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Vaasan Ruokapalvelut 

▪Lounaita arkipäivisin 12 000 kpl
▪Keittiöitä 50 kpl, 
▪Valmistuskeittiöitä 14 kpl
▪Työntekijöitä 169
▪2018 talousarvio12,9 milj. 
▪Elintarvikemääräraha 4 milj. €
▪Suoritteita 3,1 milj. vuodessa
▪Elintarvikekulut/ ateria (laskennallinen) 1,29 €
▪Netto yksikkö jonka tulee tuloilla kattaa menot ( in-hous osakeyhtiö 
1.4.2018)



Mitä on kestävä kehitys 

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja 
paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua 
yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata 
nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen 
mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, 
ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon 
päätöksenteossa ja toiminnassa.

Ympäristöministeriö



Vaasan seudun hankintarengas

▪ Vaasa, Isokyrö, Kristiinankaupunki, Korsnäs, Laihia, 
Maalahti, Mustasaari ja Vöyri

▪ Hankintarenkaan kunnat tekevät itsenäisen päätöksen 
sopimuksiin liittymisestä ja ilmoittavat asiasta 
hankintapalveluyksikölle

▪ Hankintarenkaan sopimuksia 25 eri ryhmässä 
▪ Elintarvikkeissa 5 eri sopimusta; Kauppapalvelut, 

Käyttö ja päivittäistavaroiden nouto-ostot, 
tukkutoimitukset, leipomi, pakastemarjat, tuoreet 
vihannekset ja hedelmät



Elintarvikehankinnat

▪ Marjat:  voidaan tarjota ilma kuumentamista
▪ Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA suosittelee käyttämään ulkomaisia 

pakastemarjoja vain kunnolla kuumennettuina.
▪ Maitotaloustuottet: toimittaja huolehtii maitotuesta
▪ Valio on tällä hetkellä ainut toimittaja joka huolehtii maitotuesta
▪ Liha: pakkauskoot
▪ Valikoitiin sellaiset pakkaukoot joissa pääsääntöisesti suomalinen liha



Elintarvikehankinnat

▪ Leipomo tuottet:
▪ Tilaus-toimitusrytmi: klo 14 mennessä tilatut tuotteet toimitetaan 

seuraavana päivänä.
▪ Kaikkien tarjottujen tuotteiden toimitus on mahdollista suoraan 

laatikkoon pakattuna, EI pussitettuna.
▪ Tuotteet valmistetaan tilausten perusteella, enintään 6 tuntia ennen 

toimitusta. (poikkeuksena limput)
▪ Kahviotuotteet toimitetaan kahvioihin kaikkina arkipäivinä klo 7.30 

mennessä.
▪ Paikallinen toimittaja



Elintarviketoimittajat

▪Maitotaloustuotteet, kotimainen, Valio
▪Leipomotuotteet, paikallinen, Hämäläinen
▪Säilykkeet, hiutaleet, pakasteet Kesko 
▪Liha, kotimainen, HK, Atria, Saarioinen
▪Vihannekset ja perunat Tukkutalo Heinonen, 
▪Marjat, kotimaiset, (Marjami Ilmajoki) Kespro



Vaasan 
Ruokapalvelu
▪ Ruokalistalle syksyllä 2017
▪ Silakkapihvit kalapuikkojen rinnalle
▪ Ruismarjapaistos 
▪ Tuoremarjapuuro
▪ Härkkis-kastike
▪ Kasvisruoka päivittäin ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa
▪ Kasvisruoka kerran viikossa vaihtoehtona peruskoulujen 

valmistuskeittiöissä
▪ 6 viikon ruokalistalla 4 kasvisruokapäivää



Uudet mahdollisuudet 
elintarvikehankinnoissa

▪Ravitsemukselliset kriteerit 
▪Vaasan kaupungin nykyiset hankintakriteerit

Elintarvikehankinnan kriteerit.doc

▪Tulevissa hankinnoissa tullaan harkitusti käyttämää   
oppaista saatavia kriteerejä ehtona tai pisteytyksessä
▪Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille, EkoCentri
▪2017 Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin, Motiva

Elintarvikehankinnan kriteerit.doc
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/elintarvikkeet/kriteerit.html


Tavalla toimia on väliä
▪ Ruoan valmistuksen keskittäminen-> energian ja veden säästämistä
▪ Kuumavalmistus, kylmävalmistus vai cook and chill
▪ Ylijäämä ruoka
▪ Biojäte-> biokaasua busseille
▪ Asiakkaan vastuu 



Kiitos!
Kysyttävää?
kirsti.myllari@vaasa.fi
06 325 3155
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