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Pohjoismaiden johtava ruokapalveluiden 
toimittaja, Fazer Food Services, tarjoaa 
monipuolisia ruokapalveluratkaisuja 
yrityksille ja teollisuudelle sekä koulu-
tus-, hoiva-, terveydenhuolto- ja puolus-
tusvoimasektorille. Toiminnan ytimessä 
ovat gastronomia ja kestävä kehitys. Ra-
vintoloita on lähes 1 200 ja niiden 6 000 
intohimoista ruoka-asiantuntijaa luovat 
makuelämyksiä Suomessa, Ruotsissa, 
Norjassa ja Tanskassa. 

VALTA JA VASTUU RAVINTOLOIHIN

Trainers’ House ja Fazer Food Services aloittivat 
yhteistyön syksyllä 2015. Tavoitteena oli vah-
vistaa Fazer Food Servicesin myynti- ja palve-
lukulttuuria. Onnistumisen kannalta tärkeää 
oli viedä valtaa ja vastuuta ravintoloihin, lähelle 
asiakasta. Yhteistyöllä Fazer Food Services ha-
lusi kasvattaa ihmisiä ottamaan omistajuutta 
omassa roolissaan. 

MYYNTI- JA PALVELUKULTTUURIN 
VAHVISTAMINEN

Yhteinen innostava päämäärä - ”Minun Ravinto-
lani” - koostui kahdesta teemasta: 30 miljoonaa 
hyvää tekevää ravintolaelämystä ja 3 300 roh-
keaa ja innostunutta ihmistä. 

Onnistumisen mittarit olivat suosittelumyynnin 
ja asiakkaan keskiostoksen kasvu. Painopistei-
nä olivat viikkotavoitteet, palaute, onnistumis-
ten jakaminen sekä yksilöjohtaminen nk. Fa-
su-kahveilla. Fasu-kahveilla esimies ja työntekijä 
keskustelevat työtilanteesta, tavoitteista sekä 
ammatillisesta kehittymisestä. Fasu-kahveja 
pidettiin vuonna 2016 yli 5 300 kertaa. 

Onnistumisten varmistamiseksi tiimi määritti 
ratkaisevia asiakaskohtaamisia. Ne kattoivat 
ravintolaelämyksen ydinkohdat. Muutoksen te-
kijät,  Fazer Food Servicesin omat 30 muutosval-
mentajaa, jalkauttivat sovitut asiat ravintoloihin. 
Yhteistyön aikana  esimiehet käyttivät Trainers’ 
Housen Pulssi- muutoksenjohtamisjärjestelmää. 

Pulssin avulla johto sai kuvan eri toimipisteiden 
viikoittaisesta tekemisestä. Pulssin vastauspro-
sentti oli noin 80% viikkotasolla. 

KAIKISSA PAINOPISTEISSÄ PARANNUSTA 

”Jo Minun Ravintolaani käynnistäessämme tie-
simme, ettei muutos tapahdu hetkessä. Vuonna 
2016 tunnistimme asiakaskohtaamisten ole-
van menestyksemme avain. Trainers’ Housen 
kanssa konkretisoimme asiakaskohtaamisen 
vaiheet ja tekeminen alkaa olla jo tuttua kaikille. 
Lisämyynti ja suosittelu näkyvät koko yrityksem-
me luvuissa. Samoin sairauspoissaolot ovat las-
keneet 6,7%:sta 5,6%:iin. 

Vuoden 2016 lähes 100 valmennuspäivää mah-
dollistivat yhteensä 1 500 työyhteisön yhteistä 
osallistumista asian äärelle. Vuonna 2017 Minun 
Ravintolani jatkuu valmennuksina ja arjen teke-
misenä jokaisessa ravintolassa”, Fazer Food Ser-
vicesin operatiivinen johtaja Sari Saari kertoo. 
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