


Vastuullisen liiketoiminnan merkitys kasvanut 

Kulutuskäyttäytymisen muutosten tunnistaminen

Luottamuksen lisääminen – läpinäkyvyys, keskustelu
Materiaalitehokkuuden parantaminen 

Digitalisuuden ja toimitusketjun tehokkuuden 
parantaminen

Viennin kasvattaminen 

- Julkinen innovaatiotoiminta ja –tuki ruokkii kasvua 

Mikä on muuttumassa?



Energia ja ilmasto – biopohjainen energia
Kiertotalous ja materiaalitehokkuus – sivuvirtojen käyttö
Vesi – käytön minimointi, vesien puhdistaminen
Luonnon monimuotoisuus – nurmiviljely, hiilen sitominen 
Toimitusketjun vastuullisuus – kuljetusmatka tilalta ka. 70 km  

Ympäristövastuu, esimerkkejä



Suomessa noudatettava lainsäädäntö on tarkoituksenmukaista ja 
linjassa EU-lainsäädännön kanssa. 

esim. valmisteilla oleva laki sähköautojen latauspisteistä

Viranomaisten palveluroolin kasvettava valvonnan rinnalla 

esim. annettava ohjeita tulkinnoista, auditoinnit, tukiasiat

Ei paranna: Pisteverot: virvoitusjuomavero, terveys- ja 
ympäristöperusteiset verot, muovimaksu, juomapakkausvero

Parantaa liiketoiminnan edellytyksiä 
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Johtaminen

Organisaatiokulttuuri

Työn arjessa ei ole tilaa kehittämiselle

Ei ole aikaa eikä paikkaa kehittämiselle

Osaaminen, tiedon puute

Yhteistyöverkostojen puuttuminen 

Kehittäminen on epäjatkuvaa, isoja ja pieniä muutoksia

Tavoitteiden puute

MIKÄ VAIKEUTTAA KEHITTÄMISTÄ ?



Muuttaa johtamista kehittämistä tukevaksi

Luoda tilaa ja aikaa kehittämiselle

Asettaa yhteisiä pitkäjänteisiä tavoitteita

Motivoida henkilöstöä kehittämään toimintaa

Antaa vapautta henkilöstölle kokeilla ilman epäonnistumisen pelkoa

Kehittää osaamista

Kehittää yhteistyöverkostoja

MITÄ PITÄISI TEHDÄ?



Tuotekehitystä, uusia tuotteita – herkuttelujuustot, viipaleet, muru

Otettu käyttöön biopohjaisia pakkausmateriaaleja

Uusia markkinointi- ja viestintäkanavia; Some, vaikuttajamarkkinointi

Laatujärjestelmää on päivitetty ja otetaan käyttöön BRC 

LEAN-toimintatapaa otettu käyttöön 

Hinnoittelua- ja kustannuslaskentaa parannettu

Tehostettu tuotantoa uuden palalinjan myötä

Kasvatettu vientiä

NO MITÄ KUUSAMON JUUSTOSSA ON TEHTY?



Aloitettiin viime vuoden syksyllä

Päivittäisjohtamista on tehostettu

Mittareita on luotu eri osastoille

Tuotantoeriä on pienennetty

Varastotasoja on saatu alemmaksi

Palapakkaamoon on tehty kiinteä viikko-ohjelma

Kehityshankkeita viedään systemaattisesti eteenpäin

Henkilöstöä valmennetaan päivittäiseen ongelmanratkaisuun

LEAN



Linjaan kuuluu paloittelulaite sekä pakkauskone

Juustot paloitellaan kypsytyspakkauksista kuluttajapakkauksiin

Kaikki kauppa käydään tasapainopaloissa

Jokainen juustoharkko kuvataan ja  linja paloittelee palat samanpainoiseksi 
muutaman gramman tarkkuudella

Investoinnin arvo 1,1 milj. euroa

Tukea saatiin 25 %

CASE PALAPAKKAUSLINJA



2017-18 TARJOUSPYYNNÖT ERI VALMISTAJILTA

2018 KOEAJOJA VALMISTAJIEN TEHTAILLA, SAKSASSA JA 
RANSKASSA

2018 SYKSYLLÄ SAATIIN INVESTOINTITUKIPÄÄTÖS

2018 SYKSYLLÄ NEUVOTTELUJA RAHOITUKSESTA

2019 TAMMIKUUSSA TEHTIIN TILAUKSET LINJA + PAKKAUSKONE

2019 ELOKUUSSA FAT-TESTI SAKSASSA

2019 ELOKUUSSA ASENNUS 4 PV JA KÄYTTÖÖNOTTO

-> LINJA ON NYT TUOTANTOAJOSSA

CASE PALAPAKKAUSLINJA



YLIPAKKAUS PIENENI n. 5 %
- Tulosvaikutus välittömästi

SIVUVIRRAT PIENENI n. 10-15 %

- tulosvaikutus, tuotevalikoiman supistaminen

LINJATEHOKKUUS PARANI 540 kg/h -> 1080 kg/h
- pystytty ajamaan paremmin mm. kampanjoita

- toimitusvarmuutta saatu parannettua

CASE PALAPAKKAUSLINJA




