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Hallituksen puheenjohtajan mietteitä
uuden hallituskauden alussa

Yhtiömme nykyinen hallitus aloitti lokakuussa 2021. Mikko Hannola ja 
Kirsi Koivuniemi jatkavat hallitustyöskentelyä edelliseltä kaudelta, uu-
sina mukaan tulivat Leevi Karisalmi ja Juha-Matti Rintala, sekä puheen-
johtajaksi allekirjoittanut.

Olemme ensi töiksemme tutustuneet Servin talouteen ja tehtävään 
365 – Asiakkaidemme terveyden ja hyvinvoinnin parhaaksi. Tilaaja-asi-
akkaita meillä ovat organisaatiot, jotka tarvitsevat ruoka-, puhtaus- ja 
ravitsemusterapeutin palveluita oman toimintansa tueksi. Palvelumme 
näkyvät monella tavalla osana kaupungin ja Tays Sastamalan palveluita 
ja toimintaa niin tiloissa, kuin lautasella ja osana päiväkotilapsen ja kou-
lulaisen sekä potilaan ja ikäihmisen hyvinvointia. Yhtiöllä on koko Servin 
toiminnan kattava sertifikaatti toiminnan laadun ja jatkuvan parantami-
sen arvioimiseksi.

Yhtiön strategian päivitys on loppusuoralla ja hallitus on hyväksynyt 
sisäisen valvonnan suunnitelman varmistamaan, että hyvä johtamis- ja 
hallintotapa toteutuu yhtiön toiminnassa. Liiketoiminnallisten riskien 
arviointiin on keskitytty erityisesti. Ensi vuonna eskaloituu sote- ja maa-
kuntauudistuksen vaikutus Pirkanmaan hyvinvointialueen tarvitsemien 
ruoka- ja puhtauspalveluiden hankintoihin. Siihen liittyvät myös han-
kintalain säätely ja yhtiöittämisvelvollisuuden soveltaminen. Meidän on 
kyettävä tarvittaessa tekemään omistajapoliittisia ja strategisia linjauk-
sia turvaamaan paikallisesti laadukkaat palvelut. 

Maailma on ollut poikkeuksellisessa tilanteessa yli kahden vuoden ajan 
covid19-pandemian vuoksi. Se on edelleen riski jatkuessaan: mahdol-
lisia rajoituksia ja myynnin menetyksiä, henkilöstövajetta ja kasvavia 
sijaiskuluja. Myös omistajien toimilla voi olla suoraan vaikutusta yhtiön

Servin hallituk-
sen puheen-
johtaja Ulla 
Yli-Hongisto



Puhtaasti hyvää - Servin asiakkaille 2/2022

liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Helmikuussa 2022 maailmanpoliittinen tilanne muuttui radikaalisti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Suomi jätti 
Nato-hakemuksen ja sen ratifi ointiprosessia odotellessa talouden ennustettavuus vaikeutuu ja maamme kriisivalmiutta nostetaan. Energian hinta, 
logistiikka- ja raaka-ainekustannukset ovat alkaneet  rajusti nousta. Talouden tasapainottamisohjelma on laadittu ja sen toteutumista seurataan.  

Servi toimii hyvin asiakaslähtöisesti: asiakkaita kuunnellaan ja asiakastyytyväisyystietoja hyödynnetään palvelujen parantamiseksi. Servi käyttää 
innovatiivisia ja nykyaikaisia johtamismenetelmiä. Palvelusopimuksia ja -konsepteja uudistetaan ja henkilöstö kouluttautuu ja ottaa käyttöön 
tietoa uusista menetelmistä ja käytänteistä aktiivisesti. Työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, että prosessit on hiottu 
selkeiksi - jokainen tietää työtehtävänsä ja voi vaikuttaa niihin omalla asiantuntemuksellaan. Koneiden, laitteiden ja digitalisuuden tulee palvella 
työntekijää, ei olla taakka, aikaa ja vaivaa vievä osuus työssä. Yhteistyössä jokaisen toimijan työ linkittyy toisiinsa ja sitä kautta asiakaskokemuk-
seen. Servissäkin toivotaan jo paluuta normaaliin arkeen, vaikka poikkeukselliset olot ovat tuoneet mukanaan myös uusia, positiiviseksi koettuja 
toimintamalleja ja -käytäntöjä.

Viimeisimmässä auditointiraportissa merkille pantavaa oli Servin positiivinen ja avoin, hyvin keskusteleva ja ammattiylpeä ilmapiiri. Työtyytyväi-
syys näkyy asiakkaalle asti. ”Servin henkilöt ovat enemmän kuin työntekijöitä, he ovat osa työkohteiden hyvinvointia ja hyvää mieltä”

Ulla Yli-Hongisto
hallituksen puheenjohtaja

"Yhteistyössä jokaisen toimijan
työ linkittyy toisiinsa ja sitä kautta 
asiakaskokemukseen."
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Arkikielessä puhumme usein tavanomaiseen käyttöön vakiintuneilla raa-
ka-aineita kuvaavilla termeillä, kun puhumme useista samankaltaisista elin-
tarvikkeista. Saatamme esimerkiksi kutsua fetaksi kaikkia valkoisia, suolave-
teen säilöttyjä lampaanmaitojuustoja piittaamatta siitä, onko tuote todella 
alkuperältään kreikkalainen, tai kutsua kaikkia ruiskuorisia, riisipuurolla 
täytettyjä leivonnaisia karjalanpiirakoiksi. Vaikka arkikielessä tietyt termit 
olisivatkin vakiintuneet yleiseen käyttöön, tulee virallisten nimitysten kanssa 
olla tarkkana, kun raaka-aineita tai niistä valmistettuja ruokia myydään tai 
tarjoillaan kuluttajille. Elintarvikkeesta tai raaka-aineesta käytettävä nimi ei 
saa johtaa kuluttajaa harhaan, ja osa elintarvikkeiden nimistä on suojattu 
jopa EU-tasolla. Tästä syystä osa Servinkin ruokalistoilta löytyvistä ruokala-
jeista on nimetty asiakkaille tutuimman nimityksen sijaan toisin, esimerkiksi 
paremmin käytettyjä raaka-aineita kuvaavasti.

Ruokaviraston mukaan elintarvikkeen nimen tulee ilmoittaa lyhyesti ja täs-
mällisesti, mistä elintarvikkeesta on kyse. Elintarvikkeen nimenä tulee käyttää 
Euroopan yhteisön lainsäädännössä käytettyä nimeä, Suomessa yleiseen käyt-
töön vakiintunutta nimeä tai nimeä, joka kuvaa elintarviketta ja tarvittaessa sen 
käyttöä siten, että se yksilöi täsmällisesti elintarvikkeen ja erottaa sen muista 
elintarvikkeista, joihin sen voisi muuten sekoittaa. 

Jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan, vuodesta 1993 alkaen, on ollut käytös-
sä myös Euroopan yhteisön laajuinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
nimisuojajärjestelmä. EU:n nimisuojajärjestelmällä suojataan elintarvikkeita 
vakiintuneen nimen väärinkäytöltä sekä väärennöksiltä, luodaan tuotteelle 
mahdollista lisäarvoa ja taataan kuluttajalle, että tuotteen alkuperä, raaka-ai-
neet ja valmistusmenetelmä tunnetaan ja ne ovat eri tuottajilla olennaisilta osin 
samanlaiset.

Nimellä on väliä

Tiesitkö, että
karjalanpiirakka on rekisteröity 

Aito perinteinen tuote -nimisuoja-
luokkaan?

Samankaltaisia tuotteita, jotka 
eivät täytä karjalanpiirakan rekis-
teröidyn tuote-eritelmän mukaisia 
vaatimuksia, kutsutaan sen sijaan 

esimerkiksi riisipiirakoiksi.

Jutun juurta
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Nimisuojajärjestelmässä erilaisia nimisuojaluokkia on kolme: suojattu alkuperänimitys, suojattu maantieteellinen merkintä sekä aito perinteinen tuote. 
Suojattu alkuperänimitys ja Suojattu maantieteellinen merkintä -nimisuojaluokkiin kuuluvien tuotteiden tuotanto tai osa sen vaiheista on sidottu 
tiettyyn maantieteelliseen sijaintiin. Aito perinteinen tuote -nimisuojaluokalla sen sijaan ei viitata tuotteen valmistuspaikkaan, vaan siinä korostetaan 
tuotteen perinteistä koostumusta tai tuotantotapaa.

Elintarvikkeiden nimisuojasta sekä raaka-aineita kuvaavien nimitysten käyttämisestä johtuen myöskään Servin ruokalistoilla ei käytetä esimerkiksi 
termejä feta tai karjalanpiirakka, vaan niiden sijaan puhutaan salaattijuustosta sekä riisipiirakoista. Myös jo vuosikausia Servin ruokalistoilta löytyneen 
suosikin, kinkkukiusauksen, nimitys on muutettu kevään aikana palvilapakiusaukseksi. Uudesta nimestä huolimatta kiusauksen resepti on pysynyt 
täsmälleen samana, uusi nimitys vain kuvaa aiempaa paremmin kiusauksessa käytettyjä raaka-aineita

Lähde: Ruokavirasto, Elintarvikkeista annettavat tiedot
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/

Tiesitkö, että Feta-juusto
on Suojattu alkuperänimitys

-nimisuojaluokkaan kuuluva tuote?

Fetaksi saa kutsua ainoastaan 
Kreikassa tuotettua, jalostettua ja 

käsiteltyä pääsääntöisesti
lampaanmaidosta valmistettua 

fetajuustoa.
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Digiloikka sähköiseen
omavalvontapalveluun
Keittiöiden omavalvonta on elintarvikealan toimijan itsensä suunnittelema jär-
jestelmä, jonka avulla hallitaan toiminnan elintarvikehygieenisiä riskejä. Servissä 
keittiöiden omavalvonnan kanssa on otettu tämän vuoden aikana digiloikka, kun 
Servin kaikilla keittiöillä on jo siirrytty tai tullaan viimesitään syksyllä siirtymään, 
sähköiseen omavalvontajärjestelmään. Omavalvontaa on toki toteutettu keittiöillä 
ennenkin, mutta sähköiseen omavalvontaan siirryttäessä välineet vaan vaihtuivat. 
Perinteisen kynä ja paperi -kirjauksen sijaan omavalvontakirjaukset tehdään säh-
köiseen järjestelmään, josta tiedot ovat helposti ja nopeasti saatavilla fyysisestä 
sijainnista riippumatta.

Servissä sähköiseen omavalvontaan on kevään aikana jo siirrytty koulujen ja päiväko-
tien keittiöillä. Seuraavana ovat vuorossa terveydenhuollon kohteiden osastokeittiöt ja 
syksyllä vielä viimeisenä Hopunkallion keittiö. Sähköistetyssä omavalvonnassa Servin 
kilpailutettuna sopimuskumppanina toimii nokialaisyritys Nokeval. Mittauslaitteet ja 
lämpötilamittarit ovat leasing-laitteita, joiden asianmukaisesta kalibroinnista ja uu-
simisesta Nokeval vastaa. Näin Servillä on käytössään aina täsmällisen tarkkoja mit-
taustuloksia antavat sekä ajanmukaiset mittalaitteet. Käytössä on sekä automaattisia 
mitta-antureita, jotka mittaavat lämpötiloja jatkuvasti ja siirtävät tiedot automaatti-
sesti omavalvontajärjestelmään, sekä käsikäyttöisiä laitteita, joilla mitattu tulos siirtyy 
bluetooth-yhteydellä älypuhelimeen omavalvontajärjestelmään tallennettavaksi.

Sähköistetty omavalvonta ohjaa ruokapalveluiden henkilökuntaa omavalvonnan 
rutiineissa. Se muistuttaa omavalvonnan edellyttämistä tehtävistä, kuten lämpötilojen 
mittaamisesta, siivoustehtävistä sekä pintahygieniamittausten tekemisestä. Tiedot 
mittaustuloksista ja tehdyistä toimenpiteistä tallentuvat sähköiseen palveluun, josta 
ne ovat henkilökunnan sekä kohteiden esimiesten helposti tarkasteltavissa jälkikäteen 
ilman, että mittaustuloksia pitäisi käydä fyysisesti paikan päällä tarkastelemassa. Myös 
Sastamalan kaupungin terveystarkastajilla on palveluun omat tunnuksensa, joiden 
avulla mittaustulokset ja tehdyt toimenpiteet ovat näppärästi ajantasaisina myös elin-
tarvikehygieniaa valvovien viranomaisten saatavilla

   
Kuva: Nokeval  Oy

Meiltä



Kesän aukioloajat
ravintoloissamme
Kesä kolkuttelee jo ovella, mikä 
tarkoittaa myös muutoksia ravinto-
loidemme aukioloaikoihin.

Hopunkallion ravintola
palvelee normaalisti lähes
koko kesän.

Avoinna
ma-pe klo 11.00-13.00
la-su klo 11.00-12.30.

Suljettu juhannuksena 24.-26.6.

Henkilöstöravintola Vintti
Suljettu 6.6.-14.8.

Kahvila Pukstaavi
siirtyy kesäaukioloaikoihin 1.6.

Avoinna 1.6. -14.8.
ma-su klo 10.00-17.00

Suljettu juhannuksena 24.-25.6.
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           Poimitut

Kesätöitä 11 nuorelle
Servin kesätyöpaikat kiinnostivat edellisvuosien tapaan 
paikallisia nuoria ja Servi sai yhteensä lähes viisikymmentä 
kesätyöhakemusta. 

Tänä vuonna Servi tarjoaa kesätyöpaikan 11 nuorelle. Kesä-
työntekijät tulevat työskentelemään Servin vakituisen hen-
kilöstön apuna Hopunkallion keittiöllä, Kahvila Pukstaavissa 
sekä eri puolilla Sastamalaa sijaitsevissa puhtauspalvelukoh-
teissa.

Servi kiittää lämpimästi kaikista saamistaan hakemuksista.
Jokaiselle hakemuksensa lähettäneelle on tiedotettu kesätyö-
haun tuloksista myös sähköpostitse.
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Lomalle
Lompsis!
Kesälomakausi lähestyy ja samalla se tietää Servissä lähestyvää perussiivous- 
ja ikkunanpesuaikaa. Ennen kesälaitumille kirmaamista tilojen käyttäjien on 
kuitenkin hyvä tarkistaa muutama asia. Pienillä, ennen lomaa tehdyillä toimilla 
tilojen käyttäjä mahdollistaa siivouksen onnistumisen ja loman jälkeen työpis-
teeseen on entistä mukavampi palata.

Ennen lomalle lähtöä tee seuraavat toimenpiteet:

• Tyhjennä lattiat ylimääräisestä tavarasta. Lattialla säilytetty ylimääräinen tavara 
vaikeuttaa lattioiden puhdistusta ja hoitoa.

• Tyhjennä kaikki tasopinnat ja ylätasot tavarasta. Vain tyhjät tasopinnat voidaan 
puhdistaa.

• Tyhjennä ikkunalaudat tavarasta. Ikkunoille tulee olla esteetön pääsy ikkunan-
pesua varten.

• Ilmoita kohteen laitoshuoltajalle tai merkitse tilan oveen, milloin olet lomalla ja 
tila on tyhjä. Näin tilojen perussiivouksia päästään suunnittelemaan ja toteutta-
maan sujuvasti.

• Onko sinulla oma pukukaappi? Pukukaapin sisäpuolen puhdistaminen on
käyttäjän vastuulla, joten toimeen kannattaa tarttua esimerkiksi kesälomalle
lähtiessä. Pidäthän myös pukukaapin päällisen tyhjänä, jotta Servin laitoshuoltajat 
pääsevät puhdistamaan päälliset säännöllisesti. 

Serviläiset kiittävät yhteistyöstä ja toivottavat mukavia kesälomia



Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy
Hoitokatu 6 A, 38200 Sastamala

etunimi.sukunimi@servi.fi
www.servi.fi

          Seuraava asiakastiedote
          ilmestyy viikolla 41

Toivotamme
leppoisaa

kesää!
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