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- JA ASIAKASLEHTI
NOVI on viiden yrityksen yhteinen asiakaslehti, jonka
toimittamisessa ovat mukana IS-Hankinta Oy, Istekki
Oy, Kuhilas Oy, Sakupe Oy ja Servica liikelaitoskuntayhtymä.
NOVIn kohderyhmiä ovat yhtiöiden omat ja yhteiset
asiakkaat. Lisäksi lehti jaetaan yhtiöiden omistajille
ja henkilöstölle, kuntien poliittisille päättäjille ja
mahdollisille tuleville uusille asiakkaille.
PÄÄTOIMITTAJA: Arja Kokkonen Istekki Oy.
TOIMITUSKUNTA: Minna Heikka IS-Hankinta Oy,
Riitta Hautaniemi Kuhilas Oy, Ulla Lappalainen ja
Tytti Mönkkönen Sakupe Oy ja Päivi Winter Servica.
KANSIKUVA: Niko Puumalainen |
Rekisteriseloste kunkin yrityksen www-sivuilla.

Olemme saaneet uusien asiakasomistajien, kuten Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, myötä kasvuvaihteen päälle. Sama vauhti jatkuu
tulevaisuudessakin. Haluamme lisäksi olla vahva vaikuttaja aluehallinto- ja SOTE-uudistuksessa, johon meillä on äärimmäisen hyvä
näköalapaikka. Toiminta-alueemme vaikutusalueella on useampi
miljoona kansalaista.
Istekin menestystekijät koostuvat hyvästä asiakaskokemuksesta,
kumppanuudesta ja panostamisesta palveluiden tuotteistamiseen.
Kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat Istekin laadulliseen ja hinnalliseen kilpailukykyyn. Isona ja joustavana toimijana voimme tarjota palveluita kustannustehokkaasti laadusta tinkimättä.
Tämän NOVIn teemana on digitalisaatio. Istekin näkökulmasta digitalisaatio lähtee siitä, että digitalisoimme sanan varsinaisessa merkityksessä palveluita ja niiden sisällä olevia prosesseja. Muutamme
tapaa tehdä ja toimia. Myös omassa organisaatiossamme. Uudistamme rakenteitamme ja tulemme lähemmäs asiakasta. Sen kunniaksi
vietämmekin tammikuussa Istekin historian ensimmäistä asiakastapahtumaa, joka kokoaa yhteen kaikki 100-vuotiaan Suomen alueella
toimivat asiakkaamme.
Tavataan Tammimarkkinoiden 2017 aikaan Kuopiossa!
jukka markkanen
toimitusjohtaja
istekki oy

pääkirjoitus
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Kuva: Fotolia

Teksti: Minna Akiola

Tukipalveluiden
digitalistit
Mitä digitalisaatio merkitsee viidellä eri alalla toimivalle yhtiölle?
Miten se näkyy heidän toiminnassan?
Tulevatko robotit ja mitä hyötyä niistä on?
Istekki Oy:n kehityspäällikkö Mika Ventovuori visioi, että tulevaisuudessa ihminen on itse digitalisoitu. Loppukäyttäjä
pukee teknologiaratkaisun päälleen, käyttää wc-istuinta, joka analysoi hänen terveydentilansa ja asuu rakennuksessa, joka
tarkkailee sitä liikkuuko hän ja millainen
hänen hengitysilmansa laatu on. Jo nyt
useat rakennukset sisältävät tietotekniikkaa, robotiikkaa ja automaatiota, jotka
tekevät tuloaan myös kotiin. Ventovuoren mukaan olemme vasta digitalisaation
alkumetreillä.

Istekki panostaa
palveluintegraatioon

Istekki toimii liiketoiminnan mahdollistajana tarjoamalla asiakasomistajilleen
mahdollisimman laadukkaita tietoteknisiä ratkaisuja.
– Pidämme huolen, että asiakkaidemme järjestelmät ovat ajan tasalla. Saamme

uudet innovaatiot käyttöön nopeasti ja
kustannustehokkaasti, koska tunnemme
alan toimijat. Lisäksi testaamme kaiken ja
takaamme tietoturvan. Tuote- ja palvelukehityksessä on tärkeää huomioida, että
ne palvelisivat yhden asiakkaan lisäksi
muitakin, Ventovuori kertoo.
Istekin organisaatio uudistuu syksyn ja
vuodenvaihteen aikana. Toiminta tulee
keskittymään entistä enemmän palveluintegraatioon.
– Parannamme konsultointikykyä,
emme vain myy vaan opastamme. ICT-ratkaisut tahtovat helposti unohtua ja vasta
hankkeen loppumetreillä huomataan
mitä olisi tarvittu. Mitä aikaisemmassa
vaiheessa Istekki osallistuu suunnittelutyöhön, sen varmemmin asiat tulevat mukaan lopputulokseen.
	Automatisoimalla prosesseja pystytään
kohdentamaan henkilötyötä sinne missä
sitä eniten tarvitaan.
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Kuhilaassa digitaalisuus
kohtaa ihmisen

Talous- ja henkilöstöhallinnon sähköisissä työkaluissa ei ole tapahtunut isoja kehitysaskeleita 80-luvun jälkeen. Toiveet
ovatkin Kuhilas Oy:n toimitusjohtaja
Riitta Hautaniemen mukaan korkealla
nyt kun ohjelmistorobotiikka on kehittymässä.
– Robotiikka tuo uudenlaisia tehostamismahdollisuuksia talousalan palveluprosesseihin. Ohjelmistorobotti tekee
töitä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä
päivänä viikossa ja pystyy lukemaan selkeitä asioita, joita taloushallinnon töissä
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on paljon. Esimerkiksi palkkamaksatusaineistoiden ajoketjut ovat hyvin pitkiä.
Jatkossa ne voidaan toteuttaa niin, että ohjelmistorobotti hoitaa ajot yöaikaan.
Kuntien omistamilla talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksilla on meneillään yhteishanke, PaRot, joka on laajuudeltaan suurin julkisen ja kuntasektorin
digitalisaatiota selvittävä hanke. Hanke
tähtää siihen, etteivät ihmiset tekisi niin
paljon rutiininomaisia vaan enemmän
asiantuntijuutta vaativia tehtäviä. Hautaniemi kertoo hankkeesta lisää sivulla 40.
Kuhilaassa koetaan, että digitalisaatio
ei korvaa vuorovaikutusta. Asiakkaiden ja
oman henkilöstön kanssa pidettävät palaverit hoidetaan yleensä kasvotusten, vaikka osa hankkeen palavereista pidetäänkin
sähköisesti.

Hautaniemen mielestä digitalisoituminen on hyvä asia ja tuo kustannussäästöjä.
Jo nyt ostolaskut, niiden tiliöintitiedot ja
palkka-aineistojen ilta- ja yökorvaukset
kirjautuvat sähköisesti, jolloin aikaa vapautuu muuhun.

Kuva: Mikko Nissi, Vestek
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Sakupessa luotetaan
automatisoitiin

Sakupe Oy:lle digitalisaatio merkitsee toiminnan tehostamista ja laadun parantamista. Sakupen pesuloiden koko pesuprosessi on hyvin hallittu. Kun pyykkierä
menee pesukoneeseen, sille on ohjelmoitu muun muassa pesuaineen annostelu ja
puristuspaine. Pesuprosessista kerätään
tietoja, joiden ansiosta voidaan jälkikäteen katsoa miten esimerkiksi pesuaineen
annostelu onnistui.

Kuva: Minna Akiola

– Täytyy kuitenkin muistaa, että prosessi ei automatisoidu ilman ihmistä,
Ventovuori muistuttaa.

Kuva: Minna Akiola
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Digitalisaatio
Tekemisen tavan muuttaminen sähköisten välineiden avulla.
Mika Ventovuori, Istekki.

Digitalisti
Ihminen joka suhtautuu positiivisesti teknologian integroitumiseen arkeen.

Kuva: Päivi Winter

Lähde: http://www.villetolvanen.com/fi/2014/08/31/oletko-sinakin-digitalisti/

– Tulevaisuuden visio on, että tilaustietokanta sekä toimitus- ja laskutusjärjestelmät voidaan yhdistää tuotannonohjausjärjestelmään, Sakupen paikallisjohtaja
Harri Lepoaho toteaa.
Tällä hetkellä Sakupen laitteista saadaan kone- ja linjastokohtaisia tietoja,
mutta tuotannonohjausjärjestelmä on
vasta kehitteillä.
	Lepoahon mukaan konenäön ja mikrosirujen yhdistäminen pyykinkäsittelyyn
tuo paljon mahdollisuuksia. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi rikkoutuneiden
tekstiileiden tunnistamiseen sekä sen
seurantaan milloin tekstiili on lähtenyt ja
milloin se palautuu pesulaan.
– Jo nyt mankelit sekä taitto- ja pesukoneet välikuljettimineen ovat hyvin
automatisoidut. Kun pyykki heitetään
likapyykin lajitteluaseman säiliöön, seu-
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raavan kerran siihen kosketaan viimeistelypuolella.
Yksi Sakupen automaatioratkaisuista on KYSin kaarisairaalaan toteutettu
työasuautomaatti. Automaatin ansiosta
asujen kierto on helpommin hallittavissa
ja niiden kokonaismäärää on pystytty vähentämään.

IS-Hankinta uudisti
työnkulkunsa

Toiminnanohjausjärjestelmä Sopparin
tuotekehitys ja käyttöönotto on ollut
viimeisin IS-Hankinta Oy:n digitalisaatioprojekti. Lähes koko hankintaprosessi
kulkee nyt Sopparin kautta.
– Pystymme jatkossa hyödyntämään
kaikkia tietoja mitä Soppariin kertyy. Esimerkiksi sopimus lähtee rakentumaan jo
siinä vaiheessa, kun hankintaa ryhdytään

suunnittelemaan, IS-Hankinnan toimitusjohtaja Jarkko Mattila kertoo.
– Kaikki ne osiot, joissa asiakas tai toimittaja on mukana, pyritään hoitamaan
jatkossa Sopparin kautta. Luovumme
pitkälti excel-tiedostojen ja muiden dokumenttien lähettämisestä sähköpostilla,
johdon assistentti Sanna Karttunen täydentää. Lue lisää Sopparista sivulta 22.
IS-Hankinnalla on käytössä myös
SAP-materiaalihallinnonjärjestelmä, jolla
tehdään tilaus- ja toimitus- sekä varastoprosesseja yhdessä asiakkaan kanssa. Mattilan mukaan pohdinnassa on parhaillaan pitäisikö SAP ja Soppari integroida
keskenään.
– Toiminnanohjaus- ja materiaalihallinnonjärjestelmien lisäksi IS-Hankinta
käyttää sähköisiä työkaluja tilaajavastuuasioissa. Jos toimittaja käyttää Suomen

Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani
-palvelua, tiedot löytyvät sähköisesti ja
ovat helposti tarkastettavissa. Palvelu lähettää automaattisen hälytyksen, jos toimittajan lakisääteiset velvollisuudet eivät
ole kunnossa, Mattila kertoo.
Robotiikkaa IS-Hankinnan käytössä ei
ole, vaikka robotiikkaa hankitaankin asiakkaille.
– Kun kyseessä on asiantuntijaorganisaatio, toimintaa ei voi kovin paljon automatisoida.

Servicalla hyödynnetään
reaaliaikaista tietoa

Tietohallintopäällikkö Pasi Savolaisen
mukaan tulevaisuuden visio on, että
Servican koko asiakasprosessi on automatisoitu ja sen eri vaiheet käynnistävät
tilauksen automaattisesti.

– Sama malli istuu kaikkiin Servican
palveluihin, on kyseessä sitten ruoka,
puhtaanapito, logistiikka, kiinteistöhuolto tai välinehuolto. Tilaus voi saapua
sähköisenä esimerkiksi anturien, mittalaitteiden tai asiakkaan tietojärjestelmän
lähettämänä tietona, jolloin tilauksen tietoja ei tarvitse kirjoittaa käsin.
Tavoite on, että tulevaisuudessa kaikissa laitteissa on tunnistus, jolloin esimerkiksi sairaalasänkyjen sijainti ja tilatieto
on tiedossa. Kun sänkyjen logistiikka,
puhdistus ja tilaukset on liitetty potilaan
hoitoprosessiin tietojärjestelmätasolla,
päästään sänkyjen käyttöaste nostamaan
uudelle tasolle. Sama toimintamalli toimii myös muissa tukipalveluissa, Savolainen toteaa.
Servicalla on jo nyt sähköistetty prosesseja niiltä osin kuin se on ollut järkevästi

mahdollista, ja meneillään on useita uusia
digitalisaatiohankkeita: Ruokapalveluissa
ollaan juuri nyt ottamassa käyttöön sähköinen lähetyslista, joka helpottaa elintarvikkeiden vastaanottoa. Laitoshuollossa
on meneillään laadun arviointi- ja raportointityökalujen käyttöönotto mobiiliympäristössä. Keskusvarastossa on käytössä
paperiton keräily ja kuljetusten hallintaan
ollaan etsimässä ratkaisua. Kiinteistöhuollon työn vastaanottoon ja raportointiin
suunnitellaan mobiilityökaluja.
Välinehuollossa tuotantolaitteet ja
tuotannonohjausjärjestelmä ovat jo integroitu keskenään.
– Robotiikkaa emme vielä juurikaan
hyödynnä palveluissamme, mutta näköpiirissä on, että tulevaisuudessa raskaita
rutiinitöitä hoitaa robotti, Savolainen
kertoo.

Tukipalveluiden digitalistit
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Kuva: Pekka Tiilikainen
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Novilaisia
Kuopiossa
Terveys ja Talous -päivillä

Terveys ja Talous -päivät ovat terveysalan
hallinnon ja palveluiden asiantuntijoiden,
esimiesten sekä muiden vaikuttajien ja päättäjien
vuosittainen tapahtuma, jonka järjestäjänä on
Terveys ja Talous ry. Tänä vuonna tilaisuus pidettiin
syyskuussa Kuopion Musiikkikeskuksessa.

Antti Tervo, tekstiilikana olivat toimitusjohtaja
Sakupe Oy:ltä messuilla mu
Sari Kuniala.
ies
sim
elue
palv
ja
inen
pala
palvelupäällikkö Ulla Lap
Kuva Arja Kokkonen.

IS-Hankinnan väki tarjosi osastollaan tietoa sosiaali- ja terveysalan hankinnoista, joita yhtiö tekee asiakkailleen. Kuvassa hankinta-asiantuntija Marianne Punkki, tiedottaja Minna Heikka, hankintajohtaja Juha Luukkonen,
toimitusjohtaja Jarkko Mattila sekä hankinta-asiantuntija Helena Janhonen.
Kuva Pekka Tiilikainen.

Päivillä Istekin toimintaa kuntien, maakuntien ja sote-alueiden kumppanina
esittelivät liiketoimintapäälliköt Marko Pursiainen ja Harri Kumpulainen.
Kuva Arja Kokkonen.

Terveys ja Talous -päiville.
a ja novilaisiakin innostui
Kuopiossa on lupa innostu
Kuva Arja Kokkonen
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Servican palvelujohtaja Tuija Paldanius
luennoi osuudessaan Servican monipalvelumallin toteuttamisesta terveydenhu
ollon kohteissa. Tapahtuma oli Tuijan
mielestä hyödyllinen sote-asioiden päivit
tämiseen ja verkostoitumiseen alan
toimijoiden kanssa. Kuva Pekka Tiilikainen

Jarkko Mattila ja Juha
Luukkonen tapasivat
päivillä useiden IS-Hank
asiakasyhteisöjen han
innan
kintavastaavia. Ylä-Sa
von SOTE:n tukipalve
kö Anne-Mari Lappal
lupäällikainen odotti etukäteen
erityisesti Tuomas Pöy
Osmo Soininvaaran ajan
stin ja
kohtaisia puheenvuoroja
tukset myös täyttyivä
sote-uudistuksesta ja odo
t. My
Lappalaisen mukaan hyv ös tukipalveluille keskitetyt omat sessiot
olivat
iä, vaikka keskustelulle
kin aikaa. Kuva: Pekka
olisi saanut olla enemm
Tiilikainen.
än-
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Miksi
Teksti Petteri Pönkkä

varautua odottamattomaan
Lähihistoriaa ja uutisointia tarkasteltaessa nousee esiin useita tapauksia, joissa joko yrityksen
tai julkisen organisaation toiminta on vakavasti häiriintynyt tai jopa pysähtynyt kokonaan
jonkin poikkeustilanteen vuoksi. Yleisesti todettuna poikkeustilanne voi olla mikä tahansa
normaalitoiminnasta poikkeava tilanne, lähtien pienestä häiriöstä aina suureen katastrofiin.
Poikkeaman voi aiheuttaa esimerkiksi henkilön työaseman tai oheislaitteen rikkoutuminen,
sairausepidemia, energian jakelun keskeytys, terroriteko, luonnonmullistus, sotatila ja muu
vastaava tilanne. Usein tapahtumien taustalla voi olla inhimillinen erehdys.

Parhaillaan kirjoittaessani tätä on uutisoitu eräästä luonnon aiheuttamasta
uhasta. Islannissa sijaitseva Mýrdalsjökull-tulivuori on antanut merkkejä aktiivisuudesta, jonka kehittymistä myös
viranomaiset seuraavat huoltovarmuus
näkökulmasta. Mikäli tulivuori purkautuu, on ennustettu sen olevan kymmenen
kertaa vakavampi kuin edellinen Eyjafjallajökul-tulivuoren purkautuminen
joitakin vuosia sitten. Voidaankin esittää
kysymys itsellemme, mitä uhkia kyseisen
tulivuoren purkaus voi aiheuttaa juuri
meidän toimintaamme ja mitä varautumistoimenpiteitä se vaatii?
Varautuminen ja toiminnan jatkuvuus
on laaja-alaisesti analysoitava ja suunniteltava kokonaisuus, jossa on monia
ulottuvuuksia, joista yhtenä merkittävänä osa-alueena on ICT (Information
and Communication technology) ja sen
toimivuus poikkeustilanteessa. Normaaliolosuhteissa ICT-palveluja ja niiden toimivuutta ylläpidetään asianmukaisesti
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toteutetuilla palvelunhallinnan prosesseilla ja korkeatasoisilla teknisillä ratkaisuilla, mutta vakavan poikkeustilanteen
hallinta vaatii kokonaisvaltaisempaa
jatkuvuudenhallintaprosessin määrittelyä. Asiaa tulee lähestyä riskienhallinnan
näkökulmasta tunnistaen toiminnan
jatkuvuuden edellytykset ja uhat, jotka
voivat aiheuttaa vakavia poikkeustilanteita, joiden todennäköisyys ja vaikutus
on ennalta arvioitu. Varautuminen ja sen
suunnittelu on mahdollista vasta silloin,
kun edellä mainitut asiat on arvioitu ja
määritelty.
ICT:n korkea käytettävyys ja
jatkuvuus

Korkea käytettävyys ja jatkuvuus (High
Availability ja Continuity) tarkoittavat
eri asioita, vaikkakin usein näitä käsitellään sisällöltään samanarvoisina tai
jopa samoina. Korkealla käytettävyydellä
tai vaihtoehtoisesti saatavuudella tarkoitetaan mahdollisimman häiriötöntä

ICT-palvelutuotantoa jonka taso on määritelty toiminnan vaatimusten perusteella. Jatkuvuudella yleisesti tarkoitetaan
ICT-palveluiden saatavuutta vakavan
poikkeustilanteen aikana tai niiden nopeaa palautettavuutta ja käyttöönottoa
toivuttaessa poikkeustilanteesta. Yksi tärkeimmistä ICT-jatkuvuuteen liittyvistä
asioista on datan varmistaminen ja sen
säilyvyys pitkiäkin aikoja, tietyissä lain
vaatimuksissa jopa 100 vuotta.
Riskien ja jatkuvuuden hallinta

Riskienhallintaprosessi, uhkien tunnistaminen sekä niiden todennäköisyyksien
ja vaikutusten arviointi antavat kehykset
sille, miten organisaatioiden tulee varautua todettuihin uhkiin. Usein toiminnan jatkuvuuden ajatellaan toteutuvan
ICT-palvelujen turvaamisella, mutta asia
tulee nähdä isompana kokonaisuutena
johon liittyvät prosessit, henkilöstö, tilat,
toimintaan suoraan liittyvät sidosryhmät
ja ICT.

istekki oy
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Jatkuvuudenhallinnan prosessin pääkohdat
1	Liiketoiminnan kriittisten prosessien ja resurssien tunnistaminen, kuvaus ja priorisointi
2	Liiketoimintaa uhkaavien todennäköisimpien riskien tunnistaminen ja vaikutusten arviointi
3 Vastuiden ja valtuuksien tarkka määrittely
4	Toimenpiteet kriisiorganisaation kokoon kutsumiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi
5	Kriisiviestinnän suunnittelu
6	Toimenpiteet toimintojen siirtämiseksi ennalta sovittuun paikkaan
7	Organisaation henkilöiden koulutus kriisitilanteita varten
8	Suunnitelman testaus ja ajan tasalla pitäminen

Sairaanhoidon insinööriksi

– nykytiedolla voi paremmin johtaa ja kehittää

ICT:n merkitys on kasvanut vuosien saatossa ja tulee edelleen kasvamaan vahvan
digitalisaation vuoksi jonka myötä tietoverkkoon kohdistuvat (kyber) uhat nousevat jatkossa yhä suurempaan rooliin.
Kyber-turvallisuus on käsiteltävä strategisen tason asiana ja eräs vaatimus tulevaisuudessa tulee olemaan dynaamiset
päätöksenteko prosessit, joilla mahdollistetaan tarvittaessa nopeat toimenpiteet.
Teknologialla on myös merkittävä rooli
Kyber-turvallisuuden hallinnassa. Ainoastaan ICT:n toiminnan turvaaminen
ei siis riitä, jos ei huomioida myös henkilöstöä, tiloja, prosesseja ja sidosryhmien
toimintaa varautumisessa ja jatkuvuuden
hallinnan prosessissa
9.11.2001 on päivämäärä, joka muistetaan yhtenä lähihistorian suurimmista
katastrofeista. Kyseinen päivä jätti pysyvän jäljen ihmiskuntaan tuoden kuitenkin samalla merkittävän määrän oppia ja
kokemusta nimenomaan varautumiseen
liittyviin toimintoihin. Aiheesta on aikanaan julkaistu myös raportti ”New Yorkin
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WTC-terrori -isku ja toiminnan jatkuvuus, opit suomalaisille yrityksille ja julkishallinnolle”. Raportti avaa konkreettisesti varautumiseen liittyviä epäkohtia ja
asioita jotka olivat hoidettu hyvin.
Organisaatiot, jotka olivat huomioineet henkilöstön, tilat, sidosryhmien toiminnan ja ICT:n, toipuivat suhteellisen
hyvin ja pystyivät jatkamaan toimintaansa suunnitelmien mukaisesti. Organisaatiot, jotka eivät huomioineet henkilöstön
sijoittumista tilapäistiloihin lainkaan
tai evakuointiin liittyvät suunnitelmat
olivat puutteellisia, eivät pystyneet jatkamaan toimintaansa suunnitellusti
vaikka ICT-palvelut sinänsä toimivatkin.
Organisaatiot, jotka olivat turvanneet
ICT-palvelut sijoittamalla kriittiset, kahdennetut järjestelmät viereiseen torniin,
eivät pystyneet jatkamaan toimintaansa
lainkaan, tai toimintojen uudelleen käynnistäminen kesti paljon ajateltua kauemmin ja näin ollen tappiot kohosivat merkittäviksi. Eräissä tapauksissa puolestaan
sidosryhmien toiminta ja sopimukset

aiheuttivat ylitsepääsemättömiä esteitä
toiminnan jatkamiselle. Eräs huomionarvoinen asia oli uusien työasemien toimittamisen haasteet lukuisille yrityksille
samanaikaisesti.
ICT-palvelujen turvaamiselle ja järjestelmien korkealle käytettävyydelle on
nykypäivänä monia eri tapoja ja teknologisia ratkaisuja, joissa Istekki voi toimia
asiantuntevana kumppanina sekä auttaa
varautumiseen liittyvissä asioissa. Olemme toteuttamassa asiakkaitamme varten
muun muassa korkean käytettävyyden
takaavia tietoliikenne- ja konesaliratkaisuja lähiaikoina. Tavoitteena näillä on
turvata asiakkaiden palvelutuotanto 24/7
myös edellä mainituissa kriisitilanteissa.
Ota yhteyttä (myynti@istekki.fi), asiantuntijamme kertovat mielellään lisää
ICT-palvelujen tuottamiseen ja turvaamiseen liittyvistä asioista. Löydät heidän
ajankohtaisia blogejaan aiheesta myös
Istekin www-sivuilta (www.istekki.fi/fi/
blogit).

Kukapa olisi uskonut reilut kaksikymmentä vuotta sitten, kun itsekin valmistuin sairaanhoitajaksi, että tietotekniikka ja sähköinen tiedonhallinta on
näin suuressa merkityksessä hoitajien
jokapäiväisessä työssä. Silloin sairaanhoitajakoulussa opeteltiin tekstinkäsittelyä WordPerfect 5.1:llä ja sekös vasta oli
ihmeellistä ja hienoa! Siihen asti oltiin
paukutettu sormen päät hellinä kirjoituskoneella ja virhelyöntien kohdalla oli
melkein reikä paperissa, kun sitä yritettiin poistaa alta. Nyt sai naputella rauhassa, eikä tarvinnut korjauslakkaa käyttää.
Vaikka siitä kuulemma juuri tiesi, että
olin koneella ollut, kun oli korjauslakkaa
näytössä. Blondivitsiniekat!
1990-luvun puolessa välissä saimme
Pegasoksen käyttöön terveyskeskukseen.
Ensimmäinen sähköisen potilastietojärjestelmän antama konkreettinen apu oli
laboratoriovastausten saaminen suoraan
näytölle. Loppui lappujen edestakainen
kuljettaminen laboratorion ja osaston
välillä. Monta askelta on sen jälkeen säästynyt, kun järjestelmät ovat kehittyneet
ja integraatiot tehty järjestelmien välille.
Nyt kuulemme usein sanottavan, että hoitajat istuvat vaan tietokoneella kansliassa.
Oliko se jotenkin hyväksyttävämpää istua
mustekynä kädessä, punainen tai sininen
muovikansio sylissä ja kirjoittaa paperille kuin kirjoittaa tietokoneella? Vaikka
kirjaaminen viekin nyt ehkä enemmän
aikaa, hoitotyön kirjaaminen on strukturoitua, kansallisesti sovittua ja näin ollen

tiedonhaun kannalta helpommin löydettävissä ja vertailukelpoista. Nykytiedolla
voi paremmin johtaa ja kehittää.
Hoidon koulutuksen on pitänyt myös
kehittyä käytännön mukana. Perusasiat
hoidosta ja kirjaamisesta eivät ole mihinkään kadonneet, hoitajan perustyö on yhä
sitä samaa kuin vuosikymmenet sitten,
mutta välineet ovat kehittyneet ja tuoneet
työhön uuden ulottuvuuden. Sairaanhoitajan koulutuksessa piti alkaa huomioimaan myös tiedonhallinnan osaaminen
ja potilastietojärjestelmien käyttö. Lisäksi
työpaikkojen on pidettävä yllä henkilöstönsä osaamista myös tietojärjestelmien
osalta. Tulee uusia järjestelmiä, versiopäivityksiä ja uusia ominaisuuksia. Useat potilastietojärjestelmät kuuluvat lääkintälaitteisiin ja silloin lakikin velvoittaa, että
käyttäjällä on oltava turvallisen käytön
vaatima koulutus ja kokemus. Kokemus
karttuu töitä tehdessä ja koulutusta saa
meidän potilastietojärjestelmiin erikoistuneelta kouluttajaryhmältä.
Tiedonhallinnan ja järjestelmien opetusta kehitetään niin meillä kuin koko
Suomessa ja tiedonhallinnan osaamista
viedään eteenpäin työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Esimerkkinä tästä on eNNI-hanke, jossa oli mukana 19 ammattikorkeakoulua sekä muita isoja kumppaneita.
Hankkeessa edistettiin valtakunnallisesti
systemaattisen hoitotyön kirjaamisen
mallin osaamista ja käytäntöön viemistä.
Kuopiolla on myös suuri merkitys terveydenhuollon tiedonhallinnan osaamiselle.

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa Suomen ainoana yliopistona sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteritutkintoa.
Itsekin tämän tutkinnon suorittaneena
olen perehtynyt sairaanhoitajan tiedonhallinnan koulutukseen. Kansainvälisesti
on olemassa suositukset sairaanhoitajan
tiedonhallinnan kompetensseista ja näitä
kompetensseja vastaan tutkin, kuinka ne
toteutuvat Suomen sairaanhoitajakoulutuksessa. Insinöörin tutkinnostakaan ei
ole ollut haittaa, kun nykyisessä sairaanhoidon maailmassa työskentelee. Hyvä
huomata, että sairaanhoitajan työ on
muuttunut monialaisemmaksi ja tarvitaan paljon osaamista eri alueilta. Ennen
sairaanhoitajia ja insinöörejä yhdisti sama
sukunimi, nyt heitä voisi yhdistää osin
sama koulutus.
Katja Sorsa
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	ISTEKKI OY FAKTAT
> PERUSTETTU 29.9.2009
Suurimmat osakkaat Kuopion kaupunki, Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
> OSAKKAITA (10/2016) yht. 27
> TOIMIALUE Suomi
> LIIKEVAIHTO (2015) 40 milj. €
> TOIMITUSJOHTAJA Jukka Markkanen
> HENKILÖSTÖ n. 300
> TOIMIPISTEET:
Päätoimipiste
Viestikatu 3, Kuopio
> Huoltopalvelut, KYSin toimipiste
Puijonlaaksontie 2, Kuopio
> Kouvolan toimipiste
Ilmarinkuja 3, Kouvola
> Tampereen toimipiste
Biokatu 4, Tampere
>	
TUOTAMME julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien
toimintaan liittyviä informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja.

www.istekki.fi

Teksti Ritva Pullinen

Lisensoinnin

Istekin lisensoinnin hallintapalvelujen rautaiset ammattilaiset – kehityspäällikkö
Leena Ikonen ja lisenssiasiantuntija Ritva Pullinen.

hallintapalvelua Istekistä
Uusi järjestelmähanke käynnissä; sovellustoimittajalta on saatu ”speksiä” ja nyt pitäisi suhteuttaa
olemassa olevaa valmisohjelmisto-omaisuutta sen tarpeisiin. Miten se menikään, onko nyt
laskettava laitteita, prosessoreja vai ytimiä – ja miten ne käyttäjät… oliko niin, että niitä sai olla
miten monta vaan ja myös organisaation ulkopuolisia? Pystymmekö mukauttamaan nykyisiä
lisenssejämme tämän järjestelmän yhteydessä vai tuleeko ainoastaan lisää kustannuksia.
Kuulostaako tutulta? Tiedämmekö
onko meillä riittävästi tarvittavia käyttöoikeuksia? Riittävätkö ne edes nykyisiin
tarpeisiimme, uusista hankkeista puhumattakaan?
Valmisohjelmistojen lisensoinnin historiaa muistellessa ennen oli helppoa!
Hankit laitteen tai laitekokonaisuuden ja
samasta kaupasta sait mukaan lisenssin –
muuta ei tarvinnut ajatella. IT:n kehityskaaren myötä myös ohjelmistovalmistajien on täytynyt miettiä lisenssisääntönsä
uudelleen vastaamaan nykyisiä käyttöskenaarioita alati uusiutuvan teknologian tarpeisiin. Ei myöskään voi jättää
huomioimatta eri ohjelmistovalmistajien
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keskinäistä kilpailua, minkä mukaan
huomaa lisenssiomaisuutta laskettavan.
Eilen laitteet, tänään prosessorit, huomenna ytimet… entä käyttäjät, kuka on
käyttäjä?
Tilanne on IT-alalla tuonut uuden ja
haastavan ilmiön. Aikaisempaa useammin saamme kuulla eri organisaatioista,
että heille on tulossa ohjelmistovalmistajan toimesta lisenssikartoitus. ” Meille
tuli kirje ja pitäisi antaa tarkastajan tulla
tutkimaan meidän lisenssiomaisuuden
ajantasaisuutta – mistä ihmeestä me ne
tiedot esiin kaivamme!”
SAM – Software Asset Management
on tätä päivää. Ohjelmisto-omaisuuden

hallinnan myötä saavutamme säästöjä ja
vältymme yllättäviltä kulueriltä. Jokaisessa organisaatiossa on paikallaan laatia
oma SAM -strategia ja toimintaa ohjaavat
prosessit. Ohjelmisto-omaisuuden hankinta on monessa organisaatiossa osattu
jo keskittää yhteen paikkaan, mutta vielä on työstettävää prosesseissa; toisaalla
tapahtuu asentaminen ja toisaalla pitäisi
tiedon siirtyä SAM järjestelmiin, ohjelmisto-omaisuuden kirjanpitoon.
Istekissä on kiinnitetty huomio ohjelmisto-omaisuudessa piilevään kustannusten säästömahdollisuuteen lisäämällä palvelutuotantoomme resursseja ja
tuotteistamalla uuden palvelun konsep-

tiimme: Lisensoinnin hallintapalvelu.
Liikkeelle lähdemme suurten ohjelmistovalmistajien tuotteiden lisensoinnin
puitteissa.
Palvelun piirissä on entisiä ja uusia
asiakkaitamme ja palvelu on räätälöitävissä asiakkaan tarpeen ja tilanteen
mukaan. Yhteistä kaikille on kuitenkin
startti, kuinka alussa lähdetään liikkeelle.
Hallinnan a ja o on ajan tasalle pääseminen. Kartoitamme asiakkaan ympäristön
ja vertaamme sitä hankittuun ohjelmistoomaisuuteen. Saatujen tulosten jälkeen
teemme ehdotuksen, kuinka asiakkaan
kannattaisi mahdolliset puutteet korjata.
Joskus tulokset tuovat asiakkaalle suurenkin – ja kalliin – yllätyksen. Harvoin
kuitenkaan lisensoinnin virheellisyys
on tahallista, vaan se johtuu tietämättömyydestä. Ei ole ollut aikaa paneutua
kaikkiin muutoksiin ja mahdollisuuksiin
lisenssien suhteen omassa ympäristössä.
Ratkaisuehdotuksena annamme vaihtoehtoiset mallit lisensointiin, käymme ne
läpi hintavertailuineen. Mikäli korjaavat

toimenpiteet ovat asiakkaalle yllätyksellisen suuret, tarjoamme myös rahoitusvaihtoehtoa.
Kun asiakkaan lisenssitilanne on ajantasainen, siirrymme jatkuvan lisensoinnin hallintapalvelun piiriin. Tämä on
mahdollista manuaalisesti tai tarkoitukseen suunnatulla ohjelmistolla, josta hankimme paraikaa kokemusta testaamalla
sitä yhdessä asiakasympäristöistämme.
Manuaalisessa hallintapalvelussa asiakkaan organisaatiolla on suurempi vastuu
prosessien toimivuudesta ja käyttöönottojen raportoinnista. Istekin lisenssiasiantuntijat ovat asiakkaan käytettävissä myös uusien järjestelmähankkeiden
määrittelyissä ja lisenssiomaisuuden soveltamisessa uusiin käyttöympäristöihin.
Tuomme markkinoilta alati muuttuvista
lisenssisäännöistä ajantasaista tietoa asiakkaillemme ja teemme tarvittaessa ehdotuksia muutoksista tai malleista joita
kannattaa valita.
Tärkeintä tällaiselle ohjelmistolle on,
että saamme näkymän mahdollisimman

monipuoliseen ja laajaan ympäristöön
sekä saatu tulos on yksinkertaista ja helposti erilaisiksi raporteiksi muokattavaa.
Ohjelman avulla ohjelmisto-omaisuuden
valvonta on yksinkertaisempaa ja inhimilliset katkokset toimintaprosesseissa
vähenevät. Mutta mikään sovellus ei itsessään tiedä meidän tai asiakkaamme
lisenssiomaisuutta. Tuo tieto tulee edelleen arkistoida ja siirtää manuaalisesti
sovellukseen, jotta ajantasaisuus pysyy
kunnossa. Kun ohjelmisto-omaisuuden
hankintakin on ulkoistettu Istekille, toimii hankintojen kirjaaminen automaattisena asiakkaan suuntaan.
Kiinnostuitko palvelustamme? Ota
yhteyttä, kerromme lisää juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin soveltuvasta SAM
-palvelusta.

Sanastoa:
lisenssi – ohjelman käyttöoikeus
SAM – ohjelmisto-omaisuuden hallinta

istekki oy
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Teksti: Minna Akiola

IS-Hankinta Oy:n uutena asiakkaana aloittanutta
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiötä kiinnostaa
erityisesti terveydenhuollon palveluiden
ja tarvikkeiden kilpailuttaminen.
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TOIMITUSJOHTAJA: Jarkko Mattila
PERUSTETTU: 1.1.2011
LIIKEVAIHTO 2015: 2.108.120 euroa
HENKILÖSTÖ:20
PALVELUT: Hankintapalvelut, kilpailuttaminen, sopimushallinta, sähköinen
tilaaminen, tilaustoimitusprosessin
ohjaus ja hankinta-asiamiestoiminta.
OSAKKAIDEN MÄÄRÄ: 67
VOLYYMITIETOJA: Kilpailutuksia
vuodessa n. 200–250. Voimassa olevia
sopimuksia noin 1 450 kpl. Yhtiön
hankintasopimusten vuosiostovolyymi
noin 250 miljoonaa euroa.

Kuva: Jukka Alasaari

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

(YTHS) järjestää terveydenhuoltopalveluja
yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. Palveluihin kuuluu yleislääkäritasoinen hoito, suun terveyden huolto, mielenterveyden palvelut ja ennaltaehkäisevä toiminta,
kuten rokotusneuvonta. YTHS varmistaa
myös opiskeluympäristön turvallisuuden
ja terveellisyyden.
– Teemme paljon yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Jos alkaa ilmetä oirehtimista
joissain laitoksessa, pohdimme yhdessä
ratkaisua. Esimerkiksi maatalous- ja metsätieteellisen opiskelijoilla saattaa olla
rankkoja päivystysvuoroja eläimiin liittyvissä opinnoissaan, YTHS:n talousjohtaja
Olli-Pekka Luukko kertoo.
Ikään liittyvät terveydelliset kysymykset ovat YTHS:n asiakkailla yleisiä. Esimerkiksi perheen perustaminen, parisuhde ja ehkäisy mietityttävät nuoria. Muun
muassa näiden aiheiden käsittelyyn YTHS
on kehittämässä sähköisiä työkaluja, jotta
kynnys ottaa yhteyttä olisi mahdollisimman matala.
– Velvoite opiskelijaterveydenhuollon
järjestämisestä sisältää hoidon tarpeen arvioinnin. Tavoitteena on, että opiskelijat
voisivat videopuhelun avulla saada arvion
hoidon tarpeesta ja ammattilaiset konsultoida toisiaan, Luukko toteaa.
– Etäyhteyksien avulla voisimme tuoda
erityisosaajien, kuten ihotautilääkäreiden,
palvelut eri puolille Suomea.
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö toivoo yhteistyöltä IS-Hankinnan kanssa sitä,
että kilpailutettujen tuotteiden ja palveluiden hinnat olisivat edullisempia suurempien volyymien ansiosta.

IS-HANKINTA OY:N FAKTAT

Kuva: Jukka Alasaari

Ylioppilaiden
terveydenhuoltosäätiö
haluaa välttää
hankintojen karikot

YTHS:n talousjohtaja Olli-Pekka Luukko
toivoo hyvää hankintatoimen hyötysuhdetta yhteistyöltä IS-Hankinnan kanssa.

– Esimerkiksi toimistotarvikkeet ja -kalusteet sekä hotellipalvelut ovat meidän
hankinnoissamme vähäisiä. IS-Hankinnan muiden asiakkaiden kilpailutusten
myötä toivomme saavamme ne edullisemmin.
YTHS:n tulevaisuuden visioissa ovat
etäpalvelut, joissa tarvitaan esimerkiksi
älylaitteeseen kiinnitettäviä stetoskooppeja tai korvalamppuja. Luukko odottaa mielenkiinnolla, voivatko nekin olla yhteisesti
kilpailutettuja.
– Meillä ei ole yhtään kokoaikaista
hankinnoista vastaavaa ihmistä töissä.
Muutama osa-aikainen työntekijä tekee
hankintoja, mutta heidänkin päätyönsä
on muu. IS-Hankinnan avulla saamme
ammattimaistettua hankintatoimeamme,
heidän hankinta-asiantuntijansa pystyvät
välttämään monenlaiset karikot.

is-HANKINTA OY
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Teksti ja kuvat: Minna Akiola

Soppari kokoaa
hankintaprosessin yhteen

tumissivu.
Sopparin kirjau
Hankinnan
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IS-Hankinta Oy on onnistunut luomaan pitkäjänteisen
kehitystyön ansiosta monipuolisen ja nykyaikaisen
toiminnanohjausjärjestelmän, Sopparin.

IS-Hankinnassa on kuluneen vuoden
aikana otettu käyttöön uusi Soppari-toiminnanohjausjärjestelmä. Se automatisoi
asioita, jotka ennen veivät todella paljon
työaikaa. Hankinta-asiantuntijat pystyvät jatkossa keskittymään paremmin
kilpailutuksen sisältöön. Esimerkiksi
sopimusten voimassaolotiedot, sopimuskauden aikaiset toiminnot, kuten reklamaatiot ja hinnanmuutosesitykset, sekä
sopimuksen käyttäjän ensisijaisena tietolähteenä toimiva hankintatiedote saadaan nyt kootusti tallennettua yhteen
paikkaan.
– Yksi syy miksi uutta järjestelmää
ryhdyttiin rakentamaan oli se, että sopimuksista haluttiin entistä parempia. Nyt
sopimukset rakentuvat hankintaprosessin edetessä. Samalla pyrittiin rakentamaan itse prosessia paremmin toimivaksi, IS-Hankinnan toimitusjohtaja Jarkko
Mattila kertoo.
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– Olemme siirtymässä siihen, että yhtään tarjouspyyntöä ei julkaista, jossa ei
olisi sopimusluonnosta mukana. Luonnoksen myötä sopimus jää elämään jo
hankintaprosessin alkuvaiheesta lähtien.
Johdon assistentti Sanna Karttusen mukaan Sopparin myötä IS-Hankinnassa ollaan siirrytty tälle vuosikymmenelle.
– Pystymme jatkossa hyödyntämään
kaikkia tietoja, joita Soppariin kertyy ja
toimintoja on helppo lisätä.

Soppari toimittajan silmin
Toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyö aloitettiin IS-Hankinnan sopimustoimittajien myyntiraportointipalvelusta.
IS-Hankinnan ja toimittajien yhteistyö
on helpottunut kun myynnin raportointi
hoituu sähköisesti ja laskutus toimii automaattisesti kirjausten perusteella.
– Toimittajan näkökulmasta Soppari
kattaa kaiken mikä sopimukseen liit-

tyy. Se on myös helppokäyttöinen ja
selkeä. On hyvä, että mukana on reklamaatio-osio ja mahdollisuus tehdä hinnanmuutosesityksiä, Lindström Oy:n
avainasiakaspäällikkö Kerttu Varvia
kommentoi.
– Olisi mukava, jos toimittajan järjestelmien ja Sopparin myyntiraportointipalvelun välille saataisiin rakennettua
integraatio. Odotuksia on myös sen suhteen, voisiko Sopparia hyödyntää viestintään toimittajan ja sopimusta käyttävien
IS-Hankinnan osakkaiden välillä.

Suunnittelutyökalut
asiakkaan apuna
Asiakkaat voivat seurata Sopparista
IS-Hankinnalle tekemiään toimeksiantoja ja prosessin etenemistä.
– Asiakkaana odotamme kovasti tulossa olevaa kilpailutussuunnitteluominaisuutta. Se tuo paljon parannuksia

hankinta- ja substanssiasiantuntijoiden
yhteistyöhön, kun keskusteluketjut löytyvät suoraan järjestelmästä, Itä-Suomen
Laboratoriokeskuksen hallinto- ja talouspäällikkö Anu Laine toteaa.
– Minua innostaa se, että Sopparia
voisi mahdollisesti ajatella hyödynnettävän IS-Hankinnan kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi myös organisaatiomme
sisäisessä suunnitteluprosessissa. Olen
ajatellut, että hankintoja ja investointeja
voisi esittää tallentamalla ne Soppariin.
Käsittelyn jälkeen järjestelmässä olisi
valmiina suunnittelukauden hankintakokonaisuus. Hankintaesityksen tiedot
olisivat ilman uudelleen tallentamista
suoraan hyödynnettävissä jatkovalmistelussa prosessin edetessä toimeksiantoon
ja läpi koko prosessin aina sopimukselle
saakka.
– Tiedot saa otettua Sopparista myös
exceliin, jota puolestaan itse voisin hyö-

IS-Hankinta Oy:n johdon assistentin Sanna Karttusen mielestä Sopparin käyttöönotto on sujunut hyvin.
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Järjestelmän etusivu.

Soppari lukuina
Sopimustoimittajien myyntiraportointipalvelu otettiin käyttöön huhti-toukokuussa
2015. Soppari otettiin IS-Hankinnan toiminnanohjausjärjestelmänä käyttöön helmikuussa 2016, asiakkaille palvelu laajeni kesäkuussa 2016 ja toimittajille elokuussa 2016.

Lindström Oy:n avainasiakaspäällikkö Kerttu Varvia hyödyntää työssään Sopparin myyntiraportointityökalua.

dyntää vaikkapa taloussuunnittelukokonaisuuteen liittyvän investointisuunnitelman valmistelussa.
	Laineen mukaan myös Soppariin lisäominaisuutena saatavat raportointityökalut ovat hyödyllisiä. Niistä näkee paljonko on ostettu esimerkiksi kalusteita ja
minkälaisia sopimuksia on tehty.
– Sekin on positiivista, että pienhankintatyökalu HankintaSampon avulla
voimme saada omat kilpailutuksemme
samaan järjestelmään. Harkitsemme myös
sopimusrekisteripalvelun käyttöönottoa,
jotta saisimme muutkin kuin hankintasopimukset talteen Soppariin.
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Ainutlaatuinen projekti
– Ohjelmointiprojekti oli onnistunut.
Huomasimme, että ohjelmistotoimittaja
on erittäin yhteistyökykyinen ja innovatiivinen, joten halusimme jatkaa laajentamalla järjestelmää, Mattila toteaa.
Kiitosta yhteistyölle antaa myös eKeiretsu-ohjelmistotalon toimitusjohtaja
Petteri Vahla.
– Soppari-projektissa poikkeuksellista
on ollut se, että asiakkaalla on vahva visio
mitä ryhdytään tekemään ja asiakas seisoo sen takana. IS-Hankinta uskaltautui
luottamaan pieneen toimijaan ja rikkomaan koko nykyisen toimintatapansa.

Projekti on ollut eKeiretsun näkökulmasta poikkeuksellinen myös sen puolesta, että asiakas on ollut vahvasti sitoutunut kehitystyöhön.
– Yleensä IT-projektit ovat sellaisia,
että asiakas toivoo jotain ja vetäytyy taustalle. Tässä projektissa on tehty vahvasti
yhteistyötä, ja se jatkuu edelleen. Tämän
takia käyttöönottokin on sujunut hyvin,
Vahla toteaa.
Soppari on myös muilla mittareilla ainutlaatuinen. Vahlan mukaan näin suuria kokonaisuuksia ei ole aiemmin toteutettu pilvipalveluna. Taustalla on paljon
asiakasorganisaatioita ja niiden takana

tuhansia ihmisiä, joita palvelu koskee.
– Järjestelmän pitää olla pilven kautta
kaikilla käyttäjillä käytettävissä koko ajan.
Kenelläkään ei ole asennuksia omilla koneillaan. Se vaatii alustalta paljon.

Tulevaisuuden näkymät
Järjestelmän seuraavaksi mahdolliseksi
kehityspoluksi Vahla arvioi projektinhallinnan lisäämisen. Osa käyttäjistä tekee
kilpailutusprosessin projekteina, jolloin
projektin tavoitteet ja virstanpylväät
voisivat olla yhdistettynä järjestelmään.
Tällöin olisi mahdollista helposti seurata
projektin etenemistä. Toinen kehityskoh-

de voisi olla suoraan kategorioista tilaaminen ja raportoinnin kehittyminen.
Mattilan mukaan yksi Sopparin kehityskohde tulee olemaan raportointi.
– Meidän pitää pystyä tarjoamaan
asiakkaillemme työkaluja siihen, miten
hankintoja voi nykypäivänä johtaa paremmin. Etenkin isoissa organisaatioissa
on tärkeää pystyä katsomaan hankinta-asioita kokonaisuuksina. Raportoinnista kerätään parhaillaan käyttökokemuksia kehitystyön tueksi.
Vahla pitää hyvänä, että Sopparin
avulla näkee IS-Hankinnan koko toiminta-alueelta missä raha liikkuu julkisissa

hankinnoissa.
– Mitä ennen laskettiin excel-tiedostoista, nähdään nyt Sopparista reaaliajassa.
– Olemme projektista erittäin ylpeitä,
ja palaute on myös ollut sen mukaista.
Jos seuraa tietotekniikka-alan uutisointia, enemmän kirjoitetaan epäonnistuneista projekteista kuin onnistuneista.
Onhan se aika hienoa, että on onnistuttu
luomaan onnistunut IT-projekti! Vahla
kertoo.
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Tekstiilihuoltaja Eeva Ryynänen järjestelemässä Sakupen vuokravaatehyllyjä.

Pesulat

yhteiskilpailuttivat
hankintansa
IS-Hankinta Oy toteuttaa hankintoja julkisoikeudellisille
yhteisöille, joita sitoo laki julkisista hankinnoista.
Varmistaakseen kilpailutusvelvollisuuden täyttymisen ne
käyttävät IS-Hankinnan asiantuntemusta.
Yksi IS-Hankinnan asiakkaista ja osakkaista on Sakupe. IS-Hankinnan asiantuntijapalveluita käyttämällä Sakupelta
vapautuu resursseja ydintoimintaansa,
kun työllistävästä vuokratekstiilien hankinnan kilpailutuksesta ja sopimushallinnasta vastaa IS-Hankinta.
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Suuret volyymit
tuovat hintaetuja

Sakupe osallistui suomalaisten sairaalapesuloiden hankintojen kahteen yhteiskilpailutukseen, joissa kilpailutettiin 7-9
suurpesulalle sopivat yhdenmukaiset sairaalatekstiilit potilas- ja liinavaatteineen

vuonna 2014 alkaneessa kilpailutusprosessissa. Yhteiskilpailutukset tehtiin nyt
ensimmäistä kertaa. Sakupelle hankinnan
arvo vuositasolla on 0,5-1 miljoonaa euroa.
- Pesulat halusivat yhdenmukaistaa tuotevalikoimaansa, saada keskitetyllä hankinnalla hintaetua ja tehdä laajenevaa

yhteistyötä. Meidät tarvittiin veturiksi,
kertoo IS-Hankinnan hankintalakimies
Laura Ylitalo.
Sopimuskausi on neljä vuotta, mutta
mahdollistaa sopimuskauden sisällä vuosittaiset kohderyhmäkohtaiset minikilpailutukset.
– Pesulat halusivat pitää markkinat
dynaamisina ja ylläpitää kilpailua. Jokaiseen kohderyhmään voi kuulua useampia toimittajia, joiden etusijajärjestys voi
lisäksi vuosittain muuttua.

Koepesuilla
varmistettiin laatu

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen
on asiantuntemusta vaativaa ja aikaa vievää suurien kokonaisuuksien hallintaa.
IS-Hankinta vastaa juridisen määrämuotoisen kilpailutuksen läpiviennistä, hankintapäätöksen tekemisestä, sopimusten
laadinnasta ja niiden hallinnoinnista.
Pesulat saavat keskittyä ydintehtäväänsä,
sopimustoimittajan palvelujen käyttöön.
EU-kynnysarvon ylittäviä tarjouskilpailuja oli kaksi, joihin osallistui enimmillään
23 tekstiilien toimittajaa. Vertailuperusteena oli hinta, mutta laatu varmistettiin
ennen valintaa. Tuotteiden oli täytettävä

vähimmäisvaatimukset muun muassa
kutistuvuudesta, kestävyydestä ja kangastyypistä. Tarjoajat on asetettu sijajärjestykseen hinnan perusteella.
Eettiset ja ekologiset asiat olivat hankintojen yksi kriteeri, sillä Sakupe on
sitoutunut ottamaan huomioon toiminnassaan ympäristövaikutukset, joka
kilpailutuksessa tarkoittaa selvitystä sopimustoimittajan laatu- ja ympäristöjärjestelmistä, toimitusketjusta ja tuotteiden
alkuperästä, sekä työehtojen ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusten
lapsityövoimaa koskevien periaatteiden
noudattamista.
Sopimustoimittajan on pyydettäessä
selvitettävä tuotteittensa alkuperä ja Sakupella on halutessaan mahdollisuus auditoida toimittajan tuotantoketjuun kuuluvat toimijat.
Sopimuskaudesta on nyt kokemusta
yhdeltä vuodelta. Reklamaatioita ei ole
tullut paljon, vaikka toimijoita on useita. – Hyvin laadittu sopimus ei yksin riitä, vaan sopimusta on myös valvottava ja
käytettävä, sekä kehitettävä sopimuksen
aikaista toimintaa, jotta se palvelisi osapuolia mahdollisimman hyvin, Ylitalo
tähdentää.

Yhteiskilpailutus
muutti toimintatapoja

Tekstiilipäällikkö Ulla Lappalaisen mukaan Sakupe haluaa tehdä yhteistyökumppaniensa kanssa taloudellisia ja laadukkaita hankintoja pitkäaikaisesti.
– Usein ajatellaan, että isot hankintamäärät tarkoittavat heikompaa laatua, mutta
meillä se ei pidä paikkaansa. Laatuun
satsaaminen on tietoinen valintamme.
Huonoa laatua ei kannata tarjota, siitä saa
palautteen välittömästi.
Konkreettisesti laadunvalvonta tapahtuu
keskusmerkkaamossa Harjamäellä, jossa
tarkistetaan jok’ikinen tuleva tekstiili.
Koepesuja tehdään säännöllisesti pistokokein ennen kuin tekstiilit hyväksytään
käyttöön. Kun tekstiilit ovat elinkaarensa päässä, ne menevät energiajätteeksi,
mutta Sakupe etsii poistotekstiileille parhaillaan jatkojalostustapoja.
– Monelle pesulalle yhteiskilpailutus
tuloksineen tarkoitti toimintatapojen
muutosta, kun laadunvalvontaan, sopimushallintaan, toimituksiin ja hankinta-aikatauluihin alettiin kiinnittää erityistä huomiota.

SAKUPE Oy
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Sakupe
työvaatettaa
yli 6 000 sakkylaista
Sakupen asiakkaista monimuotoisin on Savon Koulutuskuntayhtymä,
jonka 20 koulutusalalla on toimipisteitä Kuopiossa, Varkaudessa,
Iisalmessa, Muuruvedellä ja Toivalassa. Sakupe vuokraa työasut
ja muut tekstiilit Sakkylle, sekä pesee ja huoltaa ne.

Savon ammatti- ja aikuisopistossa on
perustutkinnon opiskelijoita 5700, joista suurin osa käyttää käytännön työhön
keskittyvässä opetuksessa suojavaatetusta eli työasua. Aikuisopiskelijoita on
lisäksi toistatuhatta ja henkilökuntaa
noin 850 henkeä, myös heistä useimmilla on suojavaatetus.
Sakupella on Sakkylle varattuna huikeat yli 30 000 työasua, jotka ovat jatkuvasti kierrossa. Määrä on suuri, koska jokaista käyttäjää kohden pitää olla
useita työasuja koulutusalan tarpeiden
mukaan.
	Lisäksi Sakky tarvitsee liinavaatteita
ja muita tekstiilejä kuten sukkia, pyyhkeitä, päähineitä, käsineitä ja esiliinoja.
Eri linjoilla eri tarpeet
Teknologian alojen toimialajohtaja Jukka Kosunen kertoo, että työvaatetarpeet ovat monimuotoisia. Esimerkiksi
kone- ja metallialalla tekstiilien tulee
olla palosuojattuja, rakennusalalla riipputaskullisia ja huomiovärein varustettuja, ja pintakäsittely- ja sisustusaloilla
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on käytössä perinteinen valkoinen maalarinasu. Lentokonemekaanikon, ravintolatyöntekijän, siivoojan tai metsurin
työt edellyttävät omanlaisensa asusteen,
niin myös ajoneuvoasentajan ja autonkuljettajan.
	Asujen työturvallisuus- ja puhtausvaatimukset ovat erilaisia ja joillakin
aloilla tarvitaan kesä- ja talvikaudelle
eri vaatetus. Vaatteiden istuvuudella on
myös merkityksensä, vaatteessa on pystyttävä työskentelemään vaivatta.
- Aikaisemmin joka alalla oli omanlaisensa ja -värisensä työasut, mutta vuosi
sitten päädyimme säästösyistä muutamiin vakiomallisiin suojavaatekokonaisuuksiin. Niiden toimittajat ovat kaikki
kotimaisia yrityksiä, Kosunen selvittää.
Opiskelijoiden työasut ovat ”opiskelija”
-merkattuja, henkilökunnan työasut
ovat nimellä varustettuja, henkilökohtaisia työasuja.
Työasu on imagotekijä
Syksyisin tohinaa riittää, kun jok’ikiselle opiskelijalle on löydyttävä sopiva

työasu. - Joku koko voi hetkellisesti loppuakin, Kosunen kertoo, sillä linja tietää
työvaatetarpeensa tarkalleen vasta opiskelijoiden saavuttua. Koulutuspäälliköt
seuraavat koulutusalojensa työasujen
määriä, lisää saa tilata vain heidän luvallaan.
Työssäoppimisjaksojen määrä kasvaa
koko ajan. Opiskelijat ovat työpaikoillaankin työasuissaan. Kulutus on eri
työaloilla ja -paikoilla erilaista, jossain
opiskelija voi tarvita 3-5 haalaria viikossa, koulussaoloaikoina taas voi mennä
viikkoja, ettei työasua tarvitse vaihtaa.
Osa työpaikoista järjestää työssäoppijoiden suojavaatetuksen.
– Sakky edellyttää, että opiskelijamme esiintyvät aina puhtaissa ja siisteissä
vaatteissa, korostaa Kosunen.
Koulutuspäällikkö Timo Törmänen
lisää, että työasu luo myönteistä ammatti-identiteettiä. Hän kertoo esimerkiksi
maalariopiskelijoiden pitävän ylpeinä
valkeita takkejaan. – Nykyaikaisten suoja-asujen tultua on niiden arvostuskin
kasvanut. Niitä ei töhritä eikä sotketa.
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Topias Kokkonen opiskelee ajoneuvoasentajaksi. Työhaalari on tehtäväänsä oiva
asuste.

Oma haasteensa on siinä, että pyykki on
ympäri maakunnan ajallaan siellä missä
pitää. Sakupen pyykkiauto käy sovitun
aikataulun mukaisesti tuomassa puhdasta ja viemässä likaista pyykkiä. Jotta
vaatekierto säilyy katkeamattomana, on
oppilaitoksen vastuulla huolehtia, ettei
vaatteita jää ”kuljeksimaan”, vaan käyttäjät vievät kaiken likapyykin aina sille
sovittuun paikkaan.
- Koetamme parhaamme mukaan optimoida kiertoa, jotta turhia hankintoja ei
tulisi, kertoo Kosunen.
Henkilöstö vaikuttaa
työasujensa malleihin
Savon koulutuskuntayhtymän ravintolapalvelut tuottavat ruoka- ja kahvilapalveluita Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille, henkilökunnalle
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Janne Hämäläisen kokkiasu on ammatillisen tyylikäs.

ja vieraille, Kuopiossa, Varkaudessa, Toivalassa ja Muuruvedellä. Ravintolapalveluhenkilökunnan työasut vaihtuvat
noin kolmen vuoden välein. Työasujen
on oltava laadukkaita ja kestäviä. Pesulasta palatessaan niiden on oltava siistejä, puhtaita ja silitettyjä.
Henkilöstön kanssa yhdessä valitaan
asukokonaisuus Sakupen sopimustoimittajien tuomista ehdokkaista. Sakupe
tekee asuihin tarvittavat henkilökohtaiset korjaukset, ompelee logon ja merkkaa asuun haltijan nimen.
– Kestävä kehitys on osa Sakkyn strategiaa, siksi hinta yksinään ei määrittele valintaa, vaan valintaan vaikuttavat
myös käyttömukavuus, ekologisuus ja
kotimaisuus sekä tietysti myös imago,
ravintolapalvelupäällikkö Maritta Pakkanen kertoo.

– Erilaiset tahrat voivat olla tosi
vaikeita puhdistaa, mutta niin vain
esimerkiksi kokintakit palaavat puhtaanvalkoisina Sakupelta, kertoo ruokatuotantosuunnittelija Riitta Siekkinen.
Hän vaikutti noin kymmenen vuoden
ajan myös Sakupen tekstiilitoimikunnassa, jossa saattoi ottaa kantaa asiakkaan edustajana työvaatteiden ja -tekstiilien laatu- ja muihin vaatimuksiin.
Erilaisten juhlatilaisuuksien aikaan
tulee myös paljon juhlaliinojen pesulatarvetta, jolloin liinojen saaminen
takaisin nopeasti toimii erittäin hyvin,
tarvittaessa Sakupelta voi myös vuokrata liinoja.
– Sakupe ottaa tarpeemme hyvin huomioon, yhteistyö pelaa hienosti. Sakupe
on erittäin hyvä yhteistyökumppani,
Pakkanen ja Siekkinen summaavat.

Timo Tuovinen, Ville Kolehmainen, Jonne Viitaniemi ja Teemu Myöhänen ovat
tulevia koneistajia. - Työasut ovat hyvänmerkkisiä, he kertovat.

Anne Tiihonen (oik.) ja Pia Heiskanen vaihtelevat kokkiasunsa esiliinaa pitkästä
lyhyeen, työtehtävän mukaan.

Työvaatteet opinahjoille Iisalmesta Varkauteen
Sakupe hoitaa Savon Koulutuskuntayhtymä Sakkyn koko tekstiilihuollon ja -vuokrauksen. Koulutuskuntayhtymä on ollut vuodesta 1994
saakka yksi Sakupen osaomistajista 1,8:n prosentin osuudellaan. Kumppanuusyhteistyö on runsaassa parissa vuosikymmenessä ehtinyt löytää sujuvat uomansa.
– Me tarjoamme monipuolisia Sakkylle räätälöityjä palveluja, kertoo tekstiilipäällikkö Ulla Lappalainen. Logistisesti kokonaisuus on
vaativa, koska opiskelijoita ja henkilökuntaa on laajalti pitkin maakuntaa ja jo pelkästään Kuopiossa on monta tekstiilien haku- ja tuontipistettä; Presidentinkadun kampuksen lisäksi Pohjolankadulla, Sahakadulla ja Siikarannassa.
Syksyisin Sakupe pitää opiskelijoille aloitusstartin työvaatetuksesta. Työasussa on oltava hyvä tehdä töitä ja sen on oltava työturvallinen,
koska opiskelijat liikkuvat paljon työmailla.
– Teemme ompelimossamme kokoon tarvittavat muutokset, esimerkiksi lahkeiden lyhennykset. Iso- ja pienikokoisetkin saavat sopivan
työasun.
Sakupe kehittää ja uudistaa työasumallistojaan jatkuvasti, sillä tarpeet ja säädökset muuttuvat. Mallit ovat sertifioituja suojavaatteita eri
valmistajilta. Sakkyn toiveesta valikoimia on yhtenäistetty, koska monilla linjoilla tarpeet ovat samantyyppisiä. Erottuvuutta Sakky saa
niihin logollaan ja omilla värivalinnoillaan.
Myös koulutuksellista yhteistyötä tehdään. Sakky on järjestänyt sakupelaisille koulutuksia myynnistä, markkinoinnista ja johtamisesta,
sekä viimeksi tekstiilihuollon ammattitutkinnon kuudelle henkilölle. He suorittivat näyttötutkintonsa Sakupella.
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Kuva Tytti Mönkkönen

Lapset tungeksivat innoissaan, kun pääsivät pyykkirekan ohjaamoon.

Sakupe jakoi heijastinliivit lapsille
Sakupe Oy:n Siilinjärven toimipiste sijaitsee Harjamäellä, jossa on paljon yritystoimintaa entisen mielisairaalan alueella. Vilkkaalla ja kasvavalla seudulla on uusi alakoulu, yksi Suomen suurimmista päiväkodeista ja
kymmenittäin suojateitä asutusalueen läpi kulkevien teiden yli.
- Pesulan sijainti yli viidensadan lapsen koulu- ja päivähoitomatkan varrella korostaa vastuutamme turvallisuuden huomioimisessa, sanoo toimitusjohtaja Antti Tervo.
Sakupelaiset kävivät jakamassa Hamulan koulun ykkös- ja kakkosluokkalaisille keltaiset turvaliivit ja samalla keskustelivat lasten kanssa turvallisesta kulkemisesta liikenteessä. Turvaliivi auttaa havaitsemaan
pienen kulkijan esimerkiksi korkealta Sakupen pyykkiauton ohjaamosta. Lapset pääsivät itsekin testaamaan
näkyvyyttä kuorma-auton ratin takaa.
Ohessa koululaisten kirjoittama juttu paikallislehti Uutis-Jouseen.
Tytti Mönkkönen
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Tytti Mönkkönen, Pyykkimuijan blogi

Ekologisuudesta
pähkinä purtavaksi
Isolla pyykkituvalla, siis Sakupen pesulassa, ekologinen ajattelu ja ympäristöystävällisyys on itsestään selvää. Se on
arkinen toimintatapa. Löytyy sertifioidut ympäristöjärjestelmät, ekologiset pesuaineet, nestekaasulla toimivat koneet ja eettisesti valmistetut tuotteet. Kokonaisuus on mietitty ja hallittu,
se kestää aikaa ja kehittyy mukana.
Pienellä pyykkituvalla tämä kaikki ei olekaan niin itsestään
selvää. Havahduin tähän eräänä iltana lappaessani pyykkiä pesukoneeseen ja etsiessäni pesupalloa. Kyykkäsin pesuainepullo
kädessä etsien samalla pesupalloa ja joutsenmerkkiä. En tiedä
kumman katoaminen pyykkituvastani oli suurempi hämmästys. Olen vanhana partiolaisena pitänyt itseäni ympäristön
ystävänä ja ajattelevaisena näissä asioissa. Nyt oli ote selvästi
lipsunut.
Mietin kuinka olen viimeisimmän pesuaineen ostopäätöksen
tehnyt. Vaikuttimina ovat selvästi toimineet tuoksu, pesutulos,
riittoisuus ja todennäköisesti jokin ohittamaton tarjous. Ja todennäköisesti juuri tässä järjestyksessä. Mitä hyötyä on norpille
lahjoittamastani eurosta, jos pesen pyykkini millä sattuu? Ja todennäköisesti tämä pesuaine ei ole ainoa ei-niin-kestävä valinta, mitä kotoani löytyy. Valitettavasti.
Itsekritiikin vallassa soitin hippiyteen taipuvaiselle ystävälleni ja tiedustelin varovasti millä hän mahtaa pyykkinsä pestä.
Puhelimesta kuului naurua ja kysymys ”Kumpi meistä oli pesulassa töissä?” Niinpä. Valmistauduin ottamaan vastaan täyslaidallisen sättimistä ja selitin tilanteen. Sain mittavan selostuk-

sen erilaisista kotikäyttöön tarkoitetuista vaihtoehdoista, jotka
menevät ekologisuudessaan jo joutsenmerkkiä pidemmälle.
Viikkoa myöhemmin seison pienellä pyykkituvallani sädekehä pään yllä loistaen, pidellen pesupallon sijasta kädessäni
pähkinöitä. Aivan oikein, pähkinöitä. Nämä saippuamarjan hedelmät eivät ole syötäviä, vaan tuhansia vuosia niitä on käytetty
pesuaineena niiden sisältämän saponiinin vuoksi.
	Lasken epämääräisen näköisiä kikkareita puuvillaiseen pussiin. Ohjeen mukaan neljä puolikasta koneelliseen pitäisi riittää. Kuivana nämä ei tuoksu oikein miltään ja pesutulosta epäilen, suuresti. Varmuuden vuoksi laitan muutaman pähkinän
extraa pussiin ja kone töihin.
Kahden tunnin kuluttua avaan pyykkikonetta kuin lapsi
joululahjaa. Jännittää ihan älyttömästi. Vaatteet näyttävät puhtailta. Tarkastan pari tahraiseksi tietämääni vaatetta erityisen
hyvin ja tahrat näyttävät kadonneen. Vaatteet eivät tuoksu tai
tunnu sen erilaisemmilta kuin ennenkään. Tuumailen, ettei
tämä hullumpi kokeilu tainnut olla, vaikka kaipaankin tuoksua
puhtaaseen pyykkiin. Viimeisenä nostan pähkinäpussin narulle. Nämä kun kestävät jopa kolme pesukertaa, kunhan välillä
kuivattaa. Lopulta pähkinät voi hävittää biojätteen mukana.
Olen iloinen, että havahduin taas valvomaan ostopäätöksiäni
tarkemmin. Vaikken ehkä toista kertaa pähkinöitä pyykkituvalleni tilaa, tulee sieltä jatkossa joutsenmerkki ainakin löytymään. Niin ja pesupallokin löytyi uima-altaan pohjalta – kiitos
kissalleni.
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Sote siintää
strategiatyössä
Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa todetaan, että valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovittamisesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan julkisen
hallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Hallituksen ensisijaisena ratkaisuna on
toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille.
Tämän mukaisesti hallitus linjasi 5.4.2016 maakunnille siirrettäviä tehtäviä.
Maakuntien tehtävien perustana
on vuoden 2019 alusta selkeä työnjako
kunnan, maakunnan ja valtion välillä.
Työnjaossa maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta,
ympäristöterveydenhuollosta,
alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta
sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä maakunnalle
lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.

Tulevaa maakunta- ja sotelainsäädäntöä
valmistellaan ja alustavat lakiluonnokset
ovat lausuntokierroksella.
Servica tuottaa tällä hetkellä noin 700
ammattilaisen voimin sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluja sekä Kuopion
kaupungille että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille. Terveydenhuollon tukipalveluja ovat kaikki KYSille tuottamamme
palvelut: laitoshuolto, kiinteistöpalvelut,
potilasateriat, työpaikkaruokailu, välinehuolto, täyttöpalvelu, apuvälinehuolto,

sisälogistiikka ja keskusvaraston palvelut. Kuopion kaupungille Servica tuottaa
sote-tukipalveluja Harjulan sairaalalle,
palvelukeskuksille, apuvälinepalvelulle
ja terveysasemille.
Me servicalaiset haluamme tarjota Pohjois-Savon suurimman tukipalvelujen
tuottajan ammattiosaamisen myös tulevalle maakunnalle, joka vastaa 1.1.2019
alkaen sote-palvelujen järjestämisestä.

Servican strategiapäivityksen keskiössä
maakunta- ja soteuudistus:
miten järjestämme tukipalvelut
kustannustehokkaasti
Kuopion kaupungille ja
tulevalle sotelle?

Johtokunnan puheenjohtaja
näkee ympärillä muutospaineita
Kun sote- ja maakuntauudistuksen lisäksi
hankintalaki on uudistumassa, tapahtuu
Servican toimintaympäristössä paljon muutoksia. Muutokset vaativat niin omistajilta,
Servican johdolta kuin myös servicalaisilta
valmiutta viedä tarvittavia toimia eteenpäin. Monet asiat ovat vielä epäselviä ja lakimuutosten vaikutuksista voi vain vetää
valistuneita arvauksia. Paikoilleen ei voi
jäädä, vaikka tulevaisuuden muutokset eivät olekaan selviä. Olipa lopputulema mikä

tahansa, kehittämisen kaikilla tasoilla pitää
jatkua määrätietoisesti.
Käsittääkseni koko Suomessa ei toimi
toista sekä kaupungille, että sairaanhoitopiirille tukipalveluita tarjoavaa liikelaitoskuntayhtymää. Voisi sanoa, että täällä
ollaan oltu edelläkävijöitä tukipalvelujen
tuottamisen organisoinnissa. Siksi on tärkeää saada äänemme lainvalmistelussa
kuuluviin. On tärkeää myös, että Servica
voi jatkossakin tuottaa palveluita sote- ja
kuntapuolelle, mm. tehtyjen keittiöinvestointien takia. Olisi harmillista, jos Kuopion

kaupunki joutuisi tämän uudistuksen takia
investoimaan huomattavasti uusiin keittiötiloihin.
Tulevaisuudessa liikelaitoskuntayhtymänä
toimiminen ei ole mahdollista, koska toinen
Servican omistajista, eli sairaanhoitopiiri
lakkaa olemasta. Siksi Servicassa on omistajien tuella aloitettu selvittäminen liikelaitoskuntayhtymän muuttamisesta yhtiöksi.
Kun valmistelu on saatu vietyä loppuun, on
omistajien tehtävä tarpeelliset päätökset.
Siihen mennessä myös sote- ja maakuntauudistusten askelmerkkien pitäisi olla selvillä.
Teksti: Hannu Kananen, johtokunnan puheenjohtaja
Kuvat: Päivi Winter

Kuopiolainen
Servica tuottaa
>	Ruokapalvelut, laitos- ja
välinehuollon palvelut sekä
kiinteistö- ja logistiikkapalvelut

Hannu Kananen liputtaa
määrätietoisen kehittämisen
puolesta nyt ja tulevaisuudessa.

>	Omistajat Kuopion kaupunki ja
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
>	Henkilöstömäärä n. 1 230
> Vuoden 2016 liikevaihdoksi
arvioidaan n. 77 M€
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Teksti: Pirjo Tiihonen Kuva: Päivi Winter

Tuottajan
roolista
tilaajaksi
Servican ravitsemussuunnittelija Laura Rantalainen
siirtyi sairaanhoitopiirin ravitsemispäälliköksi. Tilaajan
näkökulmasta Servica kulkee hyvään suuntaan.
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Laura Rantalainen vaihtoi työpaikkaa Servicalta KYSin ravitsemuspäälliköksi, mutta
monet tutut työt jatkuvat. Näkökulma on
nyt vaan toinen. Hän vastaa Servican ruokapalvelujen tilaamisesta KYSin potilaille
sekä henkilökunnalle. Hän ehti olla Servican alkumetreillä mukana käynnistämässä
Ison-Bertan toimintaa ja luomassa koulujen, palvelutalojen ja henkilöstöravintoloiden ruokalistoja.
Uuden työn haasteita ovat meneillään
olevat KYSin osastojen toimintojen muutokset sekä Kaarisairaalan entistä nopeampi potilasvaihtuvuus. Uudistukset luovat
paineita potilaan ateriapäivän suunnitteluun. Monet, ennen erilliset yksiköt toimivat nyt yhdessä. Esimerkkinä on yhdistetty
lasten ja nuorten osasto, jossa pediatria, kirurgia-, infektioyksikkö ja plastiikkakirurgia toimivat nyt samassa yksikössä. Nykyisin potilaat myös viipyvät sairaalassa vain
päivän tai pari. Tuona aikana ruoan tulisi
olla maukasta, mutta myös yhteensopivaa
hoidon kanssa, olipa kyseessä synnyttävä
äiti tai vaikean vatsaongelman kanssa painiskeleva leikkauspotilas.
Haasteena
erityisruokavaliot
Rantalaisen kautta kulkevat ruokapalve-

luiden sopimusasiat. Hän tekee myös päivittäin yhteistyötä osastohenkilökunnan
kanssa ja neuvoo ja kouluttaa heitä käyttämään WebMysli -ohjelmaa. Ohjelmalla
tilataan potilaille oikeanlaista ruokaa.
WebMysli on yhteydessä KYSin potilastietojärjestelmään, ja sen laajassa valikoimassa on lähes 100 erilaista ruokavaliota.
Rantalaisen uudet tehtävät painottuvat
myös potilaiden ruokapalveluiden kehittämiseen. Moninaiset ruokavalioiden
yhdistelmät ovat nykyään yleisiä. Koska
potilailla on entistä useampia ruokarajoituksia, uusia erityisruokavalioita tarvitaan.
– Listalta löytyy silti 99 %:lle potilaista sopiva ruokavaihtoehto. Lisäksi erityisruokavalioitakin voi vielä räätälöidä
vaikkapa pehmeämmäksi tai rikastetuksi,
kertoo Rantalainen.
Servica kulkee hänestä oikealla tiellä. Hyvästä tahtotilasta kertoo se, että
toimintaa kehitetään jatkuvasti kannattavaksi, kustannustehokkaaksi ja henkilöstölle mielekkääksi. Esimerkkinä hän
mainitsee Puijon ja Harjulan sairaalan
logistiikan kehityshankkeen.
– Tilaajana olen tyytyväinen myös siihen, että esittämäni ideat otetaan Servicassa aina hyvin vastaan.

Servican ateriapalvelut KYSissä
• KYSin sairaaloiden (Puijon, Alavan, Julkulan ja Kaarisairaalan) osastoilla
on yhteensä 613 vuodepaikkaa.
• Vuonna 2015 osastoilla tarjottiin 760 000 ateriaa. Niistä 156 000 oli
aamupaloja, 173 000 lounaita ja 157 000 päivällistä. Muut ateriat olivat
välipaloja, päiväkahveja ja iltapaloja.
• Erityisruokavalioiden osuus aterioista vuonna 2016 on 60 %.
• KYS osti Servicalta ateriapalveluja 5,4 M€:lla vuonna 2015.
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Teksti: Pirjo Tiihonen

Sähköiset
ajopäiväkirjat
Servican autoihin
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Sähköinen ajopäiväkirja otetaan
syksyllä käyttöön kaikissa Servican
autoissa. Se korvaa paperisen ajopäiväkirjan. Uudistus helpottaa ja nopeuttaa kuljettajan sekä hallinnon
työtä, koska esimerkiksi ajojen manuaalinen kirjaaminen jää pois. Palvelujohtaja Jouni Poikkeuksen mukaan
kiinteistö- ja logistiikkapalveluiden
työnjohtajat näkevät sähköisen ajopäiväkirjan avulla kaikkien autojen
liikkeet reaaliaikaisesti.
– Voimme lähettää lähimpänä olevan auton hakemaan vaikkapa postiin
tulleen paketin ja toimittamaan sen
saajalle. On asiakkaan etu, että paketit
ovat ajoissa perillä. Näin parannamme palvelua, toteaa Poikkeus.
Koska nyt kyetään seuraamaan,
missä, milloin ja kuinka paljon au-

toilla ajetaan, saadaan tietoa, jonka
perusteella autot saadaan mahdollisimman hyvin käyttöön. Tietohallintopäällikkö Pasi Savolaisen mukaan
ratkaisu siis mahdollistaa kaluston
paremman käytettävyyden. Ajopäiväkirjasta kuljettaja näkee myös kilometrimäärän, jolloin auto on vietävä
huoltoon tai milloin se on katsastettava. Poikkeuksesta ajopäiväkirja tuo
yksin ajavalle turvallisuutta. Jos työntekijä ajaa vaikkapa pimeällä metsätiellä ojaan, eikä tiedä osoitetta,
ajopäiväkirjasta voi paikantaa auton
reitin. Se myös hillitsee ajamasta ylinopeutta.
– Tulevaisuudessa olisi hyvä saada
ajopäiväkirja myös paljon työajoja
ajavien työntekijöiden yksityisautoihin, toivoo Poikkeus.

Teksti: Pirjo Tiihonen Kuva: Päivi Winter

Servican uusi palvelujohtaja Jouni Poikkeus:

Teen kaikki työt, jotka annetaan
Jouni Poikkeus (53) on ollut Servican palvelujohtajana
kesäkuun alusta lähtien. Työn alkumetreillä miestä on viety
vauhdilla palaverista ja tutustumiskäynnistä toiseen. Tähän
mennessä hänelle on kertynyt noin viikon päivät tutustumiskäyntejä kuukaudessa. Työnkuvaan kuuluu vastata Servican
kiinteistö- ja logistiikkapalveluista. Hän on muun muassa päivittänyt sopimuksia asiakkaiden, eli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Kuopion kaupungin kanssa.
– Selvitän, ovatko asiakkaat olleet tyytyväisiä Servican palveluun ja onko heille tullut uusia palvelutarpeita. Olen tutustunut
myös Kuopion laajaan maakuntaan ja käynyt Juankoskella. Yksi
tärkeimmistä tehtävistäni on selvittää ja huolehtia siitä, että resurssit kohdennetaan oikein niin, että sekä työntekijämme että
asiakkaamme ovat tyytyväisiä, hän kertoo.
Poikkeuksella on pitkä kokemus kiinteistöalalta. Hän oli
ennen Kuopioon tuloaan 10 vuotta Helsingin yliopiston Tila-
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ja kiinteistökeskuksessa huoltopäällikkönä. Sitä ennen hän
oli Computecilla aluepäällikkönä kiinteistöjen IT-ratkaisujen
myynnissä. Poikkeus on toiminut myös sähkö- ja ilmastointiurakoitsijana. Erilaiset talotekniikan ja rakennusautomaation
toteutushankkeet ovat Poikkeukselle tuttuja. Uutta haastetta
työhön taas tuo KYSin sairaalamaailman, esimerkiksi välinehuollon erityistekniikka.
Hänen vaimonsa Tarja Poikkeus on lähtöisin Pielavedeltä.
Sieltä pariskunta osti vanhan metsätilan kodikseen. Vaimo
työskentelee KYSillä. Poikkeuksen vapaa-aika kuluu tiiviisti metsätilan hoidossa ja iäkkään hirsitalon remontissa. Hän
nauttii myös siitä, kun pääsee puuhaamaan puutarhassa. Saksanpaimenkoirat Rico ja Fobba sekä Porkkana-kissa vaativat
nekin oman huomionsa, varsinkin kun jo 18-vuotias kattivanhus on nostettava arvokkaasti pöydälle syömään murkinansa.
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Kuva: Päivi Winter

Esikoululaisten
ita.
asiakaspalautte

Risuista ja ruusuista

rakentuu asiakastyytyväisyys
Teksti: Jaana Jaroma Kuva: Päivi Winter

Servicassa kerätään asiakaspalautetta
monella eri kanavalla ja organisaation
tasolla. Eniten palautetta saadaan sähköisen lomakkeen kautta, joka on saatavissa Servican verkkosivuilta sekä
kaupungin ja sairaanhoitopiirin introjen kautta. Toimipaikoissa ja osastoilla
on myös paperisia palautelomakkeita
kirjoitettua palautetta varten. Suorassa asiakaskontaktissa, sähköpostilla tai
paperilomakkeella saadut palautteet
kirjataan kaikki samaan järjestelmään
raportoitavaksi palvelualueille ja johtoryhmälle kuukausittain. Palautteiden
määrä on pysynyt aika vakiona, kuukausittain niitä saadaan keskimäärin
60-70 kpl (vuonna 2015 palautteita tuli
yhteensä 839 kpl). Tänä vuonna 70 %
palautteen antajista oli jättänyt omat
yhteystietonsa eli halusi vastauksen palautteeseensa.
Servican tilaaja-asiakkailta sekä ruokapalvelun käyttäjäasiakkailta kysytään
tyytyväisyyttä kerran vuodessa toteutetuilla kyselyillä.
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Asiakastyytyväisyys jatkoi
positiivista kehittymistään
Keväällä toteutetun kyselyn kokonaistuloksessa tilaajatyytyväisyys kasvoi
kaikilla osa-alueilla ja yrityskuva parani
kaikissa palveluissamme. Eniten kehittyivät viestintä ja Servican yrityskuva. Logistiikkapalvelu sai palveluistamme parhaimman arvosanan ja eniten positiivista
kehittymistä oli tapahtunut kaupungin
kiinteistöpalveluissa ja sairaanhoitopiirin
ruokapalveluissa. Kehitettävääkin toki
löytyi ja siksihän näitä kyselyjä tehdään.
Kyselyillä kerätään myös palautetta
ruokapalvelun käyttäjäasiakkailta. Erityisen ihanaa oli lukea esikoululaisten
palautetta ja ajatuksia ruoasta. Heidän
vastauksissaan oli runsaasti kiitoksia ja
ruokatoiveita. Avoimissa palautteissa
makaronilaatikko kohosi ylivoimaiseksi
suosikiksi. Koululaisten antama arvosana
tippui hiukan viime vuodesta. Erityisesti
lukiolaisten kriittisyys ruokaa kohtaan
lisääntyi. Henkilöstöruokailijoiden tyytyväisyys oli lähes samalla tasolla kuin

viime vuonna. Eniten kehitettävää löytyy
ruoan laadusta, kun taas palvelun laatu
parani entisestään. Myös kaupungin palvelutalojen asukkaiden kyselyssä saimme
ideoita palvelun kehittämiseksi sekä runsaasti tietoa maistuvista ruoista.
Tämän vuoden kyselyjen perusteella
otimme koko Servican yhteiseksi teemaksi ”panostamme palvelujemme laatuun ja
sen kehittämiseen”. Tämä tarkoittaa eri
palveluissamme hiukan eri asioita. Esimerkiksi ruokapalveluissa olemme jo järjestäneet koululaisille toiveruokapäivän
ja panostaneet tuotekehitykseen.
Aika mennä eteenpäin
ja kehittää uutta
Olemme käyttäneet tätä samaa menetelmää asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi Servican perustamisesta lähtien ja
osittain, aika on jo ajanut ohi joidenkin
asiakokonaisuuksien. Olemme jo aloittaneet kehittämään nykyistä toimintatapaamme ja ensi vuonna on tarkoitus
toteuttaa kyselyt uudella tavalla.

Vireyttä syksyyn
–juhla Iso-Valkeisella
Teksti Anne Vattulainen ja Kirsi Happonen

Suuri joukko servicalaisia kokoontui perjantaina 16.9. hotelli Iso-Valkeiselle viettämään jo perinteeksi tullutta Servican syysjuhlaa. Tänä vuonna juhlittiin hyvinvointi-teemalla, joka näkyi sekä ohjelmassa että tarjoiluissa. Työhyvinvoinnista oli puhumassa tietokirjailija Jaakko Heinimäki, jonka esille tuomista ajatuksista
varmasti jokainen sai oivalluksia omaan työhönsä ja hyvinvointiinsa liittyen.
Edellisvuoden mukaisesti tänäkin syksynä palkittiin servicalaisia hyviä työkavereita, joiden valintaan kaikilla oli mahdollisuus vaikuttaa äänestämällä omia suosikkejaan. Tällä kertaa palkittiin laitoshuoltaja Päivi
Lyytikäinen, alue-esimies Mirja Räsänen ja laitoshuoltaja Merja Miettinen. Heitä kuvailtiin muun muassa
ystävällisiksi, osaaviksi, iloisiksi, yhteistyökykyisiksi ja luotettaviksi työkavereiksi.
Tunnettu tosiasiahan on, että nauru pidentää ikää ja varmasti lisää myös hyvinvointia. Naurua ja iloista mieltä oli Iso-Valkeisen ilmassa jo ihan omasta takaa, mutta asian varmisti vielä Halavatun pappojen Täävellinen
rokkenroll -elämys vaella vertoo -sou, joka irrotti naurunkannat suorastaan täävellisesti! Papat esiintyivät
kahteen otteeseen illan aikana ja saivat menollaan juhlakansan nauramaan vedet silmissä.
Illan mittaan nautittiin buffetateria ja maisteltiin mm. voimajuomia, joita meille oli varta vasten tehty. Vaihdettiin kuulumisia tuttujen työkavereiden kanssa ja toivottavasti myös tutustuttiin uusiin, ei niin tuttuihin,
servicalaisiin. Loppuillasta jorattiin tanssilattialla Dj. Niten soittaman musiikin tahdissa. Kyllä tästä juhlaillasta sai mojovan annoksen vireyttä pimenevään syksyyn!
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Talous- ja palkkahallinnon prosessit uudistuvat

robotiikalla
Ohjelmistorobotiikka ja sen hyödyntämien on yleistymässä voimakkaasti,
ja talous- ja palkkahallinnossa on paljon prosesseja, joiden kehittämisessä
ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää. Ohjelmistorobotti käyttää
tietojärjestelmiä samoin kuin normaali käyttäjä.

Robotti voi esimerkiksi syöttää tietoja järjestelmiin ja hakea tietoja järjestelmistä,
muodostaa raportteja tai yhdistellä tietoa
eri tietojärjestelmien välillä kuten ihminenkin tietojärjestelmän käyttäjänä tekisi.
Ohjelmistorobotit käyttävät tietojärjestelmiä normaalin käyttöliittymän kautta,
joten ohjelmistorobottien määrittelyä ei
yleensä kutsutakaan ohjelmoinniksi vaan
virtuaalisen työntekijän kouluttamiseksi. Koska robotin opettaminen ei muuta
muiden järjestelmien toimintaa, on robotin opettaminen ja testaaminen myös
merkittävästi helpompaa ja nopeampaa
verrattuna perinteiseen tietojärjestelmäkehitykseen. On esitetty ajatuksia, että
tulevaisuudessa digityöntekijä on tiiminjäsen, jolle koulutetaan ihmisen toiminta
halutussa prosessissa tai tehtävässä. Voi
olla niinkin, että tulevaisuudessa kaikista
tiimeistä löytyy digityöntekijä.
	Digityöntekijät ovat vahvimmillaan
rutiiniluontoisissa, selkeästi määriteltävissä tehtävissä. Robotiikan käyttöönotto
muuttaa työntekijöiden toimenkuvia ja
voi esimerkiksi tarkoittaa lisäresursointia
asiakaspalveluun. Kun digityöntekijät
yleistyvät, jää ihmisten tehtäväksi asiantuntijatehtäviä, harkintaa ja suunnittelua
vaativia tehtäviä ja asiakaspalvelua. Uutena tehtäväalueena tulee olemaan virtuaalisten työntekijöiden kouluttaminen.
Kuusi kuntien omistamaa talous- ja hen-
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kilöstöhallinnon palvelukeskusta yhdistää voimansa uudessa, ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia pilotoivassa
hankkeessa. Kuopion seudun Kuhilas Oy,
Etelä-Karjalassa palveleva Saita Oy, Pohjois-Suomessa toimiva Monetra Oy, Päijät-Hämeen Calpro Oy ja valtakunnalliset
KuntaPro Oy ja Kunnan Taitoa Oy tutkivat Fasilica Oy:n konsultoimassa hankkeessa talous- ja palkanlaskentaprosessien
robotisointimahdollisuuksia ja selvittävät
yhteistyömalleja robottien hankintaan ja
tuotantokäyttöön. Hankkeen tavoitteena
on, että hankkeen osallistujat saavat benchmark-tietoa omiin prosessikehityshankkeisiinsa ja voivat joko yhdessä tai erikseen
pilotoida mallinnettuja robotisointikohteita. Lisäksi osallistujilla on hankkeen jälkeen eväät joko yksin tai yhdessä käynnistää ohjelmistorobottien hankintaprosessi.
Palvelukeskuksille hanke on iso askel
digitalisoinnin ja tuottavuuskehityksen
edistämiseksi sekä todellinen voimannäyte palvelukeskusten kyvystä uudistaa
yhteistyöllä alan toimintamalleja. Yhtiöt
ovat yhtä mieltä siitä, että ihmistyö ja
digitaalinen työvoima muodostavat yhdistelmän, jonka avulla pystytään vastaamaan nykyistäkin paremmin asiakkaiden
tarpeisiin. Palvelukeskusten edustajien
odotukset hankkeen tuloksista ovat korkealla: ”Olemme nyt kiistatta edelläkävijäroolissa ja uskomme toimivamme

rohkaisevana esimerkkinä siinä, mitä digitalisaatio tarkoittaa käytännössä.”
”Palvelukeskusten yhteishanke on laajuudeltaan ja laadultaan ensimmäinen ja
myös suurin julkisen sektorin ja kuntasektorin digitalisaatiota selvittävä ja edistävä
yhteishanke”, kertoo Fasilican partneri
Olli Ainasvuori. ” Ohjelmistorobotiikka
tuo aivan uudenlaisia tehostusmahdollisuuksia talous- ja henkilöstöhallinnon
palveluprosesseihin perinteiseen automaatioon verrattuna erittäin kustannustehokkaalla tavalla. Ohjelmistorobotiikalla on myös mahdollista yhdenmukaistaa
toimintoja perinteisiä järjestelmämuutoksia nopeammin ja edullisemmin. ” On
upeaa, että saamme olla mukana tukemassa palvelukeskuksia tässä erittäin merkittävässä, tuottavuusloikkaan tähtäävässä
uudistushankkeessa”, toteaa Fasilican toimitusjohtaja Tiia Mäkiranta-Säisä.
”Uskomme, että hankkeen hyödyt realisoituvat toimijoille nopeasti, ja sitä kautta
kuntasektori saa kokemustietoa uudenlaisten toimintamallien hyödyntämisestä
talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa.”
Mukana olevien kuuden palvelukeskuksen yhteenlaskettu liikevaihto on yli
124 M€ ja niiden palveluksessa työskentelee lähes 1100 henkilöä. Yhtiöt käsittelevät vuodessa 6 miljoonaa myyntilaskua,
3 miljoonaa ostolaskua ja 2,5 miljoonaa
palkkalaskelmaa.
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”Illan edetessä jazz vaihtui suomalaiseen rokkiin.”

Teksti: Minna Akiola

Kuvat: Teemu Wilander

Kuhilaan näyttävät

kymmenvuotisjuhlallisuudet
Kuhilaan pitkää historiaa juhlistettiin kutsuvieraiden ja henkilökunnan voimin.
Jazz soi ja italialainen ruoka tuoksui, kun
Kuhilas Oy juhlisti 10-vuotiasta taivaltaan
kutsuvierasjuhlassa Kuopion kaupungin
Minna-näyttämön lämpiössä elokuun
lopussa. Musiikista vastasi Tanssiyhtye
Siberia Kuopion konservatoriolta.
– Illan edetessä jazz vaihtui suomalaiseen
rokkiin, Kuhilaan toimitusjohtaja Riitta
Hautaniemi kertoo.
Syyskuussa teatterikauden alettua Kuhilas järjesti vielä toisetkin juhlat, sillä
kertaa henkilökunnalle. Niissä tunnelmaa loi pianomusiikki ja illan huipensi
pukuloistoa ja akrobatiaa sisältänyt Annie
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Mestariampuja -musikaali.
– Yleensä Kuhilaan virkistyspäivät järjestää talon oma huvitoimikunta, mutta 10-vuotisjuhlat johto halusi järjestää
kiitoksena henkilökunnalle, jotta kaikki
pääsivät valmiiseen pöytään, Hautaniemi
toteaa.
Tuokiokuvia menneisyydestä
ja kepeää yhdessäoloa
Taidegraafikko ja taiteilija Lauri Ahlgrénin abstrakti secco Minna-näyttämön
lämpiön seinällä loi arvokkaan estradin
Kuhilaan kymmenvuotisjuhlallisuuksille.

Kutsuvierastilaisuuden juonsi Kuopion
kaupunginteatterin johtaja Pekka Laasonen. Hän sai kunnian kutsua juhlapuhetta
pitämään Servican henkilöstöpäällikkö
Sakari Elorannan.
Eloranta vastasi Kuhilaan perustamisprosessista kymmenen vuotta sitten.
Juhlapuheessaan hän kertoi projektin
vaiheista sekä muutamia henkilökohtaisia tuokiokuvia niiltä ajoita, kuten oman
tutustumisensa etanoiden syöntiin Kuhilaan perustamisen myötä. Jääköön
lukijoille arvoitukseksi millainen tarina
etanoiden syömisen taustalle kätkeytyy.

Kuhilaan toimitusjohtaja Riitta Hautaniemi toivoi molemmilta juhlilta mukavaa,
kepeää yhdessäoloa, jota musiikki, tila ja
ruoka tukisivat.
– Paikaksi valikoitui hiljattain remontoidun Kuopion kaupunginteatterin Minna-lämpiö. Osuvasti lämpiön ikkunoiden
takaa avautuu näkymä Kuhilaan toimitalolle.
Konkareita ja untuvikkoja
Kuhilaan henkilökuntajuhlassa pyydettiin kaikkia niitä henkilöitä nousemaan
seisomaan, jotka ovat olleet talossa sen

perustamisesta lähtien. Yksi seisomaan
nousseista oli palkka-asiain esimies Tarja
Hämäläinen.
– Kuhilas on hyvä työpaikka! Työkaverit
ovat mukavia, ja täällä puhalletaan yhteen
hiileen. Osalla on pitkä yhteinen historia, koska olemme monien kanssa tulleet
Kuhilaaseen samaan aikaan kaupungin
palveluksesta.
– Historian saatossa Kuhilaassa ovat muuttuneet lähinnä tiimijaot organisaatiomuutoksen myötä, muita suuria muutoksia ei
ole ollut. Tuolloin Kuopion kaupungin ja
muiden asiakkaiden töitä hoitavat tiimit

jaettiin omiksi yksiköikseen.
Hämäläisen lisäksi juhlissa nousi penkeiltään noin kolmekymmentä muuta
alkuperäistä kuhilaslaista. Kuhilaan koko
henkilöstöön mahtuu kuitenkin melkein
saman verran uusia tulokkaita. Yksi heistä
on elokuussa työnsä aloittanut controller
Anu Hakkarainen. Pesti onkin kuin hänelle räätälöity, koska controlleria Kuhilaassa ei ole aiemmin ollut. Hakkaraisen
työnkuvaan kuuluu Kuhilaan ydinprosessien kuvaaminen ja kehittäminen.
– Mielenkiintoinen tehtävä, mielenkiintoisella alalla ja Kuhilas työyhteisönä vai-
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kuttaa mukavalta, Hakkarainen toteaa.
Aivan tuore talous- ja henkilöstöhallinnon alalla Hakkarainen ei ole, hän on toiminut rahoitusalan tehtävissä Kuopiossa
yli kymmenen vuotta.
– Koko ala kokee muutoksia parhaillaan.
Sote-uudistus ja robotisaatio tulevat varmasti näyttelemään jonkinlaista roolia
tulevaisuudessa.
Hämäläinen on samaa mieltä, että uusien
järjestelmien ja automatisointien suhteen
työnkuva elää murrosvaihetta. Ennen oli
paljon naputeltavaa materiaalia, nykyään

enemmän tarkistustyötä.
Lue lisää miten digitalisaatio vaikuttaa
Kuhilaan ja muiden tukipalveluyhtiöiden
toimintaan sivulta 6.
Virkistystoimintaa
myös arjen keskellä
– Hienoa, että yritys juhlii näin näyttävästi
koko henkilöstön voimin. Uutena työntekijänä oli mukava päästä tutustumaan ihmisiin työn ulkopuolella, Hakkarainen toteaa.
Hämäläisen mielestäkin juhlat olivat oikein onnistuneet.

– Meillä Kuhilaassa on panostettu juhlallisuuksiin, vietämme joka vuosi pikkujouluja ja kevätkarkeloita. On ollut ulkoilutapahtumia hyvine syömisineen, risteilyjä
ja kulttuuria. Vähintään kahdesti vuodessa on jokin virkistystapahtuma.
Toimitusjohtaja Hautaniemi piti molempia tämän syksyn juhlia onnistuneina,
tilaisuudet sopivat Kuhilaan luonteeseen
loistavasti ja tarjoilut olivat maukkaita.
– Yllättävän paljon juhlissa on järjestettävää, mutta kyllä se myös palkitsee, kun
näkee vieraiden viihtyvän.

"Kepeää yhdessäoloa, jota musiikki,
tila ja ruoka tukivat."
Kuhilaan rahalahjoitusta oli todistamassa myös toimitusjohtaja Hautaniemen Jerri-koira.

Kuhilas tuki syöpäsairaiden
lasten ja nuorten perheitä
Kuhilas Oy ohjasi 10-vuotisjuhliensa huomionosoitukset
Juho-Pekka Salorannan muistorahastolle.
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry juhlisti
samana päivänä syöpäjärjestöjen 80-vuotiasta taivalta kun Kuhilas Oy juhlisti
omaa historiaansa. Siitä virisi idea, että
Kuhilaan juhlien kutsuvieraat voisivat
lahjojen sijasta osoittaa hyväntahtoisuutensa jollekin syöpäyhdistyksen avustuskohteelle.
– Olen mukana Kuopion Huomenklubin Rotaryklubissa, joka on aikaisemmin
tukenut Juho-Pekka Salorannan muistorahastoa. Rahaston toiminnan tarkoituksena on auttaa syöpään sairastuneita
lapsia, nuoria ja heidän perheitään. Se
tuntui hyvältä kohteelta myös Kuhilaan
lahjoituksen osalta, toimitusjohtaja Riitta
Hautaniemi kertoo.
Avustuskohde vaikuttaa olleen myös
kutsuvierasjoukon mieleen, rahaa kertyi
1 762 euroa. Hautaniemi luovutti summan Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen
järjestämän Roosa nauha -tapahtuman
yhteydessä rahaston perustajalle, Pekka
Salorannalle, jonka poika Juho-Pekka
kuoli leukemiaan 2-vuotiaana.
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– Pohjois-Savon alueella ja lähimaakunnissa veri- ja syöpätauteihin sairastuu useita
lapsia ja nuoria vuosittain. Sairaalaan joutuvalle lapselle vanhempien läsnäolo on
tärkeää. Tämän mahdollistamiseksi kaukana asuvien perheiden vanhempien on
mahdollista yöpyä rahaston omistamassa
asuntolassa Kuopiossa. Asuntolan ylläpito
on tärkein kaikista avustuskohteistamme,
Saloranta kertoo.
– Majoituskulujen lisäksi Juho-Pekka Salorannan muistorahasto korvaa sairastuneiden lasten ja nuorten perheille ne
kulut, joita yhteiskunta ei korvaa, kuten
lääkkeiden omavastuuosuudet ja osan
poliklinikkakuluista ja sairaalan hoitomaksuista. Olemme osallisena kaikkien
niiden kulujen kattamisessa, jotka Kelakin hyväksyy. Korvaamme lisäksi osittain
ne matkakulut, kun vanhemmat käyvät
katsomassa lastaan.
Saloranta harmittelee, että yritysten tekemät rahalahjoitukset eivät ole enää niin
säännöllisiä kuin aiemmin. Kuhilaan tekemä lahjoitus on tämän vuoden ensim-

mäinen yrityksen tekemä lahjoitus.
– Lahjoitus on äärimmäisen tärkeä. Siinä
on myös se hyvä puoli, että taustalla on
jatkumo, kun Rotaryklubin viimevuotinen lahjoitus poiki myös Kuhilaan lahjoituksen. Kertalahjoitukset ovat totta kai
tärkeitä, mutta jos lahjoittamisesta saa
toistuvaa, niin aina parempi. Kohteliaana muistutuksena esitänkin, että tämä on
yksi hyvä tapa juhlistaa yritysten merkkipäiviä, joulua tai muita tapahtumia, Saloranta toteaa.
– Pienenä kevennyksenä mainittakoon,
että ehkä Kuhilaan lahjoituksesta ei kuitenkaan millään enää saa yhtä toistuvaa
kuin se aikanaan oli. He kun maksoivat
minulle palkan toimiessani kaupungin
palveluksessa lääkärinä.
Lisätietoja Juho-Pekka Salorannan
muistorahastosta:
www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/
avustukset-ja-apurahat/
lapsisyopapotilaat/
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NOVIn toteuttaminen kahdesti vuodessa on ollut antoisa seikkailu, mutta rehellisyyden
nimissä myös melkoinen ponnistus toimituskunnalle, joka on tehnyt lehteä täysin omien
toimiensa ohessa. Vaikka monenlaista viestintäalan osaamista porukasta löytyykin, olisi
lopputulos ollut huomattavasti vaatimattomampi ilman ammattitoimittajien, kuvaajien
ja graafikoiden panosta.

IS-HankInta Oy | IStekkI Oy | kuHIlaS Oy | Sakupe Oy | SeRVICa | kumppanI- ja aSIakaSleHtI

kumppani- ja
asiakaslehti

kumppani- ja
asiakaslehti

Freelance-toimittajia ja valokuvaajia on etsitty kyselemällä suosituksia tutuilta tiedottajilta ja sanomalehtitoimittajilta, joilta saatujen vinkkien perusteella löytyikin suoranaisia
kultakimpaleita. Matkan varrella myös ostajaosaaminen on kehittynyt: vaikka parhaat
ammattilaiset osaavat lähestulkoon lukea ajatuksia, kannattaa todellakin panostaa briiffaukseen. Sitä saa mitä tilaa.
Minna Heikka
IS-Hankinta
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TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ 06 >> MIELELLÄÄN MUKANA MUUTOKSESSA 08 >> MISSÄ LAATU ASUSTAA JULKISISSA
HANKINNOISSA? 14 >> YHTEISIÄ dIgITAALISIA RATKAISUJA TERVEYdENHUOLLON JA KUNTIEN TOIMINTAAN 20 >>
”TÄÄLLÄ ON HYVÄ dRAIVI” 28 >> SAKUPE KEHITTI SAIRAALOILLE UUdET POTILASVAATTEET 36

Kiitos lukijoille ja rauhallista joulun odotusta
(kun tänä vuonnakaan ei tule sitä kiirettä)!

16

kaarre on
lounasravintoloiden
lippulaiva 24
tavoitteena maailman paras terveydenhuoltojärjestelmä 04 >> is-hankinnan
perhe kasvaa 12 >> sakupe laajenee siilinjärvellä 16 >> maanigan kunnasta siirtyy
kuntaliitoksen myötä henkilöstöä myös servicaan 24 >> istekin runkoverkko
sote-toiminnan alustana 30 >> heini ja saara saivat unelmatyön kuhilaalta 42

Ulla Lappalainen
Sakupe

Kun aloitimme Novin julkaisemisen, mietimme
kovasti juttuaiheita Servicassa ja yhdessä toimituskunnan kanssa. Mikä on ajankohtaista, kiinnostavaa ja mitä lukijat haluaisivat meistä tietää?
Toivon kovasti, että olemme tähän pystyneet
vastaamaan. Juttuaiheista meillä ei ole ollut enää
pulaa, kiitos siitä aktiiviselle henkilöstöllemme,
jolta on saatu ideoita enemmän kuin niitä on pystytty julkaisemaan. Käännämme nyt uuden sivun
ja palaamme asiaan.

kumppani- ja
asiakaslehti
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TIETOTURVAN
11 KÄSKYÄ

NOVI-lehdelle
NOVIn eri numeroissa olemme tuoneet
esille, miten palveluntuottajina olemme
laajasti mukana alueen ajankohtaisissa
hankkeissa ja toiminnoissa. Tuotamme
palveluja eri yrityksille sekä suoraan tai
välillisesti myös kuntalaisille. Olemme
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siis mukana vaikuttamassa monien jokapäiväisen arjen sujumiseen. Monipuoliset
artikkelit toiminnastamme ovat edelleen
luettavissa sähköisistä lehdistä, joihin voit
tutustua yritysten www-sivuilta.
Lehden toimittamisessa ovat olleet aktiivisesti mukana IS-Hankinnan tiedottaja
ja hankinta-asiamies Minna Heikka, Istekin viestintäpäällikkö Arja Kokkonen,
Kuhilaan toimitusjohtaja Riitta Hautaniemi, Sakupen toimistosihteeri Tytti
Mönkkönen ja tekstiilipalvelupäällikkö
Ulla Lappalainen, Servican johdon sih-
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teeri Päivi Winter, lukuisa joukko yritystemme henkilöstöä, asiakkaitamme sekä
media-alan asiantuntijoita.
Toimituskunta kiittää teitä kaikkia. Oli
hienoa tehdä yhdessä toimintaamme tutuksi.
Arja Kokkonen, NOVIn päätoimittaja
Istekki

Blogi -tekstien kirjoittaminen on luovaa,
sillä niissä näkyy aina kirjoittajan persoonallisuus. Lähestulkoon mistä aiheesta
vain voi kirjoittaa. Kirjoituksen näkökulman määrittää onko kirjoittajalla aiheesta
kokemusta, mielipide tai vain halu ihmetellä aihetta.
Kirjoittaa blogia sitten nettiin tai lehteen,
on hyvä pitää teksti tarpeeksi selkeänä ja
lyhyenä. Hyvä blogikirjoitus on viihdyttävä lukea, ja siinä on sanoma, joka herättää
keskustelua.

On aika sanoA hyvästit
NOVI -kumppani- ja asiakaslehteämme
on julkaistu neljä vuotta. Tämä on lajissaan kahdeksas ja viimeinen numero.
Jatkossa lehdessä mukana olleet yritykset
jatkavat viestintäänsä omissa digitaalisissa medioissaan. Kehitys kehittyy ja me sen
mukana!

Novin työstäminen on ollut hyvin mielenkiintoista ja lehden teon vastuuhenkilömme ovat saaneet uusia kokemuksia asiakaslehden tekoprosessista. Juttujen teossa on
ollut mukana media-alan asiantuntijoita.

kuhilas kehittää toimintatapoja yhdessä asiakkaiden kanssa 06 >> sakupe laajentuu
keski-suomeen 16 >> servican uusi toimitusjohtaja siirtyi hämeenlinnasta osaavan porukan
johtoon 24 >> is-hankinnan asiakkaat saavat uuden sopimushallinnan työkalun 31 >>
istekki siirtää katseet julkisen sektorin toiminnan raportoinnista tulevaisuuteen 37
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VIIsI ammattIlaIsta VahVassa yhteIstyössä 06 >> IstekkI - tukIpalVelua Ict-hankIntoIhIn 16 >>

>> VeRIpuSSIn elInkaaRI 16 >> kIRjanpIdOn läHteIllä: OStOlaSkujen käSIttely 30 >>

02/2014

VIISI ammattIlaISta VaHVaSSa yHteIStyöSSä 06 >> kOkOnaISValtaISet HankIntapalVelut 10
aSIakaSpalVeluSSa VaStaa aIna IHmInen – eI kOne 36 >> äIdInmaItO pelaStaa pIenIä 44

Sakupessa olemme olleet tyytyväisiä Novilehteen ja olemme siinä saaneet kertoa
asiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneillemme ajankohtaisia ja tulevia asioita. Olemme myös tehneet juttujen avulla
Sakupea tunnetuksi eri osa-alueilla, mm.
korkean hygienisyyden osalta.

Novi-lehden alkuaikoina halusimme kertoa Kuhilaasta ja toiminnastamme ja aika pian otimme mukaan jutut asiakkaistamme ja yhteistyöstämme. Seuraavaksi olivat vuorossa työntekijöidemme blogit, joissa kerrottiin mitä Kuhilaan eri tiimeissä
tehdään. Tavoitteena on ollut tehdä asiapitoisten juttujen ohella kevyempiä tarinoita, joissa luodaan myös henkilökuvaa haastatelluista ihmisistä. Juttujen kuvitukseen olemme panostaneet
paljon, koska kuvilla voidaan herättää lukijoiden mielenkiintoa ja myös kertoa asioita.
Lehden tekeminen on ollut uusi kokemus, se on opettanut ja
antanut paljon.
Riitta Hautaniemi
Kuhilas Oy

Aiheita pesulaympäristöstä löytyi helposti.
Blogin teemoissa modernin laitospesulan
ja kotoisen pyykkituvan arki nivoutui yhteen, jolloin aiheet tulivat lähemmäksi lukijaa. Teksteissä suosin tarinallista sävyä,
sillä useimmat meistä rakastavat tarinoita,
ja niiden kertomiseen blogit soveltuvat hyvin.
Tytti Mönkkönen
Sakupe

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

