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Valtakunnallinen asiantuntijayksikkö, taustaorganisaatio Savon koulutuskuntayhtymä
•edistämme kestävän ruokaketjun, lähi- ja luomuruoan sekä suomalaisen ruoan 
käytön lisääntymistä ammattikeittiöissä www.ekocentria.fi

Lähi- ja luomuruoan käytön lisääminen ja hankintaosaamisen kehittäminen 
julkisissa ruokapalveluissa –hanke 2017-2018 

Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi –Mahva 1.1.2018-
30.6.2020

Kasviproteiiniruokaohjeita ammattikeittiöille 

www.portaatluomuun.fi

www.ekoruokakone.fi

Uutiset 2040 

www.ymparistoosaava.fi

http://www.ekocentria.fi/
http://www.ekocentria.fi/kestavat_ruokaohjeet
http://www.portaatluomuun.fi/
http://www.ekoruokakone.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=M_l3x-M7SOk
http://www.ymparistoosaava.fi/


Lähis-opas Elintarvikkeiden hankintaopas

Opas vastuullisiin 
elintarvikehankintoihin

http://ekocentria.fi/resources/public/sisaltokaruselli/lahiruokaopas2017_ebook.pdf
http://ekocentria.fi/resources/public/Aineistot/lahiruoka_hankintaopas2017ebook.pdf
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/files/830/OVJE_kriteerit_KOKO_PAKETTI_20170316_final_2.pdf


Lähis-opas on tarkoitettu koko elintarvikkeiden hankintaketjulle

Sisältö:

- Kestävät elintarvikehankinnat osana päivän politiikkaa

- Elintarvikeketjun toiminta Suomessa

- Ammattikeittiöt Suomessa

- Päättäjät ja lähiruoka

- Lähiruoan hankinnan toteutus

- Ohjeita tarjoajille

- Vastuullinen toiminta ja hankinta

- Onnistuneita esimerkkejä lähiruokaketjun toiminnasta



TUONTI
4,2 

miljardia 
euroa

Vienti
95,3 

milj.e



Poliittinen ohjaus

Eurooppa 2020 –strategia
• julkisilla ruokapalveluilla on merkitystä yksilön, yhteisön ja ympäristön 

hyvinvoinnille.

Suomen kansallinen maatalouspolitiikka
• 5/2013 hallituksen Lähiruokaohjelma ja Luomualan kehittämisohjelma
• VNP 6/2016 Julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista. 

EU:n Green Public Procurement (GPP) 
• asetetaan vapaaehtoiseksi tavoitteeksi, että EU:n jäsenvaltioiden julkisissa 

hankinnoissa huomioitaisiin ympäristövaikutukset. 

Ruoka 2030 -ruokapoliittinen selonteko 
• Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua 

kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa.

http://mmm.fi/documents/1410837/1890227/L%C3%A4hiruokaohjelmaFI.pdf/a30211ac-ff80-4722-984f-3fc26e5c1467
http://mmm.fi/documents/1410837/1890227/Luomualan_kehittamisohjelmaFI.pdf/9068c3b3-2e34-45ed-a917-10358dd132e2
http://mmm.fi/documents/1410837/1880296/periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+julkisista+ruokahankinnoista_su.pdf/7115f133-a4d9-4e2d-a729-2486f76df2ce
http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm
http://mmm.fi/documents/1410837/1923148/Ruokapoliittinen+selonteko+Ruoka2030/d576b315-41fe-4e9d-9d02-8462c5ae5895


Ravitsemus- ja hygienialaatuvaatimukset arkipäivää

…..ja tärkeä osa vastuullisuutta

Mitä muuta vastuullisuus on?
- Eläinten hyvinvointia ja terveyttä

- Eläimen kokemus, normaali kasvu, laadukas hoito, lääkitseminen tarpeeseen

- Elintarviketurvallisuutta
- Mikrobiologinen, kemiallinen, fysikaalinen
- Suomessa valvotaan viranomaisten yhteistyönä

- Ympäristövaikutusten huomiointia
- Alkutuotannon ilmasto- ja rehevöittävät päästöt
- Pakkaukset, kuljetukset, hävikki, energian kulutus, materiaalien kulutus
- Elinkaariarviointi

- Sosiaalista vastuullisuutta
- Reilu kauppa
- Työllisyys, työolot, ihmisoikeudet, aluetalous

VNP 6/2016 Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja 
ruokapalveluhankintojen arvoperusteista



Elintarvikkeiden hankintaopas –Suosituksia elintarvikehankintoihin

Hankinnan elinkaari                                                                
Yleistä hankinnoista                                                                
Vähimmäisvaatimukset/ehdottomat vaatimukset          
Tuotekohtaisia kriteeriehdotuksia                                       
Viljatuotteet                                                                               
Leipomotuotteet                                                                       
Peruna                                                                                        
Juurekset ja vihannekset                                                         
Palkokasvit                                                                                  
Kala ja kalatuotteet                                                                  
Marjat ja hedelmät                                                                   
Mehut                                                                                          
Maito ja maitotuotteet                                                            
Liha ja lihatuotteet                                                                    
Kananmuna ja munatuotteet                                                  
Ravintorasvat                                                                             
Valmisruoka                                                                               

Muut pienemmät tuoteryhmät                   



Vähimmäisvaatimukset 
ja tarjouksen vertailuperusteet

Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset

- Yritykselle esitettäviä ehdottomia 

vaatimuksia

- Täytettävä tai tarjoaja hylätään

Tuotteen vähimmäisvaatimukset

- Elintarvikkeelle tai sen toimitukselle 

esitettäviä ehdottomia vaatimuksia

- Täytettävä tai tarjous hylätään

Tuotteen hinta-laatusuhteen vertailukriteerit

- Liittyvät tuotteen laadullisiin tai ympäristönäkökohtiin

- Otetaan huomioon ja arvioitava samojen kriteereiden mukaan

- Muita vertailuperusteita ei voi käyttää



Vähimmäisvaatimukset / ehdottomat vaatimukset
Esimerkkejä > soveltuvuudesta keskustellaan markkinavuoropuhelussa

Alkuperä
Raaka-aineen alkuperämaa ja tuotteen jalostusmaa.
Kalajalosteessa käytetyn kalan alkuperä.
Pääraaka-aineen alkuperämaa, esim. juusto.
Broilerisalaatti, kaikkien tuotteessa käytettyjen raaka-aineiden alkuperämaa on ilmoitettava.

Raaka-ainepitoisuus
Kalamurekepihvissä kalaa vähintään 60 %
Kauraleivässä kauraa vähintään 60 % viljasta
Mansikkapyreessä 100 % mansikkaa

Tuoreus
Pilkotut vihannekset tulee toimittaa 24 tunnin kuluessa.
Sämpylät toimitetaan 6 tunnin sisällä paistamisesta. Ne eivät saa olla raakapakasteita.

Luomu 
Luomu on kansainvälisesti määritelty ja valvottu tuotantotapa 
> voi käyttää tuotteen laatua määrittelevänä kriteerinä kaikissa tuoteryhmissä sellaisenaan.

Ympäristö
Sämpylät toimitetaan laatikoissa, paperilla peitettynä.



Vertailukriteerit –tarjouspyynnössä pisteytettävät
Esimerkkejä > soveltuvuudesta keskustellaan markkinavuoropuhelussa
Alkuperä ei voi olla pisteytettävä kriteeri!

Raaka-ainepitoisuus
Kalamurekepihvissä järvikalaa vähintään 
- 60 % > 5 pistettä
- 20 % > 2 pistettä
- ei ollenkaan > 0 pistettä

Tuoreus
Pilkotut vihannekset toimitetaan
- 24 tunnin kuluessa käsittelystä > 5 pistettä
- myöhemmin > 0 pistettä
Todennus: käsittely päättyy klo x ja jakelu klo y.

Luomu 
Toimittajalla on tarjolla vastaava tuote 
- luomuna > 2 pistettä
- ei ole luomuna > 0 pistettä

Aistinvarainen arviointi
Maku- ja rakennetestit

Ympäristö 
Ei yksittäispakattuja tuotteita  > 2 pistettä



Vastuullisuuden vaatimuksia ja kriteereitä

Ympäristö, eläinten hyvinvointi, elintarviketurvallisuus, 

sosiaaliset vaikutukset > ESIMERKKEJÄ

- Margariinin valmistuksessa ei ole käytetty palmuöljyä

- Käytetty margariini vastuullisesti tuotettua

- Uusiutuvan energian käyttö (mm. kasvihuoneviljelyssä, myllyssä, 

leipomossa)

- Salmonellavapaus (kaikki serotyypit)

- Antibioottien rajattu käyttö (mikrobilääkkeet)

- WWF:n kalaopas ja MSC-sertifiointi

- Työllistäminen, työolot, palkkaus



Esimerkiksi liha ja lihatuotteet

Sianliha: Elintarviketurvallisuus, eläinten hyvinvointi ja terveys
• Salmonellavapaus, antibioottien (mikrobilääkkeet) käyttö, saparon purenta

• huomioidaan Sikaloiden terveysluokitusrekisteriin kuulumisen kautta (Sikava)
• voi käyttää tarjouspyynnöissä, koska ei estä kilpailua (kansallinen EU:n hyväksymä 

laatujärjestelmä)

Sianliha: Ympäristövaikutukset
• Sikojen ruokinnassa käytetyn soijan alkuperä kriittinen, koska sen tuotannossa 

ympäristön kannalta vastuutonta tuotantoa.

Nauta ja naudanlihatuotteet 
- Naseva: kansalliseen nautatilojen terveydenhuollon 

seurantajärjestelmään kuuluminen

Siipikarjanliha
- Jalkapohjatulehdusarviointi
- Nokkien typistäminen



Ruokapalvelutoimijat ja 
elintarvikeyritykset voivat

• valita ympäristövastuullisempia raaka-aineita

• kehittää työtapoja ja aikatauluja

• vähentää keittiöissä energian, veden ja kemikaalien kulutusta sekä jätteiden 
syntyä ja kuljetuksia

• vähentää ruoan valmistushävikkiä

• kouluttaa henkilöstöä ympäristöasioissa

> Hankintayksiköt voivat huomioida nämä 
tarjouspyynnöissä!



Vastuullisuuden huomiointi 
ruokapalveluiden vaatimuksissa

• Sesonkien huomiointi ruokalistalla
• Teemaviikot
• Tuotelähtöinen ruokalistasuunnittelu
• Raaka-aineen alkuperätiedon vaatiminen (jäljitettävyys)
• Lähi- ja luomutuottajien ja raaka-aineiden huomioiminen 

ruokalistasuunnittelussa.
• Kilpailutuksessa vaaditaan tiettyä luomun tasoa esim. Portaat luomuun 

–ohjelmassa.
• Vaatimus ruokahävikin seuraamisesta
• Työllistäminen ja kouluttaminen vaatimuksena

➢ Sopimuskauden aikainen seuranta: kuka, miten?



Aloite ja päätöksenteko

- Aloitteen vastuullisista elintarvikehankinnoista (esim. lähiruoan ja luomun 
käytöstä) kunnan ruokapalveluissa voi tehdä kuka tahansa. 

- Ensisijainen vastuu on päättäjillä ja viranhaltijoilla, jotka laativat linjaukset.

VALTUUSTOALOITE

”Kuntamme ruokapalveluihin vastuullisesti tuotettua ja jalostettua suomalaista 

ruokaa.”

”Esitämme, että kuntamme elintarvike- ja ruokapalveluiden hankintastrategiaan 

kirjataan vaatimukset ympäristön kannalta hyvistä viljely- ja tuotantomenetelmistä 

sekä eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävistä tavoista.”

Malli aloitteesta www.ekocentria.fi Lähis-opas s. 26

http://www.ekocentria.fi/resources/public/sisaltokaruselli/lahiruokaopas2017_ebook.pdf


Alkuperämerkinnät tarjoilupaikoissa 



Kiitos!

EkoCentriassa 
Sinua palvelevat!

Anu ja Sari 


