
 

             Mediatiedote  

25.10.2021 

julkaisuvapaa klo 15.00  

Hannu Rahnasto Compass Group Suomen uudeksi 

toimitusjohtajaksi 

Compass Group Suomen toimitusjohtaja Jaana Korhola on päättänyt luopua 
toimitusjohtajan tehtävästä johdettuaan menestyksekkäästi yritystä 13 vuotta. Viimeistä 
kahta vuotta värittävät Compassin yritysintegraatio ja korona. Uudeksi toimitusjohtajaksi 
nimitetään Hannu Rahnasto 25.10.2021 lähtien. Hannu Rahnasto tulee Compass Groupin 
sisältä. Hän toimi yrityksessä aiemmin operatiivisena johtajana.  

”Hannu Rahnaston kokemus strategiatyöstä, myynnistä ja operatiivisen liiketoiminnan 
johtamisesta vakuuttaa minut siitä, että hän on paras valinta toimitusjohtajaksi Suomen 
liiketoiminnan rakentamiseksi koronan jälkeen ja uudistamiseksi seuraavalle tasolle. Haluan 
lausua suunnattoman kiitoksen Jaana Korholalle hänen panoksestaan Suomen bisnekselle”, 
toteaa Compass Nordicsin toimitusjohtaja Kathinka Friis-Møller. 
 
Compass Group Suomi on johtava ruoka- ja monipalveluiden tuottaja Suomessa ja osa 
maailmanlaajuista Compass-perhettä.   
 
“Suomen organisaatiollamme on vuosikymmenien kokemus ja historia ja se on nähnyt monia 
eri vaiheita. Puolitoistavuotta kestänyt myrsky toimialalla on nyt takanapäin, ja edessä on 
jälleen uusi vaihe ja mahdollisuuksia täynnä oleva tulevaisuus. Haluamme uudistaa 
yrityksemme seuraavalle tasolle niin henkilöstökokemuksen, asiakaskokemuksen kuin 
vastuullisuudenkin näkökulmasta. Teemme uudistustyötä yhdessä asiakkaidemme ja 
sidosryhmiemme kanssa. Tässä työssä meillä on kivijalkana upea perintömme ja 
osaamisemme sekä nyt myös kansainvälisen Compass-verkostomme tuki ja 
kollegat”, kertoo Hannu Rahnasto.    
 
Väistyvä toimitusjohtaja Jaana Korhola on tehnyt merkityksellisen uran ruokapalveluiden ja 
suomalaisten hyvinvoinnin parissa ja toiminut vuodesta 2008 yrityksen Suomen 
toimitusjohtajana. Sujuvan muutoksen varmistamiseksi Jaana Korhola jatkaa yrityksessä 
vanhempana neuvonantajana puolen vuoden ajan.  

”Minulla on ollut kunnia tehdä koko urani aikana merkityksellistä työtä suomalaisen 
ruokapalvelualan hyväksi. Olen nähnyt suomalaisen ruokakulttuurin kehittyvän ruokaloista 
ravintoloiksi ja yhä kasvipainotteisempaan ja terveellisempään suuntaan. Päällimmäisenä 
minulla on kiitollisuus henkilöstöämme kohtaan ja haluan välittää isot kiitokset myös 
asiakkaillemme. Hieno yritys lähtee koronan jälkeen uuteen vaiheeseen ja toivotan parasta 
menestystä", toteaa Jaana Korhola. 
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Compass Group Suomi 

Compass Group on Suomen johtava ruoka- ja monipalveluiden tarjoaja. 

Palvelubrändejämme ovat Amica, Food & Co ja Tastory. Ruoka on intohimomme ja 
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toimimme ympäri Suomen noin 500 kohteessa 3 000 compassilaisen voimin. Olemme osa 

maailmanlaajuista Compass Group -perhettä, joka toimii 55 000 asiakaskohteessa 45 eri 

maassa ja työllistää maailmanlaajuisesti yli 600 000 henkilöä. Toimimme useilla sektoreilla, 

kuten yritykset ja teollisuus, terveydenhoitoala ja vanhustyö, koulutus, urheilu ja vapaa-aika 

sekä puolustus ja merialueet. Compass Groupilla on kolme vastuullisuuspainopistettä: 

Terveys ja hyvinvointi, Muutokset ympäristön hyväksi ja Maapallon parhaaksi. Nämä kaikki 

perustuvat turvallisuuskulttuuriimme. www.compass-group.fi  
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