Palvelut voidaan järjestää monella tavalla.
Ateriapalvelut-OTK-Lööki

2017 Yhtiö perustettu
alkuvuonna

2017 Ruskon-keittiö
valmistunut
loppukesästä

•Yhtiön perustaminen
•Pääomitus
•Laina ja takaukset
•Toimitusjohtajan
valinta
•Hallitustyöskentely

•Henkilöstön rekrytointi
•Kauppakirja
•Kaluste- ja osa
laitehankinnoista
•Koulutukset ja
käyttöopastukset

2017 Toiminta alkoi
syyskuussa

•Toiminnan käynnistys
•Tilinpäätös (vajaa
tilikausi)

2018

•Toiminnan alkuvaihe,
vakiinnuttaminen
•Hallinnollisten ja
operatiivisten
prosessien luonti
•Tilinpäätös
(ensimmäinen
kokonainen tilikausi)

2019

•Liikevaihto vuonna
2019 n. 6,5M€
•Valmistusmäärä n. 1
200 000 kg/vuosi.
•noin 4 - 4,5 miljoonaa
ruokailua vuodessa.

Toiminta laajeni
kesällä 2020

•Yhtiölle siirtyi kuusi
muuta valmistavaa
keittiötä OUKA:lta sekä
kaupungintalon alaiset
palvelut
(henkilöstöruokailu,
edustus ja puhtaus)
•Omistussuhteet Ouka
70% PPSHP 30% ->
Ouka 85% PPSHP 15%
•Ouka teki yhtiöön
pääomasijoituksen.
•Liikevaihto n. 13-14M€
•Valmistusmäärä n. 2
300 000 kg/vuosi =
arviolta n. 8-9
miljoonaa ruokailua
vuositasolla.

2021 - 2022

•Muutosjohtamista
•Keskittämistä
•Hallinnollisten ja
operatiivisten
prosessien kehittämistä
sekä tehostamista

Julkisten ateriapalveluiden järjestämisessä on
kirjavia käytäntöjä valtakunnallisesti
• Kunta/hyvinvointialue järjestää tukipalvelut omana toimintana.
•
•
•

Rajapinta tukipalveluissa kunnan ja hyvinvointialueen välillä.
Ei mahdollisuutta myydä palveluita toisilleen, vaikka kapasiteettia olisi.
Synergiaetu haasteellinen (kummallakin toimijalla esim. kalliit investoinnit).

• Kunta/hyvinvointialue järjestää tukipalvelut kilpailuttamalla yksityisen toimijan.
•
•
•
•

Rajapinta kunnan ja hyvinvointialueen häilyvämpi.
Yksityinen palveluntuottaja voi myydä palveluita kunnalle ja hyvinvointialueelle, mutta:
Kilpailutettava määrä-ajoin. Palveluntoimittaja voi vaihtua.
Yksityisellä ei välttämättä ole riittävää kapasiteettia tarjota -> monia toimijoita. Paljon sopimuksia hallittavana.

• Kunta/hyvinvointialue hankkii tukipalvelut yhteisesti omistamaltaan yhtiöltä (kuten Lööki).
•
•
•
•
•
•

Ei rajapintaa kunnan ja hyvinvointialueen välillä tukipalveluiden tuottamisessa.
Ei tarvitse kilpailuttaa -> Pitkäjänteistä kehittämistä.
Rajapinta palveluiden järjestämisessä ”sisäisesti” (mitä palveluita tarvitaan, mikä on ydinosaamista).
In-house yhtiö ei voi kuitenkaan myydä palveluitaan pääsääntöisesti kuin omistajilleen.
Oma yhtiö, omistajaohjauksella voidaan vaikuttaa.
Lasketaan ”omaksi tuotannoksi”, mutta ketterämpi vaihtoehto, kuin oma tuotanto.

• Käytäntöjä on paljon myös tältä väliltä. Niin sanotusti hybridimalleja.
•
•

Osa tukipalvelutuotantoa omana, osa yhtiön tuottamana ja osa yksityisen tuottamana.
Sopiva ”malli” riippuu monesta eri tekijästä.

Julkisten ateriapalveluiden järjestämisessä on
kirjavia käytäntöjä valtakunnallisesti
• In-house yhtiöitä tukipalveluiden tuottaja on erilaisia sekä eri palvelukonseptilla,
kuten myös yksityisiä toimijoita.
•
•
•
•

In-house yhtiöt tai yksityiset palveluntuottajat tarjoavat yleensä ateria- ja puhtauspalveluita,
tai pelkästään ateriapalveluita,
tai kuten Löökissä, keskitytty pääsääntöisesti ateriatuotteiden valmistamiseen.
On myös In-house yhtiöitä tai yksityisiä palveluntuottajia joiden palvelut ovat vieläkin
kattavammat (atp:n lisäksi mm. vahtimestaripalvelut, laitoshuolto, kiinteistöhuolto jne.)

• Ei ole yhtä oikeaa tapaa hankkia - tai tuottaa palveluita.
• Lähtökohtaisesti voidaan asiaa tarkastella rajapintojen kautta.
• Mikä on omaa-, yhtiön- tai yksityisen tuottamaa tukipalvelua.
• Missä rajapinta halutaan kulkevan ja kuinka tätä rajapintaa hallitaan.

• Pelkkä kilpailutus ja sopimukset -> sopimusten hallinta.
• Omistajaohjaus ja sen tavoitteet, osakassopimus, palvelusopimus, (tytäryhteisön strategia).
• Liikelaitos/Taseyksikkö.

Ateriapalveluiden järjestämisessä on kirjavia
käytäntöjä valtakunnallisesti
• Oulun ”malli”
• Lööki tuotantokeittiöt.
• Keskittyy jalostamaan raaka-ainesta laadukkaita ja helposti käyttöönotettavia
ateriakomponentteja, jotka toimitetaan asiakkaalle tilausten mukaan.
• Suunnittelu, hankinta, valmistus ja logistiikka tilaajan kohteisiin.

• Viisi valmistavaa keittiötä, joissa ruokaa valmistetaan eri ryhmille kattavasti,
huomioiden mm. ravintosuositukset ryhmittäin.
• Palvelun kohteissa tarjoaa, joko tilaajan oma henkilöstö (PPSHP/Hyvinvointialue) tai
(palvelusopimuksella) yksityinen palveluntuottaja OUKA).
• Rajapinta on valmistuksen ja tarjolle asettamisen välillä.
• Kumppanuus tärkeää, niin asiakasomistajien kuin yksityisten palveluntuottajien
kanssa.
• Onnistuminen on yhteistä!

Toimintamalli pähkinänkuoressa

Asiakkaan kohde (koulu,
päiväkoti tai osasto) tilaa
aterioina (ns. tarjotinannokset)
palvelukeittiöltä tai
ravintokeskukselta

Palvelukeittiö tai ravintokeskus
muuttaa ateriat kiloiksi ja
tilaavat Löökistä helposti
käyttöön otettavat tuotteet.
(C&C, kylmävalmistus tai C&H).

Lööki suunnittelee, tilaa raakaaineet, valmistaa ruoan ja
pakkaa sen määrämuotoon sekä
toimittaa tilausten mukaisesti
kohteisiin oikea-aikaisesti.

Tilaus-toimitus ketju

Palvelukeittiössä tai
ravintokeskuksessa
viimeistellään ruoka tarjolle tai
tarjotinannoksiksi, lisätään muut
tarjotin osat. (mm. maito, leipä,
levite, jne.)

Löökin
Toimipisteet 2022

Valmistavat keittiöt
• Noin 2 300 000 kiloa vuodessa.
• 8-9 miljoonaa ruokailua vuodessa.
• Tuotantoa noin 97% liikevaihdosta.
• Haukipudas (SIKU) 4% tuotannosta
• Ruskon keittiö (SIKU + SOTE) 63% tuotannosta
• Hiirosen keittiö (SOTE) 22% tuotannosta
• Kaakkurin keittiö (SIKU) 8% tuotannosta
• Oulunsalo (SIKU) 3% tuotannosta
• Palvelua noin 3% liikevaihdosta.
• Kaupungintalon alaiset toiminnot (Ouka
konsernihallinto), joihin kuuluu:
• Henkilöstöruokailu
• Edustus
• Puhtaus

Lööki –helposti valmista huippukokkien
tekemää ruokaa!
•
Valmistusmäärä 2,3
miljoonaa kiloa vuodessa,
eli noin 8-9 miljoonaa
ruokailua vuodessa.

•
•
•

Valmistusmenetelmät:
Kuumavalmistus, C&Cvalmistus ja
kylmävalmistus.

•

•

Pakkaukset: Vakuumi, rasia,
GN-astiat, asiakkaan
tarpeet huomioiden.
Pakkauskoot vaihtelevat
50g – 7 kg:n välillä.

Yli 2000 tuotenimikettä ml.
erityisruokavaliot sekä
jatkuva tuotekehitys.

Yli 200 toimituskohdetta.
(vaka, perusopetus, lukiot
hyvinvointipalvelut ja Oys).

Valmistus tilauksen
mukaan, jolloin
tuotantohävikki saadaan
minimoitua.

Kuumavalmistus
tuote valmistetaan valmistuskeittiössä.
Toimitus kohteeseen ”välittömäsi” oikean lämpöisenä.
Erittäin aikataulukriittinen ja sitoo henkilöstöä (kokkeja) paljon tiettyyn
ajanhetkeen.
Säilyvyys 4 tuntia (padasta ruokailuun).

Kylmävalmistus
•
•
•
•
•

Tuote ”valmistuu paikanpäällä kohteessa”.
Hyvä säilyvyys ja prosessiin syntyy joustoa.
Energiatehokasta.
Joustava ja kehittyvä malli.
Vaatii raaka-aineilta sopivat ominaisuudet.
•

•

Tilaamisen suunnittelu korostuu koko ketjussa.

Cook and Chill
•
•
•
•
•

Säilyy tuoreena pitkään. 14 vrk (jopa 21 vrk).
Tuoteturvallisin tapa.
Joustava, monipuolinen ja monikäyttöinen.
Prosessitehokkuus.
Oikein käytettynä vähentää hävikkiä merkittävästi verrattuna esim.
kuumavalmistukseen. (ylimäärän voi käyttää myöhemmin esim.
vaihtoehtona).
•

Tilaamisen suunnittelu korostuu koko ketjussa.

Mitä tuotteisiimme sisältyy, ennen kuin helposti
käyttöönotettavat ateriatuotteet ovat
Vastuullisuus
asiakkaalla?
Ohessa esimerkkejä.

Asiakastarpeet ja tyytyväisyys

•Sosiaalinen-, Taloudellinen- ja
Ympäristövastuu otetaan huomioon
niin strategiassa, kuin käytännösäkin
eim. reseptien tai ruokalistan
suunnittelussa.
•Kestävän kehityksen periaatteet.

•Ravitsemussuositukset!
•Monipuolisuus.
•Tuoteturvallisuus, laatu.
•Ruokavaliot (yksilöllisetkin).
•Maku, ulkonäkö ja rakenne.
•Kumppanuus ja yhteistyö.

Raaka-aineet

Prosessi

•Kilpailutukset laatu edellä
•Kotimaisuus, paikallisuus
•Saatavuus
•Hinta
•Vudenajat (satokaudet)

•Menetelmät ja niiden kehittäminen.
•Työ- ja tuoteturvallisuus.
•Tuottavuus.
•Tasalaatuisuus.
•Logistiikka.

Henkilöstö

Kehitys ja ylläpito

•Hyvinvointi.
•Osaamisen kehittäminen.
•Pitkäjänteisyys.
•Muut taidot (kuten IT-korostuu).

•Investoinnit ja niiden arviointi.
•Elinkaarenhallinta.
•Muu toiminnan kehittäminen.
kokonaisuudessaan.

Strategiset
painopistealueet
•

Kumppanuus, ympäristö- ja
yhteiskuntavastuu.

•

Keittiöverkon kehittäminen.

•

Tiedolla johtamisella kohti tavoitteita.

•

Henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen
kehittäminen.

•

Kattava sidosryhmätoiminta ja
sopimusten hallinta.

Kasvun ja menestyksen tekijät
Omistajat
•Pitkäjänteisyys
•Luottamus
•Riskinotto
Hallitus
•Pitkänäköisyys
•Luottamus
•Strateginen ajatustapa
Toimiva johto
•Visio
•Strategia luominen
•Arvot
•Kyky rakentaa, kehittää ja ylläpitää organisaatiota muutoksessa
•Selkeät ja motivoivat tavoitteet
•Kyky panna toimeen strategiaa
•Motivoiva ympäristö
Henkilöstö
•Sitoutuminen
•Avoimuus
•Rohkeus
•Yhteistyö
•Joustavuus
•Kehittymishalu

• Luottamus ja pitkäjänteisyys
ovat avaintekijöitä yhteiselle
menestymiselle ja yhteiselle
tavoitteelle.
• Terveyden, hyvinvoinnin ja jopa
toipumisen kannalta oikeanlaisella
ravinnolla, ruokakasvatuksella sekä
ravintotietouden lisäämisellä on
erittäin suuri merkitys
kansanterveyden edistäjänä.

Päivittäin jopa 40 000 ruokailua

• Vastuumme
• Hyvältä maistuvaa
• Terveellistä ruokaa
• Turvallisesti ja kannattavasti
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Kiitos!

