
Ammattikeittiöosaajat ry:n

Ajanjohtaista ammattikeittiöille
9.25–9.30 Tervetuloa!

9.30–10.00 Vastuullisuuskriteerit julkisissa elintarvikehankinnoissa
  Asiantuntija Elina Ovaskainen, Motiva Oy

10.00–10.30 Kestävä kehitys ravitsemussuosituksissa 
  Miten kestävyysnäkökulmat huomioidaan valmisteilla 
  olevissa uusissa pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa?
  Ravitsemustieteen dosentti Maijaliisa Erkkola, Helsingin yliopisto

10.45–11.15 Julkiset ruokapalvelut etsivät ja toteuttavat 
  kestävyysnäkemyksiä: entä niiden perustelut? 
  Tutkija Minna Mikkola, Helsingin yliopisto, Ruralia Instituutti

11.15–11.45 Ruokavaliohoidolla vatsa kuntoon
  Mitkä ovat tyypillisimmät vatsavaivat, 
  joihin ruokavaliolla voidaan vaikuttaa?
  Erikoissuunnittelija Heini Oksala, HUS Asvia

11.45–12.45 Lounastauko

Johda tiedolla ja tunteella  

12.45–13.30 Johdatko arjen tekemistä lukujen vai luulojen varassa? 
  Tiedolla johtaminen ruokapalveluissa
  
  Excelit, sähköpostit ja järjestelmät ovat tietoa 
  pullollaan, mutta käytetäänkö tietoa toiminnan tukena? 
  Miten löytää keskeiset seurannan mittarit? 
  Mitä muutoksen aloittamiseen vaaditaan, jotta 
  lopputulos parantaa aidosti toimintaa? 
  Esityksessä tarkastellaan aihetta ruokapalvelun 
  johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta. 
  Case esimerkkinä Nurmijärven kunnan 
  Aleksia liikelaitoksen ruokapalvelut. 
  Toimitusjohtaja Anna Heinsalmi, Huisi Business Oy

13.30–13.45 Kahvitauko

13.45–14.45 Tunnelman johtaminen muutoksessa
  Tietokirjailija, lisenssivalmentaja, vuoden puhuja 2019 
  Marjo Rantanen

Osallistumismaksu
virtuaaliseminaariin

Ammattikeittiöosaajat ry:n 
jäsenille      95 €
ei-jäsenille   110 €

Peruutusehdot

Viimeinen peruutuspäivä on kaksi 
viikkoa (14 vrk) ennen tilaisuutta. 
Mikäli osallistuminen perutaan tämän 
jälkeen (3–13 vrk ennen tilaisuutta), 
laskutamme 50 % tilaisuuden hinnasta. 
Alle kaksi päivää ennen tilaisuutta 
tehdyistä peruutuksista perimme 
täyden osallistumismaksun.
Osallistujan vaihto tapahtumaan 
on maksutonta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu www.amko.fi-sivuilla 
olevan ilmoittautumislinkin kautta 
9.4.2021 mennessä. Ilmoittautumaan 
pääset alasivulla “koulutuspäivät”.
Voit ilmoittautua myös puhelimitse, 
puh. 050 341 3957.

Lisätietoja ilmoittautumisesta 
ja peruutukset osoitteeseen:

marjut.huhtala@amko.fi
puh. 050 341 3957



Heini Oksala

Puhujat
Ravitsemustieteen dosentti, yliopistonlehtori Maijaliisa Erkkola

Maijaliisa Erkkola on ravitsemustieteen dosentti ja yliopistonlehtori Elintarvike- ja ravitsemustietei-
den osastolla Helsingin yliopistossa. Hän on pohjoismaisia ravitsemussuosituksia valmistelevassa 
työryhmässä sekä valtion ravitsemusneuvottelukunnan jäsen.

Erikoissuunnittelija Heini Oksala, HUS Asvia

”Ruoka on minulle sydämen asia sekä töissä että kotona. Töissä työt keskittyvät ruoan ympärille; 
ravitsemukseen, erityisruokavalioihin ja elintarvikehygieniaan. Kotona ruoanvalmistus ja leipominen 
on harrastukseni. Nautin uusien makuyhdistelmien löytämisestä ja kokeilen mielelläni uusia markki-
noille tulevia tuotteita. Eri kulttuurien ruoka- ja raaka-aineet kiinnostavat ja kiehtovat kokeilemaan. 
Kun löydän mielenkiintoisen reseptin, lähden mielelläni kehittelemään sitä erilaisia erityisruokava-
lioversioita.

Työskentelen HUS Asviassa erikoissuunnittelijana. Vuoden 2020 keskeisin tehtäväni oli potilasruo-
kavalio-oppaan päivitystyön loppuun saattaminen yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa mukaan 
lukien kokemusasiantuntijat. Vuosi vierähti kouluttamalla eri kohderyhmille potilasruokavalio-op-
paan sisältöä.”

Mottoni: Onnistumisen iloon tarvitaan ripaus sinnikkyyttä.

Toimitusjohtaja Anna Heinsalmi, Huisi Business Oy

Anna Heinsalmi on Huisi Business Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hän on tehnyt erilaisia muutos-
projekteja ja -hankkeita yli 20 vuoden ajan.

Hänen vahvuutenaan on “nähdä metsä puilta” ja koota asiakkaalle käytännön toimet yhteen niin, 
että niistä tulee selkeä kokonaisuus, joka tukee liiketoimintaa sen eri osa-alueineen. Kestävä kehi-
tys ja vastuullisuus ovat erityisen lähellä Annan sydäntä. Hän on ollut mukana auttamassa Aleksia 
liikelaitoksen suurta muutosta yhden valmistuskeittiön ja Cook&Chill-toimintatavan malliin siirtymi-
sessä.

Asiantuntija Elina Ovaskainen, Motiva Oy

Elina Ovaskainen toimii kestävän kuluttamisen asiantuntijana valtion kestävän kehityksen yhtiössä, 
Motiva Oy:ssä. Elina on työskennellyt Motivassa erilaisissa projekteissa vastuullisten julkisten elin-
tarvikehankintojen sekä ruokahävikin parissa. Viimeisimpänä isona projektina on ollut Vastuulliset 
elintarvikehankinnat -oppaan päivitystyö. Kestävän kehityksen ulottuvuuksia ei voi sivuuttaa millään 
toimialalla, ja ruokapalveluissa kestäviä valintoja voidaan tehdä joka päivä! 

Tutkija Minna Mikkola, Ruralia Instituutti, Helsingin yliopisto

”Olen tehnyt kaksi vuosikymmentä ruokajärjestelmätutkimusta viljelijöiden, jalostajien, ruokakau-
pan, julkisten ruokapalveluiden ja kuluttajien, ja myös lasten, kanssa. Suomalaiset arvostavat puh-
dasta suomalaista ruokaa ja ruokakulttuuria ja ovat valmiita myös suuntautumaan muihin ruokakult-
tuureihin.  

Julkiset ruokapalvelut kohtaavat nykyisin erittäin vaativia haasteita, joille yhteinen nimittäjä on kes-
tävä ateria. Julkiset ruokapalvelut ovat syvästi yhteiskunnallinen saavutus ja niiden huima kehitys 
kertoo kestävyyshaasteisiin vastaamisesta.”

Kokemusvalmentaja Marjo Rantanen

Valmentaja Marjo Rantanen osaa kääntää hevin teorian ja kokemuksen mukaansa tempaaviksi esi-
merkeiksi ja tarinoiksi viihteellisellä tavalla. Luennoitsijana Marjo on osallistava, rento ja humoristi-
nen. Marjo saa yleisön viihtymään ja rentoutumaan, tunnelman keventyminen on käsin kosketelta-
vaa. Tunnelmamuotoilu tarjoaa syvällistäkin pohtimisen aihetta ja uudenlaisia näkökulmia itsensä 
ja muiden johtamiseen. Raikkaana lähestymistapana se sopii paitsi erilaisiin kehittämisprojekteihin 
kuin ihan arkipäiväänkin.
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