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Kapusta -ammattikeittiöakatemia 
Lempäälän kunnan ruokapalvelussa olemme 
polkaisseet käyntiin vuoden alusta startanneen 
Kapusta- ammattikeittiöakatemia hankkeen.  

Yleisesti ottaen koko suomalainen työelämä on 
murroksessa ja kunnissa on menossa muutoksia; 
työn merkitys muuttuu, työ ja sen muoto muuttuvat, 
organisaatiorakenteet muuttuvat ja samoin 
johtaminen. Tämä kaikki vaikuttaa osaltaan 
osaamistarpeisiin ja toimintatapoihin. Käytännössä 
muuttuneet olosuhteet lisäävät uusien digitaalisten 
työkalujen määrää, asiakaskäyttäytyminen 
muuttuu ja työn tekeminen suuntaa kohti 
itseohjautuvuutta ja moniammatillisia tiimejä. 
Näihinkin haasteisiin pyrimme hankkeen avulla vastaamaan.  

Syyt miksi lähdimme hakemaan hankkeen rahoitusta Kevalta ovat jo nähtävissä meidän 
arjessa; sairauspoissaolot ovat kasvussa, osaavan työvoiman löytäminen on haastavaa ja 
toimintaan kohdistuu yhtäaikaisesti sekä uudistuspainetta että tarvetta säästää 
kustannuksissa. Sairauspoissaolojen kasvu myös aiheuttaa huolta työntekijöiden 
hyvinvoinnista ja poissaolot kuormittavat jo ennestään keittiöiden hektistä arkea.  

Nyt on siis aika lähteä muuttamaan negatiivisen kehityksen suuntaa tämän hienon 
hankkeen avulla! 

Kapustassa tavoitteena on luoda uusi työkykyjohtamisen malli ja työkykyprosessi. 
Hankkeessa luodaan ruokapalveluihin sisäinen koulutusyksikkö, joka kokoaa saman 
sateenvarjon alle hankkeen kolme tärkeää aluetta;  

Osaamisen kehittäminen 

Yhteisöllisyyden vahvistaminen 

Fyysisen kuormituksen tasaaminen 

 
Kapusta- hanke etenee suunniteltujen valmennusten kautta eteenpäin aihe kerrallaan 
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Ensimmäiseksi koostimme alkukartoituskyselyn ja otimme 
myös uutena toimintatapana videopäiväkirjan teon, josta 
saimme materiaalia, joka tuki alkukartoituskyselyä hyvin.  

Kapustan aihepiirien työryhmiä kootaan kovaa vauhtia ja osa 
on jo startannutkin. Työryhmät koostuvat meidän 
työntekijöistä. Kapustassa onkin todella tärkeässä osassa 
työntekijän ääni ja ammattitaito.  

On ollut ilo havaita, että alkukankeuden jälkeen työntekijämme 
ovat lähteneet hyvin mukaan eri työryhmiin ja sitä kautta he 
saavat aidosti vaikuttaa uusien toimintatapojen luomiseen ja 
ongelmakohtien ratkaisemiseen.  

Sisäinen koulutusyksikkö on käynnistetty, ja myös fyysinen 
hyvinvointikartoitus on tuloillaan yhteistyössä Terveystalon ja First Beatin kanssa.   

Tästä on hyvä jatkaa ja luoda parempaa tulevaisuutta. 

Terveisin projektipäällikkö Kirsi Salmi   

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

Olemme saaneet Kapustaan ammattitaitoisia 
yhteistyökumppaneita: 

Valmennustrio, joka luotsaa ja valmentaa meidät yli karikkojen ja löytää meistä aivan 
uusia puolia työntekijöinä. Olemme saaneet hienoja oivalluksia valmennustrion valmennuksissa.  

Terveystalo, huolehtii työntekijöidemme fyysisestä ja henkisestä jaksamisesta 
ennaltaehkäisevästi yhdessä First Beat mittauksen kanssa.                                                

Tredu, varmistaa meidän sisäisen koulutusyksikön pedagogisen puolen ja auttaa 
kouluttamaan meille uusia työntekijöitä sekä kehittämään meidän olemassa olevan 
henkilökunnan ammattitaitoa.  

Keva jolta saamme rahoitusta ja tukea viestintään ja myös hyvät 
verkostoitumismahdollisuudet. Kapusta on yksi Kevan työelämän 
kehittämisrahoituksen tukema hanke.  


