Liikelaitos Oulun Serviisi

Toimintakertomus 2017

2

Oulun Serviisi   Toimintakertomus 2017

Kansi:
Hiukkavaaratalossa ateria-, puhtaus- ja virastomestaripalveluista vastaa
Serviisin yhteistyökumppanina ISS Palvelut. Ruokatarjoilua valmistelee
Tuija Halvari ja tiloja siivoaa Laura Enqvist.

Tekstit: Kari Arokylä
Graafinen suunnittelu: Soili Aalto-Hirvelä, Monetra Oy
Paino: Monetra Oy, Painatuskeskus
Kuvat: Studio Juha Sarkkinen ja Oulun Serviisi

Oulun Serviisi   Toimintakertomus 2017

Sisältö

4

Tehokas toiminta toi hyvän tuloksen

5

Serviisi lyhyesti

6

Monitoimikeittiö Lööki aloitti ruoan valmistuksen

8

Serviisin kotiateriapalvelut yhdenmukaisiksi koko Oulussa

9

Uudella teknologialla lisää tietoa ruokailijoiden käyttäytymisestä

9

Hyvä asiakkuudenhallinta parantaa palvelua ja tehostaa toimintaa

10

Palvelumuotoilu tuo parempaa palvelua ja monipuolisempia töitä

12

Nykyajan oppimisympäristöt vaativat uudenlaista siivousta

13

Ateria- ja puhtauspalveluissa laaja kilpailutus

14

Suomi 100 -juhlan kutsuvieraat nauttivat Serviisin tarjoiluista

16

Piristystapahtuma nyt iltamien merkeissä

17

Ohjelman avulla Suomen parasta ruokaa

18

Tunnusluvut

3

4

Oulun Serviisi   Toimintakertomus 2017

Johtajan katsaus

Tehokas toiminta toi
hyvän tuloksen

O

ulun Serviisin taloudellinen tulos vuonna 2017 oli
hyvä. Liikevaihtomme oli 35,2 miljoonaa euroa ja
tilikauden ylijäämämme 0,47 miljoonaa euroa.

Myönteinen taloudellinen tulos muodostui Serviisin
ateria- ja puhtauspalvelusegmenttien tuloksekkaasta ja tehostuneesta toiminnasta. Henkilöstömme kokonaismäärä aleni merkittävästi ja kokonaishenkilöstökulumme olivat edellisvuotta pienemmät.
Muutos ateriapalvelujen tuottamisessa on ollut vauhdikasta: valmistavien keittiöiden määrä väheni vuoden
2017 aikana omistajapoliittisen linjauksen mukaisesti 23:sta keittiöstä seitsemään liikelaitoksen ryhtyessä
hankkimaan merkittävän osan ateriakomponenteista
Oulun Tuotantokeittiö Oy:ltä. Ostopalveluja hyödynnettiin myös muutoin aiempaa laajemmin ja tehokkaammin.
Kuntalaisen palvelu on Serviisin toiminnassa keskeisintä – huolehdimme osaltamme oululaisten hyvinvoinnista. Asiakaspalautteen perusteella olemme onnistuneet
tehtävässämme, sillä asiakkaamme ovat tyytyväisiä palvelumme laatuun.
Kiitokset koko henkilöstöllemme, että olette ammattitaitoisesti palvelleet asiakkaitamme muutosten ja tehostamispaineiden keskellä. Suomi 100 -juhlavuoden
tapahtumajärjestelyt ja erityisesti valtakunnallisen päätapahtuman järjestelyt ansaitsevat erityismaininnan. Kiitän myös sidosryhmiämme eteenpäin vieneestä yhteistyöstä. Toimintamme tehostamisessa asiakkaidemme ja
yhteiskumppaneidemme rooli on jatkossakin keskeinen.
Tiiviillä yhteistyöllä saavutamme meille asetetut tavoitteet.
Serviisin toiminta on muutoksessa, jonka tahti kiihtyy entisestään. Asiakkaidemme palveluverkot sekä kaupunkikonsernin omistajapolitiikka ovat tarkastelun kohteena.
Tarvitsemme kaikki joustavuutta ja asennetta – halua
suhtautua myönteisesti muutoksiin ja palvella oululaisia myös jatkossa.
Johan Alatalo
Johtaja
Liikelaitos Oulun Serviisi
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Serviisi lyhyesti

O

ulun Serviisi on kaupungin liikelaitos, joka tuottaa ateria- ja puhtauspalveluja laadukkaasti ja
kilpailukykyisesti. Päivittäin Serviisi tarjoaa noin
40 000 ateriaa joko valmistamalla itse tai valmistuttamalla sekä huolehtii noin 700 000 neliömetrin puhtaudesta. Liikelaitoksen palveluksessa on noin 550 ammattilaista ja toimipaikkoja eri puolilla Oulua yli 200.

Kiinteistöjen arvon säilyttäviä puhtauspalveluja Serviisi tuottaa kaupungin virastoille, laitoksille ja liikelaitoksille. Palvelut luovat tiloihin viihtyvyyttä, hygieenisyyttä, edustavuutta ja turvallisuutta. Puhtauspalveluissaan
Serviisi panostaa myös ympäristöystävällisyyteen.

Valtaosan palveluistaan Serviisi tuottaa Oulun kaupungin sisäisille asiakkaille. Ateriapalvelujen suurimpia tilaaja-asiakkaita ovat kaupungin hyvinvointipalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut, käyttäjäasiakkaita taas
julkisten ruokapalvelujen ja kaupungin tilojen käyttäjät – lapset ja nuoret kouluissa ja päiväkodeissa sekä
ikäihmiset kodeissa ja laitoksissa. Lisäksi Serviisi huolehtii ruoasta useissa henkilöstöravintoloissa sekä kaupungin edustustarjoiluista.

Uusi liikelaitosten johtokunta aloitti toimintansa Oulun
kaupungilla vuoden 2017 kesäkuun alussa. Liikelaitosten
johtokunnan alle on koottu Liikelaitos Oulun Serviisi, Liikelaitos Oulun Tilakeskus ja Oulun tekninen liikelaitos.

Serviisi tuntee ravitsemussuositukset ja hallitsee erityisruokavaliot. Se suunnittelee ruokalistansa ja reseptinsä huolella eri asiakasryhmille sopiviksi. Ruoan laatu
on tärkeä toimintaa ohjaava tekijä. Omavalvontaohjelma varmistaa ateriatuotteiden turvallisuuden.

Liikelaitosten johtokunnan puheenjohtajana toimii Erja Repo-Tervonen ja varapuheenjohtajana Jouko Korkiakoski. Sen jäseniä ovat Marjo Sjögren, Tomi Kaismo, Heidi Kemppainen, Kalevi Kuha ja Leena Kuha. Varajäseniä
ovat Jouni Lamppu, Kaisu Luokkanen, Maila Vallström,
Sami Luhtaanmäki, Jukka Latva-Rasku, Jorma Taivaloja
ja Marja Lähde.
Kaupunginhallituksen edustaja johtokunnassa on Ma
tias Ojalehto ja varaedustaja Juha Huikari.

Liikelaitosten johtokunnan jäsenet ja liikelaitosten toimivaa johtoa: Vasemmalta Marjo Sjögren ( jäsen), Johan Alatalo (Serviisin ja teknisen liikelaitoksen johtaja), Lasse Siekkinen (Serviisin talous- ja hallintopäällikkö),
Leena Kuha ( jäsen), Erja-Reponen Tervonen (puheenjohtaja), Kalevi Kuha
( jäsen), Jouko Korkiakoski (varapuheenjohtaja), Tomi Kaismo ( jäsen), Heidi
Kemppainen ( jäsen) ja Jouko Leskinen (tilakeskuksen johtaja).
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Monitoimikeittiö Lööki

M

onitoimikeittiö Lööki aloitti toimintansa Oulun
Ruskossa vuoden 2017 syksyllä. Löökin takana on
Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteisesti omistama Oulun Tuotantokeittiö Oy.
Varsinaiseen ruoan tuotantoon monitoimikeittiö pääsi lokakuun alkupuolella syyskuussa käynnistyneen koejakson
jälkeen.
Täyteen vauhtiin päästyään monitoimikeittiö tuottaa Oulun kaupungille 20 000 ateriaa päivittäin. Käytännössä sen kaupungille valmistamat ateriat menevät päiväkotien ja koulujen lapsille, nuorille ja henkilökunnille. Vuoden
2018 aikana monitoimikeittiö alkaa lisäksi tuottaa noin
6 000 ateriaa päivässä sairaanhoitopiirin sairaaloihin.
Monitoimikeittiö – niin suuri kuin se onkin – ei kuitenkaan
valmista kaikkia Oulun kaupungin tarvitsemia ruokia.

Monitoimikeittiö Löökissä ruokaa valmistamassa Maarit Kestilä ja Mikael Helakorpi (yläkuva), Maarit Kestilä ja Janita Nissilä
sekä Anne Madetoja. Palaveria pitämässä Veli-Matti Saviluoto,
Kari Maaninka, Mira Raappana, Tuula Hekkala, Anne Kynsilehto, Katariina Hämeenaho, Anne Pisilä ja Teija Haahtikari.

Oulun Serviisi   Toimintakertomus 2017

aloitti ruoan valmistuksen
Serviisi tuottaa lisäksi itse noin 10 000 annosta päivittäin
sekä hankkii vielä yksityisiltä palveluntuottajilta ateriapalvelua päivittäin noin 10 000 asiakkaalle. Tällä tavalla Serviisi vastaa noin 40 000 aterian tai ateriapalvelun päivittäisestä hankkimisesta kaupungille.

Tehokas ja nykyaikainen
Kahta isoa toimijaa – kaupunkia ja sairaanhoitopiiriä – palveleva Lööki tuo ruoan valmistukseen merkittäviä synergiaetuja ja kustannustehokkuutta. Monitoimikeittiö on nykyaikainen ja joustava. Se pystyy tekemään ruokaa useilla
eri menetelmillä. Keittiön tuotantoprosessi on tarkasti mietitty ja sen toiminnassa korostuvat muun muassa henkilökunnan ammattitaito, joustavuus sekä laadun- ja tilojen
puhtauden hallinta.
Löökin alkutaipaleeseen on kuulunut tiettyjen haasteiden
voittamista, mutta tämä oli odotettua – onhan kysymyksessä yksi Suomen isoimmista tuotantokeittiöistä ja suuresta muutoksesta Serviisin toiminnassa. Aikaisemmin valtaosan ruoasta itse valmistaneesta Serviisistä on tullut
enemmänkin ruoan tilaaja. Edelleen sen vastuulla on kuitenkin huolehtia siitä, että kaikki asiakkaat saavat ruokansa

Oulun Tuotantokeittiön toimitusjohtaja Toni Kalliorinne
ja Serviisin palvelutuotantopäällikkö Pauliina Värttö ovat
tyytyväisiä Löökin toiminnan päästyä hyvään vauhtiin.
Taustalla työtään tekee Janita Nissilä.

ja että se on laadukasta.
Serviisin keittiöverkkoa Lööki on myös muokannut merkittävästi. Aikaisemmin Serviisillä oli tuotantokeittiöitä kaikkiaan 23 kappaletta, mutta nyt niiden määrä on supistunut
seitsemäksi. Näistä kahta hoitaa yksityinen palveluntuottaja.

Ruoat kypsiksi palvelupisteissä
Löökissä ruoka valmistetaan pääsääntöisesti niin sanotuilla kylmillä menetelmillä. Kuumana ruoista lähtee asiakkaille vain noin kolmasosa. Serviisiläiset kuumentavat tai
kypsentävät kylmänä valmistetut ruoat palvelupisteissä
asiakkaiden luona – esimerkiksi kouluissa.
Näitä palvelupisteitä Serviisillä on kaikkiaan noin 90. Tämä
tarkoittaa, että ruoan ja sen tarjoilun lopullinen laatu määräytyvät yhä useammin lähellä asiakkaita.
Uutta on sekin, että Serviisin henkilökunta tilaa nyt tarvittavat ruoat sähköisen järjestelmän avulla. Lisäksi Lööki on
vaatinut paljon työtä ruokalistojen ja reseptien suunnittelussa.
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Serviisin kotiateriapalvelut
yhdenmukaisiksi koko Oulussa

O

ulun kaupungin hyvinvointipalvelut ja Serviisi valmistelivat yhteistyössä vuoden 2017 aikana uudistuksen Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin
ja Ylikiimingin alueiden kotiateriapalveluihin. Käytäntöön
uudistus vietiin kuluvan vuoden alussa. Tämä tarkoitti, että
ruoan toimittamisessa kotiateriapalvelujen asiakkaille siirryttiin näillä alueilla niin sanottuun cook & chill -menetelmään.
Sama menetelmä on ollut käytössä jo vuodesta 2012 lähtien kanta-Oulun alueella. Nyt Serviisin kotiateriapalvelut
ovat koko Oulun kaupungin alueella yhdenmukaiset, sillä
samalla myös ateriapalvelujen sisältö ja aterioiden jakeluajankohdat yhtenäistettiin.
Cook & chill -menetelmä tarkoittaa, että ruoka ensin valmistetaan ja tämän jälkeen jäähdytetään pikaisesti tiettyyn
lämpötilaan – sitä ei siis pakasteta – ja toimitetaan lopuksi asiakkaille niin ikään jäähdytettynä. Kylmänä toimitettu ruoka on mikrobiologisesti turvallisempaa kuin lämpimänä asiakkaille
viety. Myös laadultaan ja ravintoarvoltaan ruoka pysyy näin parempana.
Asiakkaat lämmittävät ruoan itse,
useimmiten mikroaaltouunissa. Tarvittaessa kotipalvelu voi aina auttaa.
Ateriakokonaisuuteen kuuluvat pääruoka, kasvislisäke, salaatti ja jälkiruoka, mutta ei leipä tai juoma.

Laadultaan ja
ravintoarvoltaan
ruoka pysyy
parempana

Ruoka toimitetaan asiakkaille kolme kertaa viikossa –
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Kerrallaan annoksia voidaan tuoda korkeintaan kolmelle päivälle.
Järjestely lisää asiakkaiden valinnanvapautta, sillä nyt ruokien päivittäistä toimittamista ei tarvitse odottaa. Asiakkaat
– jotka pääosin ovat ikäihmisiä – voivat milloin vain valita
jääkaapistaan haluamansa ruoan ja syödä sen yhdessä tai
useammassa erässä. Myös mieluisan ruokailuajan pystyy
nyt päättämään aikaisempaa joustavammin.
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Uudella teknologialla lisää tietoa
ruokailijoiden käyttäytymisestä

P

ohjankartanon koulun ruokalan asiakkaat olivat varsin tarkan seurannan kohteena vajaan kolmen kuukauden ajan vuoden 2017 keväällä. Ruokailijoiden
– koulun oppilaiden ja henkilökunnan sekä satunnaisten
muiden kävijöiden – käyttäytymistä linjastolla seurattiin
syvyyskameran ja erilaisten sensoreiden avulla. Yksittäisten ruokailijoiden henkilöllisyys ei seurannassa käynyt ilmi.
Asiakasseurantapilotissa olivat mukana Serviisin lisäksi
Turun yliopisto ja teknologian tutkimuskeskus VTT. Pilotti
kuului Suomen kuuden suurimman kaupungin laajaan 6Aika-strategiakokonaisuuteen, jonka kautta se myös sai Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta.
Seurannan tavoitteena oli muun muassa hankkia tietoa
asiakkaiden määristä, etenemisvauhdista ja pysähdyksistä
linjastolla. Lisäksi haluttiin tutkia ruokailusuositusten mukaisen lautasmallin toteutumista sekä ruokien esillepanon
– mikä ruoka on tarjolla missäkin – merkitystä ruokailijoiden valintoihin. Myös biojätteen kertymisen määrästä ja
sen vähentämisen mahdollisuuksista oltiin kiinnostuneita.
Pilotin avulla pyrittiin myös selvittämään, että voitaisiinko reseptiikan tai ruoan esillepanon muutoksilla vaikuttaa

ruokailijoiden valintakäytökseen ja
lisätä kouluruokailun
suosiota.
Seurantajakson
aikana
Pohjankartanon ruokalassa käytiin aterioimassa yhteensä 32 989 kertaa. Aineistoa kertyi erittäin paljon
ja se tarjoaa vielä jatkossa
paljon tutkittavaa.

Käyttäytymistä seurattiin
syvyyskameran ja
sensoreiden avulla

Tulokset kertovat esimerkiksi ruokailijoiden käyttämän
ajan ja kädenojennusten määrän eri ruokalajien ja salaattien kohdalla. Lisäksi aineistosta näkee, kuinka ruokailijoiden ottaman pääruoan määrä vaihtelee riippuen lisäkkeistä tai salaateista.
Aineistosta käyvät ilmi myös suosikkiruoat ja -salaatit. Suosituimmiksi ruokatyypeiksi osoittautuivat pyörykät ja pihvit. Kakkosena tulee pasta. Pääraaka-aineista parhaiten
maistuu broileri tai kalkkuna, salaateista puolestaan vihersalaatti.

Hyvä asiakkuudenhallinta
parantaa palvelua ja tehostaa toimintaa

S

erviisi otti vuoden 2017 loppupuolella käyttöön uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän. Tämä parantaa
asiakkaiden saamaa palvelua sekä tehostaa ja helpottaa serviisiläisten työskentelyä huomattavasti. Kaikki
asiakkaita koskevat tiedot – olivatpa nämä strategisia tai
käytännön toimintaan liittyviä – ovat nyt yhdessä paikassa ja nopeasti saavutettavissa.

pohjalta. Lisäksi hankkeessa oli mukana Oulun kaupungin
tietohallinnon edustaja.

Asiakkuudenhallintajärjestelmän hankintaa
Kaikki asiakastiedot
pohtiessaan Serviisi tuovat helposti
tustui useisiin markkisaavutettavissa
noilla tarjolla oleviin
valmiisiin ratkaisuihin.
Ne vaikuttivat kuitenkin sen tarpeisiin nähden varsin mittavilta.

Asiakkuudenhallintajärjestelmän rakentamiseen tähtäävä
hanke aloitettiin vuoden 2017 kesäkuussa. Valmis ohjelmisto luovutettiin Serviisille marraskuussa. Tämän jälkeen
alkoi tietojen siirtäminen järjestelmään – iso ponnistus, joka vielä vuoden 2018 keväällä oli osittain kesken.

Järjestelmän rakensikin lopulta Oulun Tietotekniikka -liikelaitos Serviisin esittämien toiveiden ja määrittelyjen

Lopputuloksena on ketterä, kustannustehokas ja helposti muokattava ratkaisu, joka jo lyhyen käyttökokemuksen
perusteella vastaa erinomaisesti Serviisin tarpeisiin. Järjestelmä on myös osoittautunut erittäin helpoksi käyttää.

Lisäksi järjestelmän avulla voidaan Serviisissä sisäisesti
seurata, missä vaiheessa on vastaaminen esimerkiksi asiakkaiden tarjouspyyntöihin tai näiden esittämiin muutostoiveisiin. Liikennevaloista tutut värit punainen, keltainen ja
vihreä kertovat asian käsittelyn etenemisestä.
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Toimintamalleja
voidaan
monistaa
käytettäväksi
muuallakin
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Palvelumuotoilu
		
		

tuo parempaa palvelua
ja monipuolisempia töitä

P

ystyisikö siivooja kipaisemaan lähimmässä kaupassa,
jos kotitaloustunnilla tarvitaan lisää maitoa? Ja mitäpä jos ateriatyöntekijä hiekoittaisi portaat, mikäli tulee aamulla ennen kiinteistönhoitajaa töihin? Tai kuka
nopeimmin huolehtisi opasteet paikoilleen, jos niiden huomataan puuttuvan?
Tämäntapaisiin kysymyksiin haetaan vastauksia palvelumuotoilun pilottihankkeessa, jota toteutetaan Laanilan
koulussa ja Hiukkavaaratalossa. Tavoitteena on parantaa
asiakkaille tarjottavaa palvelua ja samalla monipuolistaa
työntekijöiden tehtäviä.
Pilotin valmistelu käynnistyi Serviisin aloitteesta vuoden
2017 kesällä ja alkoi yhteydenotolla kaupungin sivistys- ja
kulttuuripalveluihin. Varsinainen käytännön työ tapahtuu
vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana. Mukana ovat
Laanilan koulussa ateria-, siivous- ja virastomestaripalve-

luista sekä kiinteistönhoidosta huolehtiva Serviisin henkilökunta ja Hiukkavaaratalossa vastaavia palveluja tuottavan yksityisen yrityksen henkilöstö.
Käytännössä kysymys on pitkälti siitä, että palvelumuotoilun keinoin pilotissa tunnistetaan erilaisia tukipalveluja,
joita palveluntuottajien on järkevää suorittaa Laanilassa ja
Hiukkavaarassa. Samalla opettajat ja rehtorit voivat entistä paremmin keskittyä omiin tehtäviinsä. Näin asiakkaiden
palvelukokemus kohenee.
Esille on noussut monia mahdollisuuksia palvelujen parantamiseen ja monipuolistamiseen. Monet niistä ovat sellaisia, jotka pystytään toteuttamaan heti, osa taas vaatii vielä
työstämistä. Serviisin tarkoituksena on myös kehittää pilotissa sellaisia toimintamalleja, joita voidaan monistaa käytettäväksi muuallakin.

Aira Sova ehtii työpäivänsä aikana Laanilan koululla tehdä monenlaista – muun muassa lakaista lumia ovelta ja ottaa kopioita.
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Nykyajan oppimisympäristöt
vaativat uudenlaista
siivousta

H

iukkavaaran ja Talvikankaan koulujen seinien
sisältä löytyy hyviä esimerkkejä sellaisista oppimisympäristöistä, joita Oulun kaupunki haluaa uusiin kouluihinsa nykyisin rakentaa.
Käytännössä uudet oppimisympäristöt tarkoittavat muun muassa laajoja avoimia tiloja, perinteisten
luokkahuoneiden puuttumista sekä runsasta tekstiilien käyttöä kalusteissa ja sisustuksessa muun muassa
äänten vaimentamiseksi. Lattioilla on kokolattiamatot ja tilojen jakamiseen käytetään esimerkiksi sohva-, tuoli- ja pöytäryhmiä.
Puhtaanapidolta tällaiset ympäristöt vaativat aivan uudenlaista otetta. Tämä johtuu sekä oppimisympäristöjen avoimuudesta että tekstiilien suuresta
määrästä. Serviisi laatikin niitä koskevan palvelukuvauksen vuoden 2017 aikana. Kuvaus määrittelee asiakkaalle annettavan palvelun ja sisältää työohjeen,
joka kertoo siivouksen rytmityksen ja sisällön.
Rytmitys poikkeaa tavanomaisesta, koska väliseinättömiin tiloihin ei voi mennä siivoamaan kesken opetuksen. Siivous Hiukkavaaran ja Talvikankaan kouluissa tapahtuu nyt pääosin aamuisin ja iltaisin varsinaisen
kouluajan ulkopuolella. Tekstiilipintojen, kalusteiden
ja kokolattiamattojen puhtaana pitäminen vaatii puolestaan erityisen paljon imurointia, mikä on osoittautunut varsin raskaaksi ja aikaa vieväksi.

Siivouksen rytmitys
ja toteutus
poikkeaa totutusta

Siivouksesta vastaavat Talvikankaan koulussa Serviisin moniosaajat, Hiukkavaaran koulussa puolestaan
ulkopuolisen palveluntuottajan henkilöstö.
Kaiken kaikkiaan uudet oppimisympäristöt ovat haasteellinen toimintaympäristö. Serviisi on joutunut paljon pohtimaan keinoja pitääkseen ne puhtaina. Tehtävää ei ole helpottanut se, että konevalmistajat eivät
ole olleet erityisen valmistuneita vastaamaan uudenlaisten tilojen asettamiin vaatimuksiin.

ISS Palvelujen Tuija
Halvari pitää osaltaan
huolta Hiukkavaaran
koulun siisteydestä.
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Ateria- ja puhtauspalveluissa
laaja kilpailutus

S

erviisi järjesti vuoden 2017 aikana laajan julkisen tarjouskilpailun, joka koski Oulun kaupungin kohteiden
ateria- ja puhtauspalveluja. Kilpailutuksen valmistelu
alkoi jo hyvissä ajoin keväällä ja sen tuloksena syntyneet
sopimukset ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa astuivat voimaan elokuun alussa.
Oulun kaupungin omistajapoliittisen linjauksen mukaan
tavoitteena on, että kaupungin tarvitsemista ateria- ja puhtauspalveluista Serviisi itse tuottaa 70 prosenttia ja hankkii 30 prosenttia ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Omalta osaltaan nyt suoritettu kilpailutus toteutti tätä linjausta.
Serviisi itse oli jo aikaisemmin solminut erilaisia sopimuksia
palveluntuottajien kanssa. Lisäksi kaupungin hallintokunnat olivat varsin paljon tehneet suoraan itse sopimuksia
näiden kanssa. Uusi ateria- ja puhtauspalvelujen kilpailutus kokosi nämä kaikki yhteen. Kaiken kaikkiaan kilpailutus koski yli sadan kohteen ateria- tai puhtauspalveluja tai
molempia.

Valintaperusteena tarjouskilpailussa oli hinta. Tarjottujen
palvelujen tasaisen laadun Serviisi varmisti tarkasti laadittujen kriteerien avulla.
Kilpailutuksessa menestyneiden palveluntarjoajien kanssa Serviisi solmi puitesopimuksen, jonka sisällä se suorittaa kohdekohtaiset niin sanotut minikilpailutukset kevennetyllä hankintamenettelyllä. Puitesopimus on kestoltaan
kaksi vuotta eli on voimassa vuoden 2019 heiKilpailutus
näkuun loppuun, minkä
koski noin sataa
jälkeen on mahdollista
yksittäistä kohdetta jatkaa sopimusta kahden
optiovuoden verran.
Kilpailutuksen Serviisi pyrki rakentamaan niin, että myös pienemmät yritykset voivat
menestyä siinä. Serviisi toteutti kilpailutuksen sähköisellä
Cloudia-järjestelmällä.
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Suomi 100 -juhlan
S

uomen itsenäisyyden satavuotisjuhlinnan yksi huipennuksista vuonna 2017 oli Oulussa joulukuun 2.
päivänä pidetty valtakunnallinen Suomi 100 -juhla.
Tilaisuuteen oli kutsuttu vieraiksi noin 1 200 itsenäisyyden
juhlavuoden tekijää eri puolilta Suomea. Presidentti Sauli
Niinistö ja rouva Jenni Haukio kunnioittivat suorana lähetyksenä televisioitua juhlaa läsnäolollaan.
Ouluhallissa pidetyn Suomi 100 -juhlan pääjärjestäjinä olivat Oulun kaupunki ja valtioneuvoston kanslian Suomi 100
-organisaatio. Näiden lisäksi järjestelyissä oli mukana useita eri osapuolia. Serviisin tehtävänä oli vastata tilaisuuden

Tarjolla oli muun muassa Suomi 100 -leivoksia.

ruoista ja juomista sekä tarjoilusta. Lisäksi Serviisi oli mukana valitsemassa tilaisuutta varten viinejä, jotka hankittiin suoraan Ranskasta suomalaiselta viinitilalta.
Suomi 100 -juhlan kaltainen tapahtuma on sen järjestelyihin osallistuville aina suuri ponnistus. Serviisi selvisi omasta osuudestaan erinomaisesti ja sai työstään paljon kiittävää palautetta.
Tarjottavat ruoat valmistettiin pääosin kaupungintalon
henkilöstöravintolassa Susiteetissa ja viimeisteltiin juhlapaikalla Ouluhallissa. Tarjoilusta vastasivat lähinnä kau-

OSAO:n opiskelijat valmistelemassa Suomi 100 -juhlan tarjoiluja Serviisin Päivi Lehtosaaren (edessä vasemmalla) johdolla.
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kutsuvieraat nauttivat Serviisin tarjoiluista
pungintalolla työskentelevät Serviisin tarjoilijat, joilla on
paljon kokemusta vaativista tapahtumista.
Mukana oli myös hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijoita OSAO:n Haukiputaan-yksiköstä. Pöytäkoristeluista vastasivat OSAO:n Kempele-Limingan-yksikön floristiopiskelijat.

muassa metsäsieniä, rieskaa, savujuustoa, graavia siikaa,
ruisleipää, tervasavulohta, ruisleipää, mätimoussea, savuporoa ja Oulussa valmistettuja suklaakonvehteja.
Valtakunnallista Suomi 100 -juhlaa isännöivät Suomi 100
-valtuuskunnan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä
ja Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen.

Tilaisuuden luonteen, suuren osallistujamäärän ja juhlapaikan olosuhteiden vuoksi ruoissa päädyttiin helposti syötäviin cocktailpaloihin. Niiden haluttiin edustavan oululaista
ja yleensäkin pohjoista makumaailmaa. Listalla oli muun

Ruokien haluttiin edustavan
oululaista ja yleensäkin
pohjoista makumaailmaa

Taustakuva: © Oulun Tilakeskus
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Tapahtuma
tuo rentouttavan
irtioton
arjesta

Piristystapahtuma
					nyt iltamien merkeissä

J

o perinteeksi muodostunut serviisiläisten virkistystapahtuma toteutettiin vuonna 2017 piristysiltamien
muodossa. Iltamat pidettiin Pohjankartanossa marraskuisena perjantai-iltana.
Piristystapahtuman tarkoituksena on tuoda serviisiläisille hetken rentouttava irtiotto arjesta sekä vahvistaa keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Samalla se antaa
mahdollisuuden tavata työkavereita hieman vapaammissa
merkeissä – varsinaisen työn ulkopuolella. Piristystapahtuma onkin aina ollut suosittu ja odotettu tilaisuus
Nyt pidettyihin iltamiin osallistui noin 160 Serviisin työntekijää.
Virkistystilaisuuden järjestelyistä vastasi entiseen tapaan
puolestakymmenestä serviisiläisestä koostuva piristystoimikunta. Se oli suunnitellut illan ruokalistan ja hankkinut
paikalle esiintyjät. Toimikunnan rakentamaan monipuoliseen ohjelmaan kuului sekä ruumiin että sielun ravintoa.

Ensiksi mainitusta vastasi Oulun kaupungintalossa toimivan henkilöstöravintola Susiteetin keittiö, joka teki ruoat noutopöytään iltamien viettäjille. Jälkimmäisestä taas
huolehtivat trubaduuri Eelis Saurio, dj-juontaja Matti Mainio sekä taikuri Kristian Backman. Lopuksi Fysiolaiffin fysioterapeutti Marjo Vesala ohjasi tanssilämmittelyn.
Niin ruoka kuin esitykset maistuivat iltamissa mainiosti.
Madetojan musiikkilukiossa opiskelevan Eelis Saurion ohjelmisto oli koottu Suomi 100 -hengessä. Esityksessä oli
mukana Juha Tapion, Lauri Tähkän ja Mikael Gabrielin kappaleita. Dj-juontaja Matti Mainio loi tapahtumaan mukavan
tunnelman ja Kristian Backman viihdytti huumoria ja taikuutta yhdistävällä esityksellään. Marjo Vesalan hulahula-tyyppinen lämmittely notkisti vielä illan päätteeksi sopivasti jäseniä.
Piristysiltamissa myös palkittiin pienellä hemmottelulahjalla Serviisin sisäisessä kyselyssä eniten huipputyyppimainintoja saaneita työntekijöitä.
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Ohjelman avulla

			Suomen parasta ruokaa

S

uomen parasta ruokaa. Tämä on vuoteen 2026 asti
yltävän Oulun kaupungin ruokaohjelman visio. Serviisi on keskeisesti ollut mukana valmistelemassa ohjelmaa. Valmistelun aikana haettiin ohjelmalle sopivaa viitekehystä, johon se voitaisiin sitoa. Sellaiseksi osoittautui
valtioneuvoston vuonna 2017 laatima selonteko ruokapolitiikasta.
Ruoka 2030 – Suomi-ruokaa meille ja maailmalle -nimen
saanut valtioneuvoston selonteko pitää sisällään suuren
joukon erilaisia toimenpiteitä ja tavoitteita. Sen keskeinen
visio on suomalaisen ruoan nostaminen maailman parhaaksi.
Oulun kaupunki sitoutuu valtakunnallisen
Eväitä kestävän
selonteon tavoitteikehityksen
siin oman ohjelmanhuomioimiseen ja
sa kautta. Tarkoitus
on, että ruokaohjelma
eettisiin valintoihin
huomioidaan muun
muassa Oulun kaupunkistrategiassa ja kulttuuripääkaupunkihankkeessa.
Kaupungin ruokaohjelman on arvioitu antavan julkiselle
ateriapalvelulle eväitä muun muassa kestävän kehityksen
huomioimiseen ja eettisiin valintoihin, luovan yhteisiä toimintamalleja paikallisille yrityksille ja tuovan näille näkyvyyttä – etenkin sellaisille, jotka toimivat lähi-, luomu- ja
kasvisruoan parissa.

Kaupungin ruokaohjelmaan kuuluu

10 keskeistä toimenpidettä tai periaatetta:
1.

Oulussa lähiruoaksi määritellään Suomessa tuotetut
elintarvikkeet
2. Koulu- ja päiväkotiruokailussa ollaan vuonna 2021
luomuportaalla III – keittiöissä käytetään neljää merkittävää raaka-ainetta pysyvästi luomuna
3. Oulu ryhtyy ensimmäisenä Suomessa soveltamaan
hyvinvoinnin indikaattoreina kuntalaisten ravitsemusta ja ruokailutottumuksia
4. Kouluruokailuun osallistumista kohennetaan siten, että 7–12-vuotiaista kaikki koulussa olevat ja
13–17-vuotiaista 80 prosenttia syö koulussa vuonna
2020; samalla ravitsemuslaadun kaikki kriteerit pyritään toteuttamaan julkisissa ateriapalveluissa
5. Kouluruokaa parannetaan yhdessä koululaisten
kanssa digitalisaatiota hyödyntäen
6. Koulujen koko henkilöstö osallistuu ruokakasvatukseen
7.
Hävikkiä elintarvikeketjussa vähennetään lisäämällä ruoan arvostusta ja tarkentamalla hävikin mittaamista
8. Julkisten ateriapalvelujen Oiva-arviointeja hyödynnetään osana ruoan kokonaislaadun arviointia
9. Myös kuntapäättäjien ravitsemusopasta käytetään
hyödyksi
10. Kotimaiseen valkuaistuotantoon perustuvan kasvisruoan osuutta julkisissa ateriapalveluissa lisätään
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Tunnusluvut
Liikelaitoksen tuloslaskelma
1.1.-31.12.2017
LIIKEVAIHTO

Liikelaitoksen tase
1.1.-31.12.2017
35 263 737,83

VASTAAVAA

Liiketoiminnan muut tuotot

222 245,91

PYSYVÄT VASTAAVAT

Tuet ja avustukset kunnalta

323 254,00

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

148 597,33

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

148 597,33

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
- Ostot tilikauden aikana

-8 636 675,29

Palvelujen ostot

-8 641 796,47

Materiaalit ja palvelut yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT

-17 278 471,76
Lyhytaikaiset saamiset

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

Myyntisaamiset
-12 853 919,65

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä

-4 177 482,44
-646 085,23
-17 677 487,32

Saamiset kunnalta

38 802,33
7 263 296,52

Muut saamiset

645 287,32

Siirtosaamiset

303 301,93

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

8 250 688,10

Saamiset yhteensä

8 250 688,10

Rahat ja pankkisaamiset
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
-49 993,49
-315 447,74

480,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

8 251 168,10

VASTAAVAA YHTEENSÄ

8 399 765,43

487 837,43
VASTATTAVAA

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut

OMA PÄÄOMA
0,00
103,03
-19 988,00
-1 584,08

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-21 469,05

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ

466 368,38

Peruspääoma

3 330 000,00

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

282 644,54

Tilikauden yli-/alijäämä

466 368,38

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

4 079 012,92

VIERAS PÄÄOMA

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Lyhytaikainen
Saadut ennakot

466 368,38
466 368,38

Ostovelat
Muut velat

32,72
2 002 269,52
166 539,44

Siirtovelat

2 151 910,83

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

4 320 752,51

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

4 320 752,51

VASTATTAVAA

8 399 765,43
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Liikelaitoksen rahoituslaskelma
1.1.-31.12.2017
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut

487 837,43
49 993,49
-21 469,05

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investointimenot

-48 526,56

TOIMINNAN JA INVESTESTOINTIEN
RAHAVIRTA

467 835,31

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos kunnalta

-361 447,24

Saamisten muutos muilta

-423 704,71

Korottomien velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta
RAHAVAROJEN MUUTOS
Rahavarojen muutos

316 756,64
-468 395,31
-560,00
560,00
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