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asennetta
Sakupe on viimeisen parin vuoden aikana käynyt läpi melkoisen muodonmuutoksen. Olemme saaneet uusia omistajia,
toteuttaneet kahden teollisuuspesulan fuusion, integroineet tietojärjestelmiä, omaksuneet uutta automaatioteknologiaa sekä
uudistaneet tekstiilimallistoja. Fyysistä toimintaympäristöämme on muokattu ja vahvistettu voimakkaasti, kun kahdella eri
paikkakunnalla olemme rakentaneet uutta ja korjanneet vanhaa
rakennuskantaa yhteensä runsaat viisituhatta neliömetriä. Tämän myötä toimialueellemme luotiin Siilinjärven toimipaikan
rinnalle yhtiömme toinen tärkeä kivijalka, kun Jyväskylän uusi
pesulalaitos avattiin elokuun lopussa.
Viime vuosien kehitys ei ole tapahtunut sattumalta eikä itsestään. Jokainen sakupelainen on ollut mukana toteuttamassa
muodonmuutosta ja kukin antanut siihen oman tärkeän panoksensa, oman roolinsa ja työtehtävänsä mukaisesti. Vetovastuu
tällaisissa hankkeissa lankeaa melko harvojen hartioille, mutta
jokaisen yksilön tekeminen on yhdessä onnistumisen kannalta
olennaista. Kehittämisellä ja uusilla toimintamalleilla sinänsä ei
ole itseisarvoa, ellei perustehtävää toteuta samaan aikaan luotettavasti. Siksi jokaisen työntekijämme päivittäinen työpanos
arkiseltakin tuntuvassa tutussa tehtävässä, on kokonaisuuden
kannalta kriittisen tärkeä. Muutosten keskellä henkilöstömme on
osoittanut vahvuutensa.
Tutun sanonnan mukaan useimmissa hyvin onnistuneissa hankkeissa menestyksen salaisuutena taustalta löytyvät ne
tärkeät ” kolme oota”, eli Osaaminen, Onni ja Olosuhteet. Näitä
kaikkia varmasti tarvitaan silloin kun menestystarinoita rakennetaan. Mieleni tekee kuitenkin lisätä tähän tärkeiden menestystekijöiden joukkoon ainakin ” yksi aa”, eli Asenne.

Haastavimmissa muutoksen vaiheissa yhtiössämme on mielestäni korostuneesti tullut esiin juuri ihmisten asenteen merkitys.
Sitä on tarvittu monien tilapäisjärjestelyiden keskellä sekä uusia
toimintatapoja omaksuttaessa. Vastuullisuus, tunnollisuus, ammattiylpeys ja onnistumisen halu – siinä sanat jotka kuvaavat
parhaiten henkilöstömme asennetta vaikeissa paikoissa. Kun
nämä vielä höystetään ripauksella rentoutta ja hyppysellisellä
huumoria, on koossa erinomainen paketti. Näillä eväillä selvitään niistäkin tilanteista joihin ei ihan helposti näytä löytyvän
nopeaa ja selkeää ratkaisua. Muutokset ovat arkea tämän päivän
työelämässä, joten tätä muutokselle avointa ja eteenpäin vievää
asennetta tarvitaan sekä nyt että jatkossa.
Tässä Novi-lehden numerossa kerrotaan lisää viimeaikaisista
hankkeistamme ja niiden nykyisestä tilasta. Haluan näin julkisesti esittää lämpimän kiitokseni jokaiselle sakupelaiselle osallistumisesta omalla tärkeällä panoksellaan näihin hankkeisiin,
riippumatta toimipaikasta tai tehtävästä. Lisäksi haluan kiittää
omistajiamme ja asiakkaitamme siitä luottamuksesta jota olette
meille osoittaneet. Tämä luottamus on mahdollistanut yhtiömme viimeaikaisen myönteisen kehityksen. Toisaalta juuri nämä
kehitysponnistelut turvaavat palvelukykymme sekä tarjoavat
kestävän perustan yhteistyölle ja luottamukselle myös tulevina
vuosina. Kiitos.

Sakupe Oy
Antti Tervo
toimitusjohtaja
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lukijakilpailuumme
Lähetä ehdotuksesi tämän lehden
parhaasta jutusta, anna palautetta ja
kehitysehdotuksia sisällöstä tai käy
tykkäämässä Facebook-sivuistamme.
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Teksti ja kuvat: Anna Vanhanen

TUKIPALVELUT
PÄIVÄKODIN
ARJESSA
Jo useita vuosia sitten tapahtuneella muutoksella päivähoidon
palveluissa on tavoiteltu kokonaistaloudellisesti edullisempaa ja
päivähoitoa helpottavaa järjestelyä. Suunnatessani Suopursun
päiväkotiin, tavoitteenani oli selvittää, helpottuiko päiväkodin
arki ja missä on vielä kehityksen mahdollisuuksia.
” 	Hauskin kommentti
oli kun eräs poika
kommentoi, että
hänen isällään on
hienommat työkalut.”
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Pihassa kuuluu iloisia kiljahduksia ja
melskettä syysauringon säteiden hiiviskellessä koivunlehtien pinnoilla. ”Minä,
minä, ota kuva minusta myös!” kuuluu,
kun käyskentelen pienten pipopäiden
joukossa ja polvistun ottamaan kuvaa
iloisesti hiekkakakkuja rakentavasta pienestä pojasta. Olen vierailemassa Suopursun päiväkodissa, tutustumassa päiväkotiin ja siihen, miten kumppaniyritysten
toiminta näkyy päiväkodin arjessa.
Suopursun päiväkotiin kuuluu päätalon lisäksi kaksi pienpäiväkotia, jotka
yhdessä tarjoavat päivähoitoa noin 120
lapselle. Toinen pienpäiväkodeista toimii
hoitopaikkana aamuviidestä iltakymmeneen, luoden erilaisia tarpeita kaikkien
palveluiden osalta.
Päiväkotiarki on äärimmäisen järjestäytynyttä. Tilaa luovalle kaaokselle ei
ole, jotta kaikki lapset saisivat mahdolli-

simman hyvää hoitoa ja turvallisen olon
päivähoidossa. Aikataulutettu arki mahdollistaa sulavan siirtymisen aktiviteetista toiseen, vaikka ympärillä vipeltää
monta polvenkorkuista samanaikaisesti.

Arjen
näkyvä kumppani
Päiväkodin työntekijöiden lisäksi Servican väki on tuttua lapsille. Kiinteistönhoitaja Kimmo on lasten kanssa tekemisissä päivittäin. Lapset ovat Kimmon
mukaan uteliaita, ja hänen työvälineensä kiinnittävät pienten huomion. Lapsia
kiinnostaa, mitä Kimmo tekee, miksi ja
miten. ” Hauskin kommentti oli kun eräs
poika kommentoi, että hänen isällään on
hienommat työkalut”. Kiinnostus rakentamiseen ja työkaluihin on tiukassa siis
jo päiväkoti-ikäisissä pojissa. Kimmo käy

päiväkodissa päivittäin, huoltosuunnitelman mukaisesti ja mahdollisia korjauksia
tekemässä. Kiinteistönhoitajan tehtävänä
on varmistaa, että päiväkodin ulkopuoli on huollettu ja kunnossa. Samalla hän
huolehtii kalusteiden korjaamisesta.
Imurin varresta löytämäni laitoshuoltaja Mervi on Kimmon kanssa samoilla
linjoilla. Päiväkodin pienet asiakkaat
ovat uteliasta sorttia, mikä luo omat erityispuitteet laitoshuoltajan työlle. Lasten
uteliaisuus yltää myös siivouskärryyn,
joka sisältää mielenkiintoisia ja värikkäitä siivouspurnukoita. Tämä vaatii laitoshuoltajalta tarkkaavaisuutta ja suunnitelmallisuutta, jotta mikään sopimaton
ei jää lasten ulottuville. Ensimmäinen
asia, jonka huomaa päiväkotiin astuessa,
on kuinka pientä ja matalaa kaikki on.
Itsensä tuntee jättiläiseksi pikkumaailmassa. Työergonomialle tämä luo omat

tukipalvelut päiväkodin arjessa
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Rauhallinen ruokahetki alkaa kun lapset ovat jakaneet pöytiin opettajan johdolla
aterimet, lautasliinat ja lasit.

haasteensa, minkä Mervi kokee yhdeksi
päiväkodissa työskentelyn erityispiirteistä. Kun Kimmo pitää huolta kiinteistöstä
ulkoa, Mervi hoitaa sitä sisältäpäin. Laitoshuoltajan vastuulla on puhtaanapito,
välinehuolto ja avustus- sekä palvelutehtävät. Ruokahuollosta vastaa Suopursun
päiväkodissa oma palveluvastaava, jota
Mervi saattaa ajoittain avustaa.
Servica toimittaa päiväkotiin aamupalan, lounaan ja välipalan, jotka palveluvastaava jakaa oikeisiin ryhmiin oikeaan
aikaan. Servica-lautasliinat toivottavat
lapsille hyvää ruokahalua, kun lapset
opettajan johdolla jakavat pöytiin aterimet, lasit ja lautasliinat. Päiväkodin
omasta emännästä luopuminen ei ole
ollut täysin haasteetonta. Päiväkodinjohtaja Ulla-Maija Lehtola kokee, että
oma emäntä tarjosi erilaisia vapauksia
päiväkodeille, enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa. Nykyään ruokalistat tehdään keskitetysti päiväkoteihin, minkä
Lehtola kokee mahdolliseksi kehityksen
kohteeksi. ” Vielä on vähän jumpattavaa
siinä, että saadaan palvelut täysin kohdilleen”, sanoo Lehtola.

” Tarhassa on hyvää ruokaa” on yleinen
ajatus lapsilla ruokahetkestä.
Lehtolan mukaan lapset tykkäävät Servican tarjoamasta ruoasta, ruoka katoaa
lautasilta hyvällä ruokahalulla. Lapsille
annostellaan heidän toiveidensa mukaiset annokset ja lisää saa hakea. Kun
kysyn lapsilta, mikä on heidän lempiruokaansa, vastaus on kuin yhdestä suusta:
” Makaroonit”. Myös kalakastikkeelle on
ottajia. Lasten ruokahetki alkaa ruokalorulla, jonka jälkeen porkkanaraasteet ja
perunamuusit katoavat parempiin suihin
vauhdikkaasti.
Vaikka Lehtolan mukaan on mahdotonta valita, mikä kumppaniyrityksistä
on tärkein päiväkodin arjessa, on Servica
lasten kannalta näkyvimmin mukana arjen pyörteissä. Yksi vielä hieman hiomista
vaativa yksityiskohta toiminnassa on poissaolojen sijaistaminen. Arjen helpottamiseksi Lehtolan ei tarvitse itse etsiä sijaisia
mahdollisten sairaustapausten tai lomakausien vuoksi. Lehtola kaipaisi kuitenkin
myös sijaisuuksiin saman ammattitaidon
omaavia henkilöitä, jotta toiminta olisi
mahdollisimman mutkatonta.

Puhdasta
helposti

Tietotekninen
taustavoima

Sakupe pesee lasten vuodevaatteet viiden viikon välein, viikon sykleissä ryhmittäin. Sakupen auto käy Suopursun
päiväkodilla joka torstai tuomassa puhtaita vuodevaatteita ja hakemassa käytettyjä pois. Myös päiväkodin pesukone
näkee toimintaa päivittäin. Sakupe hoitaa pesulapalvelut kaikkiin päiväkodin
tarpeisiin, ei pelkästään vuokraamiinsa
vuodevaatteisiin. Yhtä lailla matot ja
verhot pesetetään Sakupen toimesta.
Palvelu saa Lehtolalta paljon kiitosta ja
hän kehuu palvelua joustavaksi ja mukavaksi.
Lounashetken jälkeen lapset siirtyvät
nukkumaan, ja pienet keltaiset Sakupen
lakanat kätkevät alleen lasten lisäksi
lempipehmolelut. Unitilan värimaailma
on neutraali ja rauhallinen, ilmassa on
vahva Nukkumatin kutsun tuoksu.

Lehtola nimeää yhdeksi tärkeimmistä
kumppaneista arjessa Istekin, joka saa
Lehtolalta roppakaupalla kehuja. Istekki
hoitaa kaikki päiväkodin puhelimet, tietokoneet jne. Kaikki yhteydenpito, mitä
päiväkodilla on, tapahtuu Istekin laitteilla. Vaikka välillä on ongelmia, kuten
tietotekniikan kanssa aina, apu on aina
helposti saatavilla. Suopursulla ei vielä
ole thin client –kevyttyöasemia käytössä. Lehtolan mukaan näitä sopii odottaa
jouluksi saapuvaksi heidänkin käyttöön.
Suurta muutosta nämä eivät käytännön
tasolla tuo, mutta Lehtolan kuuleman
mukaan toimivat varmemmin ja paremmin kuin nykyiset työasemat. Myöskään
Lync -järjestelmä ei vielä ole käytössä
Suopursun viestimisessä, mutta senkin
pitäisi tulla käyttöön ihan lähiaikoina.
Tämä tulee helpottamaan päiväkodin

viestintää tulevaisuudessa, kun saadaan
kaikki neuvotteluosapuolet virtuaalisesti
saman pöydän ääreen ilman tarvetta liikkumiselle paikkakunnalta toiselle.

Näkymätön
kaveri
Kaikki päiväkodin tarpeisto tilataan
IS-Hankinnan kilpailuttamilta sopimustoimittajilta. Kilpailutuksissa käytetään
yhtä tai useampaa substanssiasiantuntijaa, jotka huolehtivat siitä, että saadaan
aikaiseksi päiväkodin työntekijöiden ja
lasten tarpeisiin vastaavia sopimuksia.
IS-Hankinnan
hankinta-asiantuntijat
ovat lapsille täysin näkymättömiä, vaikka he kilpailuttavatkin kaikki päiväkodin
tarvikkeet kuten värikynät, lelut, kirjat,
vihkot ja kiipeilytelineet. Leluja ja kirjoja on niin pihalla kuin sisälläkin vaikka
millä mitalla, ja lapsilla on iloisessa käytössä liukumäet ja keinut. Onko leluja

Yksi päiväkodissa työskentelyn erityispiirteistä ovat Mervin mukaan pienet
ja matalat pinnat, jotka luovat työergonomialle omat haasteensa.

IS-Hankinnan hankintaasiantuntijat ovat lapsille
täysin näkymättömiä,
vaikka he kilpailuttavatkin
kaikki päiväkodin
tarvikkeet ja lelut.

Lasten kannalta näkyvimmin arjessa on mukana Servica,
kun taas aikuisille yksi tärkeimmistä kumppaneista on Istekki.
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sERVICA
>	Aamupuuro on paras puuro Kuopion päiväkodeissa sitä
syödään noin 1 170 litraa/aamu.
>	Leikkiminen on kivaa puhtaalla
lattialla, siitä vastaavat Servican
laitoshuoltajat.
>	Kiinteistönhoitaja seuraa
säännöllisesti päiväkodin
lämmön-, veden- ja sähkönkulutusta. Kulutusseurannan
avulla saadaan hallittua energiatehokkuutta ja pidettyä käyttömukavuus halutulla tasolla
huomioiden myös tilojen
pienet käyttäjät.

ISTEKKI

tuottaa Kuopion kaupungin päiväkotien ICT-palvelut. Palveluihimme
päiväkodeille kuuluvat mm.
> tietoliikennepalvelut
>	käyttäjäratkaisut, kuten päätelaite-, oheislaite-, mobiili- ja
puhepalvelut
>	viestintäratkaisut, kuten sähköposti-, kalenteri-, videokokousja pikaviestiratkaisut

Ajansäästön ykkönen
Kuopion kaupungin päiväkotien laskutus on keskitetty Kasvun- ja oppimisen
palvelualueen hallintoyksikköön. Kaikkien päiväkotien laskut muodostetaan
hallinnossa tehokkaasti samanaikaisesti.
Päiväkotien tehtävänä on vain ilmoittaa
laskuttajalle lasten läsnäoloajat.
Kuhilaan tehtävänä on hoitaa päivähoidon laskutuksen saatavien seurantaa,
valottaa Kuhilaan asiakkuuspäällikkö
Tuula Väisänen. Päiväkodin ostolaskut
asiatarkistetaan, tiliöidään ja hyväksytään päiväkodeissa. Myyntilaskuja, eli
laskuja lasten vanhemmille, päiväkodin-

sakupe
>	Sakupe toimitti 35 808 aluslakanaa
päiväkoteihin vuonna 2014
>	Sakupe palvelee 164 päiväkotia

kuhilas
>	Kuhilas hoitaa päiväkotilaskujen
maksuseurannan
>	Vanhempien verkkopankeissa
tekemät e-laskusopimukset
välittyvät pankeista Kuhilaan
ylläpitämään kaupungin asiakastietojärjestelmään.
>	Päivähoitolaskuja on
2500 kpl/kk, joista e-laskujen
määrä on noin 500 kpl
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siis tarpeeksi? ” On!” Lelut jäävät kyllä
toissijaiseksi ihmisille, sillä kun lapsilta
tiedustelee päiväkodin kivointa lelua,
vastauksena kiljahtaa ”Antti!!” Lapsilla on
päiväkodissa kaksi Antti-opettajaa, mutta
mysteeriksi jäi, kumpi Anteista on tämä
mahtavin lelu, mitä Suopursusta löytyy.
Lapset ovat tottuneet siihen, että ympärillä on leluja ja muita tarvikkeita, mutta
sähkön kilpailutus jäänee näiltä veijareilta huomaamatta.
Hankintaprosessi päiväkodeissa on
yksinkertainen: Päiväkoti voi tehdä tilaukset IS-Hankinnan kilpailuttamilta
yrityksiltä suoraan tai sähköisen Maisatilausjärjestelmän tai muiden tukipalvelukumppaneiden kautta. Näin päiväkotiin hankitaan kaikki mahdollinen
leluista ruokaan ja talouspaperista lautasliinoihin. Lehtolan mukaan tämä on
helppoa, mutta joitakin teema- ja kausihankintoja tehdään kuitenkin suoraan
liikkeistä.

IS-Hankinta

NÄIN TILAAT E-LASKUN

Päiväkodeissa käytetään monenlaisia IS-Hankinnan kilpailuttamia
tuotteita kuten pelejä, leluja,
askartelutarvikkeita, äänitteitä,
leikkikenttävälineitä, sähköä, telepalveluita, matkapuhelimia, ITlaitteita, kalusteita, puhdistusaineita, käsihuuhteita, pehmopapereita, toimistotarvikkeita sekä
elintarvikkeita, joista Servica
valmistaa päiväkotilasten ateriat.

E-lasku on helppo ja monipuolinen tapa
maksaa laskut. Saat e-laskun suoraan
verkkopankkiisi ja maksat sen sieltä parilla
klikkauksella. Tili- tai viitenumeroita ei
tarvitse näppäillä. Voit myös automatisoida koko maksun. Arkistointikin tapahtuu
automaattisesti

johtaja ei tarkasta, tiliöi ja hyväksy, sillä
ne lähtevät keskitetysti varhaiskasvatuksen hallinnosta. Tämä säästää valtavasti
aikaa päiväkodinjohtajalta.
Vaikka Kuhilas ei lapsille näykään,
on se mukana lasten vanhempien arjessa. Väisäsen mukaan välillä saa tehdä
aikamoista salapoliisityötä, jotta laskuja saadaan kohdistettua oikein, mm.
erinimisten vanhempien viitteettömien
suoritusten osalta. Kuhilaalla hoidetaan
Sherlock Holmes –hommat erinomaisesti, mutta välillä joudutaan olemaan vanhempiin päin yhteydessä.
Päiväkodin laskuja saadaan lasten vanhemmille sähköisessä muodossa, mutta
tällä hetkellä vain alle 20 % on valinnut
sähköisen menetelmän. Vuositasolla kaupunki toimittaa varhaiskasvatuksen osalta n. 30 000 laskua koteihin. Ekologisempaa, taloudellisempaa ja huomattavasti
helpompaa olisi, jos suhde käännettäisiin
päälaelleen ja koteihin toimitettaisiin
80-prosenttisesti sähköisiä laskuja. ” Pienten lasten vanhemmille e-laskujen vastaanottoon siirtyminen tuo helppoutta
arkeen. Laskut tulevat varmasti perille,
vaikka osoite muuttuisi juuri ennen päivähoidon laskutusta ja uutta osoitetta ei
olisi ehditty ilmoittamaan päivähoitoon.
Verkkopankissa voi asioida ajasta ja paikasta riippumatta ja paperisia laskuja ei
tarvitse kaivaa esille maksamista varten.
Mikä mukavinta, iltatouhujen keskellä ei
tarvitse muistella laskujen eräpäiviä, koska ne veloitetaan tililtä valinnan mukaan
joko maksun vahvistamisen jälkeen tai
automaattisesti eräpäivänä”, sanoo Väisänen. Lehtola kertoo, että lasten vanhem-

mille kyllä tiedotetaan sähköisen maksamisen mahdollisuudesta, mutta jostakin
syystä paperilaskut ovat yhä suosituin
vaihtoehto päivähoidon maksuille. Vaikka verkkopankin arkistossa laskut säilyvätkin 18 kuukautta, ja varmasti löytyvät
sieltä paremmin kuin kiireisen lapsiarjen
myllerryksessä epämääräisestä paperipinosta kotona.
Kuhilas saa päiväkodin johtajalta erinomaisen arvosanan ja myyntireskontrahoitaja on saanut paljon positiivista
palautetta ja kiitosta myös suoraan lasten
vanhemmilta laadukkaasta työstä.

Helppouden värittämänä
eteenpäin
Lasten käydessä unten maille, siirtyy
Mervi siivoilemaan, palveluvastaava
hyökkää tiskivuoren kimppuun ja Kimmo pyörii pihalla toimittamassa huoltosuunnitelman mukaista tarkistusta.
Lelut on kerätty koreihin, liukumäki kiiltelee auringonpaisteessa ja opettajat järjestelevät kirjoja paikalleen. Päiväkodin
yksi kulma hiljenee hiljaiseen tuhinaan ja
päiväkodinjohtaja siirtyy sähköpostien ja
puheluiden ääreen.
Vaikka päivähoidon muutosten myötä päiväkodit ovat menettäneet vapautta, Lehtola kiittelee, että nykyisellään
toiminta etenee pääsääntöisesti helppouden värittämänä. Irrotan tossuistani
siniset muovipäälliset, jotka on tilattu
Maisa-järjestelmän avulla ja suljen perässäni Suopursun oven. Joka ei natise,
vikise tai jämähtele. On tainnut Kimmo
olla asialla.

01 Kirjaudu verkkopankkiin
02 Valitse E-laskun tilaus
	
Hae laskuttaja:
03

Kuopion kaupunki (muut palvelut)
	
04 Merkitse laskun tietoihin maksusäännöksi ” maksu suoraan tililtä annettuun
summaan saakka” (lisää haluamasi
summa)
05
Valitse veloitustiliksi haluamasi tili
	Vahvista e-laskusopimus laskuttajalle
omilla turva/avainluvuillasi

tukipalvelut päiväkodin arjessa
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Sanasto
SAP
Tuotannonohjausjärjestelmä,
joka on nimetty Maisaksi
(My SAP).

Se on laskettu:
Tuunattu Maisa toimittaa
tavarakokonaisuuden edullisimmin

Lean
Menetelmä parantamaan
asiakastyytyväisyyttä, laatua
ja pienentämään tuotannon
läpimenoaikoja sekä
kustannuksia.

Servican käytössä oleva SAP-tuotannonohjausjärjestelmä
Maisa on tuunattu Kuopiossa uuteen iskuun. Servican, Istekin
ja IS-Hankinnan yhteistyönä tehdyt toiminnalliset uudistukset
poistivat turhat paperit, järkeistivät tilaus-toimitusketjun ja
yksinkertaistivat raportoinnin. Asiakkaalle hyöty näkyy
sujuvuudessa ja ennen kaikkea kokonaisedullisuudessa.

Varastoterminaali
Toimintamalli, jossa tehdas /
tukkuri varastoi tuotteet omassa
varastossa ja toimittaa ne
asiakastilauksista
yhdisteltyinä toimituksina.
Katalogi
Luettelo kilpailutetuista
sopimustuotteista.
Kts. tarkemmat sopimustiedot
IS-Hankinta Oy:n
www-sivuilta osoitteesta:
www.is-hankinta.fi extranet - Hankinta Hankintatiedotteet
			
Servica keskusvaraston
asiakaspalvelun
yhteystiedot:
keskusvarasto@servica.fi
puh. 044 426 0401

Kuvat ja teksti: Vesa Toivanen

Servican katalogi kasvaa, ota yhteyttä keskusvaraston asiakaspalveluun ja kerro mitä tuotteita kaipaisit
valikoimiin, niin hoidetaan asia eteenpäin. Marko, Arto ja Juha hyppäsivät Helenan kyytiin.

Sari kertoo helppokäyttöisen tabletin
jouduttaneen työntekoa.

Työaikaa säästyy merkittävästi, kun
asiakas tilaa kaikki tarvitsemansa tuotteet yhdellä tilauksella, toimituksella ja
laskulla. Hankinta-asiantuntija Helena
Janhonen IS-Hankinnasta kertoo, että
Servican Maisa -katalogia laajennetaan
asiakaspalautteen perusteella kaiken aikaa. Isona yksikkönä Servica pystyy hyödyntämään suuremmat toimituserät eli
ostamaan kerralla enemmän ja jakamaan
tukkupakkaukset pienempiin eriin.
Logistiikkapäällikkö Marko Tuomela
sanoo, että tavaran yksikköhinta ei yksin
ratkaise sen edullisuutta. Kokonaisedullisuus syntyy yhdistämällä kaikki asiakkaan tilaukset yhdeksi toimitukseksi ja
yhdelle laskulle. Voittoa tavoittelemattoman Servican toimintaidea on tarjota
asiakkailleen yksi ostopaikka, jonka
kautta IS-Hankinnan ” valmiiksi tinkimät”
tuotteet toimitetaan loppukäyttäjälle.

Vaippoja
varastoterminaalista
Tuotevalikoimaa laajennetaan Tuunatun
Maisan mahdollistamalla varastoterminaalitoiminnalla, jossa eri toimittajien tavara jatkaa suoraan tilaajalle yhdisteltynä
varastotuotteiden kanssa.
Tuomela sanoo Servican katalogitarjonnan tavoitteeksi 99 prosenttia asia-
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kaskunnan tilaamasta tuotevolyymista.
Se tarkoittaa noin 20 tuhatta nimikettä.
Keskusvaraston toiminta ei perustu enää
pelkästään varastointiin, vaan tilaustoimitusketjun hallintaan niin, että tuotteiden toimitusvarmuus ja palvelutaso
taataan. Vaipat eivät lopu kesken, jos
palvelutaloon iskee vatsatautiepidemia.
Tietohallintopäällikkö Pasi Savolainen
sanoo Kuopiossa tehdyn järjestelmäkehityksen nopeuttavan varastotyön lisäksi
myös tuotteiden läpikulkuaikaa. Työnjohtaja Juha Reinikaisen mukaan kesäkuun
alussa käyttöönotetut järjestelmäparannukset ovat saaneet kehuja niin kentältä
kuin henkilökunnaltakin. Keskusvarastossa tuotteiden keräily tehdään nyt ilman
paperisia listoja ja kuulakärkikynämerkintöjä. Kun tilaus on valmis, keräilijä kuittaa
sen sähköisesti. Osoitetarra sekä kuormakirja tulostuvat lähetykseen mukaan
reaaliaikaisesti ja lasku tilauksesta lähtee
automaattisesti. Uusi järjestelmä myös
ilmoittaa tilaajalle suoraan jälkitoimitukseen jääneistä tavaroista.

Lean-ajattelun
malliesimerkki
Tuunattu Maisa edustaa muotisanaksi
muodostunutta Lean-ajattelua konkreettisesti. Se on poistanut Servican

keskusvaraston toiminnasta turhaa paperinkäsittelyä ja siihen kulunutta työaikaa. Varastotyö on tehostunut ja virhemahdollisuuksien määrä vähentynyt.
Tuunaus on toteutettu henkilökuntaa ja
asiakkaita kuunnellen.
Maisan ylläpidosta vastaava Istekin
suunnittelija Arto Mylläri toteutti
muun muassa järjestelmän näyttönäkymät tableteille ja lisäsi toimintoihin
esimerkiksi asiakkaan yhteystietojen
näkyvyyden keräilytilanteessa. Keräilytoiminto toteutettiin suoraan SAP:iin.
Tämä teki tuunauksesta kustannustehokkaampaa ilman yleisesti keräilyratkaisuissa käytettyjä kolmannen
osapuolen ratkaisuja. Käytössä olevat
tablettitietokoneet ovat Istekin ylläpidossa, johon kuuluu niin asennus kuin
laitetukikin.

Aidosti oikean
edullinen
Teknisestä kehityksestä vastannut Mylläri sanoo järjestelmän olevan laajennettavissa edelleen käyttäjien ja asiakkaiden ehdoilla. Jo nyt Servicalle tuunattu
Maisa toimittaa oikeita asioita, oikeaan
paikkaan, oikeaan aikaan, oikean laatuisena ja ennen kaikkea, lasketusti oikean
edullisesti.

tuunattu maisa
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Sakupe avasi uuden
pesulan Jyväskylässä

Raikas ilma, huipputeknologia ja avaruus. Ne tulevat ensimmäiseksi mieleen, kun astuu Suomen uusimpaan modernin
teknologian pesulaan Jyväskylän Kuokkalassa Salmirannantiellä. Sairaalatekstiileihin keskittynyt pesula otettiin käyttöön
elokuun lopulla. Sakupe Jyväskylän avoimien ovien päivää vietettiin 2.10. Lähes 200 vierasta kävi ihastelemassa uutta noin
yhden supermarketin kokoista ”pyykkitupaa”.

Teksti ja kuvat: Anna-Liisa Pekkarinen

Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin
pesulatoiminnot fuusioituivat Sakupeen
huhtikuussa 2014. Yksi edellytys fuusiolle oli, että Sakupe rakentaa uuden pesulan, koska entinen pesula Jyväskylän keskussairaalassa oli ahdas ja tekniikaltaan
ikääntynyt.
Pesula valmistui vauhdilla, kahdeksassa kuukaudessa.
Yhdessä viikossa pesulassa pestään
35 000 kiloa pyykkiä. Vuosituotanto on
suunniteltu 3 miljoonalle kilolle, kun se
nyt on 1,7 miljoonaa kiloa. Kapasiteettia
tarvitaan, sillä ensi vuoden alusta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri siirtää kaiken
tekstiilihuoltonsa nykyisen 25 prosentin
sijasta Sakupen hoidettavaksi. Jyväskylän
pyykkimäärä lisääntyy arviolta miljoonalla kilolla vuodessa.
Sakupe Jyväskylässä työskentelee tällä
hetkellä 34 alan ammattilaista ja Sakupe
Siilinjärven päätoimipisteessä 110.

Energiataloudellista
uutta teknologiaa

Faktoja
>	Päivätuotanto yhteensä
noin 5000 kotikoneellista.
>	Jyväskylässä vettä kuluu
50 m³ päivässä.
>	Jyväskylän rakennuksen
omistaa HVA-kiinteistöt ja
sen rakensi PEAB.
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Paikallisjohtaja Harri Lepoaho kertoo, että Jyväskylässä on kaikki uutta,
konekantakin 95-prosenttisesti. Se on
ainutlaatuista julkissektorilla, jonne ei
ole pitkilleen tehty uusia pesuloita. Siksi
pesulasta kiinnostuneiden alan toimijoiden vierailijamäärä oli avajaispäivänä
mittava.
- Erityistä on, että pääenergiamuotona
on kaasu, jolla tuotetaan pesukoneiden,
kuivureiden, viimeistelytunnelin ja mankelin höyry. Kaasu on energialähteenä
tällä hetkellä edullisin ja hyötysuhteeltaan 5-15 prosenttia muita parempi.
Energiataloudellisuus näkyy myös
veden kierrätyksessä ja jäteveden lämpöenergian talteenotossa.
Uusinta teknologiaa ovat siruteknogia
pesukierron seurannassa ja lajittelevassa
kattoradassa; työntekijät eivät enää lajittele vaatteita, vaan ne tulevat tietyssä

järjestyksessä pakattaviksi. Kattoradan
kapasiteetti on 1600 kappaletta tunnissa.
Tehokkuus kasvaa, kun pyykki kiertää
mutta ihmiset eivät.
Hyvä ja turvallinen työympäristö oli
yksi suunnittelun lähtökohta niin koneita ja laitteita hankittaessa kuin rakennettaessa huoltotasoja ja putoamissuojia.

Luonnosta huolta kantaen
Sakupe toimii ympäristöystävällisesti;
pesula käyttää vain 7 litraa vettä pyykkikiloa kohden, energiamuodoksi on valittu
nestekaasu ja joutsenmerkityt pesukemikaalit ovat hellävaraisia ja mahdollistavat
desinfektoinnin entistä alhaisemmassa
lämpötilassa.
- Siirryimme uuteen pesuainejärjestelmään, jonka ansiosta pesuteho on parantunut, mutta tekstiilien ja pesuaineiden
kuluminen vähentynyt. Pesuaineet valmistetaan paikan päällä, jolloin niiden
toimintateho pysyy parhaana. Pesu ja valkaisu toimivat jo 45 asteessa entisen 75
asteen sijasta, kiittää Lepoaho uutta Cool
chemistry-innovaatiota.
Ympäristöystävällisyyttä on myös pesulan keskeinen sijainti Suomen kartalla,
mikä lyhentää pyykinkuljetusmatkoja.

Tavoitteet toteutuivat
Sakupelle tuotantolaitoksen sijoittaminen Jyväskylään oli strategisesti tärkeää.
- Tarvitsimme toimialueellemme lisää
kapasiteettia logistisesti hyvälle sijainnille. Emme tarvinneet Suomen suurinta
tuotantoyksikköä, mutta halusimme tehdä yhden parhaista, summaa toimitusjohtaja Antti Tervo.
Uutta laitosta suunniteltaessa sille asetettiin tavoitteiksi kustannustehokkuus,
ympäristöystävällisyys ja turvallinen
työympäristö. Kaikki nämä toteutuivat.
Tervo kiittää projektin onnistumisesta
osaavia ja asialleen omistautuneita sakupelaisia.

sakupe oy
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Sari asiakastyössä omimmillaan
Sari Kuniala on asiakkaista ja tekstiileistä vastaava palveluesimies. Hän palvelee asiakkaita heidän päivittäisissä kysymyksissään. Jos tilauksesta unohtui jotain, Kuniala ottaa
puhelimella täydennyspyyntöjä vastaan ja toimittaa puuttuvat asiakkaalle pikaisesti. Tai heti, hän tarkentaa.
Jos tilaus näyttää poikkeavan kokoiselta, hän varmistaa, onko virhe tapahtumassa.
Hän ohjeistaa, miten pyykki palautetaan tai mistä voi kysellä löytötavaroita. Hän myös
käy esittelemässä ja sovittelemassa työasumallistot asiakkaan luona, kun on aika uusia
vaatetus. Käy hän muutenkin asiakkaidensa luona, varmistamassa että kaikki on hyvin.
- On aina niin mukava tavata asiakkaita, Kuniala sanoo. Kun hän saapuu, asiakkaat
leikkisästi huikkaavat jo kaukaa, että pyykkimuijahan se sieltä tulee.
Hän pitää työstään paljon ja kokee, että se on häntä ominta itseään. Asiakaspalvelun
hyvä tiimi, Ulla, Irma, Sari ja Päivi, lisäävät viihtymistä.
Jo nyt on Kunialan pöydällä työn alla uuden sairaalan vaatehuolto ja sen logistiikka.
- Mitä huolellisemmin kaikki suunnitellaan, sen paremmin kaikki aikanaan sujuu, hän
sanoo. Pyrkimys on kehittää uusia tehokkaampia toimintamalleja.
Uuteen sairaalaan on tarkoitus tuoda myös työvaateautomaatti, kuten on jo KYSin
Kaarisairaalassa, ensimmäisenä Suomessa.
Palveluesimies Sari Kuniala on
asiakkaiden yhdyshenkilö.

Paikallisjohtaja Harri Lepoaho (oik.)
esitteli pesulaa sairaanhoitopiirin
johtaja Juha Kinnuselle.

Mari tarttui haasteeseen

Sakupe on
edelläkävijä

Mari Kainulainen on konepesijä. Hän huolehtii likapyykkipuolen ja puhtaan puolen pesulinjaston koneista. Hän lajittelee tekstiilit 20 eri lajikkeeseen ja lisäksi erikoistekstiilit,
jotka menevät pesulinjaston ohi pikkupesulaan.
Tekstiilihuoltajaksi kouluttautunut Kainulainen on ollut jo 15 vuotta pesulassa töissä, ensiksi sairaanhoitopiirin leivissä ja nyt Sakupen. Alalle hän tuli, ”kun pyydettiin”, ja
viihtyy varsinkin hyvän työporukan vuoksi, mutta myös siksi, koska haluaa työpäivien
olevan virkeitä ja täynnä tekemistä. Hän kuvaakin itseään käsillä tekijäksi.
Suurin muutos entiseen työympäristöön on uuden pesulan tilat ja viihtyisyys, ja tietenkin upouudet koneet.
Uusien koneiden tulo on ollut haasteellista. Käyttäjiltä on vaatinut paljon ottaa ne
mahdollisimman häiriöttä käyttöön. Opastus oli selkokielisellä englannilla, mutta onneksi tulkkikin oli mukana. - Enää ei pelota, mutta alkujännitys piti kyllä selättää, Kainulainen selvittää. Vastuu tuntui aluksi painavan harteita, mutta onnistumisen tunteesta
tuli hyvä mieli ja ylpeys - selvisimpäs!
Kainulaisen tavoitteena on oppia lisää, paneutua ja olla avuksi työtovereillekin uuden
oppimisessa; mikään ei lämmitä niin kuin työkaverin luottamus.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri oli perusteellisen uuspesulainvestoinnin tarpeessa, koska vanha pesula oli päätetty
purkaa uuden vuonna 2020 valmistuvan
sairaalan tieltä. Uudessa sairaalassa tullaan soveltamaan uusinta teknologiaa ja
kustannustehokkaita ratkaisuja, joihin
pesulapalvelutkin kuuluvat.
- Pesulatoiminta ei ole ydintoimintaamme, mutta laadukas ja kustannustehokas vaatehuolto on perustoimivuuden
kannalta numero 1, toteaa Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen.
- Uusien koneiden tulo on ollut haasteellisinta, mutta mukava on oppia aina uutta,
kertoo konepesijä Mari Kainulainen.
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- Sakupe osoittautui eteenpäin
katsovaksi potilas- ja henkilöstövaatetoimittajaksi ja pesulapalveluiden tuottajaksi. Sillä on alan viimeistä osaamista potilasvaatteiden,
leikkaustoiminnan vaatehuollon
sekä henkilöstön vaateautomatiikan osalta, ja se on osaaja materiaalien, kuosien ja käytettävyyden
kehittäjänä, hän taustoittaa.
Myös käynnissä oleva kehitystyö
muiden sairaanhoitopiirien kanssa
vaikutti.
Käydessään uudessa pesulassa
hän piti sitä väljänä, sisäilmaltaan
raikkaana uuden teknologian pesulana, jossa kaikki tunnusluvut
kapasiteetista ympäristön huomioon ottamiseen saakka vaikuttavat erinomaisilta.
Savolaisen osaamisen tulo KeskiSuomen pesulamarkkinoille oli sairaanhoitopiirin haluama ratkaisu.
- Oli oma valintamme tulla Sakupen omistaja-asiakkaaksi. Jos pesulatoiminnot olisivat siirtyneet työpaikkoineen Siilinjärvelle, silloin
kenties myönteisen päätöksen kynnys olisi noussut. Uuden tuotantoyksikön Jyväskylään rakentaminen
helpotti päätöstä, samoin tieto siitä, että myös Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on siirtämässä omat
pesulapalvelunsa Sakupe Jyväskylään.

Sakupen moderni
uusi pesula sijaitsee
Jyväskylän Kuokkalassa.

- Potilaan mielialaa nostaa
päivittäinen vaihto puhtaisiin
potilasvaatteisiin, tietävät
hoitajat Katja Laitila ja Marjo
Kuhmonen.

Hoitajat tietävät
puhtauden
merkityksen
Katja Laitila ja Marjo Kuhmonen
työskentelevät Jyväskylän keskussairaalassa, Laitila on operatiivisen
toimialueen varahenkilöstön osastonhoitaja ja Kuhmonen kirurgian
vastuualueen varahenkilöstössä työskennellen pääasiassa vuodeosastoilla.
He ylistävät pesulan hienoa tekniikkaa ja automatiikkaa, ja myös hekin
kaikkialla tuntuvaa raikasta tuoksua.
- Kaikki näyttää olevan pitkälle mietittyä ja luontoarvot on otettu huomioon
veden ja pesuaineiden käytössä.
Pesulan palvelut ovat heille työssään ensiarvoisen tärkeitä. - Jos
jokin vaate puuttuu, tulee ongelmia,
Kuhmonen sanoo. Hän kertoo huomanneensa, että potilaan mielialaa
kohentaa vaatteiden vaihto puhtaisiin suihkun jälkeen. - Eikä ihme,
ovathan he vuorokauden ympäri
samoissa vaatteissa sängyssä.
Hän muistuttaa, että puhtailla
tuotteilla on merkityksensä myös
siinä, ettei potilaalle tule haavainfektioita.
Yleisenä positiivisena asiana hoitajat summaavat, että pesula-ala
tarjoaa työtä ihmisille. - Tuskinpa
koneet koskaan voivat kokonaan
korvata ihmistä pesulatyössä, he
otaksuvat.

sakupe oy
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Uusista potilasvaatteista
iloa potilaille ja henkilöstölle
Teksti ja kuvat: Anna-Liisa Pekkarinen

Sakupe julkisti uuden potilasvaatemallistonsa toukokuussa. Mallisto on jo
käytössä muutamilla Kuopion yliopistollisen sairaalan osastoilla. Vähitellen
koko sairaala siirtyy uusien potilasasujen
käyttäjiksi.
Asut ovat tulossa myös Tampereen yliopistollinen keskussairaalan ja Jyväskylän keskussairaalan koekäyttöön.
Uudet potilasasut miellyttävät käyttäjiä pehmeän joustavan materiaalinsa, väriensä ja yhdisteltävyytensä ansiosta.
Hoitohenkilöstö kiittää, että esimerkiksi napitus avaa hihan tai lahkeen kokonaan, mikä helpottaa toimenpiteiden
tekoa. Silikoninapit eivät paina potilasta
ja ovat helpot sulkea ja avata. Materiaali
on rypistymätöntä ja hengittävää.
Mallisto tuntuu miellyttävän myös
satunnaisen ohikulkijan silmää. - Kun
työnsin mallistorekkiä erään miespotilaan ohitse käytävällä, hän totesi, että
onpas kauniita vaatteita, kertoo tekstiilipäällikkö Ulla Lappalainen ja täydentää,
ettei mies tiennyt rekissä vietävän uusia
potilasvaatteita.

Muotinäytös Kaarisairaalassa
Mallisto lanseerattiin KYSin Kaarisairaalan tyylikkäässä valoaulassa muotinäytöksessä, jonka juonsi lennokkaaseen
tapaansa tanssija-koreografi ja mediapersoona Jorma Uotinen. Vieraita oli useita
kymmeniä. Media noteerasi potilasvaatemuotinäytöksen monilla foorumeilla.
Mannekiinit pyörähtelivät catwalkilla
asuissaan kuin Pariisin muotinäytöksissä
konsanaan. Uotinen poimi pieniä yksityiskohtia kustakin asusta, tuoden niiden
ominaispiirteet esille.
- Housujen etu- ja takakappaleet ovat
symmetriset sekä avattavissa toisesta
lahkeesta koko pituudeltaan. Näin ollen
housut ovat käännettävissä toimenpiteen
ja tarpeen mukaan.
- Uudessa mallistossa potilas pukeutuu
suosikkiväriinsä, eikä ihmisen koko enää
määrittele vaatteen väriä, kuten aiemmin, vaan kokomerkintä on helposti luettavissa nauhasta niskassa. Perusvärinä
mallistossa toimii pilvenharmaa, Cloudburst, johon muut värit yhdistyvät kauniisti. Uuden malliston luonnonläheiset

värit ovat merellisen raikas turkoosi,
Bluebird, pehmeä luonnollisen vihreä,
Peppermint, ja luumun sävyinen Grape
Jam, herkutteli Uotinen.
Värit käyvät sekä naisille että miehille.
Malliston kaikki asut, äitiysmekkoa lukuun ottamatta, ovat unisex-malleja eli
soveltuvat naisille ja miehille.

Aamutakki istuu
kauniisti muiden
potilasvaatteiden
väreihin.

Uutta tekstiiliteknologiaa
Mallisto sisältää yhdeksän eri osaa: oloasun, T-paidan, bikinialushousut, avopaidan, äitiysmekon, ortopediahousut,
-alushousut ja -T-paidan ja aamutakin.
Kokojakauma on laaja välillä XS-XXXXL.
Malliston suunnitteli Medanta Oy, paitsi aamutakin ja ortopedisen alushousun
Image Wear.
Materiaali on aamutakkia lukuun ottamatta Medantan oma microfiberjersey,
joka ominaisuuksiltaan vastaa teknisiä
urheiluasuja, on antistaattista, laitospesun kestävää, eikä tarjoa mikrobeille kasvualustaa kuten luonnonkuidut.
Koska materiaali ei rypisty, se on helppohoitoinen ja menee nopeasti läpi pesu- ja

kuivausprosessissa. Pesulan työ helpottuu
ja työvaiheita vähenee myös sairaalan
päässä, koska asuja ei tarvitse enää viikata.
Ne voidaan kuljettaa ja säilyttää hygieenisesti samasta materiaalista valmistetuissa
pyykkipusseissa. Pussiin pakataan aina
yhtä mallia ja samaa kokoa sairaalan kärryyn kiinnitettäväksi. Mallistouudistus on
samalla työtä tehostava uudistus.

Tutkimuksin on todettu, että potilasvaatteet saattavat vähentää sairaalapäiviä. Mukavan oloiset ja -näköiset asut
vaikuttavat potilaan mielialaan kohentavasti, ja se voi nopeuttaa toipumista.
Lisätietoja uudesta potilasasusta saa
Ulla Lappalaiselta ja Medantan Anu Kivelältä.

Kun mekon alaosa on runsaasti poimutettu
ja vasen sivu kokonaan auki napitettava, se
helpottaa toimenpiteiden tekemistä.

na kätilöt Karhusen suulla toivovat, että
avopaitojen napitus olisi kiinni heille tullessaan, sillä kiiretilanteessa ei lakanamaista
paitaa ehdi kokoamaan potilaan päälle.
Alushousut vaihtuivat rumista verkkohousuista urheilullisiin, erittäin joustaviin
kahden koon alushousuihin, jotka näyttävät hyvältä, joskin jotkut kokevat niiden
hiostavan.
Aamutakit istuvat hyvin eikä materiaali
ime kosteutta itseensä, on Karhunen huomannut.

Yllä: Medantan markkinointijohtaja
Anu Kivelä tutkii Jorma Uotisen kanssa
Medantan mallistoa.
Alla: Toimitusjohtaja Antti Tervo kertoi
tervetuliaissanoissaan, että odotettu
potilasvaatemallisto oli mieluisa työ
Sakupelle.

Teksti ja kuvat: Anna-Liisa Pekkarinen

Uudessa äitiysmekossa on naisellinen olo
Adeliina Karjalainen odottaa vauvansa syntymää Kuopion yliopistollisen
sairaalan Naisten akuuttikeskuksessa uudessa Kaarisairaalassa. Ensimmäisen lapsensa tuleva äiti hehkuu odottamisen onnea luumunsävyisessä äitiysmekossaan.
Uuden malliston mekko on paitsi käytännöllinen myös kaunis ja naisellinen.
- Mukavampi on kuin ne entiset vaaleanpunaiset pitkät paidat, hymyilee
Karjalainen. Mieluummin hän tässä
mekossaan alakerran kahvilaan menee,
vaikka aamutakki onkin mekon päällä. Puoliso olikin todennut, että sinäpäs
näteissä vaatteissa olet.
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Vauva rinnoille kengurupussiin
Mekon silikoninapit eivät paina ja kangas ei
hiosta. Kun 2/3-osan hihoja käärii, ne pysyvät käärityssä kohdassaan pehmeästä materiaalista huolimatta.
Rintojen alapuolella on poikkileikkaus,
jonka saumaan on ommeltu kuminauha.
Karjalaisesta se tuntuu hyvältä, koska se tuo
mekkoon muotoilun ja tukee paremmin.
Rintanapitus voisi ehkä olla tiheämpi, yksi
nappi lisää, Karjalainen aprikoi.
Kätilö Petra Karhunen valaisee tulevaa,
että vauvaa voi imettää ja helliä ikään kuin
kengurupussissa rinnoillaan mekon sisässä.

Kokemuksia kerätään vielä

- On tämä paljon kivempi mekko kuin
se entinen vaaleanpunainen paita,
Adeliina Karjalainen sanoo.

Naisten akuuttikeskuksessa on käytössä
äitiysmekko, alushousut, aamutakki ja avopaita. Karhunen kertoo, että potilaita uudet
vaatteet ilahduttavat, erityisesti se, että väristä ei enää voi päätellä ihmisen kokoa.
- Neutraalit värit ovat kauniit. Potilaat
saavat itse valita haluamansa värin.
Mekon napit ovat helpot avata ja ne pysyvät hyvin kiinni. Pienenä kehitystoivee-

Äitiysmekon helma avautuu sivulta kokonaan. Toimenpiteet onnistuvat helposti,
kertoo kätilö Petra Karhunen. Adeliina
Karjalaisen vauvalla on kaikki hyvin.

sakupe oy
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Asiakaspalvelu
ja tilaukset

017 178 030
asiakaspalvelu@sakupe.fi

Henkilökohtaisesti
nimettyjen työasujen
tilaus ja muutokset
Keskusmerkkaamo
044 717 8025
tyovaate@sakupe.fi

Laskutus ja
löytötavarat

Toimisto 044 717 8013
toimisto@sakupe.fi

Käytä palautuspussia
vaihdoissa
Jos haluat vaihtaa työvaatteesi pienempään
tai isompaan tai palauttaa tarpeettoman tai
lähettää nimikoitavaksi, niin toimita vaate
pesulaan vaatepalautuspussissa, joita saat
Sakupelta. Merkitse palautuspussin kylkeen
tehtävä toimenpide – korjaus, palautus,
merkkaus – ja omat yhteystietosi.
- Käytä ehdottomasti palautuspussia, sillä se
takaa nopeimman palvelun, toivoo keskusmerkkaamon palveluesimies Jenni Seppänen.

Vaate pitää olla tullessaan myös puhdas.
- Parasta olisi, että esimies tai vaateyhdyshenkilö hoitaisi työvaatevaihdot ja
uusien tilaukset, sillä yleensä työntekijä
ei tiedä, minkä verran ja mitä työvaatteita
pesulasopimus sisältää, Seppänen neuvoo.
Yli sovitun määrän ei Sakupe voi vaatteita
toimittaa.

Keskusmerkkaamossa
työvaate yksilöidään

Palveluesimies Jenni Seppänen kerää
malliksi pyykkiä palautuspussiin.

Kestomerkki nimiöi vaatteen ja pysyy vaatteessa pesusta pesuun

Muista palauttaa
käytetty työasusi

Henkilökohtaisesti nimettyjen työasujen tilaukset ja muutoksien merkkaustoiminnot keskitettiin Siilinjärven keskusmerkkaamoon 1.9.2015 alkaen. Kaikki merkataan nyt Siilinjärvellä, myös Sakupen Jyväskylän pesulan tarvitsemat
merkkaukset.
Pesulassa käy vuosittain satojatuhansia työasuja. Jotta näin valtava määrä
osautuu pesulareissultaan oikealle käyttäjälleen, oikealle paikkakunnalle ja
oikeaan työpisteeseen, on jokainen tekstiili yksilöitävä tarkkaan ja huolella.

Merkkaus sirulla tai kestomerkillä

Tiina Korhonen tekee vaatekorjauksia.

> 	Työasut merkataan joko mikrosiruin tai kestomerkein.
Merkkaus sisältää vaatteen haltijan nimen ja työpaikan tarkat tiedot.

>	Vähitellen kaikki tekstiilit tulevat olemaan sirutettuja. Siru on tarkoitettu
vain vaatteen pesulakierron seurantaan.

Katosiko jotain?
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Arja Rissanen painaa kuumapainokoneella kestomerkin kiinni vaatteeseen.

Sakupe toivoo, että käyttäjät palauttavat
likaiset vaatteet ja tekstiilit asianmukaisesti
takaisin pesulaan, jottei niiden perään tarvitse kysellä.

	Sakupe Jyväskylä
>	Pesee vuodessa 1,7 miljoonaa
kiloa pyykkiä.
>	Liikevaihto 2,7 miljoonaa.
>	Henkilöstöä 33.
>	Asiakkaita: Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri, JYTE = Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen ja seututerveyskeskuksen kunnat Joutsa, Keuruu,
Konnevesi, Laukaa, Luhanka, Multia,
Petäjävesi ja Toivakka.

>	Harri Lepoaho, paikallisjohtaja
p. 044 717 8070,
harri.lepoaho@sakupe.fi
>	Sari Kuniala, työnjohtaja
asiakaspalvelu ja tekstiilit
p. 044 717 8071,
sari.kuniala@sakupe.fi
>	Ulla-Maija Jämsen,
työnjohtaja tuotanto
p. 044 717 8072,
ulla-maija.jamsen@sakupe.fi

Vaatehävikki aiheuttaa lisäkustannuksia,
jotka lopulta koituvat asiakkaiden maksettaviksi. Nähtävästi tekstiilit vain unohtuvat
palauttaa, tai ovat niin hyvännäköisiä että
kelpaavat kotiinkin.

>	Vaatteeseen painetaan myös Sakupe-logo, ellei vaate ole asiakkaan oma.

>	Antti Tervo, toimitusjohtaja		
p. 044 717 8010,
antti.tervo@sakupe.fi
>	Irma Hätinen, asiakasvastaava
p. 044 717 8035
irma.hatinen@sakupe.fi
>	Ulla Lappalainen, tekstiilipäällikkö
p. 044 717 8034,
ulla.lappalainen@sakupe.fi
>	Tero Ikonen, tekninen päällikkö
p. 044 717 8032,
tero.ikonen@sakupe.fi
>	Maria Alaranta, tuotantopäällikkö
p. 044 717 8031,
maria.alaranta@sakupe.fi

	Yhteyshenkilöt

Sirun ansiosta tietokoneohjelma rekisteröi
jokaisen tekstiilin maailmalle lähdön ja paluun pesulaan. Jos vaate jää palautumatta,
Sakupe osaa sitä tiedustella asiakkaalta.

>	Myös kestomerkit painetaan kuumapaikkakoneella lähtemättömästi kiinni
vaatteeseen.

Sakupella on myös löytötavaratoimisto, jossa ovat nimettömät tekstiilit, joiden
omistajaa ei löydy. Löytötavaratoimistosta voi kysellä kadonnutta omaisuuttaan,
esimerkiksi työvaatteiden taskuihin unohtunutta.
Nimettömiä tekstiilejä voi tulla tunnistamaan ja omiaan noutamaan joka kuukauden ensimmäinen arkipäivä.

Sakupe Oy vuokraa sairaaloille ja hoitolaitoksille työasut ja potilasvaatteet. Ne ovat
Sakupen omaisuutta, mutta osa niistä ei
palaudu pesulaan.
Piakkoin kaikki tekstiilit ja vaatteet ovat
sirutettuja. Pikkuruinen UHF-siru on ommeltu tekstiilin saumaan, eikä huomaamattomana mitenkään hierrä eikä vaivaa
käyttäjäänsä.

>	Keskusmerkkaamossa mikrosirut aktivoidaan ja sirut kuumapainetaan kiinni
vaatteeseen. Käyttäjä ei sirua edes huomaa.

>	Pesee vuodessa 4,1 miljoonaa
kiloa pyykkiä.
> Liikevaihto 9,9 miljoonaa.
> Henkilöstöä 109.
>	Asiakkaista 80 % terveydenhuollosta, 10 % muualta julkiselta
sektorilta ja 10 % yksityisiä.
>	Toimialue käsittää Pohjois-Savon,
Keski-Suomen ja Pirkanmaan.

	Yhteyshenkilöt

Pussissa lukee Puhdaspalvelu.fi, ei Sakupe.

Jos vaatteen lähettää esimerkiksi mustassa
jätesäkissä, mahdollisuus sen sotkeutumiseen väärään paikkaan kasvaa.
Teksti ja kuvat: Anna-Liisa Pekkarinen

	Sakupe Siilinjärvi

Pyykin kiertoa pesulassa seuraava
mikrosiru on pikkutaskussa ommeltuna
saumaan.

sakupe oy
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Puhdaspalvelu.fi
on pesuloiden verkosto
Tekstit: Anna-Liisa Pekkarinen

Puhdaspalvelu Fi Oy on yhdentoista
itsenäisen eri puolilla Suomea toimivan
pesulan myynti- ja markkinointiorganisaatio. Sen toimipiste on Uudenmaan sairaalapesulan yhteydessä Keravalla.
Puhdaspalvelun kautta valtakunnallisesti toimiva yritys saa pesulapalvelunsa
yhden toimijan kautta, tarvitsematta
etsiä erikseen kultakin toimintapaikkakunnaltaan. Esimerkiksi eteläsuomalainen yritys voi Puhdaspalvelun kautta
sopia Jyväskylässä tai Kuopiossa olevan
toimipisteensä pesulapalveluista ja tekstiilihuollosta, kuten työ- ja potilasasujen,
liinavaatteiden ja siivoustekstiilien vuokrauksesta.
Kaikilla verkoston pesuloilla on vahva ammattitaito ja vakiintunut asema
omalla toimialueellaan sekä kymmenien
vuosien kokemus yrityksien ja yhteisöjen
tekstiilihuoltajina.

Yhteisiä hankintoja
ja projekteja
Pesulat palvelevat laajalla alueella. Yksi
Puhdaspalvelun perustajajäsenistä on Sakupe Oy, joka toimii Itä- ja Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Sakupen pesulat ovat
Siilinjärvellä ja Jyväskylässä.

- Verkoston pesulat tuottavat palvelua
pääosin yritys- ja julkissektorille terveydenhuollossa, mutta myös elintarvike- ja
teknologiateollisuuteen, hotelleille, ravintoloille, kaupalle ja muille palvelualoille,
kertoo Puhdaspalvelun toimitusjohtaja
Hanna Aaltonen.
Pesulat tekevät yhteistä koulutus-,
kehitys- ja laadunhallintatyötä. Ne ovat
VTT:n kanssa kehittäneet esimerkiksi
tekstiilihuollon hygieniaa, vaikka jokainen pesula toimiikin omalla maantieteellisellä ja erikoistumisalueellaan.

palaista standardia mikrobiologisesta puhtaustasosta terveydenhuolto-, farmasia-,
lääkintä-, elintarvike- ja kosmetiikka-alalla.
- Pesulat tekevät yhteishankintoja,
joista esimerkkinä potilaspyjamat ja lakanat. Yhteishankinta hyödyttää asiakkaita
kilpailukykyisinä hintoina ja palveluna,
Aaltonen kertoo.
- Verkostoitumisessa on kyse myös
tiedonjakamisesta, esimerkiksi Sakupen
uusi pesula Jyväskylässä on kiinnostanut
teknologialtaan ja toiminnoiltaan verkoston osakkaita.

Asiakkaat ja
ympäristö hyötyvät

Työturvallisuus
yhteinen asia

Ympäristöystävällisyys ja ympäristökuormituksen vähentäminen ovat kunkin pesulan toiminnan peruslähtökohtia.
Ketjun kuljetusjärjestelmä on toimintavarma ja kattava. Tiheä palveluyksiköiden verkko lyhentää kuljetusmatkoja,
jolloin myös kuljetusten aiheuttamat
päästöt pysyvät pieninä.
Korkean hygieenisen laadun varmistamiseksi tekstiilit pestään ja huolletaan
nykyaikaisilla menetelmillä ja laitteilla.
Hygieniakehittämisessä pesulat ovat valtakunnan kärkeä ja ne noudattavat euroop-

Puhdaspalvelu on löytänyt uuden yhteistyömuodon asiakkaidensa kanssa;
Puhdaspalvelu järjestää ajoittain työturvallisuuspäiviä, joissa asiakasyritykset
kouluttavat verkoston pesuloita työturvallisuusasioihin vankalla kokemuksellaan. Työturvallisuuspäiviä järjestetään
eri pesuloissa ja verkoston kaikkien pesuloiden työntekijöitä osallistuu niihin.
Työturvallisuusasiat olivat kärkiasioita Siilinjärven pesulan peruskorjauksessa,
laajennuksessa ja nyt uudessa Jyväskylän
pesulassakin.

Hanna Aaltonen aloitti toimitusjohtajana
Hanna Aaltonen tuli Puhdaspalvelu
Oy:n toimitusjohtajaksi toukokuun alussa. Pesula-alalle hän sukeutui vahingossa, kuten pesula-alalle hänen mukaansa
yleensäkin tullaan. - Tulin nuorena hetkeksi pyykkitupaan töihin, ja sillä tiellä
olen edelleen. Tämä on ala, jolla yleensä
viihtyy, hän naurahtaa.
Peruskoulutukseltaan Aaltonen on
tekstiilihuoltaja ja pesulateknikko. Hänellä on kokemusta eri tehtävistä eri pe-
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suloissa sekä pesuainetoimittajan leivissä
aluepäällikkönä. Hän on myös opettanut
pesula-alan aikuisopiskelijoita, sakupelaisiakin.

Ihmissilmä
korvaamaton

Tekstiilihuoltoalalla laitteet ja työtavat
kehittyvät hurjaa vauhtia.
Viime aikoina on paneuduttu vettä
ja energiaa säästäviin tuotantomenetel-

miin, pyykki pyritään pesemään entistä
pienemmällä hiilijalanjäljellä.
Tuotantoa ohjataan järkevämmäksi,
mutta ihminen varataan niihin työpisteisiin, mitä automatiikka ei voi hoitaa.
Sellaista työtä pesula-alalla riittää.
- Pesulassa ihmistä tarvitaan paljon.
Tekstiilit ovat niin monimuotoisia, ettei
kaikkea voi automatisoida. Esimerkiksi
laadunvalvonnassa ei ihmissilmää voi
korvata, Aaltonen toteaa.

Muutoksen tuulia
Uudet tuulet puhaltavat niin pienellä
kuin isollakin pyykkituvalla. Pienemmällä pesutuvalla kotonani vanha palvelija ja
rakas ystävä sai tarpeekseen ja sanoi sopimuksen irti. Hyvin palvelleen pyykkikoneeni Sylvin äkillinen lähtö takaoven
kautta autotalliin odottamaan loppusijoitustaan sai kovemmankin pyykkärin herkistymään. Sylviä pihalle punnertaessa ja
hänen kesken jättämää työtään korvossa
vääntäessä alkoi kuitenkin toivo paremmasta tulevaisuudesta nostaa päätään.
Jo seuraavana päivänä taloomme saapui tulinen, turkkilainen rakastaja Beko.
Beko on saanut jo kotoisamman hellittelynimen Pekko ja olemme olleet tyytyväisiä varovasti alkaneeseen suhteeseemme.
Toivotaan, että tämä suhde syvenee rakkaudeksi ja kestää vähintään yhtä kauan
kuin Sylvin ja minun ystävyys.
Isolla pyykkituvalla Sakupen pesulassa
on puhaltanut sellainen puhuri muutosten suhteen, että oksat pois! Viime vuonna voimistumaan lähteneet muutosten
tuulet ovat välillä puhaltaneet myrskylukemissa. Mutta kuten sanonta kuuluu,
myrskyn jälkeen on poutasää! Tämä puhuri on jättänyt jälkeensä kasapäin positiivisia asioita, kitkenyt ajasta jälkeen
jääneiden käytäntöjen rikkaruohot ja
raivannut tilaa uudelle, ajanmukaiselle
kasvulle.
Muutos näkyy lisääntyneissä neliöissä, uusissa koneissa ja tuotteissa, eivätkä
kaikki työtehtävätkään ole säilyneet ennallaan. Jokainen tietää kuinka pienikin
muutos rutiineissa pakottaa ajattelemaan
asioita uudessa valossa. Ja tästä ajattelusta

Hygieniaosaamisen
markkinajohtaja

Pesulatyö opitaan useimmiten työn
kautta, mutta mitä laajempi työtehtävä
on, sitä varmemmin ammattikoulutuksesta on hyötyä. Esimerkiksi Sakupe satsaa koulutukseen.
Tämän hetken kuumaan pakolaiskeskusteluun Aaltonen toteaa, että maahanmuuttajia työskentelee pesuloissa
jo runsaastikin. Edellytys on, että heillä
ja työnantajalla on yhteinen kieli, jolla
kommunikointi onnistuu. Ymmärtäminen on tärkeää esimerkiksi juuri työ-

syntyvät suurimmat innovaatiot.
Itse asiassa innovaatioiden ei tarvitse
olla edes järin suuria, kun ne voivat jo
merkittävästi helpottaa arkisia askareita
ja tuoda monenlaista hyötyä. Yksi esimerkki tällaisesta loistavasta ideasta on
yhden katkaisimen lisääminen lähelle
parvella sijaitsevaa työpistettä. Tämän
keksinnön ansiosta voimme välttää turhaa liikkumista portaissa, mikä lisää
muun muassa työturvallisuutta.
Meillä Sakupella on tapana palkita
hyviä kehitysideoita ja näin kannustaa
henkilökuntaa kehittämään työtään. Tästäkin yllä mainitsemastani toteutuneesta
ideasta napsahti lahjakortti idean isälle.
Rohkaisenkin siis jokaista rikkomaan
rutiineja, kyseenalaistamaan toimintamalleja ja miettimään, kuinka jonkin
asian voisi tehdä helpommin, paremmin
ja nopeammin.
Pienellä pyykkituvalla innovaatio iski,
kun siivosin nurkkiini kulkeutunutta laatikollista vanhoja kortteja. Sieltä päätyivät kauneimmat 40-, 60- ja 90-vuotiaalle
osoitetut onnittelukortit pyykkikorien
reunaan kertomaan, missä lämpötilassa
korin sisältö on pestävä.
Tästä innovaatiostani nautin ahkeruuskahvit. Muutos on mukavaa!
Pyykkimuija
’Pyykkimuija’ on pyykkäämiseen intohimoisesti suhtautuva, Sakupella tekstiilipalvelupäällikkö työskentelevä Tytti
Mönkkönen, joka bloggaa tapahtumista
isommalla ja pienemmällä pyykkituvalla.

turvallisuuden vuoksi.
- Työskentelin aikoinaan Hotel Intercontinentalin pesulassa, jossa työntekijät edustivat toistakymmentä eri
kansallisuutta. Työkielenä oli englanti,
hän kertoo.
Aaltosen visiona on, että Puhdaspalvelu pysyy jatkossakin hygieniaosaamisessaan markkinajohtajana ja profiloituu siihen entistäkin vahvemmin.
Terveydenhoitoalan lisäksi elintarvikealalla hygienia on tärkeää. Ruokaa käsitellessä ovat työvaatteet iso osa elintarvikehygieniaa.

Puhdaspalvelun toimitusjohtaja
Hanna Aaltonen ajaa hygieniaosaamisen
korkeaa laatua. Sellaisia ovat Puhdaspalvelu-verkoston pesulat.

sakupe oy
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Ravintolapäällikkö
Tita Lyytikäinen
luotsaa Servican
uusinta lounasravintolaa.

Servican toimitusjohtaja Kirsi Kokkosen mielestä on hienoa, että Kaarteessa
myydään oman talon eli Ison-Bertan leipomotuotteita.

Lounasravintoloiden
lippulaiva
Teksti Pirjo Tiihonen Kuvat Päivi Winter

Servican uusin lounasravintola tarjoaa kotiruokaa, trendiruokaa,
salaatteja, à la carte -annoksia sekä kahvilan herkkuja.
Kokouksille ja tuote-esittelyille löytyy kaksi kabinettia.

Kun yksi ottaa kotoisen makaronilaatikon, toinen valitsee tuliset tortillat. Ehkä
kokoat itse lounaslautaselle annoksen
lähes 20 eri salaattitäytteestä tai nautit
pitkän palaverin jälkeen ansaitun à la
carte -annoksen. Silloin sinulle tuodaan
pöytään valitsemasi annos ravintolan
listalta. Se voi olla vaikka häränrintaa
pippuri-tuorejuustokastikkeella tai parmankinkkupastaa. Kaarisairaalan aulassa
sijaitsevasta Kaarre -lounasravintolasta
löytyy enemmän ruokavaihtoehtoja kuin
mistään muusta Servican lounaspaikasta.
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Iloisen värikkäät tuolit, väljästi sijoitellut
pöydät ja avoin ikkunaseinä luovat valoisat ja viihtyisät puitteet lounastauolle
ja kahvihetkelle. Kaarre-lounasravintola
palvelee niin sairaanhoitopiirin työntekijöitä, potilaita kuin Kaarisairaalassa poikkeavia vierailijoita.

Suosikkina trendija kotiruuat
Kaarteen ravintolapäällikkö Tita Lyytikäinen on uusi servicalainen. Hän aloitti
ravintolan esimiehenä toukokuussa. Hän

kaipasi uusia haasteita ja siirtyi servicalaiseksi Amicalta. Lyytikäisen mukaan
trendiruuat ja kotiruoka ovat Kaarteen
suosituimmat lounaat. Myös salaattibaari
on onnistunut uutuus. Lyytikäisestä monet suosivat kana-, kala- ja kasvisruokia.
Myös suomalaisten rakkaus makkaraan
näkyy heti asiakasmäärissä, kun päivän
lounaslistalla on uunimakkaraa.
-Valikoimasta löytyy taatusti päivittäin jokaiselle jotain sopivaa. Halutessaan
linjastosta voi ottaa koko noutopöydän
valikoiman, jolloin lounaaseen kuuluu

Lounasravintola
Kaarre
KYS Kaarisairaala
Puijonlaaksontie 2
70210 Kuopio
P. 044 4260 792
kaarre.lounasravintola@servica.fi

Aukioloajat
Kahvio
Ma-Pe 7.30 - 16.00
La-Su 11.00 - 14.00
Aamupala
Ma–Pe 7.30 – 9.00
Lounasravintola
Ma – Pe 10.00 – 14.00
La – Su 11.00 – 14.00
Salaattibaari
Ma-Pe 10.00-16.00
La-Su 11.00-14.00
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SERVICAN FAKTAT
Kuopiolainen Servica tuottaa
>	Ruokapalvelut, laitos- ja välinehuollon palvelut sekä kiinteistö- ja
logistiikkapalvelut
> Palvelutuotanto alkoi 1.1.2012
>	Omistajat Kuopion kaupunki ja
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
> Henkilöstömäärä n. 1230
>	Vuoden 2015 liikevaihdoksi
arvioidaan n. 75 M€

KYSin kehityspäällikkö ja tietosuojavastaava Helena Eronen söi ennen eväitä, mutta käy nyt mieluummin Kaarteessa lounaalla.

kotiruoka-, trendiruoka- ja kasvisruokavaihtoehdot sekä päivän
puuro tai keitto. Arkisin tarjoilemme myös aamiaista, kertoo
Lyytikäinen.
Ravintolassa on kaksi vuokrattavaa kabinettia, joista toiseen
mahtuu 12 henkilöä, toiseen 48 henkilöä. Tarvittaessa ne voi yhdistää yhdeksi suureksi tilaksi. Kabineteissa järjestetään muun
muassa lääke- ja tuote-esittelyjä. Kaarteen kahvio on myös suosittu taukopaikka, jossa nautitaan kotoisista kahvileivistä ja herkullisista leivoksista, talon sämpylöistä ja lämmitettävistä panineista. Ravintolasta voi tilata mukaan Iso-Bertassa leivottua talon
leipää, sämpylöitä, pullapitkon tai vaikkapa täytekakun.
Ravintolan palveluja kehitetään koko ajan. Lyytikäinen kaavailee, että tulevaisuudessa Servican verkkosivuilla voisi olla lomake, jolla asiakkaat voisivat tilata Isossa-Bertassa valmistettuja
konditoriatuotteita mukaan. Tiistaina ja torstaina tarjoillut à la
carte -annokset ovat vielä kokeiluasteella. Lyytikäisen mukaan
Kaarteen työntekijöillä on hyvä henki, joka on jo välittynyt myös
asiakkaille.
-Eräskin lounastaja totesi, että täällä on mukava pöhinä, iloitsee Lyytikäinen.

Kaarre voittaa
omat eväät
KYSissä työskentelevä Helena Eronen söi ennen eväitä, mutta
nauttii nykyään lounaan mieluummin Kaarteessa. Kehityspäällikkönä ja tietosuojavastaavana työskentelevä Eronen on käynyt
ravintolassa myös aamiaisella. Hänestä paikka on viihtyisä ja valoisa ja sisustuksen värit ovat pirteitä. Ruoka on maukasta ja sopi-
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via lounasvaihtoehtoja löytyy niin moneen makuun kuin monille kukkaroille. Yleensä Eronen syö puolen tunnin lounastauolla
joko salaatin, kasvisruuan tai keiton.
-Työhuoneeni on 10-rakennuksessa Kaarisairaalan vieressä.
Sieltä oli ennen pitkä matka KYSin henkilöstöravintolaan. Kun
Kaarre avattiin, ehdin nyt syödä lounaan ravintolassa. Kun kävelen työhuoneelta Kaarteeseen, virkistyn, saan hyvän tauon työhön ja haukkaan samalla vähän raitista ilmaa. Monet työkaveritkin ovat alkaneet lounastaa Kaarteessa, kertoo Eronen.
Hänestä lounaaseen kuuluva kahvi on plussaa. Ravintolan
linjastot vetävät hänestä hyvin, eikä jonoja ole kertynyt. Eronen
toivoisi vielä, että ravintolassa olisi kesäisin ulkoterassi. Myös aamiaista voisi hänen mielestään kehittää niin, että sen valikoima
olisi runsaampi, mutta hinta ei kuitenkaan nousisi nykyisestä.

Toimitusjohtaja
patistaa lounaalle
Myös Servican uuden toimitusjohtajan voi löytää kahvilla tai
syömässä Kaarteessa. Kirsi Kokkonen siirtyi Servican vetovastuuseen elokuussa. Hän kiittelee varsinkin Kaarteen runsasta
salaattibaaria.
- On kätevää, että KYSin työntekijät voivat koota itse salaattiannoksensa mukaan osastolle. Aina ei ole aikaa syödä lounasta
ravintolassa, Kokkonen sanoo.
Yleensä hän istuu jo ennen aamukahdeksaa työpaikallaan Leväsentiellä lounasravintola Isossa-Severissä ja nauttii aamupuuroa.
Hän ei juo aamukahviaan kotona, vaan nauttii sen mieluummin
töissä. Samalla hän vaihtaa kuulumiset muiden aamuvirkkujen

Lindström Oy järjesti Servican laitoshuollolle ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille
tilaisuuden, jossa kerrottiin jätteettömän käsienkuivausmenetelmän hyötyjä.
Titta Airaksisen mielestä Kaarteen kokoustilat ovat hyvät ja toimivat.

servicalaisten kanssa. Kokkonen satsaa
omaan työpaikkaruokailuunsa. Lounastauolla on hänestä monia tärkeitä puolia,
jotka edistävät työssä jaksamista.
- Nälkäisellä on verensokeri alhaalla, aivot eivät toimi kunnolla,
eikä työ suju. Kun syö kunnon aamiaisen
ja lounaan, jaksaa työpäivän paremmalla
tuulella. Lounaasta saa energiaa ja sopivan tauon työpäivään. Samalla näkee
muita työntekijöitä ja tulee juteltua eri
asioista kuin työssä. Myös lounaan valinnalla on väliä. Raskasta fyysistä työtä
tekevä tarvitsee enemmän hiilihydraatteja kuin toimistotyöntekijä, toteaa
Kokkonen.

Servican tulos plussalle
Koska toimitusjohtajalle on tärkeää
tuntea servicalaiset, sen asiakkaat sekä
sidosryhmät, hän on vieraillut syksyllä
mahdollisimman monissa työpisteissä.
Tutuiksi ovat tulleet muun muassa Harjulan ja Julkulan sairaalat, KYS sekä myös
maakunnissa olevat työpisteet. Toimipaikkoihin tutustumisen lisäksi hän aikoo keskittyä erityisesti Servican tuottavuuden parantamiseen.

- Koen, että Servican perustaminen oli
omistajilta viisas päätös. Nyt Servica pitää
vaan saada oikealle tielle tekemään tulosta. Esimerkiksi kaikki ensi vuoden kehityshankkeet tehdään niin, että saadaan
laivan nokka pinnalle. Toivon, että tulevaisuudessa tuottaisimme niin hyvää tulosta, että voisimme tukea servicalaisten
työpaikkaruokailua, toteaa Kokkonen.
Hän muutti Kuopioon Espoosta ja asuu
nyt Savolanniemessä valkoisen länsiylämaanterrieri Onnin kanssa. Vapaa-ajalla
hän tekee koiransa kanssa 6-10 kilometrin kävelylenkkejä, hikoilee kuntosalilla
spinningissä, lukee ja kutoo villasukkia.
Uusin malli ovat Converse-tennareilta
näyttävät sukat. Viikonloppuna Kokkonen saattaa sujauttaa autollaan kotipaikalleen Pielavedelle. Tunnin ajomatkan
päässä oleva kotitila ja rantasauna ovat
hänelle arjen luksusta.

” Eräskin lounastaja
totesi, että täällä
on mukava pöhinä”,
iloitsee Lyytikäinen.

INSTA-OSAAMISELLA
KILPAILUKYKYÄ JA
TASAISEMPAA LAATUA
Alue-esimies Maija Pulkkiselle ja
palvelupäällikkö Kirsi Rissaselle on
myönnetty kesäkuussa siivouksen
teknisen laadun mittaus- ja arvointijärjestelmä INSTA 800:2010 pätevyys/henkilösertifikaatti. Osaaminen parantaa Servican kilpailukykyä
ja mahdollistaa tasaisemman laadun
tuottamisen asiakkaille. Maijan ja Kirsin suorittama taso neljä on korkein
standardin käyttämiseen vaadittu
pätevyys ja sen on Suomessa 24.9.
mennessä suorittanut 39 osaajaa.
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Hyviä ja huonoja työkavereita
Mietimme viime keväänä Servican työhyvinvointi –ryhmässä ohjelmaa syysjuhlaan,
jota vietettiin syyskuun puolessa välissä.
Yksi ehdotus oli hyvän työkaverin valitseminen ja palkitseminen juhlassa. Ehdotus
sai kannatusta ja käynnistimme loppukeväästä äänestyksen, jossa kaikki servicalaiset saivat nimetä heidän mielestään hyvän
työkaverin. Nimen lisäksi piti myös perustella oma ehdotuksensa.
Olen miettinyt aiemminkin ja nyt tämän
äänestyksen yhteydessä sitä, mikä tekee
meistä hyviä tai huonoja työkavereita, joskus jopa kiusaajia? Työsuojelupäällikön tehtävässäni näitä kielteisiäkin tapauksia olen
joutunut muutamaan otteeseen selvittelemään. Helposti ja nopeasti meistä jokainen
osaa nimetä joko nykyisestä tai menneistä
työyhteisöistä niitä henkilöitä, jotka voittaisivat Huono työkaveri –äänestyksen, jos
sellainen järjestettäisiin. Mutta entäs hyvä
työkaveri, millainen hän on?
Kaikkien kanssahan ei tarvitse olla parhaita ystäviä, mutta minusta työkaveruudessakin on omat sääntönsä, joita meidän

>	KYSin ja Kuopion kaupungin
sairaalakaluston ja liikkumisen
apuvälineiden korjaus- ja
muutostyöt.
>	Räätälöidyt metallityöt ruostumattomasta teräksestä, esim.
kalusterungot kosteisiin tiloihin,
höyrykuvut ilmastointiasennuksiin tai rakennustöissä tarvittavia
metallirakenne- ja pellitysosia.
>	Servican päätoimipaikassa
Leväsentie 3:ssa sijaitsevalla
korjaamolla työskentelee kuusi
alan ammattilaista.
>	Lisätiedot ja työtilaukset:
Eino Alatalo p. 044 4260 179 tai
eino.alatalo@servica.fi.
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tökohtaisesti myönteisesti, keskittyen niistä kumpuaviin mahdollisuuksiin ja hyviin
puoliin. Hän osaa tarkastella asioita tarvittaessa myös realistisesti. Hyvä työkaveri tuo
myönteisyydellään mukanaan huimasti
energiaa. Sen sijaan ikuinen valittaja on
energiasyöppö, joka latistaa tunnelman
kuin tunnelman.
Huumori. Hyvän työkaverin kanssa saa
välillä nauraa vedet silmissä ja maha kippurassa! Tosiasiahan on, että elämässä ja
työelämässä pitää olla huumoria. Hyvällä
työkaverilla on huumori niin sanotusti
hanskassa ja hän osaa käyttää sitä oikein
huomioiden muut. Ennen kaikkea hän osaa
nauraa itselleen. Hyvä työkaveri tietää sen,
milloin huumori sopii tilanteeseen ja milloin ei. Hyvän huumorintajun omaavan
työkaverin kanssa raskaammatkin työtehtävät tuntuvat kevyemmiltä.
Näillä ominaisuuksilla ja lisäksi vielä
lukuisilla muilla, oli kuvattu niitä kolmea
servicalaista, jotka voittivat Hyvä työkaveri
–äänestyksen. Tunnelma Albatrossissa oli
upea, kun useat sadat servicalaiset taputtivat ja tuulettivat palkituille. Oli ilo ja kunnia palkita heidät!

Suunnittelutyöryhmässä olivat mukana
KYSin aikuisten teho-osastolta (vas.)
apulaisosastonhoitaja Tiina Naumanen,
sairaanhoitajat Petteri Kisonen ja Aila
Lyytinen. Servicasta mukana olivat Eino
Alatalo ja Veli Kolehmainen (ei kuvassa).

Vaunussa käytetään standardimittaisia
kertakäyttöisiä jäteastioita sekä säkkejä.
Se on pyritty suunnittelemaan vakiomittaisena ja siitä saadaan muokattua
pienillä muutoksilla asiakkaan tarpeisiin
sopiva.

Tiina Naumanen on ollut tyytyväinen
siihen, että Servicalta saa myös sellaisia
ratkaisuja, joita ei ole saatavissa valmiina.
Seuraavaksi Einolla onkin mietittävänä
PlayStation –pelikonsolin kiinnittämisratkaisu lasten tehohoito- ja tehovalvontahuoneisiin.

joita ei saa mistään valmiina ja niiden
valmistaminen vaatii innovatiivisuutta
ja asiantuntemusta. Korjaamolla tehdään
myös räätälöityjä metallitöitä ruostumattomasta teräksestä sekä apuvälineiden
yksilöityjä mekaanisia muutostöitä kuten

käsiohjain- ja kommunikaatiolaitteiden
asennuslevyjä ja kiinnikkeitä sähköpyörätuoleihin. Tarvittaessa asiakkaalle valmistettua niska- tai vartalotukea, reisiohjuria
tai muuta apuvälinettä voidaan säätää sairauden etenemisen mukaan.

Liikkumisen ja kotona selviytymisen
apuvälineistä voi tiedustella Kuopion
kaupungin ja KYSin apuvälinepalveluista, jotka ovat muuttaneet marraskuun
alussa osoitteeseen Leväsentie 3 C, 70700
Kuopio.

Hyvän työkaverin kanssa
saa välillä nauraa vedet silmissä
ja maha kippurassa!

Anne Vattulainen, työsuojelupäällikkö

Jätelajitteluvaunu
mittatilaustyönä
KYSin Kaarisairaalaan
Servican metalli- ja apuvälinekorjaamon työnjohtaja Eino Alatalo pyydettiin mukaan KYSin aikuisten teho-osaston
työryhmään, joka oli perustettu suunnittelemaan lajitteluvaunu, jonka avulla
sairaalajätteen lajittelu toteutuisi uudessa
Kaarisairaalassa KYSin ympäristöohjeen
mukaisesti sekä aiempaa tarkemmin ja
kustannustehokkaammin.
Vaunun suunnittelu alkoi tutustumisella valmistuvan Kaarisairaalan tiloihin. Tilat sanelivat vaunun mitat, lisäksi niiden
tuli olla helposti puhdistettavat ja hygieeniset sekä valmistettu ruostumattomasta
teräksestä. Kun kaikki tarpeet saatiin kartoitettua, Eino Alatalo ja Veli Kolehmainen aloittivat pajallaan prototyypin suunnittelun ja rakentamisen. Se valmistuikin
jo kahden viikon kuluttua, jonka jälkeen se
kävi KYSillä ensin koekäytössä ja pienten

muutosten jälkeen testikäytössä. Vaunu
todettiin toimivaksi ja niitä valmistettiin
aikuisten teho-osaston käyttöön 14 kpl.
Myöhemmin myös leikkausyksiköt kiinnostuivat tuotteesta ja heille valmistettiin
30 vaunua.
Osaston käytössä on huomattu, että
perushuoneessa vaunua on kätevä käyttää ja tarvittaessa vaunusta voidaan vielä
räätälöidä erityishuoneille oma versio.
Kokonsa puolesta se voidaan sijoittaa huoneessa mieluisaan paikkaan ja laitoshuolto
voi vaivattomasti vaihtaa uuden vaunun.
Hyvä puoli on nyt myös se, että e-lääkekaappiin saatiin lisätilaa, kun jätteet siirtyivät vaunuun.
Eino Alatalo on mielellään mukana
uusien tuotteiden asiakaslähtöisessä suunnittelussa. Metalli- ja apuvälinekorjaamon
valmistamat tuotteet ovat usein sellaisia,

Teksti Päivi Winter Kuvat Päivi Winter

	Servican
	metalli- ja
apuvälinekorjaamo

kaikkien tulisi noudattaa. Servicalaisten
lista hyvää työkaveria kuvaavista ominaisuuksista oli pitkä. Ilokseni huomasin, että
meillä on paljon hyviä työkavereita! Poimin listasta muutaman ominaisuuden. Ne
eivät ole tyhjentävä kuvaus, mutta niistä voi
lopulta johtaa useampiakin hyvään työkaveruuteen liittyviä asioita.
Hyvä työkaveri on ystävällinen ja huomaavainen, tekee sovittuun aikaan sen
minkä lupaa, on asenteeltaan myönteinen ja omaa hyvän huumorintajun.
Toisin sanoen, hyvän työkaverin kanssa on
helppo tehdä töitä. Se voi parhaimmillaan
olla niin mukavaakin, että siitä tulee hyvä
mieli ja työt etenevät huomaamatta.
Lähtökohta kaikelle ja itsestäänselvyys
työpaikalla, on kohtelias ja ystävällinen
käytös. Hyvä työkaveri ei tule murjottamaan töihin, vaan käyttäytyy kohteliaasti
ja huomaavaisesti muita kohtaan. Huonoja
päiviä on kaikilla ja yksityiselämän asiat
voivat joskus tunkea mukaan työhönkin,
mutta raja kulkee siinä, kuinka paljon niiden antaa vaikuttaa omaan käytökseen.

Hyvä työkaveri miettii ensin ja sanoo
sitten. Jos hänellä on taipumusta suorasanaisuuteen, hän osaa käyttää sitä oikein,
sillä suorasanaisuus on hyvä renki mutta
huono isäntä. Huonona päivänäkään hyvä
työkaveri ei pilaa kollegansa päivää tokaisemalla tälle tympeästi, vaan sen sijaan
kertoo, ettei tänään ole paras mahdollinen
päivä, joten jututkin ovat vähissä.
Töissä tehdään töitä, näin olen ymmärtänyt ja siitä seuraa toinen tärkeä pointti:
hyvä työkaveri tekee työnsä sovitulla
tavalla ja sovittuun aikaan. Yhden työntekijän tekeminen tai tekemättä jättäminenhän tunnetusti vaikuttaa joko suoraan tai
välillisesti muiden tekemiseen. Kun jokainen hoitaa leiviskänsä kunnialla ja ajallaan,
hommat pääsääntöisesti luistaa. Jos ei hoida, niin ei luista ja sitten tökkii.
Kolmas tärkeä asia on myönteisyys. Kukaan ei jaksa olla jatkuvasti myönteinen,
mutta jos aina on pessimisti ja mielipuuhana on pirujen maalailu seinille, niin ei sitä
oikeasti jaksa kukaan! Vastarannan kiiski,
ainainen valittaja, ikuinen pessimisti, nimiä
on monia. Kriittisyyttä pitää olla, mutta jos
se on itsetarkoitus riippumatta asiasta, niin
se lähinnä ärsyttää työyhteisössä.
Hyvä työkaveri suhtautuu asioihin läh-
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Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
>	toimii Iisalmen ja Kiuruveden
kaupunkien sekä Sonkajärven ja
Vieremän kuntien alueella
>	järjestää asukkaille terveys-,
hyvinvointi-, hoito- ja hoivapalveluja
sekä ympäristö-, terveysvalvontaja eläinlääkintäpalveluja
>	ostaa palveluita 40 milj. ja
materiaaleja 5 milj. eurolla/vuosi

Teksti: Minna Heikka
Kuvat: Anssi Viljakainen/KuvaTuulos

IS-Hankinnan lupaus asiakkaalle:

Hanki helposti
Hankintalain mukainen kilpailuttaminen ja sopimushallinta
vaativat tänä päivänä oikeudellista ja kaupallista erikoisosaamista,
jota harvalta julkisyhteisöltä löytyy riittävästi. IS-Hankinnan tavoitteena
on tehdä hankkiminen asiakkaalleen mahdollisimman helpoksi.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hankinnoista vastaavan hallintojohtaja Janne Niemeläisen mukaan hankintayhtiö
on lupauksensa lunastanut.
- Tämä on ollut meille todellinen lottovoitto. Olemme pystyneet ulkoistamaan
merkittävän osan hankintaprosessiamme IS-Hankinnalle, kertoo Niemeläinen.
Ylä-Savon SOTE on linjannut, että
kaikki kuntayhtymän kynnysarvot ylittävät hankinnat annetaan IS-Hankinnan
kilpailutettaviksi ”avaimet käteen” –periaatteella: asiakas tekee toimeksiannon,
jolla hän antaa hankinnan kokonaisuudessaan hankintayhtiön hoidettavaksi.
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Tällöin asiakkaalta ei veloiteta palvelusta
ja IS-Hankinta kantaa hankintaprosessista myös oikeudellisen vastuun.

kilöksi hankinta-asiantuntija, joka käy
toimittajien kanssa hinnankorotuksia ja
reklamaatioita koskevat neuvottelut.

- Hajautettu malli tarkoittaisi sitä, että
kaikki päälliköt kilpailuttaisivat itse ja
koska he eivät ole julkisten hankintojen
ammattilaisia, kasvaisi virheen mahdollisuus. Nyt asiakkaan tehtäväksi jää vain
oman tarpeen tunnistaminen, Niemeläinen pohtii.

– Sopimuksen sisällön toteutumisen
valvonta on asiakkaan päässä a ja o, mutta on hyvä että IS-Hankinta käy nämä
keskustelut asiakkaan puolesta. Tutuille
toimittajille on ehkä vaikea reklamoida,
vaikka aihetta olisikin.

IS-Hankinnan rooli ei pääty hankintasopimuksen allekirjoittamiseen, vaan
tuki jatkuu myös sopimuskaudella: jokaiselle sopimukselle on nimetty vastuuhen-

Hankintojen johtaminen
omissa hyppysissä

Kokonaan ei kuntien ole mahdollista eikä järkevääkään hankintatoimeaan
ulkoistaa – edes omistamalleen yhtiölle.

Hallintojohtaja Janne Niemeläinen on tyytyväinen IS-Hankinnan palveluihin. Ylä-Savon SOTE hankkii IS-Hankinnan
kilpailuttamilla sopimuksilla muun muassa elintarvikkeet Iisalmen sairaalan keittiöön. Ruokapalvelu- ja hankintaesimies
Helena Farin (vasemmalla) on ollut määrittelemässä tarjouspyynnön sisältöä. Ruokapalveluohjaaja Anne-Helena Sutinen
seuraa työssään, että tuotteiden laatu on sitä mitä on sovittu.

Pienhankinnat haltuun

Vastuu kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista kun säilyy viranomaisella,
toteuttipa se tehtävänsä omana toimintanaan tai ostamalla yrityksiltä. Ylä-Savon SOTEssa on ymmärretty, että myös
pitkälle ulkoistettua hankintatoimintaa
täytyy johtaa ja suunnitella kunnolla.

Seuraavaksi Ylä-Savon SOTEssa käydään
kynnysarvot alittavien, niin sanottujen
pienhankintojen kimppuun. Niiden tekemistä ei niinkään ohjaa hankintalaki,
vaan oman organisaation hankintaohje
ja hyvä hallintotapa. Tehostamisen varaa
käytännöissä on.

– Meillä toteutettiin viime vuonna organisaatiomuutos ja siinä yhteydessä oli
hyvä sauma ottaa myös hankinnat paremmin haltuun. IS-Hankinnalta saimme yllättäen apua myös oman toiminnan
kehittämiseen, Niemeläinen kertoo.
IS-Hankinnan toteuttama Pohjois-Savon hankinta-asiamies -hanke haki tuolloin pilottiyhteisöjä, jotka olisivat halukkaita kehittämään hankintatoimintaansa.
Hankkeen puitteissa järjestettiinkin Ylä-Savon SOTEn hankintapäivä, johon osallistui
70 työntekijää ja luottamushenkilöä. Myös
kuntayhtymän hankintaohje uudistettiin
ja päätettiin ryhtyä kokoamaan vuosittain hankintasuunnitelmat jokaisen vastuualueen tulevista hankinnoista.

– Tällä hetkellä meillä tekee vähäisiä
pienhankintoja todella moni, mutta jatkossa ne tullaan keskittämään yhdelle
sihteerille. Lisäksi tulemme ottamaan
käyttöön IS-Hankinnan kilpailuttaman
sähköisen pienhankintajärjestelmän, jolla kynnysarvot alittavat hankinnat jatkossa kilpailutetaan.

Hallintojohtaja Janne Niemeläinen vastaa
Ylä-Savon SOTEn hankintatoimen johtamisesta ja kehittämisestä.

Niemeläinen arvioi, että näin saatavat
säästöt voivat olla jopa 10–15 prosentin
luokkaa yksittäisen hankinnan kohdalla.
Ja pienistä puroistahan syntyy jo meri
– pienhankintoja kun tehdään kuntayhtymässä noin 300 000–350 000 eurolla
vuosittain.

is-hankinta oy
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Hankintasuunnittelija
Tiina Tiihonen löysi
IS-Hankinnan Extranetistä
pienhankintajärjestelmän
hankintatiedotteen,
josta löytyvät sopimusehdot sekä ohjeet kuinka
sopimukseen liitytään.
Teksti: Minna Heikka
Kuvat: Niko Puumalainen

Kuva: Teemu Wilander

Asiakaslupaus vuoteen 2020: Hanki helposti

Extranet – hankintojen tietopankki asiakkaille

IS-Hankinta Oy päivitti strategiaansa, jotta yhtiö pystyisi vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden hankintoihin liittyviin
tarpeisiin. Strategiatyön pohjaksi hallitus teetti selvityksen, jonka perusteella asiakkaat
• arvostavat IS-Hankinnan palveluissa vaivattomuutta ja luotettavuutta
• haluavat keskittyä omaan ydintoimintaansa ja ulkoistaa yhtä suuremman osan hankintaprosessistaan
• haluavat välttyä hankinnan mukanaan tuomalta vaivalta, epävarmuudelta ja riskeiltä
• etsivät helppoa kokonaisratkaisua yhden luukun periaatteella hankinnan strategisesta suunnittelusta ja
hankintojen kokonaisvaltaisesta johtamisesta hankinnan vaikutusten arviointiin
• etsivät laaja-alaista ja pitkäkestoista kumppanuutta hankintojen johtamiseen ja toteuttamiseen

Moni IS-Hankinnan asiakasyhteisön
työntekijä etsii ainakin silloin tällöin
tietoa hankintoihin liittyen: yksi haluaa
tehdä hankintayhtiölle toimeksiannon
hoitajakutsujärjestelmän kilpailuttamisesta, toinen kaipaa valmiiksi kilpailutettua
puitesopimusta vesilaitosten kemikaaleista ja kolmas etsii mallia hankintaohjeiden tekoon.
Kuopion kaupungin hankintasuunnittelija Tiina Tiihonen opastaa tiedonjanoiset IS-Hankinnan Extranettiin, jonka
tunnukset löytyvät kaupungin intranetistä, Santrasta.
– Seuraan itse Extranetistä säännöllisesti IS-Hankinnan kilpailutuskalenteria sekä tiedotteita uusista hankintasopimuksista. Viimeksi etsin sieltä uutta
hankintatiedotetta pienhankintajärjestelmän sopimusehdoista, koska sellaisen
hankkimista oli meillä suunniteltu ja
tiesin järjestelmän kilpailutuksen olevan
päätösvaiheessa.

Visio vuoteen 2020: Yhdessä onnistuneita hankintoja
Visio kiteyttää ajatuksen, että IS-Hankinnan toiminnan tähtäimessä on asiakkaiden, käyttäjien, toimittajien sekä yhtiön omasta
näkökulmasta onnistunut hankinta.
Yhtiön tavoitteena on olla hankintapalvelujen edelläkävijä, joka tarjoaa asiakkailleen kattavat hankintapalvelut helposti yhden
luukun periaatteella.

Tilaa IS-Hankinnan
ajankohtaiset uutiset
sähköpostiisi
IS-Hankinta aloittaa uutiskirjeen lähettämisen
asiakkailleen. Saat tiedon sopimuksista,
lähestyvistä kilpailutuksista ja
koulutuksista kätevästi sähköpostiisi
parin kuukauden välein.
Uutiskirjeen tilaus:
minna.heikka@is-hankinta.fi
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Kuopion kaupunki hankkii yksityiseltä
sektorilta tavaroita ja palveluita vuosittain
yli 320 miljoonan euron arvosta. Hankintasuunnittelijan tehtävänä on hankintojen
kaupunkitasoinen suunnittelu ja ohjaus,
mutta muuten hankinnat toteutetaan hajautetusti kaupungin yksiköissä. Kaupunki
käyttää hankintalain mukaisissa hankinnoissa IS-Hankinnan palveluja.
Tiihonen kannustaa kaikkia tutustumaan Extranetin tarjontaan, koska sieltä
voi löytyä vastaus jo suoraan moneen kysymykseen. Hän kertoo esimerkin elävästä elämästä:
– Vähän aikaa sitten joku meillä oli
tehnyt tilauksen eräältä IS-Hankinnan
sopimustoimittajalta ja laskuun merkitty pienlaskutuslisä mietitytti. Kyseisen
sopimuksen hankintatiedotteesta löytyi
tieto, ettei laskutuslisiä hyväksytä. Soitto
sopimuksesta vastaavalle hankinta-asiantuntijalle vahvisti asian ja ylimääräiseltä
maksulta säästyttiin.

IS-HANKINTA OY
TOIMITUSJOHTAJA: Jarkko Mattila
PERUSTETTU: 1.1.2011
LIIKEVAIHTO 2014: 2.209.706 euroa
HENKILÖSTÖ: 19
PALVELUT: Hankintapalvelut,
kilpailuttaminen, sopimushallinta,
sähköinen tilaaminen, tilaustoimitusprosessin ohjaus ja hankintaasiamiestoiminta.
OSAKKAIDEN MÄÄRÄ: 55
VOLYYMITIETOJA: Kilpailutuksia
vuodessa n. 200–250. Voimassa
olevia sopimuksia liki 1 300 kpl.
Hankintasopimuskannan arvo on
noin 500 miljoonaa euroa.

Näin kirjaudut Extranettiin työpaikkasi verkossa:
1. Mene IS-Hankinnan sivuille: www.is-hankinta.fi
2. Valitse oikeasta yläkulmasta extranet
3. Kirjaudu sisään. Tunnukset saat oman organisaatiosi
hankintavastaavalta tai osoitteesta info@is-hankinta.fi.
Extranet on IS-Hankinnan asiakkaille suunnattu palvelu, jonka vuoksi
kirjautumaan pääsee ainoastaan työpaikan verkossa.
Lisätietoa ja palautetta Extranetistä:
Minna Heikka minna.heikka@is-hankinta.fi, puh. 044 718 2921
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Hankinta-asiamiehen vinkit ostajalle
Julkisen ostajan etu ja myös velvollisuus on
edistää tervettä kilpailua.

Suuren hankinnan jakaminen osiin tarjoaa
useammalle yritykselle mahdollisuuden tarjota.
Ensi vuonna voimaan astuva hankintalaki
tulee entistä enemmän kannustamaan tähän
suuntaan.
Hankintojen pilkkominen hankintalain mukaisen
kilpailuttamisen välttämiseksi on kiellettyä.

Jouni Ortju ja hankinta-asiamies Minna
Heikka vastaavat yhteistarjouksissa askarruttaviin kysymyksiin.

Jos hankintaa ei ole mahdollista osittaa, niin
hankintalaki antaa yrityksille mahdollisuuden
tarjota useamman yrityksen yhteenliittymänä.
Yrityksiä kannattaa kannustaa ja opastaa yhteistarjouksen tekemisessä, jotta ostaja saa paljon
hyviä tarjouksia ja sujuvan sopimuskauden.
Kokemus on osoittanut, että alihankintamalli on
varteenotettava vaihtoehto yhteenliittymälle.
Pohjois-Savon hankinta-asiamies kouluttaa
ja neuvoo maksutta yrityksiä ja IS-Hankinnan
pohjoissavolaisia asiakkaita.
Seuraava yhteistarjouskoulutus järjestetään
Leppävirran Vesileppis Areenalla 9.12.2015.

Lisätietoja osoitteesta
hankintaasiamies.blogspot.fi
tai hankinta-asiamies Minna Heikalta
puhelin 044 718 2921

Maakunnan pk-yrittäjillä on aito halu tarjota tuotteitaan julkiselle sektorille. Lakimies Mikko Jalkanen ja yrittäjä-kouluttaja
Jouni Ortju ohjasivat muun muassa kuljetusalan yrittäjiä yhteistarjouksen tekemisen saloihin Puijon Majalla.

Yrittäjät hakevat oppia

Yhteistarjoukset
antavat valinnanvaraa
Teksti ja kuvat: Vesa Toivanen

Julkisten hankintojen suuruusluokka kismittää syystäkin monia pienyrityksiä. Yksinyrittäjä Jouni Ortju
on onnistunut myymään omaa osaamistaan osana muiden konsulttien yhteistarjousta. Hän sanoo, että
hankintalain mahdollistama yhteistarjous on usein pienten yrittäjien ainoa tapa päästä kiinni isoihin
hankintoihin. Homma toimii, jos pelisäännöt tehdään selviksi.
Laatukoulutus Jouni Ortju Ky on erikoistunut myyntikoulutuksiin. Hankintailmoitukset.fi –osoitteesta löytyvästä
Hilma-palvelusta löytyy kuitenkin harvoin pelkästään myyntikoulutushankkeiden tarjouspyyntöjä. Useimmin siellä
kysytään laajempia koulutuspaketteja
julkisen yrityksen tai yhteisön liiketoi-
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mintavalmiuksien kehittämiseen.
Tyypillinen julkishallinnollinen tarve
on toteuttaa koulutuspaketti, joka sisältää markkinoinnin, myynnin, verkostoitumisen ja sähköisen liiketoiminnan
sisältökokonaisuudet. Ortju nauraa, ettei
hän ole kaikkien alojen asiantuntija, vaan
näin laajaan kokonaisuuteen tarvitaan

kunkin alan eksperttejä. Niinpä mies on
koonnut ympärilleen luottopelaajien verkoston, joiden kanssa yhteistarjouksen tekemistä harkitaan aina sellaisen ilmaantuessa Hilmaan. Tämä on osoittautunut
toimivaksi ratkaisuksi ja yhteistarjouksen tekeminen on helpottunut kerta kerralta.

Rohkeasti mukaan

Viisas unohtaa Strömsön

Ortju korostaa, ettei yhteistarjousta tarvitse pelätä. Kun säännöt sovitaan, homma
toimii varmasti. Tarvittavaan byrokratiaan
on saatavissa apua, vaikka hankinta-asiamiehen tai oman yrittäjäyhdistyksen kautta. Yhteistarjousmenettely on periaatteeltaan sama, koskipa se palveluja tai tavaraa.
Ensimmäinen vaihe on koota tarjoukseen osallistuva porukka yhteen ja käydä
läpi keskinäinen työnjako. Ortju suosittelee hankintalain tuntevan lakimiehen mukaan ottoa tai ainakin kuulemista.
– Kunkin vastuualueet yhteistarjouksessa tulee kirjata keskinäiseen sopimukseen
ja jopa mieluiten jo ennen yhteistarjouksen
tekemistä, Ortju muistuttaa.
Julkisissa tarjouspyynnöissä on usein
valmis sopimuspohja mukana. Siis paperi,
johon on yksilöity asiat ja vastuut tarjouksen pyytäjän ja tarjoajan näkökulmasta.
Ortjun kokemuksen mukaan erityisesti
isoilla organisaatioilla on tällaisia ja niistä
on usein hyötyä tarjouksen laatimisessa.

Kaikkia sopimuksia tehdessä kannattaa hänen mukaansa ottaa yhteiseksi ajatukseksi, että sopimus laaditaan ”kun jotain tapahtuu” – pohjalta, ei ”jos jotain
tapahtuisi” – malliin. Tähän ajatukseen yhtyy myös IS-Hankinta Oy:n hankinta-asiamiehen järjestämissä yhteistarjouskoulutuksissa luennoiva yritys- ja sopimusoikeuteen erikoistunut asianajaja Mikko Jalkanen. On viisautta varautua siihen, ettei kaikki mene niin kuin Strömsössä.

Uusia kumppanuuksia
Ortju innostaa pienyrityksiä tutustumaan yhteistarjousmahdollisuuksiin. Vaivannäkö ja sopivien kumppanien löytyminen saattaa poikia aina vaan uusia,
yhteisiä kauppoja. Pienet ja ketterät yritykset muodostavat parhaimmillaan
joustavan sekä kustannustehokkaan kumppanin julkishallinnon vaatimuksiin.
Kun pelisäännöt ja tarjouksessa kenties syntyvän tuotekonseptin omistusoikeudet määritellään sopimuksessa, kilpailutuksiin on myös jatkossa helpompi lähteä.
Paljon puhuttu verkostoituminen kannattaa tässäkin asiassa. Ortju kehottaa
yrittäjiä tutustumaan julkishallinnon ostajiin, vaikkapa hankinta-asiamiehen
tai yrittäjäyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa.
Seuraava julkisten ostajien ja alueen yrittäjien yhteistarjouskoulutus järjestetään Leppävirralla 9. joulukuuta.
– Hankintalaki ja yhteistarjous oli minullekin mörkö, mutta sen naamarin takaa paljastui mukava hymy, Ortju innostaa pienyrittäjiä mukaan
koulutukseen.
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Teksti ja kuvat: Marko Kaukonen

Digitaalisuus

on rohkeutta ajatella ja tehdä uudella tavalla
myös toimitiloissa – Kouvolan toimipiste uusiin tiloihin
Istekin Kouvolan Konsultointipalvelut
auttaa asiakasorganisaatioita ymmärtämään digitalisaation mukanaan
tuomia haasteita sekä hyödyntämään
sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia sujuvien asiakaslähtöisten palvelujen ja niitä tukevien toimintamallien
kehittämiseksi. Uutta konsultointitiimiä varten aloitimme toimitilan
kartoittamisen Kouvolasta kevään
2015 aikana. Alusta asti toimipistettä
valitessa kiinnitimme huomiota tilan
tarjoamiin mahdollisuuksiin ja monikäyttöisyyteen sekä muokattavuuteen.
Digitalisaation muutokset ja mahdollisuudet vaativat tarkastelemaan
myös työn tekemistä, sekä työtapoja
uudessa valossa – miksi tehdä tietotyötä työhuoneissa tai kiinteissä työpisteissä, joiden aika oli ennen matkapuhelimia, kannettavia tietokoneita
ja langatonta tietoliikennettä?
Toimiston suunnittelun periaat-

teina oli "aidosti aktiivinen monitilatoimisto". Käytännössä halusimme
toimitilan, jonka täytyi muuntautua
asiakastapaamisiin, tiimityöhön ja
innovointiin sekä hiljaiseen keskittymistä vaativaan työhön. Toimitila
suunniteltiin yhdessä toimitilasuunnitteluun erikoistuneen Workspacen
kanssa, joka ymmärsi alusta lähtien
mitä elementtejä haluamme monikäyttöiseen toimistoon sekä miten
Istekin ilme pitää tuoda näkyviin
kokonaisuuteen.
Konsultointipalveluiden työpäivä
koostuu useista eri vaiheista sekä vuorovaikutustilanteista, jolloin toimitilassa täytyy olla vaihtoehtoja tehdä
työtä niin erilaisissa fyysisissä kuin
virtuaalisissa kohtaamistuokioissa.
Työpäivän eri vaiheiden tukemiseksi
teknologian mahdollisuuksien integroiminen eri tyyppisiin tilaratkaisuihin nousee erittäin tärkeäksi.

"tarvittaessa ideat
voidaan piirtää vaikka
pöydän pintaan."
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Syksyn sävel
Digitalisaation ideologian myötä toimitilan täytyy entistä paremmin vastata
liikkuvan työn tarpeisiin, jolloin omista
työpisteistä on luovuttu ja tilalla on yhteiskäyttöinen ns. clean desk ajattelu, joka mahdollistaa paremman muunneltavuuden ja
tilatehokkuuden. Yhteiskäyttöisissä tiloissa
on pyritty ottamaan huomioon myös työergonomia parhaalla mahdollisella tavalla
mm. säädettävillä sähköpöydillä.
Toimitilan täytyy tukea aitoa yhdessä

tekemistä ja mahdollistaa siirtyminen
nopeisiin innovointipalavereihin – tarvittaessa ideat voidaan piirtää vaikka pöydän
pintaan.
Mielestämme tulevaisuudessa toimistoon liittyy myös muuta kuin vain fyysinen tila – pitää uskaltaa uudistua toimitilojen suunnittelussa sekä tavassa tehdä
työtä.
Tulevaisuudessa tietotyö on yhä
enemmän tiimityötä ja innovaatioiden

luomista. Viihtyisällä toimivalla toimitilalla luodaan virikkeellinen ja elämyksellinen työympäristö, missä motivoitunut työntekijä jakaa aktiivisesti tietoa eri
verkostojen kanssa niin fyysisten kuin
virtuaalisten kanssakäymisten kautta.
Toimivalla uuden tyyppisellä työtilalla
voidaankin näin vaikuttaa merkittävästi
myös työn tuottavuuteen.

Istekki perustaa toimipisteen myös Tampereelle
Istekki vahvistaa toimintaansa Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella perustamalla syksyn aikana Tampereelle uuden toimipisteen. Alueeseen kuuluvista sairaanhoitopiireistä
Istekin asiakasomistajia ovat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP), Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP).
Istekin palvelujen ja toiminnan kehittymisestä Tays erva-alueella vastaa aluepäällikkö Tuomo
Mujunen. Hän toimii osana Istekin Liiketoiminnot -organisaatiota. Mujunen siirtyi Istekin palvelukseen syyskuun alussa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintopäällikön tehtävistä.
Tulevia näkymiä Mujunen valottaa seuraavasti: ”Läsnäolon ja palvelutarjonnan lisäämisellä pystymme edistämään nykyisten ja uusien asiakasomistajiemme tavoitteita esimerkiksi alueellisten
palveluiden kokoamisella, yhteisillä palveluintegraatioilla, SOTE-sektorin asiantuntijaverkoston
vahvistamisella ja uusilla kustannustehokkailla ratkaisuilla. Näin mahdollistuu myös useamman
erityisvastuualueen kattava yhteinen kehittäminen SOTE- uudistuksen tavoitteiden mukaisesti.”
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Olen kuullut sanottavan, että elämä on ihmisen parasta aikaa. Tiedä
häntä, sillä toisenlaista rajatietoa ei
juurikaan ole saatavilla. Mutta syksy
se on paras vuodenaika, sen tiedän.
Olen siis selkeästi syksyihminen.
Joka vuosi odotan yhä enemmän elokuun pimeneviä iltoja ja hiljalleen
kirpeäksi muuttuvia tuulia. Vaikka
luonto tekee luopumistyötä, mieli on
odottava ja tuntuu kuin olisi aina uuden äärellä.
Liekö tuntemukset jäänteitä kouluajoilta, kun oppikirjat huokuivat
painomusteen tuoksua, jaetut sinipunakynät olivat vielä teräviä ja
pyyhekumit nuhriintumattomia. Ai-

noan ahdistuksen tarjosi hankalaksi
heittäytyvä kontaktimuovi. Miten
ihmeessä muutama pieni ilmakupla
voikin ottaa niin tiukille, että niitä
nitistettiin koko perheen voimin yön
pikkutunneille asti. Kuplista huolimatta kaikki oli edessä, tavoitettavissa, opittavissa. Ilmapiiri oli vielä
kiireetön.
Samaa olen aistinut aina näin syksyisin. Lomien jälkeen vieterit on
taas viritetty, enintä latausta joutuu
melkeinpä hillitsemään, jos meinaa
samalla vedolla jouluun asti pärjätä. Uudet projektit ja hankkeet ovat
alkumetreillä. Edessä on vain onnistumisia, paukkuviin takarajoihin on
vielä aikaa. Mikäli synkkiä ajatuksia

alkaa mieleen kasaantua, piipahdus
raikkaan navakassa syystuulessa
varmistaa, että läpiveto vie jonniinjoutavuudet ja lahot ajatukset mennessään. Pimenevät illat ovat myös
lupa aloittaa jokavuotinen kynttilöiden kanssa tuhraus. Jännitys tiivistyy,
mikä onkaan aina kunkin syksyn
euforinen kynttilän hittituoksu, mitä
poltetaan jopa migreenin uhalla.
Olkoon syksyn puhurit puhdistavia
ja pysyköön penaalisi kynät terävinä.
Äläkä pidä kynttilääsi vakan alla.

Syysterveisin
Susanna

istekki oy faktat
> Perustettu 29.9.2009
>	Perustajaosakkaat
Kuopion kaupunki ja
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
> OSAKKAITA (10/2015) yht. 24

>	
VOLYYMEJA
palvelimia n. 1 200
	työasemia elinkaaressa ja
ylläpidossa n. 15 000

> LIIKEVAIHTO (2014) 34 milj. €

	käyttäjätunnuksia ylläpidossa
yli 15 000

>	
TOIMITUSJOHTAJA
Urpo Karjalainen

	sähköpostiosoitteita ylläpidossa
n. 21 500 kpl

> HENKILÖSTÖ n. 300

	MPLS-runkoreitittimiä yli 60 kpl,
lähes 30 paikkakunnalla
	tietoliikenteen aktiivilaitteita
hallinnassa ja valvonnassa n. 2 100 kpl

> TOIMIPISTEET:
	Päätoimipiste
Viestikatu 3, Kuopio
Huoltopalvelut, KYSin toimipiste
Puijonlaaksontie 2, Kuopio
Kouvolan toimipiste
Ilmarinkuja 3, Kouvola
>	
TUOTAMME julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan
liittyviä informaatioteknologian ja
lääketieteellisen tekniikan palveluja.
www.istekki.fi
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Tuusniemi

edelläkävijä sähköisen ylioppilaskirjoituksen valmisteluissa

Teksti ja kuvat: Eeva Konttinen, projektipäällikkö

Tuusniemi varautuu sähköisen
ylioppilaskirjoituksen tuloon hyvissä
ajoin. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset
alkavat vaiheittain vuoden 2016 syksyllä.
Tuusniemellä on osallistuttu alusta
lähtien sähköisiä ylioppilaskirjoituksia
valmisteleviin harjoituskokeisiin,
joita on ollut jo kaksi kertaa.
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Yo-kirjoitukset
sähköiseksi

Ylioppilastutkintolautakunta
käynnisti
vuonna 2013 ylioppilaskirjoitusten sähköistämisprojektin, jonka tavoitteena on
siirtää ylioppilaskokeet täysin sähköisiksi
asteittain vuoteen 2019 mennessä. Ensimmäinen valtakunnallinen sähköinen ylioppilaskirjoitus pidetään vuoden 2016 syksyllä, silloin mukana ovat filosofia, maantieto
ja saksan kieli.
Sähköisiä ylioppilaskirjoituksia koeponnistetaan etukäteen harjoituskokeilla, joihin osallistuminen on ollut lukioille vapaaehtoista. Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin
valmistava ohjeistus ja vaatimukset ovat
nähtävillä julkisesti Ylioppilaslautakunnan
internet-sivustolla.

Istekki mukana Tuusniemen
valmisteluissa

YTL tiedotti sähköisten ylioppilaskirjoitusten alkamisesta lukioille ja Tuusniemen rehtori Jaro Koikkalainen päätti
lähteä hankkeeseen mukaan jo heti alkuvaiheessa. On oppilaiden etu, että he pääsevät harjoittelemaan tulevaa yo-koetta jo
ennakkoon, toteaa Koikkalainen.
Hankkeen alkamisen ajankohta oli
muutenkin Tuusniemelle hyvä. Tiedossa
oli lukiosiiven tuleva remontti ja remontin suunnittelussa voitiin huomioida jo
tiedossa olevia sähköisen ylioppilaskirjoituksen edellyttämiä teknisiä vaatimuksia.
Tuusniemen kunta on siirtänyt vaiheittain koulujen ICT-toimintojen hallinnan
Istekille vuosien 2013 – 2015 aikana, joten
myös sähköisten ylioppilaskirjoitusten
valmistelu oli luontevaa tehdä yhdessä Istekin kanssa.
Sähköisen ylioppilaskirjoituksen valmistelu otettiin mukaan Tuusniemen
sivistystoimen
ICT-muutos-projektiin.
Ylioppilaslautakunnan ohjeistus sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin on elänyt
hankkeen aikana, ohjeistukset ovat päivittyneet mm. harjoituskokeista saatujen
kokemuksien myötä. Tämä on ollut haaste
Tuusniemelle, Istekille ja muillekin sidosryhmille, ympäristöä on jouduttu rakentamaan tietämättä millainen sähköisen
ylioppilaskirjoituksen ympäristö lopulta
tulee olemaan.

Lukiosiiven remontin yhteydessä Istekki
varusti tulevissa yo-kirjoituksissa käytettävät digiabi-luokat tällä hetkellä tiedossa
olevien vaatimusten mukaisesti. Uudella
tekniikalla varustettuja luokkia hyödynnetään myös muissa sähköisessä muodossa olevissa kokeissa. Digiabi-luokissa on
valmiudet 25:lle ja 15:lle yo- kokelaalle.
Sähköisissä yo-kirjoituksissa tietoliikenne on ratkaisevassa asemassa. Jo luokkien suunnitteluvaiheessa huomioitiin
mm. kattoon asennettavat verkkopisteet
ja sähköpistorasiat. Kattoverkkopisteet on
kytketty kytkimelle, joka on tarkoitettu
ainoastaan yo-kokeen verkkokäyttöön.
Yo-koetilanteessa luokkien opettajien
koneet toimivat palvelimena, jotka ovat
varustettu kahdella verkkokortilla, joista
toinen on yhteydessä Tuusniemen opetusverkkoon ja toinen yo-koeverkkoon.
Teknistä toteutusta tehtiin yhteistyössä myös Koillis-Savon Sähkön kanssa. Istekki ja Koillis-Savon Sähkö valmistelivat
yhdessä sähköisen ylioppilaskirjoituksen
edellyttämiä ympäristön vaatimuksia,
Koillis-Savon toimiessa pääurakoitsijana
lukiosiiven remontin toteutuksessa.

Jaro Koikkalainen ja Virve Häikiö ovat
odottavalla mielellä tulevaisuuden
näkymien suhteen.

Digiabi-luokka valmiina odottamassa
käyttäjiään.

Tuusniemi ottanut digiloikan
kohti tulevaisuutta

Rehtori Jaro Koikkalainen on odottavalla
mielellä tulevaisuuden näkymien suhteen.
Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen ja osallistuminen antavat oppilaille hyviä valmiuksia tulevia opiskeluita ja työelämää varten.
Nyt tehty tekninen varustelu edesauttaa
myös muuhun digitalisoitumiseen valmistautumista. Koikkalaisen mukaan tulevaisuuden opetuksessa siirrytään yhä enemmän e-kirjoihin ja muuhun sähköisessä
muodossa olevaan materiaaliin. Jo vuonna
2016 ylioppilaskirjoituksissa aineistona voi
olla esimerkiksi videoklippejä ja äänitemateriaalia. Digitalisoitumiseen varustautuminen vaatii oppilailta ja opettajilta ajattelutavan muutosta, perinteiset oppikirjat
ovat tulevaisuudessa yhä enemmän jäämässä pois käytöstä. Nyt Tuusniemen kunnan ja Istekin hyvissä ajoin valmistelemat
yhteiset ratkaisut auttavat orientoitumaan
niin tuleviin ylioppilaskirjoituksiin kuin
muuhunkin digitalisoitumiseen.

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen valmistelua valvoi Tuusniemen ICT-työryhmä,
joka toimi myös ICT-muutos -projektin
ohjausryhmänä.

ICT-työryhmään kuuluivat vasemmalta
oikealle Virve Häikiö, Jaro Koikkalainen,
Jari Tuononen, Toni Auvinen, Tauno
Lempinen, Esa Kemppainen, Johanna
Joukanen-Miettinen sekä kameran
takana ollut Eeva Konttinen.
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Teksti: Hanna Suomalainen, ryhmäpäällikkö
Kuvat: Arja Kokkonen
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Uusia tuulia
Istekin
palvelutiskillä

Istekki avasi kesäkuussa uudistuneen palvelutiskin Kuopion yliopistollisessa
sairaalassa. Tilojen lisäksi uudistettiin myös palvelumallia, tavoitteena
mukava ja tasalaatuinen palvelukokemus asiakkaalle.
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Istekki
palvelutiski (KYS)
Kuopion yliopistollinen sairaala,
1. krs, T-käytävä

Avoinna ma-pe klo 7.30-15.30

Palvelut:

• Lääkintälaitehuolto
• Hengitysapuvälinehuolto
• Kuulolaitehuolto
• Mobiililaitepalvelut
• IT-lähituki
• AV-turvapalvelut
• Toimikorttirekisteröinti

Touko – kesäkuun vaihteessa Istekin muuttolaatikoiden virta kulki pitkin
Kuopion yliopistollisen sairaalan käytäviä työtilojen muuttaessa pääaulan läheisyydestä syvemmälle sairaalan uumeniin. Aluksi hieman epäiltiin mahtavatko
asiakkaat löytää uuteen sijaintiin, mutta
opastamalla yhteistyössä sairaalan infopisteen kanssa ovi palvelutiskille alkoi
pian käydä entiseen malliin.
Uudessa sijainnissa Istekillä on kaikkiaan 1024 neliötä käytettävissään, mukaan lukien varastot. Asiakaspalvelutilaan haluttiin lisää tilaa, viihtyisyyttä ja
käytännöllisyyttä. Kun palvelutiskillä
neuvotaan seikkaperäisesti älypuhelinten
käyttöä sekä samalla vieressä selvitetään
kuulolaitteiden toimimattomuutta, on
monipuoliselle asiakaspalvelutilalle tarvetta. Palvelutiskille voidaan tarvittaessa
kutsua lisää asiantuntemusta seinän takaa, jossa työskentelevät muun muassa Istekin tieto- ja lääketieteellisen tekniikan,
kuulolaitteiden, mobiilipäätelaitteiden ja
AV-turvapalveluiden asiantuntijat.
Istekki tuottaa myös terveydenhuollon
toimikorttipalveluita, ja usein kortti otetaan valokuvallisena. Kuvauksiin tarkoitettu rekisteröintipiste sijaitsee samalla
T-käytävällä, vain muutama askel palvelutiskistä eteenpäin. Luonnonvalo pää-

see tulvimaan suurista ikkunoista sisälle
uuteen rekisteröintipisteeseen luoden
paitsi miellyttävän työympäristön, antaen myös valokuviin mukavan pehmeän
sävyn.

Vastapainoa palveluiden
sähköistämiselle
Uudistuksia koki tilojen lisäksi myös
palvelumalli asiakkaiden ja oman henkilökunnan antaman palautteen pohjalta.
Palvelutiskillä on nyt aukioloaikoina
aina iloinen ja asiantunteva henkilö neuvomassa ja ratkaisemassa asiakkaiden
pulmia, vain satunnaisesti laitetaan ”lappu luukulle” jos tulee tarvetta pistäytyä
muualla. Saaduista palautteista kävi ilmi,
että ihmisen kanssa asioinnille on edelleen kysyntää palveluiden sähköistyessä.
Palvelutiskin henkilökunta laajentaakin jatkuvasti osaamistaan niin, että asiakkaat saavat asiantuntevan ratkaisun
mahdollisimman nopeasti. Tehokkuus ei
kuitenkaan tarkoita kiirettä, sillä palvelutiskin tutulla henkilökunnalla on aina
aikaa vaihtaa kuulumisia asiakkaiden
kanssa varsinaisen asian ohessa. Palvelutiskin henkilökunta onkin todellisia asiakaspalvelun ammattilaisia, jotka pitävät
työstään.
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Tuusniemen kaltaiselle kunnalle

oikea tie

Teksti: Pirjo Ronkainen Kuvat: Teemu Wilander

Talous- ja palkkahallinnon ulkoistus Kuhilaaseen tuo joustavuutta toimintaan.
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Kuhilaan asiakaskunta laajenee
ensi vuoden alussa. Tuusniemestä on tullut Kuhilaan osakas ja kunnan talous- ja
palkkahallinto siirtyvät Kuopioon. Perusterveydenhuolto, kansalaisopisto ja
kirjasto ovat jo yhteiset.
– Tämä on Tuusniemen kaltaiselle
kunnalle oikea tie, kertoo kunnanjohtaja
Toni Auvinen.
Ulkoistukselle on vahvat perusteet.
Nykyisin kunnan talous- ja palkkahallinnosta vastaa kokoaikaisesti kaksi henkilöä, laskentasihteeri ja palkkasihteeri.
Järjestely on kovin riskialtis.
– Nykyaikaiset ohjelmistot ovat raskaita
ja kalliita. Pienessä kunnassa ne olisivat vajaakäytössä, Auvinen mainitsee toisen syyn.

Auvinen kertoo saaneensa hyvää palautetta Kuhilaasta kuntajohtajakollegoiltaan.

Ostot tarpeen mukaan

Pakit kuntaliitokselle

Tuusniemen palkkalistoilla on noin 140
kokoaikaista työntekijää ja kaikkiaan henkilöstöä on noin 190.
– Oma henkilöstö sopeutetaan tähän
järjestelyyn. Yt-neuvottelut on käyty, irtisanominen on viimeinen keino.
– Ostaminen todellisen tarpeen mukaan
tuo toimintaan joustavuutta, kun meillä
ei ole kiinteitä rakenteita ja kustannuksia.
Ulkoistus on myös varautumista sote-uudistukseen.
Valmistelu alkoi vuosi sitten. Sen sysäsi
liikkeelle tiedossa olevat henkilöstön vaihdokset.
Vertailussa oli kolme palveluntuottajaa.

Tuusniemi teki liitosselvityksen Kuopion
kanssa. Kunnan virkamiesjohto esitti liitosta, mutta valtuusto torjui sen.
– Liitos 2017 olisi ollut kuntalaisten
etu, Auvinen uskoo.
Tuusniemi tekee lähivuodet alijäämäisiä tilinpäätöksiä, mutta akuuttia hätää ei
ole vanhojen ylijäämien ansiosta. Veroprosentti on kipurajalla, 22.
Tuusniemen ongelma on heikko työpaikkaomavaraisuus. Paljon kuntalaisia
käy töissä muualla.
- Uudisasukashankinnan näkökulmasta olisi parempi, jos työpaikat olisivat
paikkakunnalla.

Koulutus Kuhilaan
järjestelmiin on alkamassa
– Saamme uusinta osaamista ja työntekijöille ominaisuuksia, joita meillä ei ole
ollut. Lomat, matkalaskut, keskeytykset,
jotka on tehty manuaalisesti, tehdään
jatkossa sähköisesti. Jokainen näkee omat
reaaliaikaiset tietonsa. Henkilöstön omatoimisuus viedään mahdollisimman pitkälle, Auvinen toteaa.
Kirjanpidon reaaliaikaisuuden ansiosta toimialojen muutosten seuraaminen
nopeutuu ja raportointi päättäjille helpottuu.

- Maaseutualueiden ongelma on se, että
rahoittajat näkevät ne riskinä, taantuvina
alueina. Asuntojen ja talojen arvot kehittyvät alaspäin, Auvinen sanoo.

Ulkoliikuntaa
ympäri vuoden
Auvinen on intohimoinen ulkoliikkuja.
Lajeja on lukuisia, mutta läheisin niistä
on suunnistus sekä jalkaisin että maastopyörällä.
- Siinä saa sekä liikuntaa että aivojumppaa ja saa olla ulkona.
Auvinen asuu Siilinjärvellä, mutta ei
näe siinä ristiriitaa kunnan johtamiseen
nähden.
- Nuoremmat johtajat suhtautuvat
johtamiseen ammattina. Edellisen sukupolven kuntajohtajat olivat kunnanisiä,
nuoremmat johtajat valitsevat työpaikan ja asuinpaikan.
Auvinen on ollut 15 vuotta johtotehtävissä ja yrittäjänä ja sanoo suhtautuvansa johtamiseen työnä, vapaa-aika
on työn purkamista.
– Pystyn hoitamaan Tuusniemen ja
tuusniemeläisten asioita riippumatta
siitä, missä asun.
– Nuori kuntajohtajasukupolvi on tottunut siihen, että muutos on pysyvää.
Suvantoa on turha odotella, Auvinen
toteaa.
– Aina tulee kantaa vastuu siitä, että
henkilöstö kestää mukana.
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Teksti: Titta Kahelin Kuvat: Teemu Wilander

Katsaus palkkasihteerin
työtehtäviin
Opiskellessani tradenomiksi, sukulaiset
usein kyselivät mitä tradenomi tekee. Nyt kun
vuosia myöhemmin kerron työskenteleväni
palkkasihteerinä, tavanomaisin kommentti
on ”aijaa”. Ei siis ilmeisesti mitenkään erityisen
trendikäs ammatti, josta keksisi kysyttävää tai
keskusteltavaa. Ehkä niinkin, mutta uskon,
että tämä johtuu myös osaksi siitä, että meidän
työstä ei välttämättä tiedetä paljoakaan. Eihän
palkanlaskijan työ juuri näy ulospäin. Työmme
konkreettisin tuotos on palkkalaskelma, joka
sekin nykyisin sähköinen versio verkkopankissa ja tietenkin kerran kuukaudessa pompsahtava pankkitilin saldo. Työviikkoomme mahtuu
kuitenkin paljon mielenkiintoista ja monenlaista tehtävää.
Palkkasihteerin työpäivä alkaa yleensä sähköpostin tarkastamisella, postin käsittelyllä ja
meillä Populus-tiimissä tuulikaapin tyhjentämisellä. Tuulikaappi on Populus- palkanlaskentaohjelmassa eräänlainen välietappi sähköisille
lomakkeille, joilla asiakkaamme ilmoittavat
palkkajärjestelmään siirrettäviä, palkanmaksuun vaikuttavia tietoja esimerkiksi uudet ja
muuttuneet palvelussuhteet sekä tiedot palkan
muutoksista. Palkkasihteerin tehtävänä on tarkastaa nämä lomakkeet ja pyytää asiakasta korjaamaan mahdolliset virheelliset tiedot ennen
populukseen siirtämistä.
Palkanlaskenta on monivaiheinen prosessi,
jossa on tietty ennalta sovittu aikataulu. Kun
tuulikaappi sulkeutuu tiettyä palkanmaksupäivää varten, tarkoittaa se palkkasihteerin palkanlaskentatyön alkamista ja pitkin kuukautta
saatujen palkkatietojen kokoamista yhteen.
Palkanlaskentaprosessi sisältää rutiininomaiset
ajot populukseen eri liittymien kautta tulevista
palkkatapahtumista, esimiesten populukseen
tallentamista palkkatapahtumista, työnteon
keskeytyksistä ja lomatapahtumista, mutta jokaiseen maksupäivään riittää jotain erityistä
selviteltävää. Pitkälle automatisoitu ohjelma
laskee monet asiat valmiiksi, mutta laskelmia
tarkistellaan, mikä tarkoittaa työehtosopimusten lukemista ja laskimella tarkastamista.
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Kun palkat on saatu maksuvalmiiksi, alkaa
täsmäysvaihe, raporttien arkistointiajot ja
pankkitiedoston sekä palkkalaskelmien lähetykset. Tässä vaiheessa voi jo hieman huokaista,
kun kaikki mahdolliset epäselvyydet on saatu
ajoissa selvitettyä ja palkat eteenpäin. Ihmiset
tulevat saamaan palkkansa oikein ja ajallaan,
tälläkin kertaa.
Ennalta tiedossa olevat aikataulut tuovat
työviikkoihin tietyn rytmityksen, jonka mukaan työpäivien sisältö muotoutuu. Silloin kun
ei ole palkanlaskentaviikko, tehdään muita työtehtäviä kuten sairauspäivärahahakemuksia ja
valmistellaan hyväksyttäväksi palvelusvuosilisiä sekä tietenkin käsitellään jo seuraaviin palkkoihin tulevaa materiaalia. Lisäksi työhömme
kuuluu kuukausittaiset ilmoitukset ja tilitykset
mm. verohallinnolle ja eläkelaitoksille. Uusien
asiakkuuksien käyttöönottoprojektiin osallistumisen myötä olen päässyt perehtymään vielä
syvemmin Populus- ohjelmaan ja sen toimintaan. Tässä huomaa käytännössä sen, miten
paljon työtä vaatii, ennen kuin periaatteessa
valmis ohjelma saadaan muokattua kaikkine
ohjaustietoineen ja työehtosopimusten tulkintoineen käyttövalmiiksi tietylle asiakkaalle.
Palkkasihteerin työn olen kokenut mielenkiintoiseksi ja vaihtelevaksi. Joka päivä oppii
jotain uutta ja näin työuran alkutaipaleella
on mukavaa huomata, että palkkasihteerin
työtehtävissä riittää haastetta koko työuralle. Tiedot on pidettävä ajan tasalla jatkuvalla
kouluttautumisella ja aika ajoin säännöksiin
tulee isompiakin muutoksia, jotka on otettava
haltuun. Aivojumppaa tulee siis ihan riittävästi
työpäivän aikana ja vapaa-aika kuluukin yleensä hieman vauhdikkaampien aktiviteettien
parissa. Kryptoja ja ristikoita en kaipaa, en edes
lomalla.
Eilisiltaisen Valio-myrskyn riepotellessa
pihapuita, yleensä niin innokas nelijalkainen
lenkkiseuralaiseni ei uskaltanut ovenrakoa
pidemmälle ulos lähteä, joten täytyy tänään
nautiskella oikein urakalla auringonpaisteesta
ja raikkaasta ulkoilmasta.
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Pankkilakon aikana rahaa
pussitettiin vartijoiden silmien alla
kaupungintalon saunatiloissa.

Kuvat: Teemu Wilander

Huima kehitys
palkkahallinnossa
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Peltiset lukittavat palkkakärryt
eivät ole kovinkaan kaukaista historiaa

Palkkojen laskeminen ja maksaminen on kokenut valtavan mullistuksen 1970-luvulta,
vuosikymmeneltä, joka on kuitenkin vielä muutamien Kuhilaan palkkasihteerien
muistissa.
Tuolloin palkat maksettiin paperisten maksumääräysten mukaisesti. TIPLA tarkoitti
sijaisten palkkoja ja KUPLA puolestaan kuukausipalkkaisten vakinaisten palkkoja.
Esimiehiltä tulleet työsopimukset saattoivat olla hyvinkin puutteellisia, henkilötunnuksia tai palkkatietoja ei aina ollut ja palkanlaskija joutui hakemaan puuttuvat tiedot.
70-luvulla haettiin sosiaalijohtajalta allekirjoituksia monenlaisiin lomakkeisiin. Toisinaan johtajan oven taakse muodostui jonoakin.

Lakanoita pöydällä

Palkkasihteerit muistavat ” lakanat ”,
kolmen viikon vuorotyölistat, joista laskettiin, montako tuntia mitäkin vuoroa
oli ollut. Kuukausipalkkaisten lomakkeissa ilmoitettiin koodeilla yksikköjen
määrät.
Näiden tietojen perusteella täytettiin
lomakkeet, jotka lähetettiin edelleen rahatoimistoon käsiteltäviksi.
Käytössä oli myös palkkakärryt, pel-
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Tietokoneisiin ei kuitenkaan oikein
luotettu, vaan tarkastusta varten otettiin
tulosteita palkka-ajon jälkeen.
Kehitysloikka
Kuhilaassa

tilaatikot, joissa oli lukittava kansi. Jokaiselle työntekijälle oli kärryssä muovitasku
hänen asiakirjoilleen.
Vuoden 1990 pitkä pankkilakko on
jäänyt palkkasihteerien mieleen. Silloin
rahaa pussitettiin vartijoiden silmien alla
kaupungintalon saunatiloissa. Rahapussit
laitettiin palkkakärryihin ja työntekijät
hakivat ne kuittausta vastaan.

Tietokoneet tulivat

Kun tietokoneita ryhdyttiin kantamaan
toimistoihin, niitä ei riittänyt kaikille.
Koneet tuotiin ja sanottiin, että ruvetkaa
opettelemaan ja käyttämään niitä. Palkanlaskijoille järjestettiin myös atk-kursseja.
Nimikirjanpitäjä tai palkanlaskija tallensi perustiedot ohjelmaan ja vähitellen
ryhdyttiin maksamaan palkkoja.

Vähitellen työmenetelmät kehittyivät.
Vauhti kiihtyi, kun Kuhilas perustettiin
vuonna 2007. Entisistä kaupungin työtovereista tuli asiakkaita.
Sähköisten henkilöstö- ja palkkaohjelmien myötä tiedon siirtyminen
on helpottunut ja nopeutunut ja työ on
muuttunut taustojen ylläpitämiseksi.
Palkkasihteerit maksavat palkan saamiensa tietojen mukaan ja sopimusten
tulkinta on jäänyt pois.
Oman haasteensa tuovat paikalliset sopimukset, joihin tietokoneohjelmat eivät
taivu.
Paperipostia liikkuu vähän, sillä asiat
hoituvat sähköpostitse ja puhelimitse.
– Kyllähän työn luonne tuntuu muuttuneen paljon ja moni asia on helpottunut, tuumii vanhoja työntekijöitä
kuunnellut uusin tulokas, tradenomi Pia
Reinikainen.
– Koulussa opetetaan perusasiat. Täällä
on hyvin opastettu palkanlaskennan saloihin, hän lisää.
Artikkeli perustuu palkkasihteerien
Helena Kumpulaisen, Pia Reinikaisen,
Irma Tuomisojan, Vappu Vainion, Kaija
Vartiaisen ja tiiminvetäjänä toimivan
palkka-asiainesimies Maija Soinisen kanssa käytyyn keskusteluun.

Kuhilaan
	yritysfaktat
> Toimitusjohtaja:
Riitta Hautanieni
> Liikevaihto 2014:
3,9 miljoonaa euroa
> Henkilöstö: 56
>	Palvelut:
Kirjanpito, ostolaskujen käsittely,
osto- ja myyntireskontran hoitaminen,
palkkahallinto
>	Volyymitietoja:
Käsiteltyjä ostolaskuja
240 000 kpl/vuosi
Tuotettuja palkkalaskelmia
185 000 kpl/vuosi
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Istekki Oy
Viestikatu 3,
70600 Kuopio
Puhelin 017 618 0700
www.istekki.fi

SAKUPE OY
Myllyharjuntie 10,
71870 Harjamäki
Puhelin 017 178 011
www.sakupe.fi

IS-HANKINTA OY
Viestikatu 3,
70600 Kuopio
Puhelin 017 218 900
www.is-hankinta.fi

KUHILAS OY
Tulliportinkatu 37 F,
70110 Kuopio
Puhelin 017 218 000
www.kuhilas.fi

SERVICA
Leväsentie 3
70700 Kuopio
Puhelin 017 226 0101
www.servica.fi

