokahävikkikuormasta tämä tarkoittaa 2,6 kiloa. Kotitalouksissa
hävikkiä kertyy kahvia enemmän vain hedelmistä ja vihanneksista. 

Keitettyä kahvia ei ehkä tule ajateltua samalla tavalla ruokahävikkinä kuin mädän-
tyneitä hedelmiä ja vihanneksia, jääkaapin perälle hapantumaan unohtuneita maito-
tuotteita tai biojätteeseen kaavittuja ruoanjämiä. Jokaisen olisi kuitenkin syytä muis-
taa, että kahvipapu on arvokas raaka-aine, joka vaatii lukuisten alansa ammattilaisten 
työpanoksen sekä kuljettamisen maapallon toiselta puolen ennen kuin se päätyy 
suomalaisen kahvinjuojan kuppiin. Kuten kaikki muutkin raaka-aineet, myös kahvi on 
liian arvokasta päätymään hävikiksi.

Olisiko siis aika kiinnittää huomiota myös omiin kahvinkeitto- ja kahvinjuontitapoihisi? 
Keitätkö kahvia varmuuden vuoksi reilummin niin, että osa jää pannun pohjalle?
Tai löytyykö kahvikupin pohjalta aina kylmennyt kahvitilkka jäljiltäsi?
Kiinnitä annosteluun jatkossa enemmän huomiota ja keitä vain tarpeeseen. Juomatta 
jääneen kahvin voi myös siirtää termoskannuun odottamaan juojaansa tai pakastaa 
kahvijääpaloiksi kylmiä kahvijuomia varten.

Hävikkiviikkoa vietettiin 13.-19.9.2021.
Tiesitkö, että jopa 13% kotitalouksien
ruokahävikistä on kahvia?

Lähteet: https://www.luke.fi/asiakasesimerkit/kahvia-menee-runsaasti-havikkiin/
https://meira.fi/perati-13-ruokahavikistamme-on-keitettya-kahvia-kahvia-enemman-havikkiin-paatyy-vain-vihannek-
sia-ja-hedelmia/



• Kolmiportainen ruokahuollon varautumisjärjestelmä: 
- Tuoreet raaka-aineet ja niistä valmistetut ateriat 
- Valmisruoat 
- Kuivamuona, pakasteet, säilykkeet
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ravitsemusterapeuttien Vinkkivitoset
ravitsemukseen, ruokakauppaan & arkeen!
• Tee kauppalista, käy kau-
passa harvemmin ja osta 
enemmän kerralla - vältyt 
turhilta heräteostoksilta ja 
houkutuksilta ja luultavasti 
säästät rahaa 

• Tuo kaupasta helposti ja nopeasti valmisteltavia
kasviksia: esim. miniluumutomaatit, paprika, kurkku, 
kesäkurpitsa, porkkanat. Pese, tarvittaessa pilko ja laita 
tarjolle kulhoon pöydälle tai jääkaappiin. Ota kulhosta 
vähintään yksi kourallinen kasviksia jokaisella aterialla ja 
välipalalla. 

• Vältä herkkujen jemmaamista kotiin. 
Mieliteko herää toistuvasti, kun tietää 
että herkkuja on saatavilla. 

• Terveellinen syöminen ja budjetointi sopivat hyvin yhteen. Ajattele viikon ruoka-
listaa kokonaisuutena, jossa kalliimmat ja edullisemmat päivät tasapainottavat 
toisiaan. Voit esimerkiksi syödä yhtenä päivänä pavuista tai linsseistä valmistet-
tua kasvisruokaa, jotta seuraavana päivänä olisi varaa lohiannokseen. Kasvikset 
ovat edullisempia niiden varsinaisen sesongin aikana ja ympäri vuoden voimme 
suositella myös pakastealtaan valikoimaa. Myös vähemmän jalostetut ruoat voivat 
olla hyvin budjettiystävällisiä: on edullisempaa syödä kaurapuuroa raejuustolla ja 
pakastemarjoilla kuin valmistaa voileipä päällisineen. Ja mitä ikinä valitsetkaan, 
vältä turhaa hävikkiä: älä osta kotiin kerralla liikaa ruokaa ja laita tähteet nopeasti 
rasioihin jäähtymään, jotta ne voi hyödyntää jääkaapin tai pakastimen kautta myö-
hemmin. Myös leipää ja monia kasviksia (esim. sipulit ja juurekset) voi pakastaa. 

• Jos haluat syödä ekologisesti, valitse lä-
hellä tuotettua, sesongin mukaista ruokaa, 
ja syö punaista lihaa harvemmin ja pieninä 
määrinä. Harkitse myös, tarvitsetko sellai-
sia sinänsä terveellisiä ruokia, jotka eivät 
ole Suomesta katsottuna kovin ekologisia: 
näitä ovat mm. quinoa, riisi, avokado, kah-
vi, mantelit ja suklaa. (Soijaa moni pitää 
ilmastopahiksena, mutta ihmisravintona 
se olisi kokonaisuutena arvioiden varsin 
vihreä vaihtoehto – runsas soijankulutus 
liittyy lähinnä soijan käyttöön eläinten 
rehuna.)  
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• Jos haluat muuttaa ruokailutottumuksiasi, 
ota jokin konkreettinen asia työn alle ja har-
joittele sen toteuttamista pitkäjänteisesti. 
Harjoittelu on toistoa ja tottumukset pintty-
vät toistojen myötä. Uuden tavan iskostumi-
nen voi ottaa viikkoja, jopa kuukausia, joten 
älä luovuta, vaikka alku olisikin hankala.

• Esivalmistele kasviksia 1-2 kertaa 
viikossa: laita musiikkia tai hyvä podcast 
pyörimään taustale, tartu leikkuulautaan 
ja veitseen, ja täytä rasioihin valmiiksi 
kuorittuja ja pilkottuja kasviksia. Voit 
esivalmistella myös muita ruokia, kuten 
paistaa valmiiksi kanasuikaleita tai keittää 
pastaa. Esivalmistelluista komponenteista 
pystyy nopeasti rakentelemaan ruokaisia 
salaatteja, patoja, keittoja, laatikoita ja 
muita ruokia – vaikka raaka-aineissa on 
toistoa, ruokalajit vaihtuvat. 

• Pakasta ruoka-annoksia annosrasioihin, niin sinulla on kotitekoisia 
valmisaterioita etkä joudu syömään samaa ruokaa monta päivää putkeen. 
Merkkaa rasiaan päiväys ja anna annokselle houkutteleva nimi. Kun kokoat 
annoksen lautasmallin mukaisesti, kasviksetkin tulevat automaattisesti 
mukaan. 

• Usein herkkujen mieliteko johtuu nälästä. Syö nälkään kunnollinen 
ateria tai välipala, jätä herkut jälkiruoaksi tai erityistilanteisiin. 

• Vaikka söisi ruisleipää, monella 
jää kuidunsaanti niukaksi. Ujuta 
lisäkuitua sinne tänne: esimer-
kiksi jogurtin sekaan kauraleseitä 
tai salaattiin säilykepapuja.
Kasviksia, marjoja tai hedelmiä 
olisi hyvä olla (lähes) joka
aterialla jossain muodossa. 

• Jos käytät säännöllisesti ruokakermaa, kannattaa
kokeilla kaurakermaa tai muita kasvipohjaisia kermoja.
- Parempi rasvan laatu, ei havaittavaa eroa maussa. 

• Toistuvan ummetuksen hoidon kulmakiviä ovat kuitu, 
neste ja liikunta. Moni muistaakin kuidun, mutta juominen 
saattaa unohtua. Vessaan kannattaa mennä mahdollisim-
man pian, kun tuntee ulostamisen tarvetta, ja pieni jakkara 
jalkojen alla voi helpottaa toimitusta vessassa. Liika istu-
minen ja tiukat vaatteet helposti pahentavat ummetusta. 
Kovien ulosteiden pehmentämiseen kannattaa kokeilla 
makrogolivalmisteita, joita saa apteekista ilman reseptiä: 
ne pehmentävät ulostemassaa, mutta eivät laiskistuta 
suolta säännöllisessäkään käytössä. 

• Keittojen makuun saa lisää 
syvyyttä lisäämällä lirauksen 
etikkaa (samalla voit vähän 
säännöstellä suolan tai liemi-
kuution lisäämistä). Jos tujumpi 
väkiviinaetikka arveluttaa,
kokeile vaikka miedolla riisi-
viinietikalla. 

• Korosta ja häivytä. Laita ne ruoat, joita haluaisit syödä 
useammin, näkyvälle paikalle tyrkylle: esimerkiksi he-
delmäkori keittiön työtasolle tai vesipullo työpöydälle. 
Jääkaapissa “hyvisten” paikka on katseen korkeudella 
ja edessä, mahdollisesti läpinäkyvissä rasioissa. Vähem-
män arkiset sokeriset ja rasvaiset herkut voi häivyttää 
taka-alalle: korkealle tai matalalle, muun tavaran taakse 
tai läpinäkymättömiin rasioihin. Poissa silmistä, poissa 
mielestä. 

• Lisää aterioihin ripaus seremonialli-
suutta kattamalla kauniisti ja sytyttä-
mällä kynttilöitä. Ruoan äärelle pysäh-
tyminen ja syömisestä nauttiminen 
auttaa meitä syömään tietoisemmin. 
Kun syömme tietoisemmin, kehon 
omat ravinnonoton säätelymekanismit 
toimivat tehokkaasti. 



Sastamalan vanhanajan joulumarkkinat
sulostuttavat jälleen tunnelmallaan
10.-11.12.2021 Pukstaavin pihapiirissä.

Markkinakojuista, niin sisältä kuin ulkoakin, 
voit tehdä mahtavia joululahjaostoksia. 
Kahvila Pukstaavissa taas nautit jouluisia 
herkkuja ja pidät hengähdyshetken ostosten 
lomassa.

Vanhanajan joulumarkkinat avoinna:
pe 10.12. klo 16.00-20.00
la 11.12. klo 10.00-16.00
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           Poimitut

360 miljoonaa kiloa vuodessa 
Luonnonvarakeskus Luke julkaisi kesäkuussa uutta tutkimustietoa ruokahävikin 
määrästä elintarvikeketjussa. Kun otetaan huomioon koko ruokaketju, ruoka-
hävikin määrä Suomessa on noin 360 miljoonaa kiloa vuodessa.

Ruokahävikki jakautuu ruokaketjussa seuraavasti:
• Kotitaloudet 107–137 miljoonaa kiloa eli 33 %
• Elintarviketeollisuus 84 miljoonaa kiloa eli 23 %
• Ravitsemispalvelut 61 miljoonaa kiloa eli 17 %
• Kauppa 57 miljoonaa kiloa eli 16 %
• Alkutuotanto 42 miljoonaa kiloa eli 11 %

FLUNSSAKAUSI ON TÄÄLLÄ,

ÄLÄ UNOHDA HYVÄÄ KÄSIHYGIENIAA!

Lähde ja kuva:
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruokahavikki/
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Suloinen
 (& takuuvarma)puolukkapiirakka
Kun haluat leipoa jotain helppoa, nopeaa ja takuuvarmasti herkullista,
tartu tähän puolukkapiirakan reseptiin. Puolukoiden sijaan voit tehdä 
piirakan myös muista marjoista tai vaikkapa omenalohkoista.

2 munaa
1 ½ dl sokeria
75 g voita tai margariinia
1 dl maitoa
1 tl vaniljasokeria
1 ½ tl leivinjauhetta
2 dl vehnäjauhoja
1/2 dl perunajuhoja
½ litraa puolukoita (tai kanelisokerilla maustettuja omenalohkoja)

• Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi
• Lisää sulatettu rasva
• Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää taikinaan vuorotellen maidon kanssa
• Kaada taikina voideltuun paistosvuokaan (halkaisija n. 27 cm)
• Ripottele marjat taikinan pinnalle ja lisää halutessasi vähän sokeria
• Paista uunin alaosassa 200 asteessa 20-25 min.
• Koristele tomusokerilla tarjolle laittaessasi

Vinkki: saat piirakasta maidottoman korvaamalla rasvan öljyllä ja maidon 
omenamehulla.



Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy
Hoitokatu 6 A, 38200 Sastamala

etunimi.sukunimi@servi.fi
www.servi.fi

          Seuraava asiakastiedote
          ilmestyy viikolla 49

Toivotamme
tunnelmallista

syksyä!
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