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Johtajan katsaus

Kuusi poimintaa
vuodelta 2015
Oulun Serviisissä vuosi 2015 oli merkkipaaluvuosi,
jonka aikana valmisteltiin liikelaitoksen tulevia
toimintalinjoja tai tehtiin niitä koskevia päätöksiä.
Serviisin johtaja Riitta Lappalainen kokoaa yhteen
vuoden tärkeimmät tapahtumat ja asiat.

Riitta Lappalainen
Johtaja, Liikelaitos Oulun Serviisi

1.

Ateria- ja puhtauspalveluiden hoitamisvastuu
siirtyi Serviisille 1.5.2015 alkaen. Ulkoa ostettavien ateria- ja puhtauspalveluiden kilpailuttaminen, sopimushallinta sekä toiminnan ja laadun seuranta ovat näin vastuullamme. Ulkoisten palvelusopimusten kartoittamisen ohella
kehitimme syksyllä hoitamisvastuun toimintamallin. Tällä mallilla toteutettiin laaja Kiimingin alueen ateria- ja puhtauspalveluiden kilpailutus. Ulkoinen toimija aloitti Kiimingissä tämän vuoden alusta.

2.

Kumppanuuden ja yhteistyön lisäämistä vietiin eteenpäin Oulun kaupungin liikelaitosten kumppanuussopimusmallilla, joka luotiin yhteistyössä konsernipalveluiden
kanssa. Asiakastyö parantui, kun muodostettiin yhteiset asiakkuusryhmät. Näissä määriteltiin yhteiset kumppanuushankkeet hyvinvointi- ja opetuspalveluiden kanssa. Hankkeiden vaikutukset näkyvät vasta vuonna 2016.

3.

Oulun kaupunki on toteuttanut usean vuoden ajan
Köökit 2020 -ohjelmaa. Sen merkittävin osa on Lööki-keittiöinvestointi, joka mahdollistaa noin 30 000 aterian
valmistamisen. Vuoden 2015 aikana aloitettiin yhteistyössä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa yhteiskeittiön kehittäminen. Tavoitteena on Lööki-keittiön laajentaminen kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteiskeittiöksi. Päätös
yhteiskeittiöstä tehtiin huhtikuussa tänä vuonna. Kehitystyö
jatkuu vuoden 2016 aikana.

4.

Toimintaympäristön muutokset johtivat Serviisin organisaation uudistamiseen 1.4.2015. Siirryimme prosessinomaiseen organisaatioon, jonka pääprosessit ovat
asiakkuus ja palvelutuotanto. Organisaation uudistaminen
onnistui. Uudet toimintatapamme paransivat Serviisin asiakaskokemuksia heti 13 prosenttia Innolink Oy:n tekemässä
asiakkuustutkimuksessa.
Konserniohjauksen asiakkaittemme johtoryhmille teettämässä asiakkuusselvityksessä saimme puolestaan arvo-

sanan hyvä. Luotettavuuteemme ja asiakkaittemme huomioiminen ovat selkeästi kehittyneet. Palvelukokemus
kanssamme saa arvosanan 4,2 (asteikko 1 – 5). Ateria- ja
puhtauspalveluidemme laatu kehittyi myös vuoden 2015
aikana: ateriapalvelujemme arvosana oli 3,8 ja puhtauspalvelujen 3,6.

5.

Asiakkaidemme toiveiden mukaisesti lisäsimme luomu- ja lähiruoan käyttöä mahdollisuuksien mukaan.
Serviisi on myös mukana valtakunnallisessa Portaat luomuun -ohjelmassa.

6.

Henkilöstön työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen ovat Serviisissä tärkeässä roolissa. Isoissa toiminnallisissa muutoksissa olemme tukeneet henkilöstöämme
muutoskoulutuksella ja yksilöllisillä työhön liittyvillä ratkaisuilla yhteistyössä Oulun Työterveyden kanssa. Henkilöstömme vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä olemme
lisänneet BSC3-toimintamallilla, joka on otettu käyttöön
kaikilla Serviisin toiminta-alueilla.
Palveluiden sähköistämiseen liittyvä IT-osaamisen kehittäminen on erityisesti ollut esillä. Serviisin henkilöstön
mahdollisuuksia päästä kaupungin tietoliikenneverkkoon
lisättiin huomattavasti, minkä ansiosta 82 prosenttia henkilöstöstämme pääsee nyt käyttämään kaupungin sähköisiä työvälineitä. Tällä on ollut suuri merkitys hajallaan olevien kohteiden työntekijöille muun muassa tiedonvälityksen
kannalta.

Kiitän asiakkaitamme, johtokuntaamme, henkilöstöämme,
kumppaneitamme ja omistajaamme hyvästä yhteistyöstä
vuoden 2015 muutosten aallokossa.
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Serviisi lyhyesti
Oulun Serviisi on kaupungin liikelaitos, joka tuottaa
ateria- ja puhtauspalveluja laadukkaasti ja kilpailukykyisesti. Valmistamme päivittäin vajaat 40 000
ateriaa ja huolehdimme noin 400 000 neliömetrin puhtaudesta. Toimipaikkoja meillä on eri puolilla Oulua yli 200. Palveluksessamme on noin 600
ammattilaista.
Valtaosan niin ateria- kuin puhtauspalveluistamme
tuotamme kaupungin sisäisille asiakkaille.
Ateriapalvelujemme suurimpia tiilaaja-asiakkaita
ovat kaupungin hyvinvointipalvelut sekä sivistysja kulttuuripalvelut, käyttäjäasiakkaita taas julkisten ruokapalvelujen ja kaupungin tilojen käyttäjät
– kuten lapset ja nuoret kouluissa ja päiväkodeissa
sekä ikäihmiset kodeissa ja laitoksissa. Lisäksi huolehdimme henkilöstö- ja opiskelijaruoasta henkilöstöravintoloissa sekä kaupungin edustustarjoilusta.
Suunnittelemme ruokalistamme ja reseptimme
huolella eri asiakasryhmille sopiviksi. Tunnemme
ravitsemussuositukset ja hallitsemme erityisruokavaliot. Ruoan laatu on tärkeä toimintaamme ohjaa-

va tekijä. Omavalvontaohjelmaamme noudattaen
varmistamme ateriatuotteidemme turvallisuuden.
Kiinteistöjen arvon säilyttäviä puhtauspalveluja
Serviisi tuottaa kaupungin virastoille, laitoksille ja
liikelaitoksille. Palvelut luovat tiloihin viihtyvyyttä,
hygieenisyyttä, edustavuutta ja turvallisuutta. Puhtauspalveluissa panostamme myös ympäristöystävällisyyteen.

•••
Serviisin johtokunnan puheenjohtajana toimii Virpi Honkanen ja varapuheenjohtajana Mikko Marjomaa. Johtokunnan jäseniä ovat Jukka Holtinkoski,
Elina Salow, Mika Nurmela, Leila Marttila ja Eija Tuomaala.
Varajäseniä ovat Markku Koivuperä, Tiina Korva,
Hannu Kärsämä, Hanna Isola-Savela, Hilkka Nivukoski, Pekka Peni ja Samppa Rohkimainen.
Kaupunginhallituksen edustaja johtokunnassa on
Anna-Maria Takkula ja tämän varajäsenenä Sirpa
Tikkala.
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Palautteesta tietoa toiminnan kehittämiseksi
Asiakkailta saatavalla palautteella on tärkeä merkitys Serviisin toiminnan kehittämisessä. Asiakkuusvastaava Marju
Haarala korostaa, että asiakkaiden risut ja ruusut sekä toiveet ja ideat antavat korvaamattoman arvokasta tietoa. Siksi palautteiden käsittelyä ja reagointia niihin on Serviisissä
jatkuvasti pyritty tehostamaan.

Asiakkuusvastaava Haarala sanoo, että valtaosin asiakkaat
kommentoivat ruoan laatua, makua ja ulkonäköä tai toimitilojen siisteyttä. Läheskään kaikki palaute ei ole moittivaa –
kuten usein helposti luullaan – vaan mukaan mahtuu myös
kehuja ja kiitoksia. Lisäksi asiakkaat esittävät kysymyksiä
muun muassa ruokien raaka-aineista ja allergeeneista.

Palautetta Serviisi saa Haaralan mielestä kohtuullisen määrän.

”Saamme asiakkailtamme myös paljon kehittämisideoita.
Ne ovat meille tärkeitä ja mielellämme niitä toteutamme,
mikäli se vain on mahdollista”, hän huomauttaa.

”Saamme
asiakkailtamme
myös paljon
ideoita”

”Verkkosivuillamme olevan sähköisen kanavan kautta palautteita tuli vuonna 2015 kaikkiaan 204
kappaletta. Niistä 172 koski ateriapalveluja ja loput 32 puhtauspalveluja”, hän laskeskelee.

Sähköisen kanavan ohella Serviisi kokoaa palautetta tietyissä paikoissa paperisilla lomakkeilla. Lisäksi kahdella henkilöstöravintolalla on käytössään HappyOrNot-laite, jonka
avulla kerätään pikapalautetta.
Verkkosivuston sähköisen kanavan kautta Serviisin asiakkaat voivat antaa palautetta vapaamuotoisesti. Lähetetyt
viestit menevät Oulu10-palvelupisteeseen, mistä ne välitetään Serviisille. Palautteet jaetaan aihealueensa perusteella kuuteen luokkaan: asiakaspalvelun laatu, työntekijöiden
ammattitaito, palvelun oikea-aikaisuus, palvelun laatu, tiedonsaanti palveluista sekä tarkemmin määrittelemätön
muuta palvelusta.
Asiakkailta tuleva palaute ja ruokaraadit auttavat Serviisiä kehittämään
toimintaansa. Ruokaa maistelemassa kokki Elina Pulkkinen.

Marju Haarala sanoo Serviisin pyrkivän vastaamaan kaikkiin
sellaisiin palautteisiin, joissa on mukana lähettäjän yhteystiedot. Muutenkaan palautteet eivät jää makaamaan tietokoneiden syövereihin. Ne käsitellään nopeasti Serviisin sisällä välittämällä suoraan asianomaisille alue-esimiehille
ratkaistaviksi.

Ruokaraadeilta kehitysajatuksia
Ruokaraatien toiminta käynnistyi vuoden 2015 alussa.
Serviisin eri asiakasryhmiä edustavia raateja on kaikkiaan
neljä. Omat raatinsa on kaupungin henkilöstöravintoloita käyttävillä, hyvinvointipalveluilla, opetuspalveluilla ja
varhaiskasvatuksella. Jokaisessa raadissa on kymmenkunta jäsentä ja ne kokoontuvat pari kolme kertaa vuodessa.
Tuoteasiantuntija Mira Raappanan mukaan Serviisi pyrkii raatien avulla saamaan niin kehittämisideoita kuin palautetta ruoasta – mikä on hyvää ja suosittua, mikä taas
ei välttämättä maistu niin maukkaalta. Tärkeää myös on,
että raadeissa voidaan keskustella esimerkiksi ruokalistojen suunnittelusta, maistella uusia ruokia sekä keskustella
yleensä Serviisin toiminnasta.
Raappana pitää ruokaraadeista saatuja kokemuksia erittäin hyvinä. Myös asiakkaat olleet raatien toimintaan ja tuloksiin tyytyväisiä.
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Kumppanuusmalli nostaa
asiakkaat keskiöön
Kumppanuuden toimintamallin kehittäminen on noussut yhdeksi Serviisin avaintehtävistä. Mallin tärkein tavoite
on tiivistää yhteistyötä Serviisin ja sen asiakkaiden välillä.
Kumppanuuden avulla tähdätään parempaan tiedonkulkuun, toimintatapojen yhtenäistämiseen sekä asiakkaiden,
palveluntuottajien ja Oulun kaupungin näkökulmien yhteensovittamiseen.
Paljon muutakin kumppanuusmalli pitää sisällään. Asiakkuuspäällikkö Mirva Lohiniva luettelee: sopimusten valmistelua ja seurantaa, yhdessä tekemisen vahvistamista,
hallinnoinnin keventämistä, vertailukelpoisuuden varmistamista yksityisen ja oman palvelutuotannon välillä.
”Kaiken kaikkiaan kumppanuusmalli nostaa asiakkaan keskiöön ihan uudella tavalla”, hän korostaa.
Tärkeä työväline kumppanuusmallin toteuttamisessa on
Serviisin vetämä ateria- ja puhtauspalvelujen asiakkuusryhmä, jossa on mukana niin Serviisin
”Voimme
kuin asiakkaiden edustajia. Mirva
Lohinivan mukaan asiakkuusryhoppia toinen
mässä käsitellään yhdessä muun
toisiltamme”
muassa asiakkaiden tarvitsemia
palveluja, hinnoittelua ja taloudellisia tavoitteita.
”Kumppanuusmalli on meillekin uusi tapa toimia ja myös
iso ponnistus. Sen eteen on tehty paljon töitä viime vuoden aikana. Yksi mallin hienoista puolista on, että sen avulla
kaikki osapuolet voivat oppivat toisiltaan”, toteaa Lohiniva.
Kumppanuusmallin lisäksi Serviisi on ryhtynyt toteuttamaan siihen läheisesti liittyvää hoitamisvastuuta. Serviisi
vastaa hoitamisvastuun perusteella tätä nykyä Oulun kaupungin ateria- ja puhtauspalveluista. Vastuu siirtyi Serviisille
kaupunginvaltuuston päätöksellä vuoden 2015 huhtikuun
lopussa.
Käytännössä Serviisi joko tuottaa palvelut itse tai hankkii ne yksityisiltä palveluntuottajilta. Se vastaa esimerkiksi
kilpailutuksesta, sopimusten tekemisestä sekä laadunvalvonnasta. Kaupungin omistajapoliittisen linjauksen mukaan vuoteen 2020 mennessä yksityisten tarjoajien osuuden palvelutuotannosta tulee olla 30 prosenttia.
Asiakkaat saavat hoitamisvastuun myötä Serviisiltä palvelua yhden luukun periaatteella ja voivat näin keskittyä
omaan ydintoimintaansa entistä paremmin.

Kiimingissä palvelut uudella tavalla
Hyvä esimerkki kumppanuusmallin ja hoitamisvastuun toteuttamisesta on Kiimingin alueen ateria- ja puhtauspalvelujen järjestäminen. Kiimingin koulujen, päiväkotien ja hoivalaitosten ateria- ja puhtauspalvelut siirtyivät vuoden 2016
alussa ISS Palvelut Oy:n hoidettaviksi.
Serviisi toteutti Kiimingin palveluja koskevat kilpailutukset
yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palveluja koskevat kriteerit
ja vaatimukset määriteltiin yhdessä. Kilpailutuksen myötä
syntyneestä sopimuksesta kuten myös laadunvalvonnasta
vastaa Serviisi.
Asiakkaan lisäksi Serviisi tekee tiivistä yhteistyötä ISS Palveluiden kanssa.
”Voimme oppia toinen toisiltamme ja tuoda yhdessä asiakkaille yhä enemmän lisäarvoa”, toteaa Mirva Lohiniva.

Lisää vaikutusmahdollisuuksia
omaan työhön
Serviisissä pyritään johdonmukaisesti varmistamaan tavoitteiden mukainen toiminta
sekä lisäämään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä. Apuvälineenä tässä
käytetään BSC-menetelmän (Balanced Scorecard)
nimellä tunnettua strategista ohjausjärjestelmää. Tavoitteena on, että työntekijät pystyisivät aidosti ja entistä enemmän vaikuttamaan Serviisin toimintaan ja parantamaan sitä.
Menetelmän valmennus toteutettiin osin vuoden 2015 puolella ja se jatkuu kuluvana vuonna.
BSC-menetelmän avulla on Serviisissä järjestelmällisesti käsitelty muun muassa yhdessä tekemisen merkitystä ja otettu oppia muiden hyvistä käytännöistä.
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Uimahallien siivous vaatii erikoisosaamista
Serviisi huolehtii kaikkiaan noin 400 000 neliömetrin puhtaana pitämisestä. Neliöt koostuvat muun muassa Oulun
kaupungin kouluista, päiväkodeista, Oulun Veden vedenpuhdistamoista, erilaisista toimistotiloista sekä kolmesta
uimahallista.
Kaikkein vaativimpia kohteita siivouksen kannalta ovat juuri uimahallit: Oulun uimahalli Raksilassa, Raatin uimahalli
Tuirassa ja Haukiputaalla sijaitseva Vesi-Jatuli. Alue-esimies
Silja Virrankari huomauttaa, että uimahalleissa on paljon
korkean hygienian tiloja, joissa puhtauden täytyy olla erityisen hyvällä tasolla. Tällaisia tiloja ovat allasosastot, pesutilat, saunat ja pukuhuoneet.
Omat haasteensa puhtaanapidolle tuovat lisäksi uimahallien suuret käyttäjämäärät ja päivittäiset pitkät aukioloajat.

Asiakastyytyväisyys
korkealla tasolla
Innolink Oy:n vuoden 2015 elo- ja syyskuussa toteuttama tutkimus osoitti Serviisin asiakastyytyväisyyden
olevan korkealla tasolla. Peräti 89 prosenttia asiakkaista olisi tutkimuksen mukaan valmis suosittelemaan kollegoilleen Serviisiin tuotteita ja palveluja.
Asiakastyytyväisyys on entisestään kohonnut, sillä
vuoden 2013 samanlaisessa tutkimuksessa vastaava
luku oli 13 prosenttiyksikköä pienempi.
Asiakkuusvastaava Suvi Hanhisuanto kertoo, että
Serviisi sai asiakastutkimuksessa kiitosta muun muassa yhteistyön sujuvuudesta ja henkilöstön palvelualttiudesta sekä oma-aloitteisuudesta. Tietysti myös
kehityskohteita löytyi. Niihin on vastattu kehittämällä alue-esimiesten kanssa workshopeissa suunnitelmat ja toimenpiteet aikataulutuksineen

Monipalvelutyöntekijä Teemu Tillman.
Tällä kertaa puhdasta tulee Torikadulla Oulu10:ssä.

”Täytyy muistaa, että Oulun kolmessa uimahallissa käy vuosittain noin miljoona asiakasta”, hän hoksauttaa.
Serviisi on valtakunnallisestikin edelläkävijä uimahallien siivoamisessa. Tästä on yhtenä osoituksena Serviisin jo vuonna 2013 laatima omavalvontaohjelma, jonka mukaisesti Oulun uimahallien puhtautta seurataan. Ohjelmaan kuuluvat
esimerkiksi tiuhaan otettavat pintapuhtausnäytteet. Yhteistyö terveystarkastajien ja asiakkaan kanssa on myös tiivistä.

”Teemme työtä
suurella sydämellä”

Uusiin laitteisiin ja koulutukseen Serviisi on Virrankarin mukaan niin ikään panostanut paljon.

”Kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että teemme työtä niin uimahalleissa kuin muuallakin suurella sydämellä. Pyrimme
tosissamme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen”,
hän vakuuttaa.
Tietynlaista arkipäivän laadunvalvontaa on Silja Virrankarin
mukaan sekin, että Serviisin väki uimahalleissa tekee jatkuvasti töitä ihmisten keskuudessa ja näiden silmien edessä.
Asiakkaiden keskellä touhuaminen myös asettaa työntekijöille omia vaatimuksiaan. Uimahalleissa työskentelevät
kokevat työnsä haasteelliseksi, mutta samalla arvokkaaksi ja antoisaksi.
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Kylmävalmistus tuo mukanaan monia etuja

Serviisi pyrkii jatkuvasti parantamaan
tuotantoaan niin, että asiakkaat saisivat
ruokansa mahdollisimman tuoreena ja
laadukkaana. Samanaikaisesti Serviisi tavoittelee suurempaa kustannustehokkuutta, sujuvampia tuotantoprosesseja ja
joustavampia kuljetuksia. Yksi keskeinen
vastaus näihin haasteisiin on ruoan kylmävalmistuksen kehittäminen.
Kylmävalmistuksen lisääntymiselle luo
pohjan Serviisin keittiöverkon muutos.
Palvelutuotantopäällikkö Pauliina Värttö kertoo, että Serviisillä on tällä hetkellä ruokaa valmistavia keittiöitä 23, mutta Köökit 2020
-suunnitelmien
”Voimme
mukaan niiden
tarjota aina
määrä putoaa
tuoretta ruokaa mainittuun vuoasiakkaillemme” teen mennessä
yhdeksään.
”Kaikki yhdeksän tulevat olemaan niin sanottuja monitoimikeittiöitä eli ne pystyvät
valmistamaan ruokaa useilla eri menetelmillä”, hän kertoo.
Käytännössä monitoimikeittiöt pystyvät
tekemään ruokaa kolmella tavalla: aivan
perinteisesti, tuoreena jäähdytetty -menetelmällä (cook & chill) sekä kylmävalmistamalla.

Tuoreena jäähdytetty tarkoittaa sitä, että
ruoka valmistetaan monitoimikeittiössä
tavalliseen tapaan, minkä jälkeen se jäähdytetään, säilytetään, kuljetetaan ja lopulta kuumennetaan asiakkaan luona – esimerkiksi päiväkodin keittiössä.
Erityisen kehittämisen kohteena Serviisissä on Pauliina Värtön mukaan kuitenkin
ollut ruoan kylmävalmistus.
”Siinä ruoka kootaan monitoimikeittiössä raaka-aineista kylmänä, varastoidaan
ja kuljetetaan sitten asiakkaan luokse,
missä se kypsennetään palvelupisteessä. Näin voimme tarjota aina tuoretta ruokaa asiakkaillemme. Kylmävalmistus totta kai edellyttää, että palvelupisteissä on
oikeanlaiset laitteet ja muutkin valmiudet
kunnossa”, hän korostaa.
Ruoan kypsennyksen – kuten tietysti
myös kuumennuksen – palvelupisteessä
hoitaa aina Serviisin henkilökuntaan kuuluva.
Palvelutuotantopäällikkö Värttö arvioi, että ihan lähivuosina kylmävalmistuksen
osuus Serviisin ruokatuotannossa nousee
noin yhteen kolmasosaan. Vähän kauempana tulevaisuudessa osuus kasvaa noin
kahteen kolmasosaan.
Kylmävalmistuksen kehittämiseksi Serviisi tekee jatkuvasti töitä muun muassa löytääkseen parhaat menetelmät, reseptit ja
raaka-aineet.

Kylmävalmistuksen ansiosta asiakkaat saavat ruokansa varmasti tuoreena.
Ruokaa valmistamassa
ateriapalvelutyöntekijä
Merja Suorsa.

Uusi tuotannonohjaus tehostaa toimintaa
Serviisi on nopealla aikataululla laajentanut Jamix-ohjelmiston käyttöä. Se
on jo pitkään hyödyntänyt Jamixin reseptiohjelmaa, mutta vuoden 2015
aikana se ryhtyi käyttämään Jamixia myös ruokatuotannon ohjauksessa.
Palvelutuotantopäällikkö Pauliina Värtön mukaan tavoitteena on, että tehokkaamman tuotannonohjauksen avulla pystytään vähentämään käsityötä ja lisäämään automatisointia.
Merkittävää myös on, että asiakkaat voivat nyt tehdä tilauksensa Jamixin
kautta ja Serviisi puolestaan hoitamaan sen avulla laskutuksensa. Lopputuloksena on Serviisin prosessien tehostuminen ja palvelun parantuminen.
Pauliina Värttö
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Kouluruokakilpailun finaaliin selvitti tiensä Serviisin joukkue, jossa olivat mukana tuoteasiantuntija Mira Raappana (vas.),
työnjohtaja Teija Haahtikari ja kokki Elina Pulkkinen.

Valmistautuminen kouluruokakisaan
oli kiireinen rupeama
Serviisi osallistui nyt ensimmäistä kertaa valtakunnalliseen kouluruokakilpailuun. Valmistautuminen kisaan alkoi vuoden 2015 parin viimeisen kuukauden aikana ja osoittautui kovaksi ja
kiireiseksi rupeamaksi. Työ tuotti kuitenkin hienon
tuloksen, sillä Serviisin tiimi selvisi yhtenä viidestä
joukkueesta kilpailun finaaliin, joka pidettiin vuoden 2016 maaliskuussa.
Ykkössijaa ei Ouluun tullut, mutta jo paikka loppukilpailussa oli hieno suoritus.
Tuoteasiantuntija Mira Raappana kertoo, että päätös lähteä mukaan kouluruokakisaan syntyi erään
koulutuksen yhteydessä viime vuoden marraskuussa.
Valmistautumisaikaa jäi hyvin vähän.
”Saimme kokoon kaksi kolmen hengen joukkuetta, minkä
jälkeen kokoonnuimme yhdessä suunnittelemaan kilpailuun soveltuvia ateriakokonaisuuksia. Reseptit piti lähettää
kilpailun järjestäjille jo marraskuun lopussa. Vaikka aikataulu oli hyvin kiireinen, saimme rakennettua hyvät kokonaisuudet molemmille joukkueille”, hän muistelee.
Kisaresepteiksi valikoitui monia sellaisia ruokia, jotka ovat
lasten suosikkeja ruokalistalla. Hyviksi todettuja listaherkkuja tuunattiin hieman saatujen palautteiden perusteella.
Serviisin ehdotukset kilpailuun lähtivät perjantaina, kun takaraja oli seuraavana sunnuntaina.
Vaatimuksena kilpailussa oli, että ateriakokonaisuus ei saa

maksaa yli euroa ja sen pitää olla kaikin puolin kouluruoaksi
sopiva. Ehdotuksessa täytyi olla mukana keitto, kasvisruoka, liha- tai kalaruoka, salaatti ja leipä sekä jälkiruoka. Viimeksi mainitun ei tarvinnut sopia euron budjettiin.
”Hyvänä apuna suunnittelussa meillä oli Pöllökankaan koulun opettajia, jotka maistelivat ruokia ja antoivat niistä palautetta”, kiittelee Raappana.

”Joukkueet
saivat paljon
uusia ideoita
toisiltaan”

Ensin kisan järjestäjä valmisti saamiensa reseptien perusteella ruoat.
Tämän jälkeen helsinkiläinen koululaisten raati valitsi vuoden 2015 lopulla niiden joukosta viisi parasta kokonaisuutta loppukilpailuun.

Serviisin joukkueista toinen – jossa Raappana itse oli mukana yhdessä kokki Elina Pulkkisen ja työnjohtaja Teija
Haahtikarin kanssa – ylsi finaaliin kokonaisuudella, johon
kuuluivat koululaisen porokeitto, herkuttelijan kasvisnuudelivuoka, juustoinen lohipasta, värikäs vihersalaatti, porkkanasämpylät ja valkosuklaa-lakkaleivos.
”Loppukilpailussa finalistit sitten valmistivat ruokansa yleisön edessä Helsingin Gastro-messuilla. Voittajan valitsi kisan järjestäjän nimeämä tuomaristo”, selvittää Raappana.
Kouluruokakilpailu oli Mira Raappanan mukaan mainio kokemus. Joukkueet saivat paljon uusia ideoita toisiltaan.
Myös esimerkiksi kokemus kovan paineen ja kiireen keskellä työskentelystä kasvoi.
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Ulkoministerit nauttivat
pohjoisen maukasta ruokaa
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov oli epäilemättä kansainvälisesti tunnetuin vieras, joka pääsi nauttimaan Serviisin antimista vuoden 2015 aikana. 15th Session of the Barents Euro-Arctic Council -kokous lennätti Lavrovin Ouluun
lokakuun puolivälissä. Kokoustamisen ja neuvottelujen lisäksi Lavrovin ohjelmaan kuului illallinen Oulun kaupungintalolla.
Lavrovin ohella illalliselle osallistui kokouksen isäntänä toiminut Suomen ulkoministeri Timo Soini sekä useita muita ministereitä ja korkeita edustajia euroarktisen neuvoston
jäsenmaista. Kaikkiaan illal”Kaupungintalolla
lispöytien ääressä oli lähes
180 ihmistä.
on merkittäviä

tilaisuuksia
ympäri vuoden”

”Ruokien on oltava sellaisia, että ne ylipäänsä
voidaan tällaisia tilaisuuksia varten valmistaa.
Osa on esimerkiksi pystyttävä tekemään jo
vähän etukäteen. Toisaalta ruokien on kestettävä sekin, että aikataulut eivät aivan pidä”, hän selittää.

XV Session
of
Euro-Arctic the Barents
Council in
Oulu
Dinner 14 th
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Gravlax
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of green
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Crème Nin

on

Mitä Lavroville ja muille vieraille sitten tarjottiin?

”Ruokalistalla oli kaupungintalon noudattaman linjan mukaisesti maukasta pohjoissuomalaista ruokaa”, vastaa Serviisin työnjohtaja Kristiina Nurkkala.
Illallinen aloitettiin graavisiialla ja -lohella, välikeittona oli
kylmä Créme Nínon, pääruokana häränpaistia, perunoita ja
uunijuureksia punaviinikastikkeen kera ja lopuksi jälkiruokana reilun kaupan kahvia, teetä ja tyrnimarja-vanilja parfait.
Illallisen valmistaminen suurelle joukolle arvovieraita ei ole
ihan yksinkertaista puuhaa. Serviisi onnistui kuitenkin erinomaisesti. Tähän vaikuttivat Nurkkalan mukaan huolellinen
suunnittelu ja valmistautuminen.

Iso merkitys oli tietysti myös sillä, että Serviisin henkilökunta on ammattitaitoista ja
harjaantunutta.
”Onhan meillä merkittäviä tilaisuuksia aina ympäri vuoden, vaikka ei ehkä ihan
tämän luokan tapahtumia”, Nurkkala
huomauttaa.
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Juhlaillallinen oli 15th Session of the Barents Euro-Arctic
Council -tapahtuman varmasti näkyvin ja haastavin osa
Serviisin kannalta, mutta kokous työllisti sitä myös muuten.
Oma urakkansa oli muun muassa huolehtia kokousedustajien ja median lounaista ja kahvitarjoiluista.

15th Session of the Barents Euro-Arctic Council -kokouksen yhteydessä nautittiin illallinen Oulun kaupungintalolla. Mukana olivat
Kuva: Ulkoministeriö / Juha Sarkkinen
muun muassa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Suomen ulkoministeri Timo Soini.

other side

.
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Virkistyspäivät piristävät ja luovat yhteishenkeä
Kerran tai pari vuodessa Serviisin työntekijät kerääntyvät
virkistyspäiville. Päivien ohjelmassa on ollut muun muassa
teatteria ja retkiä Hailuotoon, Kierikkiin ja Koitelinkoskelle.
Virkistyspäivien sisällöstä ja käytännön järjestelyistä vastaa
piristystoimikunta.
”Piristystähän tässä haetaan”, naurahtaa toimikuntaan kuuluva henkilöstö- ja työhyvinvointikoordinaattori Leena Ahonen.
Varsin vankasti virkistyspäivien myönteiseen vaikutukseen
myös uskotaan, sillä Serviisin työntekijöistä noin kolmasosa, joskus jopa puolet, osallistuu tavallisesti päiville. Käytännössä niillä on siis
”Virkistyspäivät ovat aina mukana satoja ihmisiä. Ahosen mukaan
rentoja tapahtumia”
henkilöstön keskuudessa tehty pikagallup myös osoittaa, että virkistyspäivien ohjelmat ja kohteet ovat olleet sellaisia
kuin väki haluaakin.
”Mitään ihmeellisiä toiveita ei ole edes esitetty. Ihan realistisia ja toteutettavissa olevia ne ovat olleet. Ja kyllä henkilöstö päiviä odottaa”, hän kertoo.
Puolenkymmenen hengen vahvuinen piristystoimikunta
vastaa päivien kohteiden valinnasta, ohjelmasta ja käytännön järjestelyistä. Vinkkejä ja toiveita se toki saa henkilöstöltä pitkin vuotta.
Ahosen mielestä virkistyspäivien tärkeintä antia on Serviisin hyvän yhteishengen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.
”Monet kehuvat juuri sitä, kuinka mukava on tavata tuttu-

Vuoden 2015 keväällä Serviisin virkistyspäiviä vietettiin Koitelinkoskella.

ja. Meilläkin työpisteitä on niin paljon – jopa noin 300 – että työntekijät ovat hajallaan ympäri kaupunkia, eivätkä he
välttämättä juurikaan näe toisiaan. Virkistyspäivillä työkavereiden kanssa pääsee juttelemaan”, hän selittää.
Oma merkityksensä on myös sillä, että työkavereita on
hauska tavata arkisten ympyröiden ulkopuolella. Ahonen
nauraa, että ihmiset eivät olleet tuntea toisiaan, kun kaikki
olivat konserttiin mentäessä laittautuneet ja pukeutuneet
parhaimpiinsa.
”Virkistyspäivät ovat kuitenkin aina rentoja tapahtumia. Minkäänlaista pönötystä ei kukaan halua”, hän korostaa.
Virkistyspäivät ovat toki vain pieni osanen työhyvinvoinnin
eteen Serviisissä tehtävää työtä. Leena Ahonen arvioi päivien merkityksen kuitenkin huomattavaksi – sen verran tykättyjä tapahtumia ne ovat.
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CRM:n hankinta valmistelussa
Vuoden 2015 aikana Serviisissä selviteltiin CRM:n – sähköisen asiakkuudenhallintajärjestelmän – hankkimista. Nykyistä tehokkaampi järjestelmä hyödyttäisi niin Serviisiä kuin sen asiakkaita. Selvittelytyön yhteydessä
muun muassa määriteltiin Serviisin ja asiakkaisen tarpeet. Uusi järjestelmä tulee käyttöön mahdollisesti jo vuoden 2016 aikana.

Luomua ja lähiruokaa

Kokki Jelena Säärelä huolehtii osaltaan Susiteetin ruoan maukkaudesta.

Ravintola Susiteetti uudistui
Kaupungintalolla sijaitseva Ravintola Susiteetti uudistui vuonna
2015. Uudistuksen myötä asiakkaiden valinnan mahdollisuudet
kasvoivat. Asiakkaat voivat nyt koota linjastosta haluamansa annoksen ja valita samaan hintaan esimerkiksi salaatin, lämpimän
kasvislisäkkeen ja lämpimiä ruokia ruokalistan mukaan.
Uudeksi tuotteeksi lisättiin kerran viikossa erikseen ostettava jälkiruokabuffet. Lisäksi asiakkaat voivat nyt ostaa vitriinistä muun
muassa pientä välipalaa. Asiakaspalautetta alettiin kerätä HappyOrNot-laitteella, minkä avulla ruokalistaa ja tuotevalikoimaa
on kehitetty.

Serviisin raaka-ainehankinnoissa lähtökohtana ovat laadulliset ja ravitsemukselliset ominaisuudet, kotimaisuusaste ja
ympäristövaikutukset. Kotimaisten tuotteiden käyttöä edistetään huomioimalla
ruokalistasuunnittelussa eri vuodenajat
ja paikalliset raaka-aineet mahdollisuuksien mukaan. Lähialueen tuottajilta hankitaan muun muassa leipomotuotteet,
perunat sekä juurekset ja vihannekset.
Serviisi kuuluu Portaat luomuun -ohjelman ensimmäiselle portaalle päiväkotien, hoivakotien ja terveysasemien
osalta. Päivittäisessä käytössä ovat puurohiutaleet ja -suurimot sekä silloin tällöin muun muassa luomujogurtti.

Oiva hymyilee leveästi
Serviisin elintarviketurvallisuus on korkealla tasolla – sen osoittaa Oiva, elintarvikevalvonnan tarkistustietojen
valtakunnallinen julkistamisjärjestelmä. Oiva-asteikon mukaan Serviisin
elintarviketurvallisuus asettui vuonna
2015 hyvän ja oivallisen keskelle.

3,5

Numeroin ilmaistuna Serviisin Oiva-arvosana oli 3,5 asteikolla 1-4.
Oivan mukaisia tarkastuksia Oulussa tekevät Oulun seudun
ympäristötoimen tarkastajat. Valtakunnallisesti Oiva-toimintaa
koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Serviisin laatukoordinaattori Tarja Niemelä kertoo, että Oivan
avulla arvioidaan keittiöiden, ravintoloiden, myymälöiden ja
teollisuuden elintarviketurvallisuutta hyvin monipuolisesti.
Arvioinnin tulokset ilmoitetaan neljällä erilaisella hymynaamalla. Mitä leveämpi hymy, sitä parempi tulos.
Niemelän mukaan Serviisi on asettanut hymynaamoille numerot yhdestä neljään. Ykkönen vastaa huonoa ja nelonen oivallista. Serviisin tavoitteena on koko toimintansa osalta yltää
arvosanaan 3,6. Vuonna 2015 se jäi tästä vain yhden kymmenesosan. Niemelä korostaa, että niin tärkeä kuin Oiva-arviointi
onkin, vielä olennaisempia ovat Serviisin omavalvontaohjelma
ja sen tinkimätön noudattaminen.
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Tunnusluvut
Liikelaitoksen tuloslaskelma
1.1.-31.12.2015
LIIKEVAIHTO

Liikelaitoksen tase
31.12.2015
32 653 973,49

VASTAAVAA

Liiketoiminnan muut tuotot

71 889,84

PYSYVÄT VASTAAVAT

Tuet ja avustukset kunnalta

399 549,08

Aineelliset hyödykkeet

Materiaalit ja palvelut

Koneet ja kalusto

130 981,52

Aineelliset hyödykkeet yht

130 981,52

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

130 981,52

Aineet, tarvikkeet ja tavara
Ostot tilikauden aikana

-8 325 009,30

Palvelujen ostot

-2 902 771,73

Materiaalit ja palvelut yht.

-11 227 781,03

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

-15 240 354,32

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä

Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta

Henkilösivukulut
-4 978 121,95
-940 409,69
-21 158 885,96

Muut saamiset

214 499,51

Siirtosaamiset

57 107,23

Lyhytaikaiset saamiset yht.

7 508 424,59

Saamiset yhteensä

7 508 424,59

IV Rahat ja pankkisaamiset

Poistot ja arvonalentumiset

Rahat ja pankkisaamiset yht.
Suunnitelman muk. poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

Muut rahoitustuotot
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Rah.tuotot ja kulut yhteensä
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN.ERIÄ

1 040,00

-50 656,33
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

7 509 464,59

VASTAAVAA YHTEENSÄ

7 640 446,11

-244 283,34
443 805,75

VASTATTAVAA

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot

175 252,60
7 061 565,25

17 840,49
652,36
-19 988,00
-685,01
-2 180,16
441 625,59

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Ed.tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden yli/alijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

3 330 000,00
-75 145,46
441 625,59
3 696 480,13

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Satunnaiset kulut
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA

441 625,59

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

441 625,59

Ostovelat

856 337,71

Muut velat

258 964,21

Siirtovelat

2 828 664,06

Lyhytaikainen vieras po. yht.

3 943 965,98

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

3 943 965,98

VASTATTAVAA

7 640 446,11
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LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikeylijäämä (-alijäämä)

443 805,75

Poistot ja arvonalentumiset

50 656,33

Rahoitustuotot ja -kulut

-2 180,16

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investointimenot

-77 691,76

TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA

414 590,16

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Antolainauksen muutokset
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset

0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korott. velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta
RAHAVAROJEN MUUTOS

-436 548,37
76 018,73
-54 160,52
-414 690,16
-100,00
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