
VASTUULLISUUS SERVICASSA 2018



Vuosi 2018 oli Servicassa asiakkuuden teemavuosi. 

Asiakaspalveluun liittyviä teemoja käsiteltiin työpajois-

sa koko vuoden ajan kaikissa Servican työyhteisöissä 

esimiesten johdolla. Kaikki esimiehet osallistuivat asia-

kaspalveluvalmennukseen ja olivat yhdessä luomassa 

servicalaisen asiakaspalvelun periaatteita. Laadukas 

asiakaspalvelu on yksi keino, jolla tuomme lisäarvoa 

asiakkaalle ja erottaudumme positiivisella tavalla kil-

pailijoista. Enää ei riitä se, mitä me teemme, vaan yhä 

enemmän korostuu myös se, miten me työmme teem-

me. Uskomme, että tulevaisuuden asiakkaalle ei enää 

riitä ”pelkkä massapalvelu” vaan asiakkaat toivovat yhä 

enemmän asiakaslähtöisiä palveluratkaisuja ja asiak-

kaan todellista ja yksilöllistä kohtaamista erilaisissa 

palvelutilanteissa. Tämä kaikki meidän pitää tehdä kus-

tannustehokkaasti ja se vaatii meiltä yhä syvempää ym-

märrystä asiakkaasta ja hänen työstään.

Servica tuottaa palveluja omistaja-asiakkailleen ja ke-

hittää palvelujaan vastuullisesti. Omistajiemme Kuo-

pion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän kanssa solmittiin uudet puite- ja palvelus-

opimukset vuosille 2019–2023. Toimimme sidosyksikkö- 

asemassa olevana ns. in house –yhtiönä, jonka tehtä-

vä on tuottaa ja kehittää omistajilleen ateriapalveluja, 

laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- ja logistiikka- 

palveluja ja muita huollon tukipalveluja. Tavoitteemme 

on olla Pohjois-Savon johtava tukipalvelutuottaja. 

Toinen Servicaa merkittävästi koskettava toiminta- 

ympäristön muutos oli Hankintalain siirtymäajan päät-

tyminen vuoden 2018 lopussa.  Siirtymäajan päättymi-

sen myötä vuodesta 2019 alkaen sidosyksikköasemassa 

olevan yhtiön omistajien ulkopuolinen myynti voi olla 

enintään 5 % ja 500.000 €. Servicassa omistajien ulkopuo-

linen myynti tarkasteltiin keväällä ja tehtiin tarvittava 

suunnitelma markkinoilta vetäytymisestä. Tarvittavat 

sopimusten irtisanomiset tehtiin kesän ja syksyn aikana.

Yhteiskuntavastuu nähdään Servicassa strategisena 

menestystekijänä. Yhteiskuntavastuun perustan muo-

dostavat sidosryhmien ja olennaisten raportoitavien 

näkökulmien määrittely, joka tehtiin keväällä 2018.  

Tässä sinulla onkin luettavanasi ensimmäinen Servican  

yhteiskuntavastuuraportti, joka on tehty Servican  

olennaisten näkökulmien pohjalta. Seuraavien vuosien 

aikana tulemme määrittelemään tarkemmin tavoitteita 

ja mittareita kehittymisen seurannaksi. 

01 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Vuosi 2018 oli historiallinen, koska se oli Servican viimeinen toimintavuosi liikelaitoskunta-
yhtymänä. Vuotta 2018 leimasikin tulevan yhtiön valmistelu ja Servica Oy:n toiminnan 
käynnistäminen. Alkuvuodesta toimet liittyivät strategian päivittämiseen ja yhtiöittämiseen 
liittyvän päätöksenteon edistämiseen. Kesäkuun päätösten jälkeen siirryimme liiketoiminta-
kaupan sekä liikelaitoskuntayhtymän purun valmisteluun. Liiketoimintakauppa ja liikelaitos-
kuntayhtymän purku toteutettiin vuoden viimeisenä päivänä.
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Sidosryhmien määrittely luo perustan Servican yhteiskuntavastuulle.

02 SIDOSRYHMÄT JA 
SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS
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Keväällä 2018 johtoryhmä työskenteli vastuullisuus-

asioiden äärellä ja silloin määrittelimme keskeisimmiksi 

sidosryhmiksemme Servican henkilöstön, asiakkaat, 

omistajat sekä palvelun- ja tavarantoimittajat. 

Oheisessa kuvassa on esitetty myös muut merkittävät 

ja tunnistetut sidosryhmät, joiden näkökulmasta Servica 

omaa vastuullisuuttaan yhteiskunnassa toimijana peilaa. 

SIDOSRYHMÄ-
VUOROVAIKUTUKSESTA

Vuonna 2018 tehtiin erityisen tiivistä yhteistyötä omista-
jien kanssa, kun valmisteltiin päätöksiä Servican tulevai-
suudesta muuttuvassa yhteiskunnassa. Keskeisimmät 
teemat omistajien kanssa vuonna 2018 olivat Servican 
strategian uudistaminen ja yhtiöittäminen.

Asiakkuudessa vuosi 2018 oli tiivis yhteistyön vuosi. 
Vuonna 2018 neuvottelimme uudet puite- ja palvelu- 
sopimukset vuosille 2019-2023. Asiakasyhteistyössä 

nostimme esille yhteisen kehittämisen, palautteen 
merkityksen ja keskustelimme erityisesti kaupungin 
asiakkaiden odotuksista Kuopion kaupungin resurssivii-
sausohjelmaan liittyen. Asiakaspalveluhankkeen myötä 
arjen hyvä asiakaspalvelu on koskettanut jokaisen ser-
vicalaisen kautta asiakkaita kaikissa rajapinnoissamme.    

Koko henkilöstö oli mukana muutoksen vuodessa. Yhti-
öittäminen oli merkittävässä osassa myös henkilöstön 

kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Keskustelua käy-
tiin lisäksi järjestelyvaraeriin, organisaatiomuutoksiin,  
tehtävien vaativuuden arviointeihin ja tehtäväkuvauk-
siin liittyvissä asioissa henkilöstön ja heidän edustajiensa 
kanssa. 

Palvelun- ja tavarantoimittajayhteistyössä nostimme 
vuonna 2018 erityisesti esille ympäristönäkökulmien 
huomioimisen. 

TIIVISTÄ VUOROVAIKUTUSTA SIDOSRYHMIEN KANSSA

Poliitikot, järjestöt ja edunvalvonta, 

potentiaaliset asiakkaat ja omistajat,

potentiaaliset työntekijöt, rahoittajat, 

koulutusorganisaatiot, viranomaiset, media

Kansalaisjärjestöt, paikallisyhteisöt, 

tutkimusorganisaatiot

OMISTAJAT, 

ASIAKKAAT, HENKILÖSTÖ,

TAVARANTOIMITTAJAT JA 

PALVELUNTUOTTAJAT

Esimerkkinä sidosryhmäyhteistyöstä Savon koulutuskuntayhtymä palkitsi  
lukuvuoden päätösjuhlassaan Servican Vuoden Kumppani 2018 -maininnalla.
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VUOROVAIKUTUSKANAVAT 
ERI SIDOSRYHMIEN KANSSA

02 Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus

SIDOSRYHMÄ VUOROVAIKUTUSKANAVAT

Omistajat Suunnitellut ja spontaanit tapaamiset ja yhteistyö (mm. omistajaohjaustapaamiset, konserni-iltapäivät),  
osavuosi- ja vuosikatsaukset, verkkosivut, Servicalainen –lehti, tiedotteet

Asiakkaat
Suunnitellut ja spontaanit tapaamiset ja yhteistyö (puite- ja palvelusopimusneuvottelut,  
palvelutarve- ja hinnanmuodostusneuvottelut, sopimuskatselmukset, kumppanuus- ja 
tilaajatapaamiset, tuotannonseurantatapaamiset, laatukierrokset, kehittämistyöryhmät), raportointi, 
asiakaspalautejärjestelmä, asiakaskyselyt, verkkosivut, sosiaalinen media, Servicalainen –lehti, tiedotteet

Henkilöstö
Yhteistyötoimikunta, päivittäinen esimiestyö ja vuoropuhelu, johtamisjärjestelmän mukaiset kokoukset,  
perehdytys, koulutus, viikkotiedote, palautekanavat, henkilöstötapahtuma, työhyvinvointikysely,  
verkkosivut, sosiaalinen media, Servicalainen -lehti

Palvelun tuottajat ja tavarantoimittajat Alueella järjestettävät toimittajatapaamiset, Sansian verkkosivut, tapaamiset ja yhteistyö, tiedotteet

Potentiaalit asiakkaat Verkkosivut, sosiaalinen media, Servicalainen -lehti, yhteistyöryhmät, tapaamiset

Potentiaalit työntekijät Kuntarekry, sosiaaliset mediat, printtimedia, oppilaitosyhteistyö, rekrymarkkinat,  
Servican verkkosivut, Servicalainen –lehti, tapahtumat, Servican henkilöstö

Koulutusorganisaatiot Oppilaitosyhteistyö, hankkeet ja projektit, harjoittelupaikkojen tarjoaminen,  
opinnäyteaiheiden aktiivinen tarjoaminen

Järjestöt ja edunvalvonta Päivittäinen vuorovaikutus, yhteistyötoimikunta, paikallisneuvottelut, palaverit

Poliitikot Tapaamiset, verkkosivut, sosiaalinen media, Servicalainen -lehti

Viranomaiset Tapaamiset, raportointi, tarkastukset

Media Mediatiedotteet, verkkosivut, Twitter, Facebook
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10.1.
Onnea meidän uudet työkykykoordinaattorit Arja, 
Anne ja Laura!

15.1.
Toteutamme vuosittain järjestettävät asiakastyyty-
väisyyskyselyt tilaaja-asiakkaille sekä ruokaileville 
asiakkaille. Vastaa asiakastyytyväisyyskyselyymme 
15. – 28.1 ja osallistu samalla palkintojen arvontaan!

7.2.
Tänään aloitti ensimmäinen esimiesryhmä asiakas-
palveluvalmennuksen. Mukana oli myös asiakkaitam-
me koulusta, päiväkodista ja sairaalasta kertomassa 
odotuksista ja arvostuksista. Ryhmätyöskentelyn tu-
loksena nousi esille asioita, joihin voimme vielä kiin-
nittää erityistä huomiota.

20.2.
Megatärskyillä 20.2.2018. Jos Servican työpaikat kiin-
nostaa, niin Megatärskyiltäpä tietoa saa. Tänään me 
ollaan Kuopio-hallilla, huomenna Iisalmessa ja tors-
taina Varkaudessa.

23.2.
Tänään 23.2.2018 Servicassa vietettiin ansiomerkki- 
juhla, jossa luovutettiin Tasavallan Presidentin 
6.12.2017 myöntämät mitalit palveluohjaaja Leena 
Keinäselle, automaatioasentaja Pekka Hallikaiselle ja 
pääluottamusmies Reijo Räsäselle.

15.3.
Pyttipannu on toiveruoka, sitä tarjottiin tänään kou-
luissa. Ja hyvinhän se maistui  

10.4.
Into KYSillä 10.4.2018.
Suomen ensimmäinen Taski Swingobot 2000 eli Into 
perehtyy tulevaan toimintaympäristöönsä KYSillä 
Maija Soinisen ohjauksessa.

8.5.
Johtoryhmä oli tänään tiiviisti vastuullisuuden parissa.

1.6.
Tulevan maakunnan valmistelu etenee tukipalvelujen 
osalta. Tänään saimme vieraaksemme Maakuntien ti-
lakeskus Oy:n johtoa sekä Pohjois-Savon maakunnan 
tukipalvelut työryhmän.

1.6.
Sakky palkitsi tänään Servican hyvästä kumppanuu-
desta liiketalouden ja hyvinvoinnin valmistujaisjuh-
lassa. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä!  

8.6.
Onnea ammattitutkinnon suorittaneille! Salla Kurula, 

Niko Miettinen, Marja-Liisa Räsänen, Hanna Vouti-
lainen, Virpi Voutilainen ja Yirga Mirete suorittivat 
laitoshuoltajan ammattitutkinnon ja valmistumista 
juhlittiin eilen Savon ammatti- ja aikuisopistolla.

11.6.
Servican omistajat päättivät eilen liikelaitoskuntayh-
tymän yhtiöittämisestä. Lue lisää tiedotteesta:
https://www.servica.fi/

15.6.
Servican ruokapalvelusuunnittelijat tänään aistit 
tarkkoina ja niin innoissaan SATOA goes WILD herk-
kujen äärellä. Haukimurekkeet ja maahumalakurkut 
olivat loistavia! Maisteltavana oli paljon uusia makuja, 
mutta myös tuttuja ruokia uudella tavalla tehtynä. 

Festivaalilta saadaan varmasti uusia ideoita meil-
lekin, vaihtuukohan syksyn toiveruokana tarjottava 
hampurilainen villiyrttiburgeriksi?

Uudistimme vuonna 2018 verkkosivumme, minkä uskomme tiivistävän vuorovaikutusta kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Verkkosivuihin linkitetty 
Servican Facebook-viestintä ajankohtaisista asioista sai myös vuonna 2018 lisää näkyvyyttä. Servican Facebook-sivulla julkaisujen määrä kasvoi edelliseen 
vuoteen 41 % ja tykkäysten määrä 154 %. Facebook-juttujen avulla pääsemme myös kurkistamaan, mistä tapahtumista Servican vuosi 2018 koostui.
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19.6.
Tässä potilas- ja sisäkuljetuksen vauhdikkaat kesä-
työntekijät  :). Potilaskuljetuksessa ylitettiin 500 päi-
väkuljetuksen rajapyykki ja sitäpä sitten juhlistettiin 
mansikkakakulla, joka todellakin maistui.

12.7. 
Kesä maistuu mansikalle! Tänään lounaalla ja päivä-
kotien välipalalla tarjolla läheltä poimitut marjatila 
Argillanderin mansikat, Siilinjärveltä.

13.8.
Koulut alkavat. Säpinää on ollut varsinkin Karttulassa, 
jossa koulu ja päiväkoti aloittavat uudessa ja hienossa 
koulussa. Koulut alkoivat tänään ja niin myös alkaa 
ylijäämäruoan myynti: 

• Hatsalan koululla klo 12.30 – 13.00

• Juankosken koululla 12.15 – 12.45
• Jynkän koululla klo 12.15 – 12.45
• Kallaveden lukiolla klo 13.00 – 13.30
• Martti Ahtisaaren koululla klo 12.30 – 13.00
• Snellmanin koululla klo 12.00 – 12.30.

Pirtin koululla, aloitti elokuun lopussa

29.8.
Tänään saimme kertausta tietosuoja-asetuksesta ja 
käytännön toimenpiteistä. Kouluttajanamme laki-
mies Saija Haapalehto Kuntaliitosta.

5.9.
Tänä vuonna Hävikkiviikon teemana on yhteisölli-
syys. Olemme mukana yhteistyössä Jätekukon, Sa-
vonian ja Kuopion kaupungin kanssa! 

6.9.
Unkarin kulttuuriviikon kunniaksi olemme saaneet 
maistella tällä viikolla unkarilaisia makuja Kuopion 
kouluissa, päiväkodeissa, hoivayksiköissä ja lounasra-
vintoloissa. 

Unkarin kulttuuri on näyttäytynyt Kuopiossa monipuo-
lisesti syksyn aikana, kun Kuopion ja Győrin kaupungit 
ovat juhlistaneet 40-vuotista ystävyyttään.

7.9.
Osaamista löytyy tarvittaessa joka lähtöön – tänään 
syysjuhlassa lavalle nousi Servican oma bändi Poik-
keustapaus. Juhlassa palkittiin vuoden asiakaspalve-
lija Päivi Liljavirta ja kunniamainintojen saajat Erja 
Huuskonen, Ulla Pärnänen, Reijo Arola, Pirjo Hiltunen, 
Jukka Korhonen ja Anna-Mari Repo. Onnittelut palki-
tuille ja kiitos huippubändille!

12.9.
Auringonpaiste ja päivänsäde Päivi Liljavirta lounas-
ravintola Kaarteesta on vuoden 2018 servicalainen 
asiakaspalvelija. 

14.9.
Suosittele servicalaisia PRO-gaala ehdokkaaksi 26.9. 
mennessä! PRO on vuosittain myönnettävä tunnus-
tuspalkinto ravintola- ja ruokapalvelualan ammatti-
laisille. Jos kisaan ilmoitettu henkilö saa riittävästi 
suositteluja, hänen mahdollisuutensa päästä finalis-
tiksi paranevat. Servican keittiöiden ammattilaisia on 
ilmoitettu seuraaviin sarjoihin: 

1. Ammattikeittiön kokki, Anna-Elina Römpötti Pui-
jonsarven koululta

2. Ammattikeittiön päällikkö, Anja Jokinen keskus-
keittiö Isosta-Bertasta

 3. Kahvilan työntekijä, Päivi Liljavirta Kaarisairaalan 
lounasravintola Kaarteesta.
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27.9.
Tämä päivä jää historiankirjoihin. Tänään pidettiin 
Servica Oy:n perustamiskokous, jossa omistajan edus- 
tajat Hannu Kananen ja Kari Janhonen allekirjoit-
tivat perustamissopimuksen. Liikelaitoskuntayh-
tymän liiketoiminta ja henkilöstö siirtyvät Servica 
Oy:öön 1.1.2019. 

10.10.
Tänään juhlittiin Kuopion kouluissa maksutonta 
kouluruokaa, joka täyttää tänä vuonna 70 vuotta. 
Saimme kouluille vieraaksi oppilaiden vanhempia, 
median edustajia ja kutsuvieraita. Päivän lounaalla 
oli sitruunaista kalakastiketta, perunaa, punakaali- 
mustaherukkaraastetta ja kurkkua, joka maistui hy-
vin. Lounaan raaka-ainekustannukset olivat 0,98 € 
- tämän toteuttamiseen vaaditaan ammattitaitoa!

22.10.
Servica Oy:n hallitus kokoontui tänään ensimmäistä 
kertaa. Kokouksessa päätettiin mm. liiketoiminta-
kaupasta, talous- ja kauppahintavelasta sekä KEVA:n 
ja AVAINTA ry:n jäsenyyden hakemisesta. Loppuvuo-
den aikana osakeyhtiön hallitus ja liikelaitoskun-
tayhtymän johtokunta kokoontuvat kuukausittain.

31.10.
Tänään vieraanamme olivat JHL:n toimialajohtaja 
Teija Asara-Laakso ja aluetoimitsija Marja Karmala. 
Aamulla tutustuttiin ensin Ison-Bertan tuotantoon 
ja sen jälkeen Servican toimintaan Leväsentiellä. 
Vieraamme totesivat, että Servican henkilöstöllä on 
hyvä mahdollisuudet päästä mukaan toiminnan ke-
hittämiseen. Kuvassa (vas.): Tuija Mäki, Mika Poimaa, 
Simo Heikkurinen, Kirsi Kokkonen, Teija Asara-Laak-
sonen, Päivi Ahonen, Reijo Räsänen, Kristiina Kotilai-
nen ja Marja Karmala.

14.11.
Servican yksiköihin on hankittu tablet-laitteita paran-
tamaan tiedonkulkua organisaatiossa. Laitteiden luovu-
tuksen yhteyteen on järjestetty käyttöönottokoulutusta, 
jossa niiden käyttöä opiskeltiinkin innokkaasti.
4.12.
Tänään pidimme Iso-Valkeisella esimiesfoorumin 
viestinnästä ja sosiaalisesta mediasta. Meille tuli ker-
tomaan näistä aiheista Viestintä-Piritan Piritta. 

11.12.
Eilen valmistui jo neljäs Servican moniosaajien ryhmä 
yhteistyökumppani Sakkyn toteuttamasta koulutuk-
sesta. Koulutuksessa oli mukana 13 moniosaajaa, jotka 
saivat laitoshuollon tai ruokapalvelun osatutkinnon. 
Moniammatillinen osaaminen on voimavara työan-
tajalle sekä työntekijälle itselleen, antaen valmiudet 
toimia vaihtelevissa ja monipuolisissa työtehtävissä.  

 
 
 

Asiakkaalle osaaminen näkyy joustavana ja laaduk-
kaana palveluna. 

13.12.
Kuntapäättäjäpäivä. Servican toimitusjohtaja Kirsi 
Kokkonen, palvelujohtaja Sari Karttunen ja logistiik-
kapäällikkö Marko Tuomela kertoivat miten hankin-
talainsäädännön siirtymäkauden päättyminen vai-
kuttaa Servican palvelujen ostoon tulevaisuudessa.

19.12.
Meillä oli tänään melkein joulu, kun maa peittyi uu-
teen valkoiseen lumeen ja perinteinen jouluateria 
tarjottiin Servican toimipaikoissa. Näillä eväillä jak-
setaankin sitten aattoa odotella.
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04 VASTUULLISUUS  
KOKO TOIMINNAN 
ARVOKETJUSSA 
Servican yhteiskuntavastuun strategisesta johtamisesta  
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olennaisten näkökulmien kautta. Johtoryhmä ohjaa ja  
seuraa yhteiskuntavastuun toteutumista ja sen  
etenemisestä raportoidaan vastuullisuusraportissamme,  
jonka ensimmäinen versio on tämä julkaisu. 
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Keväällä 2018 Servican johtoryhmä määritteli Servican sidosryhmien näkökulmasta olennaisimmat näkökulmat vastuullisuudelle. 
Vallitsevaksi teemaksi nousi vastuullisuus koko toiminnan arvoketjussa. Monipalvelutuottajana Servican vaikutukset ympäröivään 
yhteiskuntaan näkyvät niin vastuullisena ostamisena ja oman palvelutuotannon hallintana kuin hyvin monessa tapauksessa myös  
asiakkaan vastuullisuuden tukemisena. 

Koko toiminnan arvoketju oli läpileikkaavana ajatuksena, kun vastuullisuuden näkökulmat kiteytettiin neljään pääteemaan ja 
päätavoitteeseen. Teemat on esitetty seuraavan sivun kuvassa.
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KOKO TOIMINNAN ARVOKETJUSSA 

Vedenkulutuksen, 
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04 Vastuullisuus koko toiminnan arvoketjussa

Palveluliiketoiminnan vastuullisuus 
korostaa Servican toiminnan vaikutuksia 
erityisesti asiakkaan turvallisuuteen ja 
terveyteen sekä näkyy palvelun laadus-
ta huolehtimisena ja palvelulupauksien 
pitämisenä. Vastuullisena yrityksenä 
Servica haluaa olla työntekijöilleen 
hyvä ja haluttu työpaikka. Servica 
hoitaa talouttaan vastuullisesti ja 
tuottaa taloudellista hyötyä omistajille, 
henkilökunnalle, tavaran- ja palveluntoi-
mittajille sekä heidän työntekijöilleen, 
asiakkaille ja veronmaksajille. 

Ympäristövaikutusten minimointi 
on keskeinen osa vastuullisuutta. 
Keskeisimmät toimenpiteet kohdistuvat 
mm. ympäristövaikutusten huomioimi-
seen palvelutuotannossa, jätteiden ja 
päästöjen määrän vähentämiseen sekä 
energiankäytön ja liikkumisen tehosta-
miseen.

Näistä näkökulmista kerromme seu-
raavilla sivuilla vuonna 2018 tehtyjä 
toimenpiteitä.
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Palveluliiketoiminnan vastuullisuus korostaa Servican 
toiminnan vaikutuksia erityisesti asiakkaan turvallisuuteen
ja terveyteen. Tämä näkyy palvelun laadusta huolehtimisena 
ja palvelulupauksien pitämisenä. 
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VASTUU ASIAKKAAN 
TURVALLISUUDESTA  
JA TERVEYDESTÄ
Asiakkaamme turvallisuudesta ja terveydestä 
huolehtiminen on meille erityisen tärkeä teema, 
koska toimintamme vaikuttaa laajasti eri ikäisiin 
ja –kuntoisiin väestöryhmiin Pohjois-Savossa. 
Asiakkaidemme turvallisuuteen ja terveyteen 
vaikuttavia lakeja, ohjeistuksia ja määräyksiä on 
paljon, koska Servica toimii laajasti erilaisissa 
palveluissa ja asiakasryhmissä. Kaikkien 
lakien ja määräysten noudattaminen on 
vastuullisuutemme perusta.

Osana toimintajärjestelmän ke-
hittämistä tarkistimme omaa 
toimintaamme ohjaavat lait ja 
määräykset ja varmistimme, 
että Servicassa on nimetty vas-
tuuhenkilöt, jotka seuraavat 
lainsäädännön kehittymistä 
sekä varmistavat, että tieto yh-
teiskunnan muutoksista on or-
ganisaation käytössä.

Tarkensimme erityisruokava-
lioiden valmistamista ja jake-
lua koskevia toimintatapoja 
hengenvaaraa aiheuttavien 
ruokavalioiden osalta kaikissa 
asiakasryhmissämme. Nyt jo-
kainen hengenvaaraa aiheutta-
vaksi määritelty ruoka-annos 
toteutetaan koko prosessin ajan 
yksilöllisenä annoksena, vaikka 
vaaraa aiheuttavaa ainesosaa 
ei olisi mukana perusateriassa. 
Näin jokainen prosessiin osal-
listuva kiinnittää annokseen 
erityistä tarkkaavaisuutta.  

Uudessa potilaskuljetuksen 
toimintamallissa otettiin käyt-
töön KUTI-tietojärjestelmä, 
joka auttaa asiakasta palvelun 
tilaamisessa ja vapauttaa ter-
veydenhuollon ammattilaiset 
potilastyöhön. Järjestelmän 
ominaisuudet lisäävät potilas-
turvallisuutta sekä tietoturvaa 
mm. varmistamalla henkilön 
tunnistettavuuden potilasran-
nekkeesta. 
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VASTUU ASIAKASTARPEEN  
MUKAISESTA PALVELUTUOTANNOSTA
Asiakkaan perustarve palvelulle on kirjattu sopimuksiin. Sopimuksen mukaisen toiminnan 
ja laadun lisäksi asiakkaan kokonaiskokemukseen olennaisesti vaikuttaa hänen koke- 
muksensa asiakaspalvelusta. Varmistamme asiakastarpeen mukaisen palvelutuotannon 
systemaattisella johtamisella sekä riittävällä osaamisella koko organisaatiossa.

Miltä minä näytän?

Miltä minä näytän?
Miten minut koetaan?

Miten minut koetaan?

Miten minut koetaan?

Mitä minä teen?

Mitä minä teen?

Uusimme pääomistajiemme kanssa kaikki puite- ja 
palvelusopimukset ja järjestimme yhteensä 17 sopi-
muskatselmustilaisuutta. Saamamme palaute pal-
velun sujuvuudesta ja kehittymisen suunnasta oli 
myönteistä.  

Yksi vuoden 2018 strategisista hankkeista oli ”autam-
me asiakasta onnistumaan” ja se toteutettiin koko  
organisaatiota koskettavan asiakaspalveluvalmen-
nuksen keinoin. Kaikki Servican esimiehet osal-
listuivat esimiesvalmennuksiin, joissa keskityttiin 
asiakaspalveluun. Sen lisäksi syvennyimme kaikissa 
työyhteisöissä pohtimaan asiakkaidemme odotuksia 
sekä keinojamme vastata niihin. Valmennuksen aika-
na laadimme koko organisaatiota koskevat ohjeistuk-
set servicalaisille asiakaspalvelijoille, joita me kaikki 
servicalaiset siis olemme.  Vuoden aikana löysimme 
yhdessä mallin, jolla hoidamme haasteellisia asiakas-
palvelutilanteita. Totesimme yhdessä, että Servicassa 
”palaute on lahja”. Asiakkaat ja henkilöstö äänestivät 
vuoden servicalaiseksi asiakaspalvelijaksi Päivi Lilja- 
virran, joka työskentelee KYSillä lounasravintola 
Kaarteessa. 

Vuoden aikana uudistimme asiakaspalautejärjestel-
män, jonka avulla palautteiden käsittelyn seuranta ja 
raportointi tehostuivat. Kesällä käyttöönotetun jär-
jestelmän avulla haluamme todeta, että asiakkaalta 

lahjaksi saamamme palaute tuottaa tuloksia ja in-
nostaa meitä kehittymään yhä vastuullisemmaksi 
toimijaksi. 

Ensimmäisen puolen vuoden aikana saimme 
järjestelmän kautta palautteita 331 kpl. 
60 % palautteista tuli Kuopion kaupungin 
organisaatiosta ja 40 % sairaanhoitopiiristä.

Uuden järjestelmän myötä seuraamme palautteiden 
kehittymistä tarkemmalla tasolla eri omistajaorgani-
saation yksiköissä. Otimme palautteet ja palautteen 
antamiseen kannustamisen esille asiakastapaami-
sissa. Tavoitteenamme on, että saamme palautteita 
kaikilta asiakasryhmiltä ja kaikista palveluistamme. 
Vuoden 2019 alusta palauteluokittelun kautta saam-
me seurattua erikseen myös laatupoikkeamat, joille 
voimme määrittää myöhemmin tavoitteita.  

Järjestimme tammikuussa asiakaskyselyt. Vuonna 
2018 kaikkien palvelujen tilaajatyytyväisyys parani 
koko Servican tasolla 3,5:stä 3,6:een. Erityisen ilah-
duttavaa oli kasvu sairaanhoitopiirin asiakkuudessa, 
jossa positiivinen kehittyminen näkyi kaikissa palve-
luissa. Kuopion kaupungin palveluissa arviot pysyivät 
lähes edellisen vuoden tasolla.  Keskeisimmiksi ke-
hittämiskohteiksi kyselyssä nousivat palveluhenki-

syys ja palvelujen samanlaatuisuus. Nämä keskeiset 
teemat näkyvät valituissa kehittämisen painopiste- 
alueissa. Asiakaspalveluvalmennukset ja keskustelut 
työyhteisöissä auttavat kehittymään palveluhenki-
syydessä ja toimintajärjestelmän käyttöönotto hel-
posti saatavine ohjeineen auttaa osaltaan paranta-
maan palvelujen tasalaatuisuutta. 

Vuonna 2018 saimme päätökseen Toimintajärjestel-
män käyttöönotto -hankkeen ja sen jatkoksi perus-
timme uuden Kohti sertifikaattia -hankkeen. 

ISO 9001:2015 mukaisen laatujärjestelmän avulla tar-
koituksenamme on mukauttaa toimintaa asiakkaan 
odotuksiin ja saattaa Servican toimintatavat läpi-
näkyviksi ja koko organisaation tietoisuuteen. Vuo-
den aikana tarkistimme, että kaikki ydinprosessit 
ja tukiprosessit on kuvattu ja että niiden toimintaan 
liittyvät ohjeet ovat järjestelmässä kaikkien työnte-
kijöiden saatavilla. Hankimme työntekijöiden käyt-
töön tablet-laitteita ja koulutimme henkilöstöä niiden 
käyttöön. Näin varmistamme, että kaikissa työyhtei-
söissä on pääsy voimassaoleviin ohjeisiin. 

Nimesimme myös Servican laatuvastaavat ja jär-
jestimme heille sekä esimiehille laatuvalmennusta. 
Myös sisäisen auditoinnin toimintamallia pilotoitiin 
loppuvuodesta.

VUOSI 2018

05 Vastuullinen palveluliiketoiminta

1.
OTAN PALAUTTEEN 
VASTAAN LAHJANA

 2.
ANNAN ASIAKKAAN 
TUULETTAA – OLEN LÄSNÄ

3.
KESKITYN   
RATKAISUUN

4.
LOPETAN   
RATKAISUUN

5.
VARMISTAN 
TYYTYVÄISYYDEN

01 Toimitusjohtajan  
 katsaus

02 Sidosryhmät ja sidosryhmä- 
 vuorovaikutus

  Vuorovaikutuskanavat  
vuonna 2018  
eri sidosryhmien kanssa

03 Servican vuosi 2018

04 Vastuullisuus koko 
 toiminnan arvoketjussa

05 Vastuullinen  
 palveluliiketoiminta

 Vastuu asiakkaan  
 turvallisuudesta ja terveydestä

 Vastuu asiakastarpeen  
 mukaisesta palvelutuotannosta

 Vastuu asiakkaiden  
 yksityisyydensuojasta (GDPR)

06 Hyvä työpaikka ja  
 työnantajamaine

07 Kestävä talous  
 – lisäarvoa sidosryhmille

 Vastuullinen hankinta

08 Ympäristövaikutusten  
 huomioiminen

 Vedenkulutuksen ja energian- 
 käytön vähentäminen

 Jätekuorman vähentäminen

  Optimaalinen logistiikka- ja 
liikkuminen sekä kuljetus- 
päästöjen vähentäminen

  Palvelutuotannon ympäristö-
vaikutusten minimointi

VASTUULLISUUS SERVICASSA 2018  

<< Takaisin alkuun

/ 2414



VASTUU ASIAKKAIDEN  
YKSITYISYYDENSUOJASTA (GDPR)
Servica haluaa olla luottamuksen arvoinen myös tietosuojaa 
koskevissa asioissa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. 

Vuonna 2018 valmistauduimme kevään aikana EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR), jonka soveltaminen alkoi toukokuussa 2018. 
| Toteutimme tietosuojakartoituksen, jossa kuvattiin ja arvioitiin henkilötietojen käsittelyä Servican eri palveluissa, sisäisessä tietojenkäsittelyssä ja sekä muissa toiminnoissa. 
| Arvioimme käsittelytoiminnan riskit ja tietojärjestelmätoimittajille tehtiin kysely GDPR-vastaavuudesta. 
| Tarkensimme noudatettavia tietosuojaperiaatteita.
| Dokumentoimme henkilötietojen käsittelyprosessin.
| Laadimme ohjeita.
| Järjestimme henkilöstölle koulutusta tietosuojaan liittyen. 
| Huomioimme salassapitovelvoitteen kaikissa asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa laadituissa sopimuksissa, joissa käsitellään Servican toimeksiannosta henkilötietoja.
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06 HYVÄ TYÖPAIKKA  
JA TYÖNANTAJAMAINE

Servica tarjoaa henkilöstölle kilpailukykyisen palkkauksen 
ja henkilöstöetuudet. Servican työnantajamaine on 
hyvä ja meillä työskentelee osaavaa, motivoitunutta ja 
hyvinvoivaa henkilöstöä, joka kokee työnsä tärkeäksi 
ja merkitykselliseksi. Toteutamme oikeudenmukaista 
henkilöstöpolitiikkaa sekä laadukasta ja vuorovaikutteista 
henkilöstöjohtamista. Huolehdimme henkilöstön 
työhyvinvoinnista sekä seuraamme sen kehittymistä. 

Arvostamme jokaisen työtä ja huolehdimme siitä, että 
meillä on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö, joka 
tuottaa laadukkaita palveluja asiakkaille.
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HALUTTU TYÖPAIKKA

VUOSI 2018

HYVÄ TYÖPAIKKA

|  Meillä oli 90 avointa työpaikkaa, joista 84 oli vakinaista.  
Hakijoita Servican työpaikkoihin oli 1585.

| Tarjosimme 120 nuorelle kesätyöpaikan.

| Tarjosimme työharjoittelupaikkoja opiskelijoille.

| Tarjosimme kuntouttavan työtoiminnan paikkoja.

| Koulutimme henkilöstöä täydennyskoulutuksilla sekä  
 oppisopimuksella (11 hlöä).

| Olemme mukana Taitopaja 2020-kehityshankkeessa,  
 jonka tavoitteena on tarjota työkokeilupaikkoja 14 henkilölle.

| Osallistuimme Megatärskyt-rekrytointitapahtumaan.

VUOSI 2018

|  Henkilöstöasioita käsiteltiin yhteistoiminnallisesti vuoden aikana 11 yhteistyö-
toimikunnan kokouksessa. 

|  Toteutimme työhyvinvointikyselyn henkilöstöllemme. Tuloksia käytiin läpi 
työyksiköittäin ja niistä valittiin 1-3 työyhteisön kehittämishanketta.

|  Palkkaus perustuu työn vaativuuteen. Vaativuustasoja tarkistettiin ja niihin 
tehtiin korjauksia.

|  Otimme käyttöön sähköisen työyhteisön riskien arviointi-järjestelmän

|  Tarjosimme Servican työntekijöille rahallista tukea liikuntaan, kulttuuriin ja 
henkilöstöruokailuun.

|  Huomiomme henkilöstömme merkkipäivät lahjoin. 

|  Aloitimme Suomen kielen työpaikkasuomen-koulutuksen 10 
maahanmuuttajataustaiselle työntekijälle.

|  Järjestimme koko henkilöstöllemme syysjuhlat.

|  Tasavallan presidentti myönsi kolmelle työntekijällemme ansiomerkit.

|  Huomioimme EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja tarkensimme henkilötietojen 
käsittelymenettelyjä

|  Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin henkilötietoihin ja 
rekistereihin liittyvät asiat kuuluvat. 

|  Ohjeistimme Servican työntekijöitä huomioimaan työssään tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyviä asioita ja käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti.
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07 KESTÄVÄ TALOUS 
– LISÄARVOA SIDOSRYHMILLE
Servican toiminta tuottaa taloudellista hyötyä omistajille, henkilö- 
kunnalle, tavaran- ja palveluntoimittajille sekä heidän työntekijöilleen, 
asiakkaille ja veronmaksajille. Tarkemmin Servican taloudelliseen 
onnistumiseen pääset tutustumaan Vuosikertomuksesta 2018,  
joka löytyy verkkosivuiltamme yritys-osiosta. 
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VASTUULLINEN 
HANKINTA 
Vastuullinen hankinta on sitä, että ympäristö-, sosiaa-
linen- ja taloudellinen vastuu huomioidaan toimittajan 
valinnassa, arvioinnissa ja yhteistyössä. 

Servica noudattaa lakeja, asetuksia ja yleisiä ohjeita kai-
kissa hankinnoissa. Servica vastaa julkisten varojen te-
hokkaasta käytöstä ja toimii markkinoilla läpinäkyvästi. 

Servica on hankintayhtiö Sansia Oy:n osakas. Puite- 
sopimuksen mukaan Sansialla on valtuudet tehdä han-
kintapäätökset ja –sopimukset Servican puolesta kai-
kissa toimeksiannetuissa hankinnoissa ja Sansia vastaa 
niistä juridisesti, ellei erikseen toisin sovita. Servica on 
sitoutunut noudattamaan niitä Sansian yhteishankinta-
sopimuksia, joiden kilpailuttamiseen Servica on ilmoit-
tautunut mukaan. 

Servica on julkisena toimijana ottanut huomioon han-
kinnan vaikutukset myös yhteiskuntaan. Vaatimuksena 
on, että toimitettavan tavaran tai palvelun tuottamisessa 
noudatetaan työelämän perusoikeuksia sekä ihmisoi-
keuksia. Olemme valtuuttaneet hankintayhtiö Sansian 
hankkimaan tuotteita ja palveluja, jotka on valmistettu 
kansainvälisesti tunnustettujen sosiaalisten standar-
dien mukaisesti ja noudattaen hankintalain sosiaalista 
vastuuta koskevia määräyksiä.

Sopimuksen voimassaoloaikana sopimuskumppaneiden 
verojen ja viranomaismaksujen suorituksia ja luotto- 
kelpoisuutta valvotaan Suomen Asiakastieto Oy:n  
rekisteristä. |  Laadimme hankinta- ja osto-ohjeen sekä pienhankintaohjeen selkeyttämään hankintojen toteuttamista ja 

tukemaan operatiivista hankintaa.
|  Nimesimme jokaiseen Sansia Oy:n hallinnoimaan hankintasopimukseen, jossa olemme mukana, yhteys-

henkilön Servicasta. Yhteyshenkilö seuraa hankinnan toteutumista hankintakauden aikana yhdessä  
tavaran- tai palveluntuottajan ja Sansian hankinta-asiantuntijan kanssa.

| Järjestimme hankintakoulutusta esimiehille.
|  Otimme tietojärjestelmiä laajemmin käyttöön tukemaan hankintaprosessia. 
|  Katalogien avulla tehostimme erityisesti rutiinituotteiden hankintaa. 
|  Sähköiset tilausjärjestelmät yhtenäistivät, tehostivat ja automatisoivat hankintaprosessia.
|  Ryhdyimme käyttämään aktiivisesti sopimushallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmä SansiAreenaa.

VUOSI 2018
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08 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HUOMIOIMINEN
Huomioimme ympäristövaikutukset toimintamme kaikilla tasoilla. Kiinnitämme jatkuvasti huomiota ympäristövaikutuksiin  
sekä palvelutuotannossa että toiminnan suunnittelussa. Myös asiakkaiden ympäristöasioiden tukeminen on olennainen osa 
ympäristövaikutusten hallintaa. Esimerkiksi jätteiden määrän vähentäminen, energiankäytön ja liikkumisen tehostaminen  
ovat toimia, joilla pyrimme vähentämään toimintamme ympäristövaikutusta.

01 Toimitusjohtajan  
 katsaus

02 Sidosryhmät ja sidosryhmä- 
 vuorovaikutus

  Vuorovaikutuskanavat  
vuonna 2018  
eri sidosryhmien kanssa

03 Servican vuosi 2018

04 Vastuullisuus koko 
 toiminnan arvoketjussa

05 Vastuullinen  
 palveluliiketoiminta

 Vastuu asiakkaan  
 turvallisuudesta ja terveydestä

 Vastuu asiakastarpeen  
 mukaisesta palvelutuotannosta

 Vastuu asiakkaiden  
 yksityisyydensuojasta (GDPR)

06 Hyvä työpaikka ja  
 työnantajamaine

07 Kestävä talous  
 – lisäarvoa sidosryhmille

 Vastuullinen hankinta

08 Ympäristövaikutusten  
 huomioiminen

 Vedenkulutuksen ja energian- 
 käytön vähentäminen

 Jätekuorman vähentäminen

  Optimaalinen logistiikka- ja 
liikkuminen sekä kuljetus- 
päästöjen vähentäminen

  Palvelutuotannon ympäristö-
vaikutusten minimointi

VASTUULLISUUS SERVICASSA 2018  

<< Takaisin alkuun

/ 2420



VEDENKULUTUKSEN JA  
ENERGIANKÄYTÖN VÄHENTÄMINEN

Servican puhtauspalvelussa tehtiin useita toimenpiteitä veden- ja energiankäytön säästämiseksi 

|  Vahvistimme osaamistamme optimaalisten ja tilanteidenmukaisten työmenetelmien osalta, kuten siivous-
tekstiilien kostutus ja lattioiden koneellinen puhdistus. Puhtauspalvelun työntekijöille järjestettiin useita 
täsmäkoulutuksia ja perehdytyksiä mm. siivoustekstiilien oikeasta käytöstä. 

|  Veden ja puhdistusaineiden kulutusta pystyttiin vähentämään hankkimalla uusia yhdistelmäkoneita  
lattioiden puhdistamiseen. 

|  Keväästä 2018 lähtien Puijon sairaalan puhtauspalvelussa on työskennellyt Servican ensimmäinen  
Into-niminen siivousrobotti. 

|  Olemme siirtyneet käyttämään useissa kohteissa otsonoitua vettä, jolloin siivouksessa ei tarvita pesuaineita. 
Vuonna 2018 otsonoitua vettä käytettiin kahdeksassa kohteessa (Valtuustotalo, kaupunginteatteri, Kuopion 
klassillinen lukio, Kuopiohalli, Puistokartano, Kasarmikatu 6, Musiikkikeskus ja Päivärannan päiväkoti). 

Välinehuoltokeskuksessa aloimme seurata pesukoneiden vedenkulutusta. Asetimme mittariksi m³/ tuotannon  
volyymi ja tavoitteena on vähentää vedenkulutusta prosessissa ja antaa ohjeita työmenetelmiin (mm. koneen täyttö- 
aste, tyhjäkäyttö jne.).

Myös ruokapalvelun vedenkulutukseen ja energiankäyttöön kiinnitettiin huomiota vuonna 2018

| Keittiöiden siivoustyösuunnitelmat ja keittiöhygieniaohjeet päivitettiin. 

| Riittävät siivoustaajuudet ja asianmukaiset aineet huomioidaan nyt paremmin keittiöiden puhtaanapidossa. 

| Keittiöissä lisättiin myös lattioiden koneellista puhdistamista, jolloin vettä kuluu vähemmän. 

| Otsonoitua vettä käytetään jo useissa kohteissa ruokasalin tai keittiön ylläpitosiivouksessa. 

| Käytämme keittiön laitteissa automaattisia pesuohjelmia ja pesemme vain täysiä korillisia astioita,  
 jolloin vettä ja energiaa säästyy.

VUOSI 2018
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JÄTEKUORMAN VÄHENTÄMINEN

Olemme kiinnostuneita oppilaiden lautasilta synty-
neen hävikin eli lautashävikin sekä tarjoilu- ja varasto- 
hävikin määrästä. 

Valtakunnallista ruokahävikin teemaviikkoa vietet-
tiin syyskuussa 2018. Hävikkiviikolla Servica, Jäte-
kukko, Kuopion kaupunki ja Savonia-ammattikorkea- 
koulu järjestivät yhteistyössä koulukampanjan 5.-6. 
luokkalaisille kertoen hävikin synnystä ja sen torju-
miskeinoista. Aihe oli näkyvästi esillä sosiaalisessa 
mediassa ja lisäksi tiedotimme Hävikkiviikosta kou-
luissa ja Servican lounasravintoloissa. Teemaviikolta 
jäi kouluille käyttöön hyviä käytäntöjä, esimerkiksi 
ruokasalin seinällä oleva hävikkimittari. Se kertoo 
oppilaille päivittäin, kuinka paljon biojätettä on syn-
tynyt.

Olemme myös viikoittain seuranneet ruokahävikin 
syntymistä koulujen keittiöissä ja kirjanneet toteu-
tuneita määriä seurantataulukoihin. Vuonna 2018  
ruokahävikkiä oli kirjattu vaihtelevalla menestyksel-
lä kohteesta riippuen eikä kokonaistuloksen kertomi-
nen anna luotettavaa tietoa hävikin määrästä. 

Joskus ruoan määrää on vaikea ennakkoon arvioi-
da ja sitä saattaa jäädä yli kouluruokailun jälkeen. 
Koulujen ylijäämäruuan joutumista biojätteeseen 
vähennettiin myymällä sitä annoksina tai mukaan  
ostettuna rasiaan. Annoksina myytävän ylijäämä-
ruuan myyntipaikat lisääntyivät kahdella vuonna 
2018 ja koulujen ylijäämäruokaa myydään koulupäi-
vinä jo yhteensä kahdeksalla koululla. Myös kouluilta 
ja päiväkodeilta ostetun ylijäämäruoan mukaan 
myynti lisääntyi.

Muita toimenpiteitä vuonna 2018
|  Keskusvarastolle hankittiin toimintaan parem-

min soveltuvat muovi- ja pahvipaalaimet, jotta 
kierrätysastetta saatiin nostettua.  

|  Kiinteistöpalveluissa kiinnitimme huomiota 
rakennusmateriaalien tilaamiseen; tarvikkeita 
tilataan tarkkojen laskelmien perusteella, jotta  
ei turhaan osteta ylimääräistä materiaalia.

|  Lounasravintoloiden kahvituksissa käytimme 
ensisijaisesti vain posliiniastioita kertakäyttö- 
astioiden sijaan. 

VUOSI 2018

Jätekuorman vähentämiseksi teemme useassa palvelussa tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme 
kanssa. Servican laitoshuoltajat ja kiinteistönhoitajat lajittelevat ja kierrättävät erityyppisen jätteen 
asianmukaisesti asiakkaiden kohteissa. Täyttöpalvelun tehtävissä huolehdimme asiakkaan tuottei- 
den oikeasta käyttöjärjestyksestä ja vanhenemisen seurannasta, jotta hävikkiä ei pääse syntymään. 

Kuopion strategian päätavoitetta ’Resurssiviisas Kuopio’ toteutetaan Resurssiviisausohjelman avulla. 
Servica on mukana resurssiviisausohjelmassa ja sen ohjausryhmässä. Servica on sitoutunut 
Kuopion kaupunkikonsernin tavoitteisiin, jossa Kuopio on sitoutunut tavoittelemaan jätteettömyyttä, 
päästöttömyyttä ja kestävän kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä.
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OPTIMAALINEN LOGISTIIKKA- JA 
LIIKKUMINEN SEKÄ  
KULJETUSPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN

|  Yhdistelimme puhtaus- ja välinehuollon kuljetusaikatauluja Puijon sairaalaan sisälogistiikassa mahdollisuuk-
sien mukaan. Tarkastelimme sisäkuljetuksen aikataulujen oikea-aikaisuutta myös suhteessa asiakastarpeisiin. 
Suoritimme jakelut osastojen toiminnan mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä suunnitellusti ja mahdolli-
suuksien mukaan kuljetuksia yhdistellen.

|  Logistiikkapalvelun sisäkuljetukseen hankittiin uusia energiaystävällisiä lithium ioni -akullisia trukkeja ja  
autokuljettajat saivat direktiivin mukaista taloudellisen ajotavan koulutusta.

|  Ruokapalvelun raaka-aineiden toimituspäiviä tarkasteltiin kuljetuspäästöjen vähentämiseksi, mihin päästiin-
kin huolellisella tilaamisen suunnittelulla.

VUOSI 2018

Koska Servica toimii lähes koko Pohjois-Savossa ja keskusvarastopalvelun osalta myös muissa 
maakunnissa, on tärkeää pohtia liikkumisen ja kuljetuksen ympäristövaikutuksia.  

Servicalla on käytössä hybridi –kuorma-auto, joka kuljettaa ruokaa ympäristöystävällisesti 
keskuskeittiö Isosta-Bertasta kouluihin, palvelukeskuksiin ja muihin kohteisiin. Koulujen 
ruokakuljetuksessa viedään samalla kertaa vähintään kahden päivän ateriat kerralla. Tämän 
mahdollistaa Ison-Bertan Cook & Chill- tuotantomenetelmä. 

Puijon sairaalan alueella työskentelevät voivat lainata Servican yhteiskäyttöistä polkupyörää 
työpäivän aikana kaupunkialueella liikkumiseen. Järjestämme palaverit ja koulutukset yleensä 
joko alueellisesti, toimintayksiköissä tai Servican omissa toimitiloissa, jotta niihin on helppo 
tulla kimppakyydeillä tai julkisilla kulkuneuvoilla. Sovimme yhteiskuljetuksista mm. koulutuksiin, 
tutustumiskäynteihin ja työpaikkakokouksiin mentäessä. 

Servican yhteiskäyttöinen henkilöauto on varattavissa tarvittavia työajoja varten ja auton 
kyydissä kulkee esim. alue-esimiehen mukana materiaalia tai tarvikkeita keskusvarastosta 
yksiköihin. Käytämme julkisia kulkuvälineitä (juna, linja-auto) pitkillä matkoilla liikuttaessa. 
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PALVELUTUOTANNON 
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN MINIMOINTI

|  Laitoshuoltajien koulutuksissa ja perehdytyksessä 
painotettiin puhtauspalvelun ympäristövaikutus-
ten minimointia korostamalla puhdistusaineiden 
oikeaa annostelua sekä kertakäyttötuotteiden 
käyttöä vain perustelluissa kohteissa. 

|  Vähensimme pesuaineiden käyttöä lisäämällä ot-
sonoidun veden käyttöä.

|  Huomioimme ympäristöasiat puhdistusaineiden 
hankinnassa ja hankintakriteereissä. Tarjous-
pyyntöön lisättiin valintaperusteeksi ympäris-
töystävällisyys ja sille määriteltiin painoarvo. Ym-
päristöystävälliseksi katsottiin tuote, joka täyttää 
erikseen määritellyt kriteerit (Joutsenmerkki tai 
EU-Kukka). Lisäksi tarjouksen liitteeksi vaadittiin 
selvitys, miten yrityksessä huomioidaan ympäris-
tö- ja käyttöturvallisuusasiat.

|  Ruokapalvelun kone- ja laitehankintojen valin-
takriteereissä huomioitiin veden- ja sähkönkulu-
tus, huollon varmuus ja laitteen kierrätettävyys 
(elinkaari-ajattelu).

|  Lisäsimme yhteistyötä paikallisten liha- ja leipä-
toimittajien kanssa. 

Toteutimme paikkakuntakohtaisia ratkaisuja elintar-
viketoimituksissa. Kaikille asiakasryhmille oli tarjolla 
lähialueen perunaa. 

Lähiruuan osuus (%): leipä lähitoimittajilta 25 % koko-
naisleivän kulutuksesta, peruna lähitoimittajilta 63 % 
(kotimaisuus aste 100 % molemmissa) Tuoreet mansi-
kat lähitoimittajilta

|  Tarjosimme päivittäin kouluruokailussa kaikille 
kasvisruokavaihtoehdon. 

Kasvisproteiinien valikoimaa ja käyttöä on lisätty 
viimeisen vuoden aikana kasvisruokiin. Kasvisruo-
kailijoista vegaania ruokavaliota noudattavien asiak-
kaiden osuus on noussut vuoden 2018 aikana yli 10 % 
ja lakto-ovo ruokavaliot ovat myös nousseet noin 5 %, 
kun taas vastaavasti kasvisruokailijat, jotka käyttävät 
kalaa sekä vaaleaa lihaa ruokavaliossaan ovat vähen-
tyneet vuoden 2018 aikana n. 20 %.

| Valtaosa käytetyistä raaka-aineista on kotimaista
 • Tuore leipä ja leipomotuotteet    100 %
 • Maito ja maitotaloustuotteet       100 %
 • Peruna (tuore)                          100 %
 • Kasvikset ja hedelmät                 60 %
 • Tuoreet marjat                          100 %
 • Liha                                          100 %
 • Lihavalmisteet                             95 %
 • Valmisruoka                                93 %
 • Kalapakasteet                             46 %

|  Järjestimme ruokapalvelun henkilöstölle koulu-
tusta valmistuslaitteiden tehokkaasta käytöstä. 
Tuotantokeittiöidemme valmistuskapasiteetit 
ovat täynnä, jolloin valmistuslaitteet toimivat täy-
dellä teholla. 

|  Tarkastelimme systemaattisesti keittiöiden elin-
tarvikehankintoja ja puutuimme epäkohtiin, jos 
hankintaa ei oltu tehty reseptiikan tai osto-ohjei-
den mukaisesti. 

VUOSI 2018

Ympäristöosaava ammattilainen -passin on suorittanut 
jo useat Servican ruoka- ja puhtauspalvelun tai kiinteis-
tönhoidon ammattilaiset.

Hankintojen suunnitelmallisella toteutuksella voidaan 
minimoida ympäristövaikutuksia. Ympäristövastuulli- 
suutta on meidän mielestä myös tilausrytmin järkipe-
räistäminen, suunnitelmallisuus tuotetilauksissa, puh-
distusaineiden tiivisteiden hankinta, kertakäyttötuot-
teiden perusteltu käyttö, pakkauskokojen huomiointi 
mahdollisuuksien mukaan sekä pakkausmateriaalin 
määrän, kierrätettävyyden ja laadun huomiointi kil-

pailutuksissa. Hankintoja tehdessämme otamme mah-
dollisimman kattavasti huomioon hankinnan ympä-
ristövaikutukset. Hankittavan tuotteen tai palvelun 
vertailuperusteita tai vähimmäisvaatimuksia määri-
teltäessä sovellamme elinkaariajattelua ja pyrimme 
suosimaan ympäristöä säästäviä vaihtoehtoja. Tällöin 
valintaperusteissa painotetaan esim. tuotteiden kestä-
vyyttä, korjauspalvelujen saatavuutta ja vähän jätteitä 
tuottavia vaihtoehtoja. Olemme Servicassa edistäneet 
ympäristövastuuta yhdistämällä hankintoja (keski- 
tettyjä hankintoja kuljetuspäästöjen vähentämiseksi).
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