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TIIVISTELMÄ

PUDASJÄRVISODANKYLÄMalli julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista
edistää lähiruoan menekkiä

1.    Julkisen sektorin toimintapolitiikalla on 

merkittävä 

vaikutus alkutuotannon ja elintarviketuotteiden

jalostuksen kehittämiseen.

2     Hankinnoilla vaikutusta niin alueen taloudelliseen                 

toimeliaisuuteen, työllisyyteen ja kestävän 

kehityksen mukaisten toimintamallien 

syntymiseen. 

3.           Lähiruoan edistäminen edellyttää myös 

tuotannon, tuotteiden, logistiikan ja rakenteiden 

kehittämistä.

4.   Lähiruoan edistämiseksi tarvitaan alueellista ja 

alueiden välistä yhteistyötä.



HANKKEEN  TAVOITTEET
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Keskuskeittiön toimintamallin kehittäminen, tuotetestaukset ja käyttöönotto

Reseptiikan kehittäminen, tuote- ja tuotantokokeilut

Alueellisen elinvoimaisuuden lisääminen, paikallistuotannon ja siihen liittyvän 

työllisyyden edistäminen

Ohjekirja keittiöön ja päättäjille lähiruokakeittiön toiminnasta

1.

2.

3.

4.



HANKKEEN  TAVOITTEET
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-Yleisesti hankkeen toimet tähtäävät lähiruuan käytön lisäämiseen 

julkisessa joukkoruokailussa. Kuntien keittiöiden ateriavalmistuksen 

määrällä on merkitystä alueellisen ruoantuotannon kasvuun.

- Hankkeen toimenpiteillä ja yhteistyön rakentamisella kuntien 

kesken pyritään vaikuttamaan lappilaisen ruuantuotannon 

monipuolisuuden ja jalostusasteen kasvuun.

- Elintarvikesektorin kasvu ja uusia työpaikkoja alalle.



TOIMENPITEET
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- Verkostoyhteistyö alueen kuntien ja 

maakunnallisten toimijoiden kanssa.

- Yhteistyö samansuuntaisten käynnissä olevien 

hankkeiden ja mahdollisesti toteutuksen aikana 

käynnistyvien hankkeiden kanssa.

- Valtakunnallinen lähiruokaverkosto

- Hankkeen toteutusaika 1.8.2016 – 31.12.2020



Poliittiset linjaukset 
toimivan keskuskeittiön taustalla 
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Päättäjätasolta ->  käytäntöön 

Tavoitteena on alueellisen elinvoimaisuuden 

lisääminen, paikallistuotannon ja siihen 

liittyvän työllisyyden edistäminen. 



Käytännön toimenpiteet 
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Lähiruuan käyttöä lisäävien toimintojen tunnistaminen 

keskuskeittiön prosesseissa (hankinta-, tuotanto-, jakelu-

ja ohjausprosessien kehittäminen). 

Käydään läpi koko tuotantoprosessi vaihe vaiheelta ja 

katsoa millaisia paikallisten tuotteiden käyttöä 

mahdollistavia tai estäviä toimintoja prosesseissa on. 

Lähiruuan käyttöä edistävien tunnistettujen toimintojen 

sulauttaminen osaksi keskuskeittiön toimintamallia. 

Alueellisten sekä ylimaakunnallisten yhteistyöverkostojen 

kehittäminen osana elintarviketuotantoketjuja. 

Kartoitetaan kuntien välisen yhteistyön mallit 

keskuskeittiön osalta. 



Kehittäminen, tuote- ja tuotantokokeilut 
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Raaka-aineiden ja tuotantokomponenttien (puolijalosteiden) kehittäminen yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden kanssa keittiön käyttötarpeisiin sopivaksi. 

•Vuorovaikutus tuottajien kanssa, tarkastellaan tuotannon ja jalostuksen kehittämistä 

sekä uusia toimitustapoja (sopivat sekä ostajalle että myyjälle).

Hankintojen ja kilpailuttamisen kehittäminen mahdollistamaan paremmin alueellisten 

toimijoiden osallistumisen kilpailutuksiin.



Lähiruokaperiaatteen mukaisen julkisen joukkoruokailun ja 

keskuskeittiön toimintojen kehittäminen on jatkuva prosessi, johon kuuluu: 
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•keittiöiden sisäisten toimintatapojen kehittäminen

•lähiruuan saatavuutta parantavan tuottajayhteistyön kehittäminen

•julkisen sektorin yhteistyön edistäminen

•osallistuminen lyhyiden tuotanto- ja jakeluketjujen kehittämiseen

•

•hankintamenettelyjen osaaminen / jatkuva päivittäminen 

•

•lainsäädännön osaaminen / jatkuva päivittäminen 



Lähiruokaan siirtyminen 
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Vaihdetaan  nykyisten reseptien 

komponentteja lähikomponenteiksi jo 

olemassa olevaan reseptiikkaan.

Tuotetestaukset  

Laboratoriotestit



Komponentit voidaan valmistaa itse

• Lähiruokaan siirtyminen

• Vaihdetaan  nykyisten reseptien 
komponentteja 
lähikomponenteiksi jo olemassa 
olevaan reseptiikkaan.

• Tuotetestaukset   ja 
laboratoriotestit
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Komponenttien valmistusaste 

100%       70 %            40%             0%

Komponentti 1 Komponentti 2 Komponentti 3 Komponentti 4

100 % 70 % 40 % 0 %

Oman 
työn osuus

100 %

50 %

0 %
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Tuottavuuden arviointi 
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Prosessit ja niihin käytettävä työaika 

- Valmistustavat 

- kenelle, minne, kuinka paljon

- Toimitukset ja kuljetukset 

- Keittiönaukioloajat  

-> Henkilöstömäärä 



Hankinnat
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Markkinakartoitus

Ennakoiva vuoropuhelu

Valmistelu 

Koe - erät   

Tarjouspyynnöt

Vertailu

Sopimukset



Markkinakartoitus & -vuoropuhelu
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Markkinakartoituksella tarkoitetaan tarjouspyyntöön valmistautumista. 

mitä on saatavissa miltäkin alueelta ja millaisia vaihtoehtoja on.

Markkinavuoropuhelu on tiiviisti kytköksissä markkinakartoitukseen. 

Vuoropuhelua on markkinoilla olevien toimijoiden kanssa käytävä keskustelu. 

Markkinakartoituksen ja markkinavuoropuhelu yhdessä pyrkivät yhteistyöverkoston 

kasvattamiseen,

Elinkeinopolitiikka määrittelee paljon edellä mainittua yhteistoimintaa
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1. Valmistuskeittiöitä 
(jakelukeittiöitä)

2. Laaja alueellinen 
yhteistyö

Kuntien välinen yhteistyö

Organisointi
 ja hallinto

Omistajuus ja 
päätöksenteko

Reseptiikka

Viikon ruokalista Hienosäätö kuntakohtaisesti

Kunta 1

Varasto
Komponentti

 tuotanto

Komponenttien 
tuotannon 
suunnittelu

Ateriavalmistus

Tilaukset

Komponenttien 
alueellinen 

valmistussuunnitelma

Komponentteja voidaan 
kuljettaa alueiden välillä

(erikoistuminen, kapasiteetti)

Reittiliikenne 
paikkakuntien välille

Muu elintarvikekuljetus

erikoistuminen

Varasto
Komponentti

 tuotanto

Komponenttien 
tuotannon 
suunnittelu

Ateriavalmistus

Tilaukset

erikoistuminen

Varasto
Komponentti

 tuotanto

Komponenttien 
tuotannon 
suunnittelu

Ateriavalmistus

Tilaukset

erikoistuminen

Kunta 2 Kunta 3



Kuntien rooli lähiruoan edistämiseksi
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Kuntien kehittämistoiminnassa voidaan vaikuttaa 

paikallista elintarviketuotantoa edistäviin rakenteisiin

Yhteistyön lisääminen kuntien välillä ja maakunnallinen 

toiminta

Yrittäjäverkostojen edistäminen

Hankintaosaamisen kehittäminen 

Yhteistyön lisääminen kehittäjäorganisaatioiden kesken 

saman suuntaisissa tavoitteissa 



Kuntien välinen yhteistoiminta 
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• Laaja verkosto lisää kokonaiskysyntää

•Tuotantoteknologia ja logistiikka mahdollistaa tarkan ja yksityiskohtaisen kilpailutuksen

•Keskitetty järjestelmä mahdollistaa paikkakohtaiset hankinnat / tuotannot / ateriatarjonnat

•Keskuskeittiöiden välille rakentuu säännölliset elintarvikekuljetukset

•Samalla avautuu mahdollisuuksia myydä myös ravintoloille sekä yksityisille ihmisille

→ yritykset uskaltavat investoida kysynnän ja alueellisen logistiikan kehittyessä



Merja Ahola
projektipäällikkö, ruokapalvelupäällikkö
Sodankylän kunta / Kehittämispalvelut

Puh. 040 809 4955
merja.ahola@sodankyla.fi
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