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"Lapin ruoka"

Julkisten ruokapalveluiden maakunnallinen

kumppanuusmalli lähiruoan edistämiseksi

Hankkeen lähtökohta:

Vuoden 2023 alusta aloittavat hyvinvointialueet toimintansa. Tämä tarkoittaa 

sitä, että sosiaali- ja terveydenhuolto tukipalveluineen siirtyy maakunnallisen 

toimijan vastuulle. Tällöin myös kyseisen sektorin ateriapalvelut tulevat HVA:n

vastattavaksi.

Tämä tuo eteen joitakin huolestuttavia kysymyksiä siitä, miten tämä muutos 

vaikuttaa:

1. Huoltovarmuuteen?

2. Paikallistalouteen ja elinkeinoelämään?

3. Maakunnan elintarviketuotantoon?

4. Lähiruoan saatavuuteen?

5. Kuntien omaan ateriapalveluun?
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"Lapin ruoka"

Julkisten ruokapalveluiden maakunnallinen

kumppanuusmalli lähiruoan edistämiseksi

Esitettyihin kysymyksiin vastaaminen:

Käynnistettiin tiedotushanke jonka avulla viedään Lapin kuntiin, tulevan Lapin 

HVA:n kuntiin, tietoa tulevasta muutoksesta ja siitä  miten kunnat voivat vastata 

ateriapalveluita koskeviin muutoksiin, millaisia vaihtoehtoja kunnilla on ja miten 

lähiruoan hankkimista voidaan parhaiten muutoksen yhteydessä turvata.

Hanke käynnistyi 1.1.2022 Luken hallinnoimana. Hankkeessa ovat tuensiirron kautta 

operatiivisesti mukana myös Sodankylä ja Tervola.
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Kuntakierrokset tiedottamisen ytimessä

Kuntatapaamiset ovat tärkein, tehokkain ja pisimmälle kantava tapa saada 

lähiruokaan liittyvä ydinviesti, sen paikallis- ja aluetaloudellinen merkitys, 

perille.

Jokaiseen kuntatapaamiseen on valmistauduttu yksilöllisellä kuntaan 

kohdistuvalla tiedolla sen lisäksi että viestinnässä on mukana kaikkia kuntia 

koskevia yhteisiä maakunnallisia tietoja.

Kuntakierroksia tehdään kaikkiin Lapin kuntiin kaksi, molemmat kierrokset eri 

teemalla. Jokaisen kuntatapaamisen kestoaika on noin 2 tuntia. Keväällä ja 

kesällä 2022 tapaamisia oli 16/21 kunnasta. Syksyllä 2022 käynnistyi toinen 

kuntakierros jolle on sovittu jo 12 tapaamista.

26.9.2022



5

Kuntatapaamisten sisältö

Kuntakierros 1: tapaamisissa käsiteltiin seuraavia asioita:

1. Elintarvikehankintoja koskeva lainsäädäntö/direktiivi

EU ja kansallinen taso, hankintalaki ja sote:n järjestämislaki

2. EU, kansalliset ja alueelliset ohjelmat jotka koskettavat myös 

elintarvikehankintoja

3. Huoltovarmuus ja siihen vaikuttaminen

4. Maakunnallinen ja paikallinen (kunta) elintarviketuotanto euroina

alkutuotanto (liha, maito), kalatalous, porotalous, marjat

elintarvikkeiden jatkojalostuksen ja hankintojen hyviä esimerkkejä

5. Kuntien vaihtoehdot sote-muutoksen ateriapalveluissa

26.9.2022
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Kuntakierros 2: tapaamisissa käsitellään hankintaprosessi avattuna osiin:

1 . Markkinakartoitus

2. Markkinavuoropuhelu

3. Kilpailutus ja tarjouspyynnöt

4. Hankintapäätös

5. Voimassa olevat sopimukset

6. Jatkuva markkinakartoitus ja uudet kokeilut

Kaikkiin tapaamisiin liittyy hyvien esimerkkien esille tuominen ja hyvien 

käytäntöjen jakaminen toimijoiden kesken.

Näiden kuntakierrosten lisäksi järjestetään yhteisiä työpajoja hankintaprosessi –

teemalla eri puolilla Lappia.

26.9.2022

Kuntatapaamisten sisältö
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Esimerkkejä

26.9.2022
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Lapin julkisten keittiöiden 

elintarvikehankintojen arvo

kuvakehystä.
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Lapin julkisten keittiöiden elintarvikehankintojen 

arvo, lisää myyntiä yksityiselle sektorille

kuvakehystä.
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Lapin julkisten keittiöiden 

elintarvikehankintojen arvo, esimerkki

26.9.2022
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Lapin julkisten keittiöiden 

elintarvikehankintojen arvo, esimerkki
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Maataloustuotannon arvo, esimerkki
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Maataloustuotannon arvo, esimerkki
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Kiitos!


