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Johtajan katsaus

Toiminnan kehittämistä,
arkista työtä ja juhlaa

Serviisin vuoteen 2016 sisältyi jälleen suuria ja pieniä tapahtumia, tekemistä ja suunnittelua, arkea ja juhlaa.
Merkittävintä oli suuren tuotantokeittiön rakentamisen
aloitus heinäkuussa. Lööki-nimellä tunnettu tuotantokeittiö
ryhtyy tekemään ruokaa Oulun kaupungille ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille. Keittiö valmistuu loppukesällä 2017. Täyteen vauhtiin päästyään se tuottaa päivässä
noin 26 000 ateriaa, joista Oulun kaupungin osuus on noin
20 000 ateriaa.
Uuden suurkeittiön taustalla on Oulun Tuotantokeittiö Oy,
jonka perustivat ja omistavat Oulun kaupunki ja PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiiri. Tuotantokeittiö on uudenaikainen, tehokas ja tuottava. Se valmistaa ruokia useilla eri
menetelmillä ja käyttää uutta digitaalista tekniikkaa. Keittiöllä on myös valmius hyödyntää robotiikkaa.
Lööki tietää meille Serviisissä suurta muutosta. Toimintamallimme on määriteltävä uudelleen. Tätä työtä olemme
tehneet kesästä 2016 alkaen. Määrittelyn osasia ovat muun
muassa keittiöverkon uudistuminen, asiakkaidemme entistä tarkempi huomioiminen sekä ruoan ja puhtauden laadun
kehittäminen edelleen.

Jalostimme vuoden 2016 aikana edelleen kumppanuusmalliamme. Tavoitteena on lisätä Serviisin ja asiakkaidemme välistä ymmärrystä ja ottaa asiakkaamme mukaan toimintamme kehittämiseen. Tämän tuloksena syntyi viime
vuonna yhteisiä hankkeita. Näitä olivat muun muassa ateria- ja puhtauspalvelujen kilpailuttamisen toimintatapa, kotona asuvien ikäihmisten mahdollisuus ruokailla kouluilla,
lukioruokailun kehittämisen kartoitus sekä laskutuksen parantaminen.
Tiivistynyt vuorovaikutus on lisännyt asiakkaiden luottamusta Serviisiä kohtaan ja parantanut toimintamme laatua.
Tämä näkyy asiakkaidemme antamissa arvioinneissa. Palvelutoimintamme sai asteikolla 1-5 arvosanan 4,3, ateriapalvelumme 3,5 ja puhtauspalvelumme oman toimintamme
osalta 4,4. Ateriapalvelun arvosanaa heikensivät ateriatilauksen tietojärjestelmäongelmat.

Riitta Lappalainen
johtaja, Liikelaitos Oulun Serviisi

Oulun kaupungin omistajapoliittisen ohjelman mukaan
oman tuotannon osuuden kaupungin ateria- ja puhtauspalveluista tulee olla vuoteen 2020 mennessä 70 prosenttia.
Serviisi on onnistunut tavoitteen toteuttamisessa. Vuonna
2016 oman tuotantomme osuus oli 73,2 prosenttia.
Serviisin palvelujen sähköistäminen on ottanut isoja askelia eteenpäin. Puhtauspalveluissamme ryhdyttiin kuudessa
eri kohteessa käyttämään tyonhallinta.net-järjestelmää, joka antaa toiminnasta aina ajantasaisen tiedon. Työ järjestelmän parissa jatkuu vuoden 2017 aikana.

Henkilöstömme tietoteknisestä osaamisesta tehtiin kartoitus, jonka tulokset auttavat jatkossa valitsemaan oikeat painopisteet koulutukselle ja opastukselle.

Oulun Serviisi

BSC-toimintamallista (Balanced Scorecard) on Serviisissä
saatu hyviä tuloksia. Se on lisännyt eri alueilla ja kohteissa toimivan henkilöstömme aktiivisuutta kehittää omaa toimintaansa ja asiakasyhteistyötä. Aktiivisuus on vaikuttanut
myönteisesti myös työhyvinvointiin, kuten vuonna 2016 toteutettu Kunta10-selvityskin osoittaa. Tuloksemme olivat
nyt lähes kaikilla osa-alueilla paremmat kuin vastaavassa
mittauksessa vuonna 2014.

Toimintakertomus 2016

Huhtikuussa Serviisi tarjosi Ouluhallissa kansallisen veteraanipäivän juhlalounaan kaikkiaan noin 1 500 hengelle.
Syyskuussa oli vuorossa juhlalounas Oulun kaupungintalolla Norjan kuningas Haraldille ja kuningatar Sonjalle sekä noin 150 muulle vieraalle kuningasparin valtiovierailun
yhteydessä. Joulukuussa kaupungintalolla kävi työlounasta nauttimassa Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev yhdessä Suomen pääministerin Juha Sipilän kanssa. Lisäksi
lounaalle osallistui parikymmentä muuta arvovierasta.

Mukava vire näkyi ja tuntui myös Serviisin piristystapahtumassa, jonka yhteydessä tutustuttiin isolla porukalla kaupungintalon edustustoimintaan ja palkittiin esimiehiä, työnjohtajia ja työntekijöitä.

Arkisen aherruksen joukkoon mahtui myös juhlaa. Toteutimme viime vuonna kolme erityisen merkittävää edustustilaisuutta.

Kiitän lämpimästi asiakkaitamme, henkilöstöämme, kumppaneitamme ja johtokuntaamme. Teidän ansiostanne Serviisin vuosi 2016 sujui menestyksekkäästi ja yhteistyön hengessä. Työ jatkuu vuonna 2017 – odotettavissa on niin uusia
tuulia kuin tuttua arkipäivää.

Serviisi lyhyesti
Oulun Serviisi on kaupungin liikelaitos, joka tuottaa ateria- ja puhtauspalveluja laadukkaasti ja kilpailukykyisesti. Serviisi valmistaa päivittäin hieman alle 40 000 ateriaa ja huolehtii noin 400 000 neliömetrin puhtaudesta.
Liikelaitoksen palveluksessa on noin 550 ammattilaista
ja toimipaikkoja eri puolilla Oulua yli 200.
Valtaosan palveluistaan Serviisi tuottaa kaupungin sisäisille asiakkaille. Ateriapalvelujen suurimpia tilaaja-asiakkaita ovat kaupungin hyvinvointipalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut, käyttäjäasiakkaita taas julkisten
ruokapalvelujen ja kaupungin tilojen käyttäjät – kuten
lapset ja nuoret kouluissa ja päiväkodeissa sekä ikäihmiset kodeissa ja laitoksissa. Lisäksi Serviisi huolehtii
ruoasta useissa henkilöstöravintoloissa sekä kaupungin edustustarjoiluista.
Serviisi tuntee ravitsemussuositukset ja hallitsee erityisruokavaliot. Se suunnittelee ruokalistansa ja reseptin-

sä huolella eri asiakasryhmille sopiviksi. Ruoan laatu on
tärkeä toimintaa ohjaava tekijä. Omavalvontaohjelma
varmistaa ateriatuotteiden turvallisuuden.
Kiinteistöjen arvon säilyttäviä puhtauspalveluja Serviisi tuottaa kaupungin virastoille, laitoksille ja liikelaitoksille. Palvelut luovat tiloihin viihtyvyyttä, hygieenisyyttä, edustavuutta ja turvallisuutta. Puhtauspalveluissaan
Serviisi panostaa myös ympäristöystävällisyyteen.

Serviisin johtokunnan puheenjohtajana toimii Sannamari Sala ja varapuheenjohtajana Mikko Marjomaa. Johtokunnan jäseniä ovat Eija Tuomaala, Mika Nurmela,
Elina Salow, Jukka Holtinkoski ja Hilde Myrnes. Kaupunginhallituksen edustaja johtokunnassa on Anna-Maria
Takkula.
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Kokki Sauli Ojala tarjoaa vieraille pohjoissuomalaista ruokaa lähiseudun
raaka-aineista.

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev saapumassa lounaalle yhdessä
pääministeri Juha Sipilän kanssa.

Norjan kuningaspari ja
Venäjän pääministeri lounasvieraina
Oulun kaupungintalolla Serviisin Susiteetti-ravintolassa
työskentelevän kokki Sauli Ojalan kädet eivät tärisi, vaikka kylään tulisi arvovieraita. Ojalan taidonnäytteistä pääsivät vuonna 2016 nauttimaan niin Norjan kuningaspari ja Venäjän pääministeri kuin monet muut vieraat.
Ojalan mielestä hermoilla ei kannata, vaan pikemminkin
nauttia omasta työstään.
”Onhan se iso asia, että pääsee tekemään ruokaa tällaisille
merkkihenkilöille”, hän myhäilee.
Serviisin työnjohtaja Kristiina Nurkkala korostaa, että Ojalalla ja keittiön koko henkilöstöllä on vahva rutiini vaativien aterioiden valmistamisessa. Kuninkaita, presidenttejä ja
pääministereitä ei toki jatkuvasti käy kaupungintalolla syömässä, mutta viikoittain keittiö valmistaa ruokaa kaupungin
merkkivieraille ja erilaisiin edustustilaisuuksiin.
”Oulun kaupungilla on jo pitkään ollut selkeä gastronominen linja. Vieraille tarjotaan pohjoissuomalaista ruokaa, joka on tehty lähiseudun raaka-aineista. Linjan tulkinnassa ei
kuitenkaan olla liian tiukkoja”, hän kertoo.
Viime vuoden tähtivieraat Oulussa olivat Norjan kuningas
Harald V ja kuningatar Sonja sekä Venäjän pääministeri
Dmitri Medvedev.
Kuningasparille tarjottiin syyskuussa kaupungintalolla lounaan alkuruoaksi samettista mustatorvisienikeittoa, pää-

552

Serviisin henkilöstön vahvuus

ruoaksi ahvenfileitä lehtikaalipedillä tilliperunoiden, glaseerattujen porkkanoiden ja valkoviinikastikkeen kera.
Jälkiruoaksi vieraat nauttivat lakkapannacottaa, karpalomelbaa ja marenkijauhetta sekä oululaisia tervakonvehteja.
Pääministeri pääsi puolestaan joulukuussa nautiskelemaan
aluksi lempeää kukkakaalikeittoa ja pääruoaksi poron sisäfileetä, puikulaperunoita, uunijuureksia ja korvasienikastiketta. Lounaan päättivät Suomi 100 -juhlaleivokset.
Kristiina Nurkkalan mukaan korkean tason tarjoilujen suunnittelu kestää useita viikkoja. Mukana
ovat tavallisesti – vierailusta riippuen – serviisiläisten lisäksi ulkoministeriö, presidentin kanslia ja tietysti myös Oulun kaupungin omat edustajat.

Useiden viikkojen
suunnittelu

”Yleensä suunnittelemme useita ateriakokonaisuuksia, joita
ehdotamme eteenpäin – esimerkiksi Medvedevin tapauksessa ulkoministeriölle. Se valitsi sitten yhden kokonaisuuden, jonka toteutimme”, kertoo Nurkkala.
Omat haasteensa keittiölle tuo se, että arvovieraiden kanssa ruokailun aikataulut saattavat elää – samoin se, että näiden seurueet ovat usein varsin suuret. Kokki Sauli Ojala korostaakin, että ruokien on oltava sellaisia, että ne kestävät
yllättävät aikataulujen muutokset ja ovat valmistettavissa
yhtä aikaa isolle joukolle.
”Tärkeää on huolellinen suunnittelu, oikeanlaisten ruokien
valinta ja niiden valmistaminen mahdollisimman pitkälle jo
etukäteen. Ruokien tekeminen pitää myös pystyä rytmittämään sopivasti. Alkuruoan täytyy esimerkiksi aina olla sellainen, että sen saa tarjoiltavaksi nopeasti, kun vieraat saapuvat. Pääruoka puolestaan pitää saada valmiiksi alkuruoan
syömisen aikana”, hän selvittää.

Oulun Serviisi
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Iso osa ruoan
valmistuksesta siirtyy
Lööki-tuotantokeittiöön
Löökiksi kutsutun suuren tuotantokeittiön rakentaminen
Ruskon kaupunginosaan Oulussa aloitettiin kesällä 2016.
Työt kestävät vuoden verran, sillä valmiiksi Lööki tulee nykyisten suunnitelmien mukaan loppukesästä 2017. Investoinnin suuruus on kaikkiaan noin kymmenen miljoonaa
euroa.
Uusi tuotantokeittiö alkaa valmistaa ruokaa sekä Oulun
kaupungille että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille.
Täyteen vauhtiin päästyään se tuottaa noin 26 000 ateriaa päivässä, josta Oulun kaupungin osuus on noin 20 000
ateriaa.
Uuden suurkeittiön taustalla on Oulun Tuotantokeittiö Oy.
Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
ovat perustaneet ja omistavat yhtiön yhdessä. Kahta isoa
toimijaa palveleva tuotantokeittiö tuo merkittäviä synergiaetuja ja lisää kustannustehokkuutta.
Serviisin palvelutuotantopäällikkö Pauliina Värttö arvioi,
että liikelaitoksen keittiöverkkoon ja toimintaan Lööki tuo
varsin suuria muutoksia.
”Valmistuskeittiöidemme määrä supistuu huomattavasti.
Löökin ohella niitä jää jäljelle seitsemän, joista viisi on meidän omiamme ja kahta hoitaa yksityinen palveluntuottaja.
Nämä seitsemän keittiötä tekevät meille noin 10 000 ateriaa päivässä”, hän kertoo.

Osa Serviisin vanhoista valmistuskeittiöistä muuttuu keittiöverkon uudistumisen yhteydessä ruokaa vastaanottaviksi palvelukeittiöiksi.
Värttö muistuttaa, että Serviisin toimintaan
Toimintaan uusia
tulee Löökin myötä
painotuksia
uudenlaisia painotuksia. Oman valmistustyön sijasta se ryhtyy
entistä enemmän vastaamaan ruokien ostamisesta ja laadunvalvonnasta sekä ruokiin liittyvistä palveluista ja näiden
kehittämisestä. Keskeisiin palveluihin kuuluu muun muassa ruoan jakelu kouluihin ja palvelutaloihin.
Löökin rakentaminen ja ruoan valmistuksen keskittäminen
sen tehtäväksi on Pauliina Värtön mielestä toiminnallisesti, taloudellisesti ja investoinnin kannalta järkevä ratkaisu.
Suuren tuotantokeittiön rakentamista oli Serviisissä ehditty
miettiä jo pitkään – ainakin viidentoista vuoden ajan.
”Siitä tulee nykyaikainen ja tehokas monitoimikeittiö, joka
pystyy valmistamaan maukasta ruokaa tehokkaasti useilla
eri menetelmillä. Lööki hyödyntää toiminnassaan myös digitalisaatiota. Ja rakennuksen suunnittelussa on huomioitu
niin laajennusmahdollisuudet kuin tuotannon ja kestävän
kehityksen vaatimukset”, toteaa Pauliina Värttö.

Tuotantokeittiö Löökiä rakennetaan Oulun Ruskossa.
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Koulutuksella entistä
parempaan asiakaspalveluun
Kuinka tarjota entistä parempaa asiakaspalvelua ja mitä
tarkoittaa uusi serviisiläisyys? Muun muassa näihin kysymyksiin haettiin vastausta Virtaa ammattimaiseen asiakaspalveluun -koulutuksessa, johon suuri osa Serviisin henkilökuntaa osallistui. Koulutus sai myönteisen palautteen. Sitä
pidettiin hyödyllisenä ja arjen keskellä tarpeellisena ajatusten herättäjänä.
Serviisin asiakkuusvastaavan
Pirjo Kärjen mukaan valmennuksessa ei ehkä noussut esille kovin paljon täysin
uutta, mutta paljon sellaista, joka oli hyvä palauttaa
mieliin. Hän uskoo myös, että jokainen mukana ollut sai uusia ja tuoreita näkökulmia
omaan työhönsä.

Uutta
serviisiläisyyttä
haettiin

”Olennaisinta on, että kaikkien työntekijöiden arjen asiakaspalvelualttiutta vahvistettiin. Samalla parannettiin kykyä
kohdata asiakkaita, ratkaista ongelmatilanteita ja ottaa vastaan palautetta. Sitäkin käsiteltiin, että kuinka kertoa asia
kasystävällisesti, mikäli emme pysty jotakin palvelua syystä
tai toisesta tarjoamaan”, kertoo Kärki.

Monipalvelutyöntekijä Marjut Räihä selvittää ruokalistan sisältöä
Ritaharjun koulun virastomestarille Heikki Rytköselle.

Kärki korostaa, että koulutustilaisuudessa pyrittiin myös
löytämään uuden serviisiläisyyden olennaiset piirteet. Tämä on tärkeää, sillä Serviisin toiminnan painopiste on jatkossa siirtymässä ruoan valmistamisesta ja muusta tuotannosta palvelujen tarjoamiseen.
”Meidän kaikkien serviisiläisten pitäisi hoksata olevamme
asiakaspalvelijoita”, hän huomauttaa.
Koulutus pidettiin kaupungintalon valtuustosalissa. Lisäksi
tilaisuuteen oli mahdollista osallistua virtuaalisesti omasta
työpisteestä Lyncin välityksellä. Koulutus oli tarkoitettu ennen kaikkea ateria-, puhtauspalvelu- ja monipalvelutyöntekijöille – periaatteessa kaikille asiakastyössä mukana oleville serviisiläisille.
Koulutuksesta vastasi Valmennustalo Virta Oy:n työyhteisövalmentaja Sirpa Puolakka.

3,5

Oiva-arviointi
asteikolla 1-4
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Susiteetti uudisti lounaansa –
asiakkailta hyvä vastaanotto
Oulun kaupungintalon henkilöstöravintola Susiteetti on uudistanut reippaasti lounastarjoiluaan. Uudistustyöt aloitettiin kokeilumielessä jo vuoden 2015 lopulla, mutta kokonaisuudessaan muutokset toteutuivat vuoden 2016 aikana.
Susiteetin päivitetty lounas on saanut asiakkailta hyvän
vastaanoton. Serviisin tuoteasiantuntija Mira Raappana toteaa, että palaute on ollut lähes pelkästään kiittävää. Tästä kertoo jo sekin, että ravintolaan sijoitetulla HappyOrNotlaitteella mielipiteensä kertovista keskimäärin 95 prosenttia
antaa nykyisin myönteisen arvion ruokahetkensä päätteeksi.
Hyvä merkki on myös se, että lounastajien määrä on noussut aikaisempaa suuremmaksi.
”Asiakkaiden näkökulmasta lounastarjontamme on nyt varmasti monipuolisempi. Terveellinen lautasmalli toteutuu
myös paremmin”, kuvailee Raappana.

40 000

Toimitettavien aterioiden
määrä päivässä

Toimintakertomus 2016

Ateriapalvelutyöntekijä Päivi Halunen
valmistelee lounasta tarjoilukuntoon
henkilöstöravintola Susiteetissa.

Serviisi ryhtyi kehittämään
Susiteetin lounasta niiden
toiveiden pohjalta, joita asiakkaat esittivät. Ennen kaikkea nämä kaipasivat aikaisempaa enemmän valinnan
varaa. Kuinka Susiteetin lounas sitten käytännössä muuttui?

Asiakkaiden
toiveet huomioon

Ennen ravintolassa oli tarjolla kolme vaihtoehtoa: salaattilounas, keittolounas tai lämmin lounas. Asiakas valitsi aina yhden näistä. Uudistuksen jälkeen lounaaseen kuuluu
alkukeitto, laaja salaattivalikoima sekä lämmin ruoka, joka
on joko lihaa tai kalaa. Näiden lisäksi tarjolla on aina kasvisruoka. Kerran viikossa lounaaseen sisältyy vielä jälkiruoka.
Perjantaisin tarjolla on ekstrana erityinen jälkiruokapöytä
pienestä lisämaksusta.
”Susiteetin lounaan kehittäminen vaati hieman muutoksia
linjastoon, mutta huomattavasti enemmän oli kuitenkin kysymys ruokalistojen uudistamisesta”, kertoo tuoteasiantuntija Raappana.
Pääosin Susiteetissa nauttivat lounaansa kaupungintalolla työskentelevät ihmiset. Myös lähellä sijaitsevasta
Oulu10:stä käy ravintolassa paljon väkeä syömässä. Mira
Raappana laskeskelee, että Susiteetissa lounastaa tätä nykyä päivittäin noin 100–180 ihmistä.
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Vuoden positiivinen on
Hiirosenkodin moniosaaja
Hiirosenkodin hoivaosastoilla 7 ja 8 tekee töitä moniosaaja Sisko Junttila. Moniosaajana Junttila huolehtii osastoilla niin puhtaudesta kuin aterioistakin. Tarkasti ottaen hän
on lisäksi vastuumopalainen. Tehtävänimike tarkoittaa, että
Junttila on vastuussa osastojen kaikkien moniosaajien kontolle kuuluvien töiden sujumisesta.
Mutta Junttila on paitsi moniosaaja ja vastuumopalainen
myös vuoden positiivinen. Tämän tittelin hän sai vuoden
2016 lopulla, kun Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut järjesti kaupungin intranetissä Akkunassa äänestyksen, jossa
pyydettiin nimeämään viisi työntekijää, jotka erityisesti ovat
ansainneet joululahjan.
Hoivaosastojen hoitajat äänestivät Junttilaa – vaikka hän
onkin Serviisin eikä hyvinvointipalvelujen palkkalistoilla. Perusteluissa mainittiin muun muassa, että ”Siskolla on sydän
paikallaan, ei ikinä sano ei, on aina valmis auttamaan, pyrkii
aina tekemään jotakin uutta.”
Junttila sanoo, ettei tiennyt asiasta mitään, kunnes kaupungin henkilöstöpäälliköltä tuli kutsu kahvitilaisuuteen ja joululahjan vastaanottoon Oulu10:n tiloihin. Hän myöntää häkeltyneensä palkitsemisestaan melkoisesti.

Sisko Junttila pitää
monipuolisesta työstään Hiirosenkodissa.

Mieluinen
työpaikka

”Toki nämä ovat raskaita paikkoja ja monet ihmettelevät, että miten jaksan olla täällä. En itse koe olleenkaan sillä tavalla”,
hän miettii.

Junttilaa viehättää työssään muun muassa sen monipuolisuus. Yllättäviä tilanteita sattuu varsin usein ja ne on pystyttävä hoitamaan. Hän on myös päivittäin tekemissä
monenlaisten ihmisten – osastojen asukkaiden, näiden sukulaisten, vierailijoiden ja henkilökunnan – kanssa.
Vuoden positiivinen iloitsee myös siitä, että voi touhuta varsin vapaasti ja vaikuttaa itse työnsä sisältöön sekä kokeilla
uusia tapoja tehdä töitä.

”Totta kai tunnustus lämmitti kovasti mieltä – ihan erityisesti siksi, että se tuli ikään kuin organisaatiorajojen yli”, hän
miettii.

Kaiken kaikkiaan Hiirosenkoti on Sisko Junttilalle mieluinen
paikka.

Sisko Junttila sanoo pitävänsä työstään ”ihan hirveästi” ja
tulevansa Hiirosenkotiin mielellään joka päivä. Hän tykkää
nimenomaan puuhata osastoilla 7 ja 8, joiden asukkaat ovat
huonokuntoisia ikäihmisiä. Samoilla osastoilla Junttila toivoo voivansa pysyä mahdollisimman kauan.

”Olen miettinyt, että kaikkien ihmisten elämänkaaressa on
erilaisia vaiheita. Joidenkin tie elämän loppuvaiheessa vie
tänne ja heistä me kaikki pyrimme pitämään hyvää huolta.
Olen muuten jo varaillut itselleni huonetta tuosta keittiön
vierestä”, hän naurahtaa.

Aterioiden tilausjärjestelmän pulmia pyritty ratkaisemaan
Aterioiden tilaamisessa esiintyneet pulmat vaikuttivat
kielteisesti Serviisin ateriapalvelujen asiakkaiden tyytyväisyyteen vuonna 2016. Serviisin palvelutuotantopäällikkö Pauliina Värttö myöntää, että käytössä oleva tilausjärjestelmä ei ole asiakkaiden kannalta riittävän
helppokäyttöinen.
Värtön mukaan järjestelmän puutteita on jossakin määrin pystytty korjaamaan, mutta täysin tyydyttävää ratkaisua ei ole löytynyt.
”Ongelmien perussyynä on se, että tilausjärjestelmä on
jouduttu tekemään vanhan toiminnanohjausjärjestel-

män päälle. Tällaisella ratkaisulla ei nykyaikaista ja helppokäyttöistä – verkkokauppaa muistuttavaa – tilausjärjestelmää ole mahdollista rakentaa”, hän harmittelee.
Serviisin kannalta ongelmallista on myös se, että tilaamiseen liittyvät vaikeudet alentavat ateriapalvelujen arvosanaa, kun sen toimintaa arvioidaan. Arvosana ei niinkään
kerro asiakkaiden ruokaa koskevista arvioista, sillä ruoan
laatu jää tilausongelmien varjoon.
Ongelman ratkaisemiseksi asiakkaiden kanssa tehtävää
toiminnan laadun arviointia on kehitetty erottamaan paremmin toisistaan Serviisin aterioiden ja toiminnan laatu.

Oulun Serviisi

Uutta taloussuunnittelujärjestelmää
valmistelemassa Serviisin asiakkuusvastaava Suvi Hanhisuanto (vas.) ja
projektipäällikkö Johanna Niskanen
kaupungin konsernihallinnosta.
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Serviisi pilotoi uutta
taloussuunnittelujärjestelmää

Talsu TM1 on Oulun kaupungin uusi taloussuunnittelujärjestelmä, jonka testaamisessa ja kehittämisessä Serviisi on
ollut vahvasti mukana. Se pilotoi suunnittelujärjestelmää
vuoden 2016 aikana yhdessä kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluihin kuuluvan varhaiskasvatuksen kanssa. Kuluvana vuonna järjestelmä laajenee kattamaan kaupungin kaikki hallintokunnat.

Serviisissä syötetään taloussuunnittelujärjestelmään esimerkiksi aterioiden ja puhtauspalvelujen hinnat monien
muiden tietojen lisäksi. Serviisin asiakkaat puolestaan ilmoittavat järjestelmään omat tietonsa – varhaiskasvatus
esimerkiksi muun muassa lasten lukumäärän ja päiväkotien toimintapäivät. Tavoitteena on, että kaikille muodostuu yhtenäinen kuva kokonaistilanteesta.

Kaupungin konsernihallinnossa Talsu TM1 -hanketta on vetänyt projektipäällikkö ja konsernicontroller Johanna Niskanen. Hän kiittelee sekä Serviisiä että varhaiskasvatusta
tärkeästä panoksesta pilotoinnin aikana.

”Uutta taloussuunnittelujärjestelmää käyttivät Serviisissä
pilottivaiheessa lähinnä alueiden esimiehet. Kaikkien osallistuminen oli hyvin sitoutunutta”, kertoo Suvi Hanhisuanto.

”Molemmat ovat olleet tässä hankkeessa meidän kehittäjäkumppaneitamme. Ne ovat muodostaneet hyvän ja toimivan parivaljakon”, hän arvioi.
Asiakkuusvastaava Suvi Hanhisuanto sanoo Serviisin osallistuneen pilottiin monella tavalla ja tasolla. Hänen mukaansa taloussuunnittelujärjestelmän pilotointi sopi mainiosti Serviisille, joka haluaa aina olla edelläkävijä.

Tehokkuutta ja
läpinäkyvyyttä

”Siksi lähdemme mielellämme mukaan erilaisiin kokeiluihin ja kehityshankkeisiin”,
hän mainitsee.

Johanna Niskasen mukaan Talsu TM1:n avulla halutaan
saavuttaa ennen kaikkea lisää tehoa, tarkkuutta ja läpinäkyvyyttä kaupungin talousarvioprosessiin sekä talouden
rullaavaan ennustamiseen. Sen voimin tuotetaan myös erilaisia tulevaisuuden skenaarioita.

Serviisin kokemukset Talsu TM1:stä ovat myönteiset, joskin kehitettävääkin vielä löytyy. Järjestelmän uskotaan helpottavan ja tehostavan jatkossa toimintaa monella tavalla.
Samalla yhteinen tekeminen kumppanuuden tavoitteiden
mukaisesti sujuvoituu.
”Myös ennakoinnin ja varautumisen erilaisiin muutoksiin
odotetaan uuden järjestelmän ansiosta terävöityvän”, huomauttaa Hanhisuanto.

3,5

Ateriapalvelujen
laatu asteikolla 1-5
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Tutkimuksella lisää tietoa
lounasasiakkaiden käyttäytymisestä
Kuinka asiakkaat oikeastaan käyttäytyvät hakiessaan
ruokaa linjastolta? Mitkä tekijät vaikuttavat näiden toimintaan ja kuinka sitä voitaisiin ohjailla? Muun muassa
tällaisiin kysymyksiin haetaan vastauksia Tulevaisuuden
ruokamaailma -hankkeessa, johon Serviisi osallistuu.
Hankkeen valmistelu tapahtui Serviisin osalta pääosin
vuoden 2016 puolella. Käytännön pilottia päästiin toteuttamaan vuoden 2017 keväällä.
Serviisin asiakkuuspäällikkö Mirva Lohiniva kertoo, että
Tulevaisuuden ruokamaailma -hankkeella pyritään hakemaan vastauksia moniin mielenkiintoisiin kysymyksiin.
Serviisiä kiinnostavat muun muassa lounaslistan ja ruoan
ulkonäön vaikutus asiakkaiden ruokailukäyttäytymiseen,
ruokailusuositusten toteutuminen, asiakkaiden toiminta
linjastolla ja biojätteen kertymisen määrä.
”Tarkempi tieto tällaisista seikoista tukee merkittävästi Serviisin toimintaa. On tosi jännittävää nähdä, millaisia
tuloksia tutkimus meille antaa. Uskomme että se auttaa
meitä paljon toimintamme kehittämisessä”, hän toteaa.
Hankkeen yksi osapuolista on Teknologian tutkimuskeskus VTT, jota puolestaan kiinnostaa selvitellä erilaisten
teknologiaratkaisujen sopivuutta lounasravintolan asiakkaiden tekemien ruokavalintojen seurantaan.

Pilottikohteena on keväällä 2017 vajaan kolmen kuukauden ajan
Pohjankartanon kouluruokala, jonka linjastolle on asennettu nykyaikaisia havainnointilaitteita.
Asiakkuuspäällikkö Lohinivan mukaan Pohjankartanon
ruokalan linjasto valikoitui pilotiksi, koska se on sopivan avara ja ruokailijoita on paljon. Näin havaintoja kertyy runsaasti. Lisäksi kouluruokailun kehittäminen kiinnostaa Serviisiä erityisen paljon.

Pohjankartano
pilottikohteena

”Linjastolle asennetaan erilaisia sensoreita sekä syvyyskamera, joiden avulla asiakkaiden käyttäytymistä ja valintoja seurataan. Yksittäisen ihmisen henkilöllisyyttä
teknologia ei paljasta. Syvyyskamera kuvaa vain ihmisen
hahmon”, hän kertoo.
Tulevaisuuden ruokamaailma on osittain Euroopan aluekehitysjärjestön rahoittama. Useista osista koostuvassa
hankkeessa on kaiken kaikkiaan kysymys tutkimus- ja
kehitysalustasta, joka tarjoaa tilaisuuden testata ja luoda uusia tuotteita, palveluja, konsepteja ja teknologioita. Tulevaisuuden ruokamaailma kuuluu Suomen kuuden suurimman kaupungin 6aika-hankekokonaisuuteen,
jonka tavoitteena on kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluja.
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Serviisin joukkue
kouluruokakisassa
– tuloksena hienosti paikka finaalissa

Kouluruokakisan finaalissa riitti tohinaa.

Serviisin joukkue nappasi komeasti paikan valtakunnallisen
kouluruokakilpailun finaaliin, joka pidettiin Helsingin Gastro-messujen yhteydessä vuoden 2016 maaliskuussa. Ihan
voittoon asti joukkue ei yltänyt, mutta jo pääsy viiden parhaan joukkoon oli hieno suoritus. Serviisi oli nyt kisassa mukana ensimmäistä kertaa.
Oululaisten joukkueessa olivat mukana tuoteasiantuntija Mira Raappana, kokki Elina Pulkkinen ja työnjohtaja Teija Haahtikari. Kolmikko osallistui kilpailuun ateriakokonaisuudella, johon kuuluivat koululaisen porokeitto,
herkuttelijan kasvisnuudelivuoka, juustoinen lohipasta, värikäs vihersalaatti, porkkanasämpylät ja valkosuklaa-lakkaleivos. Jälkiruoka oli suunniteltu Suomi 100 -juhlavuoden
kunniaksi.
Vaatimuksena kisassa oli, että kokonaisuus ei saa maksaa
yli euroa ja sen pitää olla kaikin tavoin kouluruoaksi sopiva.
Ehdotuksessa täytyi olla mukana keitto, kasvisruoka, lihatai kalaruoka, salaatti ja leipä sekä jälkiruoka. Viimeksi mainitun ei tarvinnut sopia euron budjettiin.

400 000
Siivottavia
neliöitä päivittäin

”Hyvää apua suunnittelussa saimme Pöllökankaan koulun
opettajilta, jotka maistelivat ruokia ja antoivat meille palautetta”, kiittelee Mira Raappana.
Pöllökankaan koulu oli muutenkin vahvasti mukana kilpailussa. Koulun opettajia ja
yksi luokka oli mukana Helsingissä tsemppaamassa Serviisin joukkuetta. Raappana
kehuu tunnelman loppukilpailun aikana olleen kuin hyvässä urheilukilpailussa, kun
joukkueet valmistivat ruokiaan yleisön ja omien kannustusjoukkojensa edessä.

Pöllökankaan
koulu
tsemppaamassa

Muutenkin Raappana pitää kouluruokakisaa sekä hauskana
että hyödyllisenä tapahtumana.
”Oli mielenkiintoista muun muassa nähdä, miten eri puolilla Suomea toteutetaan kouluruokailun valtakunnallisia
suosituksia ja kuinka paikalliset ruokaperinteet vaikuttavat
reseptiikkaan. Myös esimerkiksi kokemus kovan paineen ja
kiireen keskellä työskentelystä kasvoi”, hän toteaa.
Mira Raappana korostaa, että kisan ilmapiiri oli mukavan kannustava. Kaikkien mukana olleiden tavoitteena oli
maukkaan ja terveellisen kouluruoan tekeminen. Joukkueet saivat myös paljon uusia ideoita toisiltaan.
Voittajan valitsi kilpailun järjestäjän nimeämä tuomaristo.
Kisan ykköseksi nousi kotkalainen Ruonalan koulu.
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Eläkeläisjuhlan ilmapiiri on lämmin ja arvokas
Eläkkeelle vuoden mittaan jääneitä on Serviisissä jo
viitisentoista vuotta muistettu aina joulukuussa pidettävällä eläkeläisjuhlalla. Vuonna 2016 Serviisistä eläköityi noin kolmekymmentä ihmistä – kaikki
naisia. Tällä kertaa juhla pidettiin yhteisötalo Aleksinkulman kellariholvissa. Paikalla olivat vanhaan
tapaan lähes kaikki kutsutut.
Palvelutuotantopäällikkö Pauliina Värttö sanoo,
että eläkeläisjuhla koetaan Serviisissä mukavan
lämpimänä ja arvokkaana tilaisuutena saatella ihmiset uuteen vaiheeseen elämässään. Iso osa eläkkeelle jäävistä on tehnyt Serviisissä pitkän uran.
”Juhla on työnantajan tapa muistaa työyhteisön jät- Eläkeläisjuhlaan osallistuneet kokoontuivat yhteiskuvaan.
täviä. Nämä ovat kiitoksensa ansainneet, sillä työntekijöiden ansiota on, että me pärjäämme”, hän korostaa.
Eläkkeelle jäävät saavat myös pienen lahjan. Juhlan ilmapiiri on Värtön mukaan poikkeuksetta myönteinen ja iloinen.
Mistään isosta ja pönöttävästä tilaisuudesta ei ole kysymys. Mukana ovat ta”Viimeksi puhuimme paljon muun muassa lastenlapsista,
Ei
vallisesti olleet vain kunkin vuoden mitmonilla paikalla olleista oli – joillakin jo useita ja parpönötystä taan eläköityneet, Serviisin johtaja Riitta joita
haalla kaksitoista”, hän myhäilee.
Lappalainen ja pari muuta työnantajan
edustajaa – usein Pauliina Värttö sekä
Eläkkeelle jäämistä juhlistetaan Serviisissä pariinkin kerhenkilöstö- ja työhyvinvointikoordinaattori Leena Ahonen.
taan. Varsinainen eläkeläisjuhla pidetään aina joulukuussa,
mutta lisäksi työkaverit ja lähimmät esimiehet muistavat
Tilaisuuden ohjelman kuuluu muutama lyhyt puhe, joskus
eläkkeelle jääviä heti viimeisen työpäivän kieppeillä pienen
musiikkiesityksiä, valokuvien ottoa ja paljon keskustelua.
kahvihetken muodossa.

BSC tuonut lisää yhdessä tekemistä
Serviisin palvelualueilla jatkettiin jo vuonna 2015 aloitettua kehittämistyötä BSC3-ohjausjärjestelmämallin (Balanced Scorecard) mukaisesti. BSC on lisännyt Serviisissä
yhdessä tekemistä ja parantanut henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä. Laatukoordinaattori
Tarja Niemelä arvioi, että tämä on parantanut myös työhyvinvointia sekä yhteistyötä asiakkaiden kanssa.
Ihan yksinkertaista BSC3-järjestelmän mukainen toiminta ei kuitenkaan ole. ”Se vaatii perehtymistä ja sparrausta”, hän toteaa.
Jokaisen palvelualueen henkilöstö on Serviisissä suunnitellut toimintaansa parantavia toimenpiteitä ja tehtäviä.
Vuoden 2016 aikana kehittämismallia työstettiin omaan
toimintaan istuvaksi ja henkilöstö otettiin mukaan kehittämistyöhön.

Toimintaa parantavia tehtäviä kirjattiin viime vuonna 89
kappaletta. Valmiiksi niistä tuli 53 kappaletta.
”Kehittämistä ja parannuksia olemme saaneet aikaan
mukavasti”, arvioi Niemelä.
Johdon katselmuksissa vuoden 2016 syksyllä nostettiin palvelualueilla esille useita hyviä toimintamalleja. Ne
jaettiin kaikille palvelualueille kehittämistehtäviksi seuraavalle vuodelle.
Serviisissä laadittiin vuoden 2016 lopulla aloitetoimintamalli. Työntekijöitä pyydettiin tekemään aloitteita, jotka
käsiteltäisiin nopeasti ja dokumentoidusti. Tällä haetaan
yhä parempaa työhyvinvointia, jaetaan hyviä käytäntöjä,
osallistutaan yhdessä tekemiseen ja lisätään toiminnan
läpinäkyvyyttä.
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Piristyspäivät kokoaa
serviisiläiset yhteen
Serviisiläiset osallistuivat
innolla piristyspäivään.

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät virkistyspäivät tuovat
piristystä serviisiläisten arkeen. Piristyspäivät onkin aina ollut suosittu ja kaivattu tapahtuma. Serviisin henkilöstö- ja
hyvinvointikoordinaattorin Leena Ahosen mukaan moni
ehtii vuoden mittaan kysellä, että milloinhan seuraava tapahtuma järjestetään ja mitä se pitää sisällään.
Vuoden 2016 aikana virkistyspäivät pidettiin vanhaan tapaan kahteen kertaan – keväällä ja loppusyksystä. Keväällä päivät toteutettiin niin sanotusti hajautetun mallin mukaan, mutta joulua ennen taas kaikki serviisiläiset olivat
koolla yhdessä.
”Keväällä jokainen alueemme piti omat piristyspäivänsä,
joiden järjestämisestä alueen esimies vastasi. Jokaiseen
tapahtumaan osallistui 40-70 ihmistä. Päivien ohjelma rakentui pitkälti työntekijöiden toivomusten mukaisesti. Suosituinta puuhaa oli patikointi luonnossa tässä Oulun ympäristössä. Samalla paisteltiin välillä makkaraa ja kahviteltiin”,
kertoo Ahonen.
Alueiden omia virkistyspäiviä kiiteltiin siitä, että oman porukan kanssa oli kiva olla koolla ja jutella myös varsinaisen
työn ulkopuolella. Toisaalta loppusyksyllä pidettyä koko
Serviisin yhteistä tilaisuutta pidettiin tärkeänä, koska tuntemattomampiakin työkavereita oli mukava tavata. Virkistyspäivien tärkeää antia onkin yhteisöllisyyden ja yhteishengen vahvistuminen.

4,4

Puhtauspalvelun
laatu asteikolla 1-5

Siivoustyönjohtaja Mervi Kyrönlampi, ateriatyönjohtaja Maija
Järvenpää ja alue-esimies Helena Kiljander saivat palkintonsa
piristyspäivän yhteydessä.

Marraskuun hieman juhlavampaan piristystapahtumaan
kuului muun muassa ruokailu kaupungintalon henkilöstöravintolassa Susiteetissa ja tämän jälkeen Jääräpää-näytelmän katsominen Oulun kaupunginteatterissa.
Kokonaista päivää piristymiseen ei ole mahdollista käyttää, sillä asiakkaat täytyy aina
pystyä palvelemaan. Tavallisesti virkistymistä varten varataan iltapäivästä pari kolme
tuntia. Marraskuussa piristyminen aloitettiin myöhään iltapäivällä. Puolenkymmenen
hengen vahvuinen, osaava ja osallistuva piristystoimikunta
– jota Leena Ahonen vetää – vastaa tilaisuuksien kohteiden
valinnasta, ohjelmasta ja käytännön järjestelyistä.

Toivomuksia ja
vinkkejä
henkilöstöltä

”Serviisin henkilöstöltä tulee toimikunnalle pitkin vuotta
erilaisia toivomuksia ja vinkkejä. Tämäkin kertoo siitä, että
piristystä pidetään tärkeänä”, hän sanoo.
Leena Ahonen painottaa, että piristyksiin osallistuminen ei
ole millään tavalla pakollista, mutta valtaosa serviisiläisistä
tapahtumissa on mukana.
”Työmme on sellaista, että kaikki eivät valitettavasti pysty aina lähtemään mukaan, vaikka haluaisivatkin. Palvelutaloissa asuvat tarvitsevat ruokansa ja koulut on pidettävä siistinä. Koko Serviisiä koskevia tapahtumia onkin pyritty
järjestämään kaksi samansisältöistä, jotta kaikki halukkaat
pääsevät mukaan”, hän huomauttaa.
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Kunta10-tutkimuksen
tulokset kertovat
hyvästä kehityksestä
Kunta10-tutkimuksen tulokset ovat Serviisin osalta parantuneet
viimeisten vuosien aikana selvästi. Eri puolilla Suomea toteutettava kattava tutkimus selvittää joka toinen vuosi kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä näiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin.
Tuorein tutkimus on vuodelta 2016, mutta ensimmäinen Kunta10-kysely tehtiin jo lähes parikymmentä vuotta sitten. Työterveyslaitoksen hallinnoiman tutkimuksen kohderyhmään kuuluu
tätä nykyä noin 90 000 kuntien palveluksessa olevaa henkilöä
Oulusta ja kymmenestä muusta kaupungista.
Serviisin henkilöstö-ja hyvinvointikoordinaattori Leena Ahonen
sanoo Kunta10-selvityksen kertovan, että asiat ovat kehittyneet
Serviisissä oikeaan suuntaan.
”Vuonna 2016 toteutettu kysely osoittaa työyhteisötaidoissa tapahtuneen parannusta auttamisen ja huomaavaisuuden osalta
– yhteistyö täällä toimii hyvin. Innovatiivisuus, tavoitteellisuus ja
kehittäminen ovat niin ikään mukavalla tolalla. Johtamisen osalta taas olemme edenneet muun muassa esimiestuessa ja työyhteisön tuessa esimiehille”, luettelee Ahonen.

BSC avuksi
työnhallintaan

Kohennettavaakin toki Serviisissä edelleen jää. Leena Ahonen sanoo kehittämiskohteeksi Kunta10-kyselyssä nousseen ennen kaikkea työnhallinnan.

”Tästä on puhuttu meillä paljon jo aikaisemminkin. Serviisissä on
nyt käytössä BSC-järjestelmä (Balanced Scorecard), jolla tavoittelemme työnhallinnan, suorituskyvyn ja tuloskunnon parantamista”, hän huomauttaa.
Ahonen muistuttaa kuitenkin, että työnhallinnan kehittäminen
Serviisin tapaisessa yhteisössä ei ole kovinkaan helppoa – serviisiläiset kun tekevät töitä asiakkaille ja esimerkiksi työaikoihin
on jokseenkin mahdotonta itse vaikuttaa.
Kunta10-tutkimusta henkilöstö- ja hyvinvointikoordinaattori
Ahonen pitää hyödyllisenä kehittämisen apuvälineenä. Se tarjoaa käyttöön laajan aineiston ja mahdollistaa monien tekijöiden vertailun esimerkiksi suhteessa muihin kuntien yksiköihin
tai muihin kaupunkeihin. Myös eri tekijöiden kehitystä ajan kuluessa voi tarkkailla, koska tutkimusaineistoa on jo vuodesta 1997
lähtien.
”Lyhyesti sanottuna tutkimus kertoo, miten täällä meidän työyhteisössämme menee. Mikä on hyvin ja missä on petrattavaa”,
hän kiteyttää.

Monipalvelutyöntekijä Kirsi Vehkaoja
pitää Talvikankaan koulua siistinä.
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Sotaveteraaneille maukas
juhlalounas Ouluhallissa

Kattaminen, lounaan valmistaminen ja ruoan tarjoilu pöytiin
noin 1 500 ihmiselle yhdellä kertaa ei ole ihan yksinkertainen puuha. Tällaisen urakan edessä Serviisi oli vuoden 2016
huhtikuussa, kun kansallisen veteraanipäivän valtakunnalliseen pääjuhlaan kuulunut lounas nautittiin Ouluhallissa.
Serviisi sai tehtävän kansallisen veteraanipäivän järjestelytoimikunnalta – ja onnistui tehtävässään hyvin. Kiitoksia tuli lounasvierailta aina pääministeriä myöten.
Onnistumisen taustalla oli iso määrä useita kuukausia kestänyttä pohjatyötä. Serviisin tuotantokoordinaattori Soile
Haataja kertoo, että eri osapuolista koostunut projektiryhmä kokoontui kuusitoista kertaa ennen varsinaista tapahtumaa.
”Lisäksi valmisteluun osallistui muun muassa erilaisia pienryhmiä, jotka suunnittelivat omien vastuualueidensa tehtäviä”, hän mainitsee.
Yksin ei Serviisi toki suururakkaa
hoitanut. Mukana oli muun muassa
Oulun Sotilaskotiyhdistys, hotelli-,
ravintola- ja catering-alan opiskelijoita Oulusta ja Haukiputaalta, floristi-opiskelijoita Kempeleestä ja monia muita kumppaneita.
Haataja kiittelee yhteistyön sujuneen erinomaisesti.

Hyvää
yhteistyötä

Veteraanit ja muut vieraat nauttivat juhlalounaalla lohikeittoa sekä rieskaa ja maalaisruisleipää voin kera. Ruokajuomina oli vettä ja kotikaljaa. Lopuksi oli tarjolla kahvia tai teetä
sekä tilaisuutta varten tehty leivos. Ruokien valmistamisesta vastasi Pohjankartanon koulun keittiö.
Soile Haatajan mukaan ruokakokonaisuus valikoitui projektiryhmän maistelun tuloksena. Lohikeitto sopi myös erin-

Ruoan valmistaminen kansallisen veteraanipäivän 1 500 lounasvieraalle oli
haastava ponnistus.

omaisesti vuoden 2016 kansallisen veteraanipäivän teemaan: vastavirtaan nousee lohen suku.
Ruokailuun käytettävissä ollut aika oli veteraanipäivän
muusta ohjelmasta johtuen varsin lyhyt, vain kaksi tuntia.
Tämä toi mukanaan tiettyjä haasteita, kuten teki myös juhlalounaan pitopaikka.
”Ouluhallia käytetään lähinnä liikuntatilana sekä erilaisten
messujen ja tapahtumien näyttämönä. Keittiötoimintaa ja
ruokailua varten se täytyi jakaa pienempiin osiin, rakentaa
sermeillä väliseiniä ja tuoda paikalla tarvittavat kalusteet,
astiat ja kylmälaitteet”, kuvailee Soile Haataja.
Juhlalounaan lisäksi Serviisi osallistui myös eräiden muiden kansallisen veteraanipäivän tilaisuuksien järjestämiseen Oulussa.

4,3

Palvelutoiminnan
laatu asteikolla 1-5
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Tunnusluvut
Liikelaitoksen tuloslaskelma
1.1.–31.12.2016
LIIKEVAIHTO

Liikelaitoksen tase
31.12.2016
34 144 137,99

VASTAAVAA

Liiketoiminnan muut tuotot

255 146,33

PYSYVÄT VASTAAVAT

Tuet ja avustukset kunnalta

332 042,19

Aineelliset hyödykkeet

Materiaalit ja palvelut

Koneet ja kalusto

150 064,26

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

150 064,26

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

150 064,26

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana

-7 607 950,90

Palvelujen ostot

-7 168 053,80

Materiaalit ja palvelut yhteensä

-14 776 004,70

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

Lyhytaikaiset saamiset
-13 943 806,24

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä

Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta

-4 752 609,87
-989 586,37
-19 686 002,48

Poistot ja arvonalentumiset

Muut saamiset
Siirtosaamiset

Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

Muut rahoitustuotot
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut

Saamiset yhteensä

7 465 536,15
1 040,00

-51 191,42
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

7 466 576,15

VASTAAVAA YHTEENSÄ

7 616 640,41

-283 168,73
-65 040,82

VASTATTAVAA
1 600,36
345,29
-19 988,00
-752,42

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden yli/alijäämä

-18 794,77

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN. ERIÄ

-83 835,59

VIERAS PÄÄOMA

Satunnaiset kulut

3 330 000,00
366 480,13
-83 835,59
3 612 644,54

Lyhytaikainen
Ostovelat

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

240 903,80
7 465 536,15

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA

263 609,56

Rahat ja pankkisaamiset

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot

6 901 849,28

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
Suunnitelman mukaiset poistot

59 173,51

-83 835,59
-83 835,59

Muut velat

1 395 356,18
200 895,68

Siirtovelat

2 407 744,01

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

4 003 995,87

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

4 003 995,87

VASTATTAVAA

7 616 640,41

Oulun Serviisi

LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut

-65 040,82
51 191,42
-18 794,77

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investointimenot
TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA

-70 274,16
-102 918,33

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta
RAHAVAROJEN MUUTOS

159 715,97
-116 827,53
60 029,89
102 918,33
0,00
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