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Sisällys

T ämä on Leijona Cateringin ensimmäinen 
yritysvastuuraportti. Vastuullisuusohjelma ja 
sen teemat tukeutuvat Leijonan strategiaan. 

Vuonna 2021 Leijona Catering liittyi YK:n Global 
Compact -verkostoon.

Leijona Cateringin ensimmäinen vastuullisuus-
ohjelma valmistui 2019. Olemme määritelleet 
ensimmäiset, liiketoiminnan kannalta olen-
naiset tavoitteet ja olemme innostuneita sekä 
päättäväisiä etenemään vastuullisuustyössä, 
kantamaan oman vastuumme kestävästä 
kehityksestä ja tulevaisuudesta, sekä ilmaston-
muutoksen hillitsemisestä.
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JOHTORYHMÄN VUOROPUHELU LEIJONAN VASTUULLISUUDESTA

Vastuullisuus on tärkeä 
osa leijonalaista arkea

Ritva Paavonsalo, toimitusjohtaja:
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen maailmanlaa-
juisen koronaviruspandemian vuoksi. Äkilliset 
muutokset toimintaympäristössä edellyttivät 
nopeaa reagointia ja tiivistä vuoropuhelua asi-
akkaiden kanssa. Samalla koimme tärkeäksi 
katsoa eteenpäin ja työskennellä kestävän tule-
vaisuuden eteen sekä toimia ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi. 

Heidi Kolehmainen, henkilöstöjohtaja: 
Henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista huo-
lehtiminen nousi pandemian jatkuessa keskei-
seksi. Noudatimme tarkasti niin viranomaisten 
kuin Leijonan turvallisuus- ja toimintaohjeistuksia 
varmistaaksemme turvalliset työskentelyolosuhteet 
henkilöstöllemme sekä tarjotaksemme asiakkaille 
mahdollisimman riskittömän ruokailuympäristön.

Soile Rissanen, talousjohtaja:
Poikkeavissa oloissa korostui Leijonan vaka-
varaisuuden eteen tehty pitkäjänteinen ja 

suunnitelmallinen työ. Vaikka vuosi 2020 oli 
haasteellinen, onnistuimme saavuttamaan talou-
delliset tavoitteemme vastuullisin keinoin. Oikein 
ajoitetuilla sopeuttamistoimilla varmistimme liike-
toiminnan säilymisen taloudellisesti kannattavana.

Petra Granqvist, liiketoimintajohtaja: 
Vastuullisuustyö on jatkuva prosessi, ja matkan 
aikana opimme koko ajan lisää. Kun vastuullisuus 
on aidosti osa strategiaa, eivät vastuullisuusteot 
unohdu myöskään poikkeuksellisissa oloissa. 
Koronakriisin keskellä saimme arvokasta tietoa 
siitä, missä meillä on vielä parannettavaa. 

VASTUULLISUUDEN KOKO  
ARVOKETJU HUOMIOIDAAN

Ritva Paavonsalo, toimitusjohtaja:
Strategiamme on olla vastuullisen liiketoiminnan 
kehityksen kärjessä catering-alalla. Saman-
aikaisesti meidän on pidettävä mielessä, että 
turvallisuuskriittisenä toimijana huolehdimme 

Kun vastuullisuus on 
aidosti osa strategiaa, 
eivät vastuullisuusteot 
unohdu myöskään 
poikkeuksellisissa 
oloissa.

Vastuullinen toimintatapa ja  
ympäristön huomioon ottaminen 
ovat mukana kaikessa Leijona 
Cateringin työssä – vuoden  
jokaisena päivänä. Vastuullisuus  
on myös koko yhtiön, ja koko  
johtoryhmän asia.
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Ritva Paavonsalo 
toimitusjohtaja

Soile Rissanen 
talousjohtaja

Petra Granqvist 
liiketoimintajohtaja

Heidi Kolehmainen 
henkilöstöjohtaja

Vuonna 2020  
tarjoa mastamme 
ruuasta 73 prosent-
tia oli suomalaista 
alkuperää. Tavoit-
teemme on nostaa 
suomalaisuusaste 80 
prosenttiin vuoteen 
2025 mennessä.

myös toimitusvarmuudesta ja kustannustehok-
kuudesta. Haluamme olla luotettava ja haluttu 
yhteistyökumppani.

Heidi Kolehmainen, henkilöstöjohtaja: 
Vaikuttavia vastuullisuustekoja tehdään organi-
saation kaikilla tasoilla. Jokaista leijonalaista tar-
vitaan, jotta asettamamme tavoitteet saavutetaan. 
Henkilöstön sitouttaminen vastuullisuustyöhön 
onnistuu yhdessä tekemisen kautta; viestimällä, 
osallistamalla, oivalluttamalla, kouluttamalla ja 
oppimalla kulkien kohti tavoitteita. 

Petra Granqvist, liiketoimintajohtaja 
Ammattitaitoinen henkilöstömme huolehtii siitä, 
että raaka-aineita käytetään järkevästi, vettä 
kulutetaan vain tarpeellinen määrä, eikä uuneja 
tai muita sähkölaitteita pidetä turhaan päällä. 
Hankinnoista ja reseptiikasta vastaavat ammatti-
laisemme tuntevat erinomaisesti mahdollisuudet, 

joiden avulla voisimme nopeasti pienentää ruoka-
listojemme ilmastovaikutuksia. Meille on kuitenkin 
ensiarvoisen tärkeää tarjota sellaista ruokaa, joka 
asiakkaillemme maistuu ja joka noudattaa kan-
sallisia ravitsemussuosituksia. Kaikkea ei voikaan 
muuttaa kerralla, vaan on säilytettävä tasapaino 
ilmastoystävällisen ruuan, herkullisuuden, terveelli-
syyden ja asiakaskokemuksen välillä.

Ritva Paavonsalo, toimitusjohtaja:
Vuoden 2020 aikana teimme kaksi merkittävää 
toimenpidettä; kilpailutimme elintarvikehankinnat 
vastuullisuusnäkökulmat huomioiden ja selvitimme 
hiilijalanjälkemme ensimmäisenä ravintola-alan 
toimijana Suomessa. Asetimme myös vastuulli-
suustavoitteet vuodelle 2025.

Soile Rissanen, talousjohtaja:
Elintarvikehankintojen kilpailutuksessa otimme 
hyvin laajasti huomioon vastuullisuusnäkökulmat 

samalla varmistaen, ettemme edellytä sellaista, 
mikä osoittautuisi elintarviketeollisuudelle ylitse-
pääsemättömäksi tai nostaisi kustannuksiamme. 
Teimme myös hiilijalanjäljen selvityksen, jonka 
osalta pystyimme asettamaan tavoitteeksemme 
pienentää Leijonan hiilijalanjälkeä 25 prosenttia 
vuoden 2019 tasoon verrattuna vuoteen 2025 
mennessä.

Ritva Paavonsalo, toimitusjohtaja:
Olemme tunnistaneet YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteista toimintamme kannalta keskeiset tavoit-
teet. Vuoden 2021 alusta alkaen olemme liittyneet 
mukaan YK:n Global Compact -verkostoon.
Innostuneina ja motivoituneina jatkamme Leijonan 
matkaa vaikuttavien vastuullisuustekojen parissa 
myös vuonna 2021.

LEIJONA CATERING OY

Johtoryhmä
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Mistä Leijonan  
vastuullisuus lähti 
liikkeelle?

LEIJONA CATERINGIN TOIMIPAIKKOJEN  
JA RUOKAOSTOJEN ILMASTOVAIKUTUKSET

V uoden 2020 alussa Leijona Catering Oy  
on ensimmäisenä ravintola-alan toimijana 
Suomessa selvittänyt laajan hiilijalanjälkensä 

yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. 
Ruokaostojen hiilijalanjäljen tuloksia ei voi suoraan 
verrata muihin vastaaviin ilmastovaikutusarvioihin, sillä 
laskenta on räätälöity Leijona Cateringin ostoihin.

LEIJONAN TOIMINNAN* JA ELINTARVIKE
OSTOJEN HIILIJALANJÄLKI 2019

ELINTARVIKEOSTOJEN HIILIJALANJÄLJEN  
JAKAUTUMINEN 2019

* päästölähteinä 
kokonaisenergiankulutus ja 
kuljetukset.

Lähde: Leijona Cateringin laaja 
hiilijalanjäljen selvitys yhdessä 
Luonnonvarakeskuksen (Luke) 
kanssa 2020.

2020
Elintarvikkeiden tarkemmat  
vastuullisuuskriteerit ja laaja hiili-
jalanjälkiselvitys ovat olennainen 
osa liiketoimintaa.

2012
Yhtiö aloitti toimintansa 
vuonna 2012 ja vastuullisuus 
valittiin yhdeksi Leijonan 
kolmesta arvosta. 

2017
Keskittyminen ruokahävikin torjuntaan 
ja asiakkaiden hyvinvoinnin varmista-
miseen mm. Sydänmerkki-aterioiden 
muodossa.

2018
Sidosryhmä selvitys ja 
valmistelu vastuulli-
suuden integroimiseksi 
yhtiön strategiaan.

2019
Ensimmäinen vastuullisuusohjelma val-
mistui. Leijonan strategiasta johdettiin viisi 
vastuullisuusteemaa, jotka edistävät YK:n 
kymmentä kestävän kehityksen tavoitetta.

2019–2020
Vastuullisuus integroitiin 
olennaiseksi osaksi  
liiketoimintaa ja  
konkreettisiksi teoiksi.

 

Elintarvikkeet
88 %

Toiminta 
12 %

Raaka-aine,  
prosessointi 88,5 % 

Pakkaus 4 %

Säilytys 4 % 

Kuljetukset 3,5 %

2016
Kansallisen kestävän kehityksen 
yhteiskunta sitoumus kahden  
vastuullisuusteeman pohjalta.
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Y hdistyneiden kansakuntien, eli YK:n kes-
tävän kehityksen tavoitteet määrittelevät 
kestävän kehityksen painopistealueet 

maailmanlaajuisesti. Leijona Cateringissa tun-
nistamme tärkeän roolimme valtion yhtiönä 
osana suomalaista yhteiskuntaa. Me olemme 
luvanneet asiakkaillemme, työntekijöillemme ja 
kaikille sidosryhmillemme tehdä oman osamme 
vastuullisuustyöstä. 

Leijonan ensimmäinen vastuullisuusohjelma 
valmistui vuonna 2019. Ohjelma pohjautuu työ-
hön, jota on tehty jo yhtiön perustamisvuodesta 
saakka. Se on luonut pohjaa systemaattiselle 
vastuullisuustyölle ja sitonut vastuullisuuden 
kiinteäksi osaksi yrityksen strategiaa. Vastuulli-
suusohjelmaan johdettiin Leijonan strategiasta 
viisi vastuullisuusteemaa, jotka ovat olennainen 
osa liiketoimintaamme ja edistävät YK:n kes-
tävän kehityksen kymmentä tavoitetta 17:stä 
tavoitteesta. 

LEIJONAN VIISI VASTUULLISUUSTEEMAA

Strategiastamme johdetut viisi vastuullisuus-
teemaa ovat: vastuullinen ja kilpailukykyinen 
kumppani; osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva 
henkilöstö; vastuullinen hankinta; resurssivii-
sauden edistäminen; turvallinen ja terveellinen 
ruoka. 

Vastuullisuusteemoista kertovien artikkelien 
kohdalla olevat symbolit osoittavat, mihin YK:n 
globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin 
kyseiset kohdat liittyvät. Teemoja noudattaen 
kehitämme muun muassa henkilöstömme 
osaamista laaja-alaisesti. Kannustamme hen-
kilöstöämme ja asiakkaitamme tekemään 
sekä työssään että omassa elämässään tur-
vallisuutta ja hyvinvointia edistäviä valintoja. 
Varmistamme osaltamme myös ihmisten väli-
sen tasa-arvon toteutumista. 

Etsimme aktiivisesti uusia ratkaisuja hiilija-
lanjälkemme pienentämiseksi ja parannamme 
resurssi- ja materiaalitehokkuutta. Esimerkiksi 
työ ruokahävikin vähentämiseksi on jatkuvaa. 
Tavoitteidemme saavuttamiseksi kokeilemme 
innovatiivisia toimintamalleja ja hyödynnämme 
digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Leijona vastaa kansallisiin ja globaaleihin  
kestävän kehityksen tavoitteisiin

VASTUULLINEN JA 
KILPAILUKYKYINEN 
KUMPPANI1
OSAAVA, SITOUTUNUT  
JA HYVINVOIVA 
HENKILÖSTÖ2
VASTUULLINEN 
HANKINTA3
RESURSSIVIISAUDEN 
EDISTÄMINEN4
TURVALLINEN JA 
TERVEELLINEN 
RUOKA5

Tehtävämme
Leijona on maanpuolustuksen ja turvalli-
suuden vastuullinen sekä elintärkeä kumppani. 
Tehtävänämme on kumppaniemme toiminnan 
jatkuvuuden turvaaminen kaikissa oloissa. 
Haluamme olla luotettavin ja halutuin 
yhteistyö kumppani sekä vetovoimaisin 
työpaikka catering-alalla. Meille on tärkeää 
olla vastuullisen liiketoi minnan kehityksen 
kärjessä sekä samalla asiakkaillemme ja 
omistajillemme hintakilpailukykyinen ja 
kustannus tehokas yritys. Kuuntelemme 
asiakasta herkällä korvalla ja keskitymme 
asiakaskokemuksen parantamiseen uusia 
toiminta tapoja kehitettäessä.



Leijona Catering yritysvastuuraportti 2020 | 7

JOHTORYHMÄN 
VUOROPUHELU

VASTUULLISUUDEN 
LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMAN 
VIISI TEEMAA

VASTUULLISUUS- 
TAVOITTEEMME

LEIJONA CATERING 
LYHYESTI

Vastuullinen ja kilpailukykyinen  
kumppani

VASTUULLINEN JA  
KILPAILUKYKYINEN 
KUMPPANI1 L eijonan tehtävänä on turvata kumppaniensa 

toiminnan jatkuvuus kaikissa oloissa. Toi-
mintamme vaikutukset ulottuvat kaikkialle 

yhteiskuntaan. Olemme varautuneet erilaisiin 
häiriö- ja poikkeustilanteisiin, ja niitä harjoitellaan 
säännöllisesti. Vuosi 2020 osoitti, että pystymme 
huolehtimaan asiakkaidemme ja henkilöstömme 
terveydestä ja turvallisuudesta myös pitkään jat-
kuvassa häiriötilanteessa. Lisäksi vuonna 2020 
onnistuimme saavuttamaan taloudelliset tavoit-
teemme vastuullisin keinoin. 

Liiketoimintamme eettisyys on meille itseisarvo 
ja varmistamme, että sekä oma että kumppa-
niemme toiminta on vastuullista. Me Leijonalla 
haluamme olla toimialamme edelläkävijöitä niin 
kehityksessä kuin vastuullisuudessakin.

KYLMÄVALMISTUKSELLA JA KIERRÄTYK
SELLÄ KUSTANNUSTEHOKKUUTTA

Liiketoiminnan näkökulmasta kilpailukyvyn, 
kustannustehokkuuden ja tuotannon tehokkuu-
den näkökulmat on huomioitava. Leijonassa 
uudistettiin toimintaa vuonna 2020 kohti tehok-
kaampaa ja kannattavampaa ruuanvalmistusta 
ottamalla kylmävalmistus käyttöön kaikissa 
ravintoloissa. Ruuan kylmävalmistus tarkoittaa 
esikäsiteltyjen, raakojen tai kypsien, raaka-ai-
neiden yhdistämistä kylminä, alle seitsemän 
asteisina. 

Uudistettu ruuanvalmistusmenetelmämme 
tehostaa varaston kiertoa, tilauksia ja raaka- 
aineen hyödyntämistä. Kylmävalmistuksen  
reseptejä noudattamalla ruokamme on 
myös tasalaatuisempaa, maukkaampaa 
ja sitä voidaan kylmävarastoida sekä kul-
jettaa joustavammin. Kylmävalmistuksen 

pilottimme toteutettiin vuonna 2019 Niinisalon 
varuskuntaravintoloissa.

– Kylmävalmistus edellyttää menetelmään 
sopivaa raaka-aineiden tilaamista, varaston 
hallintaa sekä tuotteiden ennakkoon keräile-
mistä. Ravintolan varasto järjestellään 
vastaamaan tulevien päivien ruuanlaiton 
tarpeita, Leijona Cateringin tuotekehityksestä 
kerrotaan.

Vastuullisena ravintola-alan toimijana kannus-
tamme ravintoloita lisäksi kaluston kierrätykseen 
ja tarpeettomaksi jääneiden tavaroiden hyöty-
käyttöön. Kaikilla ravintoloillamme on tunnukset 
Kiertonet.fi -palveluun, jonka tarkoituksena 
on edistää yritysten kiertotaloutta. Esimerkiksi 
kesällä varaston siivousten yhteydessä Santa-
haminan Sahara laittoi salaatinpesukoneensa 
kiertoon huutokaupalla ja Ravintola Tähti 
ilmoitti uutta kotia etsivistä 850 lautasesta.
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Osaava, sitoutunut ja  
hyvinvoiva henkilöstö

M eille on tärkeää, että työntekijämme 
kokevat olevansa osa leijonaperhettä 
ja viihtyvät työssään. Kuuntelemme toi-

veita tarkasti ja mittaamme sekä yrityskulttuuria 
että työtyytyväisyyttä säännöllisesti. Haluamme 
kehittää toimintaamme saatujen tulosten ja 
palautteiden perusteella. Haluamme myös, että 
leijonalaisilla on mahdollisuus kehittyä ja siksi 
tarjoamme erilaisia oppimis- ja urapolkuja. 
Tuemme henkilöstömme ammatillisten taitojen, 
työyhteisö- ja esimiestaitojen vahvistamisen 
lisäksi myös omaehtoista kouluttautumista. Huo-
lehdimme yhdenvertaisuuden toteutumisesta 
jokaisessa toimipaikassamme. Vuosi 2020 oli 
poikkeuksellisen haastava, mutta siitä huolimatta 
vuoden aikana toteutettu yrityskulttuuritutkimus 
osoitti, että organisaation oppimis kyky, muu-
toskyvykkyys, tiimityöskentely sekä yhtiön vision 
mukainen toiminta on kehittynyt myönteisesti.

TUTKITUSTI HYVÄ TYÖPAIKKA

Leijonan ravintoloissa on mitattu henkilöstön 
tyytyväisyyttä Trust Index© -kyselyillä jo useana 

vuonna. Saatujen kokonaistulosten perusteella 
meille myönnettiin hyvän työpaikan tunnus, 
Great Place to Work® -sertifikaatti vuonna 2019 
ja 2020. Leijonan työsuojelutoiminnassa panos-
tettiin ja keskityttiin vahvasti työolosuhteiden 
arviointiin ja parantamiseen. Lisäksi leijonalais-
ten hyvinvoinnin ja työkyvyn vahvistamiseksi 
otimme käyttöön uuden työkykyjohtamisen ja 
seurannan työkalun. 

Helsingissä sijaitsevassa henkilöstöravintolas-
samme Helmessä on tunnistettu työ ilma  piiriin 
vaikuttavat asiat ja tarkasteltu sen pohjalta 
erityisesti henkilöstön tehtävänkuvia tuloksek-
kaasti. Helmen tulos tyytyväisyyskyselyssä  
olikin toiseksi paras.

– On tärkeää tiedostaa tuloksiin vaikutta-
vat tekijät ja ilmapiirillä on selvästi iso merkitys 
hyvinvoivaan henkilöstöön. Ravintola Helmessä 
tiedon jakaminen ja yhteinen keskustelu tiimipa-
lavereissa on keskeinen osa päivittäistä arkea 
ja peruspilari tiimin tekemisen ilolle. Tehtävä-
näni on luoda työntekijöille hyvät onnistumisen 
edellytykset, kuten turvalliset työtavat, kertoo 
Helmen ravintola päällikkö Johanna Lius.

Töissä saa olla oma 
 itsensä, ei tarvitse vetää 
mitään roolia. Täällä tuntee, 
että kaikki haluavat tehdä 
parhaansa” – Helmessä 
työskentelevät leijonalaiset.

OSAAVA, SITOUTUNUT  
JA HYVINVOIVA 
HENKILÖSTÖ2

Helmen henkilökunta 
vapputunnelmissa.
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Vastuullinen hankinta

H aluamme olla ruoka-alan edelläkävijöitä 
Suomessa. Seuraamme YK:n asettamia 
tavoitteita, mutta sen lisäksi asetamme 

Leijonassa kunnianhimoisia ja tiukkoja tavoit-
teita sekä vaatimuksia hankintaamme liittyen. 
Hankinnoissamme varmistamme, että tavaran-
toimittajamme huolehtivat omalta osaltaan siitä, 
että heiltä ostetut elintarvikkeet ovat turvallisia, 
täyttävät lainsäädännön vaatimukset ja ovat 
jäljitettävissä.

Leijona edellyttää kaikilta toimittajiltaan ja 
palveluntuottajiltaan sitoutumista oman toimin-
tansa vastuulliseen kehittämiseen vuoteen 2021 
mennessä.

VASTUULLISUUS JA EETTISYYS EDELLÄ 
ELINTARVIKKEIDEN HANKINNASSA 

Tavoitteenamme on, että yhä suurempi osuus 
hankkimistamme elintarvikkeista on varmennettu 
vastuullisiksi joko sertifiointien, asettamiemme 
vastuullisuusmittareiden, tai esimerkiksi vastuulli-
suusauditointien kautta. 

Tuotantotiloilta edellytämme esimerkiksi 
tiukkaa seurantaa ja dokumentointia eläinten 

hyvinvoinnista. Tämä tarkoittaa muun muassa 
sitä, että lihojen alkutuotannossa käytetään 
antibiootteja vain sairaiden eläinten hoi-
dossa sekä eläinlääkärin määräyksestä ja 
valvonnassa. Edellytämme myös kestävää 
kalastustoimintaa, ja meille toimitetut villika-
lat on pystyttävä jäljittämään pyyntialue- ja 
pyyntipäiväkohtaisesti. 

Hankintakumppaniksi halusimme toimijan, 
joka pystyy vastaamaan tiukkoihin kriteerei-
himme ja joka jakaa arvomme. Vuonna 2020 
valitsimme pitkän kilpailutuksen jälkeen kump-
paniksemme Wihurin Metro-tukun, joka pystyi 
vastaamaan näihin vaatimuksiin. 

HERKULLISTA JA VASTUULLISTA RUOKAA 
– SEKÄ SUOMESTA ETTÄ ULKOMAILTA

Pyrimme tarjoamaan kotimaisia elintarvikkeita 
aina, kun se on mahdollista. Käytämme nyt 
jo suomalaista lihaa, maitoa ja kananmunia. 
Lisäksi suurin osa käyttämistämme margarii-
neista ovat myös Suomesta. Näin tuemme suo-
malaista tuotantoa ja työtä sekä pystymme myös 
jäljittämään ruuan alkuperän tarkasti.

VASTUULLINEN  
HANKINTA3

Monipuolisen ja 
herkullisen ruuan mah-
dollistaa lisäksi erilaiset 
hedelmät ja mausteet, 
joita ei ole mahdollista 
tuottaa Suomessa. Tuonti-
tuotteissa haluamme tuntea 
hankintaketjumme entistä 
paremmin ja olemmekin 
laajentaneet tuotteiden serti-
fikaattivaatimuksia ja tulemme 
tekemään näin myös jatkossa.

– Edellytämme myös tuontihedel-
mien osalta tavarantoimittajiltamme 
kestäviä viljelykäytäntöjä ja aktiivista 
seurantaa mahdollisissa riskimaissa tuotet-
tujen hedelmien tuotantoketjun vastuullisuuden 
osalta, kertoo Leijona Cateringin kehityspääl-
likkö Mika Parviainen.

Uusi hankintasopimuksemme 
tukee hintakilpailukykyä – ja ottaa 
samalla huomioon ympäristön ja 
vastuullisen tuotannon.
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Resurssiviisauden 
edistäminen

Y K:n kestävän kehityksen tavoitteisiin kuu-
luu resurssi- ja materiaalitehokkuuden 
edistäminen. Me Leijonalla kokeilemme 

innovatiivisia toimintamalleja ja hyödynnämme 
digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet toi-
minnassamme. Tavoitteenamme on jatkuvasti 
vähentää tuotannossa syntyvän ruokahävikin 
sekä bio- ja pakkausjätteen määrää järkevien 
raaka-ainehankintojen sekä ruokalistasuunnit-
telun kautta ja samalla lisätä syntyneen jätteen 
hyötykäyttöä. Kiinnitämme erityistä huomiota 
energiankulutuksen sekä hiilijalanjälkemme pie-
nentämiseen. Vuonna 2020 pystyimme vähentä-
mään veden kulutustamme yli 20 prosenttia.

LEIJONA CATERINGIN BIOJÄTTEESTÄ  
96 PROSENTTIA UUSIOKÄYTTÖÖN

Leijona Cateringilla seuraamme tarkasti ravin-
toloissamme syntyvän hävikin ja biojätteen 
määrää. Hävikin hallinta on kiinteä ja tärkeä 
osa Leijonalaisten arkea, sillä ruokahävikki liittyy 
myös suoraan hiilijalanjälkeemme. Haluamme 
osaltamme parantaa ympäristökuormitustamme 
kiinnittämällä tarkkaan huomiota ruokahävikin 
syntyyn. 

Hävikin hallintaa mietitään jo alkutuotan-
nossa. Esimerkiksi ruokalistasuunnittelussa 

otetaan jo valmiiksi huomioon, mitkä ruo-
kavalinnat vaikuttavat ruokahävikin syntyyn. 
Biojätettä syntyy väistämättä ruoan valmistuk-
sen aikana, joten ruokahävikin oikeanlainen 
kierrätys on tärkeää miettiä. Leijona Cateringin 
biojätteestä 96 prosenttia kierrätetään bio-
kaasuksi, jota esimerkiksi raskas liikenne voi 
hyödyntää.

TIEDOLLA JOHTAMINEN TYÖKALUNA 
HÄVIKIN HALLINNASSA 

Taistelussamme hävikkiä vastaan käytämme eri-
laisia työkaluja, kuten sähköistä hävikkimestaria, 
jotka tuottavat ravintolakohtaista tietoa. Jokai-
sella ravintolalla on myös tieto omasta nykytilan-
teestaan sekä omat kehityssuunnitelmansa, jotka 
auttavat Leijonaa kokonaisuutena pääsemään 
tavoitteisiinsa.

Tutkimme ja seuraamme ruokahävikin syntyä 
ravintoloiden lisäksi myös maastoruokailussa. 
Tutkimuksen pohjalta pystymme kehittämään 
toimintaamme hävikin vähentämiseksi. Poikke-
uksellisen tilanteen vuoksi vuonna 2020 yhä 
useampi ateria syötiin maastossa, jolloin avain-
asemaan nousi asiakkaan kanssa yhteistyössä 
toteutettu koulutus hävikin vähentämiseksi. 

RESURSSIVIISAUDEN 
EDISTÄMINEN4
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V almistamamme ruoka on herkullista, tur-
vallista ja täyttää kansalliset ravitsemussuo-
situkset. Ruokamme on aina tehty Leijonan 

reseptiikan mukaisesti ja raaka-aineet on käsitelty 
ohjeiden ja viranomaisten määräysten mukai-
sesti. Turvalliset ja puhtaat raaka-aineet sekä 
hygieeniset työkäytännöt ovat ravintoloissamme ja 
maastossa tarjoiltavan turvallisen ruuan perusta. 
Käyttämistämme elintarvikkeista on vuonna 2020 
varmennettu vastuullisiksi 70 prosenttia. Kiinni-
tämme myös erityistä huomiota ruoan turvallisuu-
teen ja terveellisyyteen ja siksi aterioistamme 70 
prosenttia on valmistettu Sydänmerkki-reseptejä 
noudattaen.

TERVEYTTÄ EDISTÄEN HYVÄÄ SYDÄMELLE

Terveyttä edistävä ruoka on tärkeä asia Leijo-
nassa ja tavoitteenamme on luoda eväitä hyvään 
elämään. Haluamme huolehtia asiakkaiden 

hyvinvoinnista ja ohjata heitä tekemään hyviä 
ateriavalintoja. Sydänmerkki on tutkittuun tie-
toon perustuva suomalainen laatustandardi, 
joka osoittaa tuotteen tai ruoka-annoksen 
olevan terveyden kannalta parempi vaihto-
ehto. Sydänmerkki-reseptien mukaisia aterioita 
ravintoloissamme onkin tarjottu jo useamman 
vuoden ajan. Sydänmerkki on yhtenevä myös 
valtion ravitsemussuositusten kanssa.

– Omavalmistusasteemme on korkea ja 
reseptiikan sisältö sekä kehitys omissa käsissä. 
Tätä kautta voimme helposti vaikuttaa myös 
suolan ja rasvan määrään. Ylläpidämme ter-
veellisiä ruokailutottumuksia, mutta otamme  
asiakkaiden palautteet ja ruuan maun huo-
mioon, kertoo Leijonan keittiömestari Jaakko 
Sauvola.

Sydänmerkki haetaan Sydänliiton ylläpitä-
män toimintamallin ja sitä varten suunnitellun 
portaalin kautta. Useita sydänsymboleita 

ilmestyikin vuoden 2020 aikana Leijonan ruo-
kalistoihin jälleen lisää. Listallamme oleva 
perinteinen hernekeitto on ollut jo pitkään 
Sydänmerkki-ateria. Makkararuuatkin saavat 
sydänmerkkejä, joissa suolan ja rasvan määrä 
on suositusten mukaista, mausta ja asiakastyy-
tyväisyydestä tinkimättä. 

Keittiötoimintamme ruokaturvallisuus var-
mistetaan omavalvonnan kautta. Vuonna 
2020 aloitettiin uuden digitaalisen omaval-
vontajärjestelmän integrointi Leijonan kaikkien 
keittiöiden päivittäisiin prosesseihin ja lait-
teisiin. Puolustusvoimien osalta digitalisointi 
saatiin päätökseen syksyllä 2020 ja Rikosseu-
raamuslaitoksen ravintoloissa omavalvonnan 
modernisointi käynnistettiin marraskuussa. 
Älykkäät järjestelmät helpottavat myös työnte-
kijöiden arkea. 

Turvallinen ja  
terveellinen ruoka

TURVALLINEN JA  
TERVEELLINEN RUOKA5
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Vastuullisuus- 
tavoitteemme

LEIJONAN KÄYTTÄMIEN RAAKAAINEIDEN SUOMALAISUUSASTE

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Muualta tuodaan muun muassa hedelmiä, mausteita, kahvia sekä teetä.

Maito ja hapanmaitotuotteet

Kananmunat

Broileri, naudanliha, 
sianliha, lihavalmisteet

Tuore leipä

Muut tuoteryhmät yhteensä

Leijona yhteensä 2020

Leijonan tavoite 2025

L eijona luo eväitä hyvään elämään vastuullisin keinoin. 
Suomalainen ja ilmastoystävällinen ruoka ovat meille 
tärkeitä arvoja. Vuonna 2020 selvitimme oman toimintamme 

ja elintarvikeostojemme hiilijalanjäljen, tarjosimme aiempaa 
enemmän suomalaisista raaka-aineista valmistettua ruokaa  
ja teimme töitä hävikin vähentämiseksi.

TOTEUMA  
2020

TOTEUMA  
2019

TAVOITE
2019–2025

Tapaturmataajuus (LTIFR1) 16,5 17,40 0

Biojätteen määrä (t) 2 195 1 825 –13 %

Vedenkulutuksen väheneminen (m3) 112 668 141 200 –2 % vuosittain

Kokonaisenergiankulutus (MWh) 27 228 30 570 –2 % vuosittain

Vastuulliseksi varmennettujen  
elintarvikkeiden osuus (%) 70 26 80  

Hiilijalanjälki, muutos edelliseen  
vuoteen (%)2

–5,5 0 –25

Leijona mittaa myös mainettaan; vuonna 2020 vastuullisuusarvosana oli  
T-median mainetutkimuksen mukaan 3,51 (vuonna 2019 3,50).

1
 tapaturmataajuus (Lost Time Incident Frequency Rate).

2hiilijalanjäljen laskeminen aloitettiin vuonna 2019.
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Luomme eväitä hyvään elämään
LEIJONA LYHYESTI

Leijona Catering on suomalainen ruoka- ja ravintola-
palveluja tarjoava yritys. Toimintaamme ohjaavat arvot 
ovat asiakasläheisyys, vastuul lisuus ja uudistuminen. 
Palveluksessamme on yli 500 ruoka-alan ammatti-
laista eri puolilla Suomea. Keittiöissämme yhdistyvät 
rautainen kokemus ja jatkuva uuden oppiminen.

VUODEN 2020 AVAINLUVUT

73,3 M€  
LIIKEVAIHTO

49 M€  
OSTOT

5,6 M€  
LIIKEVOITTO

10,2 M€  
MAKSETTUJA VEROJA2

64 %  
OMAVARAISUUSASTE1

511  
KESKIMÄÄRÄINEN 
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

60 
RAVINTOLAA

KESKIMÄÄRIN

70 000 
ATERIAA  
VUORO  
KAUDESSA

Yli 500 
RUOKAALAN  
AMMATTILAISTA

100 %
VALTION  
OMISTAMA  
YHTIÖ

1oma pääoma x 100/(taseen loppusumma – saadut ennakot). 

2Verot koostuvat pääasiassa tuloverosta, työnantajamaksuista,  
kiinteistöverosta, valmisteveroista sekä arvonlisäverosta.

LEIJONAN YHTEYSTIEDOT

Käyntiosoite
Leijona Catering Oy
Viestikatu 7B, 70600 Kuopio

Puhelin (vaihde) 01043 20000
info@leijonacatering.fi

Y-tunnus: 2449777-9

Kotisivut
leijonacatering.fi

Leijona Catering  
sosiaalisessa mediassa

facebook.com/leijonacatering

linkedin.com/company/
leijona-catering-oy

twitter.com/LeijonaCatering  
(@LeijonaCatering)

instagram.com/leijonacatering

https://leijonacatering.fi/
https://www.facebook.com/leijonacatering
https://www.linkedin.com/company/leijona-catering-oy/
https://www.linkedin.com/company/leijona-catering-oy/
https://twitter.com/LeijonaCatering
https://www.instagram.com/leijonacatering/
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