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En nationell expertenhet, bakgrundsorganisation Savon koulutuskuntayhtymä (Savo samkommun för utbildning)

• Vi främjar en hållbar livsmedelskedja samt en ökad andel av lokalt och ekologiskt 
producerad mat och finsk mat i yrkesköken.
www.ekocentria.fi

En utökad användning av lokalt och ekologiskt producerad mat och utveckling av 
upphandlingskunskapen inom offentliga måltidstjänster – projekt 2017–2018
- styrningsåtgärder inom upphandlingar
- livsmedelskedjans möjligheter
- det nordiska samarbetet.

Projekt som gäller produktutveckling och upphandlingskunskap

Recept med växtproteiner till yrkesköken 

www.portaatluomuun.fi
www.ekoruokakone.fi

Lokalmats- och Ansvarsstafetten
Nyheter 2040 
www.ymparistoosaava.fi

http://www.ekocentria.fi/
http://www.ekocentria.fi/kestavat_ruokaohjeet
http://www.ekoruokakone.fi/
http://www.ymparistoosaava.fi/


Guide för lokalproducerat Upphandlingsuide för livsmedel

Guide för ansvarsfull
upphandling av 
livsmedel

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


Närmatsguide, lokalguiden, är tänkt för hela kedjan inom 
livsmedelsupphandling.

Innehåll:

- hållbara livsmedelsupphandlingar en del av dagens politik

- hur livsmedelskedjan fungerar i Finland

- yrkesköken i Finland

- beslutsfattarna och den lokalproducerade maten

- genomförande av upphandlingen av 

lokalproducerad mat

- anvisningar till anbudsgivarna

- ansvarsfull verksamhet och upphandling

- lyckade exempel från en kedja med lokalproducerat.



Yrkesköken i Finland

- 20 300 yrkeskök

- varav 8 500 offentliga kök, 

inkl. distributionskök (2015)

- Inom offentliga mattjänster äts ungefär 380 milj. måltider i året.

- Livsmedel för ungefär 350 miljoner euro köps årligen in.

- Portioner tillreds i mycket varierande mängd/dag/kök 

- t.ex. 800-40 000 portioner.

- Upphandlingslagen gäller offentliga livsmedels- och 
måltidstjänstupphandlingar.



Politisk styrning

EU:s Green Public Procurement (GPP) 
• sätter upp ett frivilligt mål om att EU:s medlemsstater i sina offentliga

upphandlingar ska beakta miljöinverkan. 

Finlands nationella jordbrukspolitik
• 5/2013 regeringens Närmatsprogram och program för utveckling av ekobranschen
• SRb 6/2016 Kriterierna för offentlig upphandling av livsmedels- och

måltidstjänster. 

Mat2030 – matpolitisk redogörelse
• 2030 äter finska konsumenter hållbart och etiskt producerad inhemsk, smaklig, 

hälsosam och trygg mat.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm
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://mmm.fi/documents/1410837/1923148/Ruokapoliittinen+selonteko+Ruoka2030/d576b315-41fe-4e9d-9d02-8462c5ae5895
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mrd

BAKGRUND- importen ökar



Enheter som gör offentliga livsmedelsupphandlingar

1. En kommun eller en samkommun som skaffar alla livsmedel själv.

2. Kommunen gör livsmedelsupphandlingarna i samarbete med andra 

kommuner t.ex. genom upphandlingsringar eller med hjälp av 

uppdragsmodellen.

3. Kommunens eller samkommunens affärsverk är en del av organisationen 

och konkurrensutsätter de livsmedel som måltidstjänsterna använder.

4. Affärsverkssamkommunen konkurrensutsätter utgående från uppdragen 

de livsmedel som måltidstjänsterna använder.

5. Inköpscentralen konkurrensutsätter alla eller en del av livsmedlen för 

alla sina ägare. 

6. Kommunen ger uppdraget att konkurrensutsätta livsmedlen t.ex. till en 

enskild konsult, till en annan kommun eller till inköpscentralen.



Förändringen inom offentliga måltidstjänster är kontinuerlig

• social- och hälsovårds- samt landskapsreformen

• produktionskökens storlek

• allt oftare privata aktörer som sköter kommunernas måltidstjänster

• tillredning av mat = att sätta ihop en portion

• den stora mängden specialdieter och etniska dieter > menyer

• behovet av specialprodukter (bl.a. konsistensanpassade produkter)

• datatekniska applikationer till hjälp vid matlagning och planering 

• beaktandet av säsong vanligare?

• mängden kökspersonal minskat (transport- och 

distributionsverksamheten ökat)

• hårt kostnadstryck

• sparåtgärderna riktar sig ofta i första hand in på råvarukostnaderna

• uppföljningen av matsvinn, övrigt avfall och av energianvändning ökat.



Yrkeskökens inköpskanaler 

- största delen av råvarorna köps från nationella partiaffärer
- Foodservice (HoReCa)-partihandel som i Finland bedrivs av Heinon Tukku Oy, 

Kesko Livs dotterbolag Kespro Ab, SOK:s underlydande företag Meira Nova Oy
samt Metro-tukku (Wihuri Oy Aarnio).

- lokala, nationella mejerier, slakterier och bagerier samt lokala 

grönsaksgrossister och mindre privata partiaffärer, t.ex. Patu-tukku

- vid inköp av lokalproducerade produkter görs affärer i någon mån 

direkt med lokala odlare och producenter som förädlar produkterna

- läs i Lähi-opas avsnittet om yrkeskök som kunder hos 

livsmedelsföretag, ”Ammattikeittiöt elintarvikeyritysten asiakkaina” 



Olika typer av matproduktion

• cook & serve – tillredning och servering

• cook & hold – tillredning och varmhållning

• cook & chill – tillredning och kylning (upphettning på nytt)

• cook & freeze – tillredning och nedfrysning (upptining och 

upphettning på nytt)

• sous vide – tillredning i vakuumpåse (oftast upphettning på nytt)

• cook cold – kalltillredning (råvarorna blandas, tillagning på 

serveringsplatsen).

Utöver detta kombinationer av ovanstående.



Elintarvikkeiden hankintaopas – rekommendationer för upphandling av 
livsmedel

Upphandlingens livscykel                                                                
Allmänt om upphandlingar                                                                
Minimikrav/absoluta krav          
Förslag på produktspecifika kriterier                                       
Spannmålsprodukter                                                                               
Bageriprodukter                                                                       
Potatis                                                                                        
Rotfrukt och grönsaker                                                         
Baljväxter                                                                                  
Fisk och fiskprodukter                                                                  
Bär och frukt                                                                   
Saft                                                                                          
Mjölk och mjölkprodukter                                                            
Kött och köttprodukter                                                                    
Ägg och äggprodukter                                                  
Matfetter                                                                             
Färdigmat                                                                               

Övriga mindre produktgrupper                   

www.ekocentria.fi > aineistot > oppaat > 
Elintarvikkeiden hankintaopas
www.lahisopas.fi

http://www.ekocentria.fi/
http://www.lahisopas.fi/


Minimikrav och 
jämförelsegrunder i offerten

Lämplighetskrav på anbudsgivaren

- absoluta krav som ställs på företaget

- måste fyllas i, annars underkänns 

anbudsgivaren.

Minimikrav på produkten

- absoluta krav som ställs på livsmedlet eller 

på leveransen av det

- måste fyllas i, annars underkänns anbudet.

Jämförelsekriterier för förhållandet pris–kvalitet

- gäller produktens kvalitets- eller miljöperspektiv

- viktning eller presentation i prioritetsordning (EU-anskaffningar)

- beaktas och bedöms enligt samma kriterier

- andra jämförelsegrunder kan inte användas.



Minimikrav/absoluta krav
Exempel > lämpligheten diskuteras genom marknadsdialog

Ursprung
Råvarans ursprungsland och produktens förädlingsland
Ursprunget på fisk som används i förädlad fiskprodukt
Den huvudsakliga råvarans ursprungsland, t.ex. ost
Broilersallad, ursprungslandet måste uppges för alla råvaror som används i produkten.

Råvaruhalten
Minst 60 % fisk i fiskfärsbiff
Minst 60 % av spannmålet i havrebröd ska vara havre
100 % jordgubb i jordgubbspuré

Färskhet
Hackade grönsaker ska levereras inom 24 timmar
Semlor ska levereras inom 6 timmar efter att de gräddats. De får inte vara frysvaror.

Eko 
Eko är ett internationellt definierat och övervakat produktionssätt 
> kan användas som ett kvalitetskriterium i sig inom alla produktgrupper

Miljö
Semlorna levereras i lådor, täckta med papper



Jämförelsekriterier – ska poängsättas i anbudsbegäran
Exempel > lämpligheten diskuteras genom marknadsdialog
Ursprunget kan inte vara ett kriterium som ger poäng!

Råvaruhalten
I fiskfärsbiffen ska det finns sjöfisk minst 
- 60 % > 5 poäng
- 20 % > 2 poäng
- inte alls > 0 poäng

Färskhet
De hackade grönsakerna levereras
- inom 24 timmar efter hantering > 5 poäng
- senare > 0 poäng
Bekräftelse: hanteringen är klar kl. x och distributionen kl. y.

Eko 
Leverantören har en motsvarande produkt 
- eko > 2 poäng
- är inte eko > 0 poäng

Sensorisk bedömning
Smak- och strukturtester

Miljö 
Inga enskilt förpackade produkter  > 2 poäng



Krav och kriterier som gäller ansvarsfullhet

Miljö, djurs välmående, livsmedelssäkerhet, social inverkan > exempel

- ingen palmolja vid framställningen av margarin

- margarinet som används är ansvarsfullt producerat

- användning av förnybar energi (bl.a. vid växthusodling, kvarnar, 

bagerier)

- salmonellafritt (alla serotyper)

- begränsad användning av antibiotika (mikrobläkemedel)

- Sikava (även Naseva)

- grisar utfodras med ansvarsfull soja

- WWF:s fiskguide och MSC-certifiering

- sysselsättning, arbetsförhållanden, lön.



Exempel griskött och grisköttsprodukter

Livsmedelssäkerhet, djurens välmående och hälsa
• fria från salmonella, användning av antibiotika 

(mikrobläkemedel), grisar som biter i knorrarna
• del av registret för hälsoklassificering av 

svinhus (Sikava)
• kan användas vid anbudsbegäran eftersom det 

inte utgör ett konkurrenshinder (det 
nationella, EU-godkända kvalitetssystemet).

Miljöinverkan
• Ursprunget för den soja som används för att 

utfodra svinen är viktigt eftersom det förekommer 
produktion som är oansvarig ur miljösynvinkel.



Exempel nöt och nötköttprodukter

Livsmedelssäkerhet, djurens välmående och hälsa

• fritt från salmonella, användning av antibiotika 
(mikrobläkemedel) 

• i Finland finns bokföring över läkemedel 
samt ett heltäckande nationellt program för 
kontroll av salmonella

• lätt att verifiera
• hälsovårdsåtgärder

• del av Naseva – det nationella 
uppföljningssystemet för hälsovården på 
nötgårdar.



Exempel på absoluta krav på fiskfärsbiffar

- Fisken som används ska till 100 % bestå av vildfisk, inte av odlad fisk.
- Gäddfärs ska vara framställd av skinnfri gäddfilé med revben.
- Produkterna ska vara laktos- och glutenfria. 
- Produkten får inte innehålla tillsatsämnen.
- Produkten får inte innehålla natriumglutamat (E621).
- Produkten ska vara GMO-fri.
- De fisksorter som används i biffarna ska uppges i anbudet.
- Fiskråvaran får frysas högst en gång.



Observera i anbuden

- Marknadskartläggning
- förutom inhemsk produktion och förädling behövs företag och producenter av olika storlek, även 

partiaffärer av olika storlek.

- Möjligheter till mindre upphandlingar, upphandlingar under 60 000 €
- enligt avtalsvillkoren: Beställaren förbehåller sig rätten att använda utomstående leverantörer 

för att göra regional upphandling av produkter som görs enligt lokal tradition när det gäller 
specialprodukter enligt säsong, temadagar och nationella högtider samt för produktutveckling 
och -testning. 

- Inköpscentralen eller upphandlingsringen sköter en del av 
konkurrensutsättningen av livsmedel, måltidstjänsten sköter en del.

- Livsmedelsupphandlingen ska delas upp > skyldighet att motivera detta om den 

inte delas upp.

- Regional fördelning av livsmedelsinköp

- Periodisering av upphandlingarna > inte alla livsmedelsgrupper under samma år

- produktspecifika minimikrav och kvalitetskriterier – inte enbart det billigaste.

- Användning av märken, t.ex. nordiska miljömärket.



EU stöder nyttig skolmat –
Finland satsar stödet på EKO

• Det nya skolprogrammet trädde i kraft den 1 augusti 2017.

• Mål: skolorna och daghemmen ska bjuda på finsk ekomjölk samt på 
ekogrönsaker
o flytande mjölkprodukter

• ekologisk fettfri mjölk och surmjölk 31 cent/l 
• konventionell fettfri mjölk och surmjölk 13 cent/l

o frukt och grönt får stöd utgående från det skattefria inköpspriset
• produkter som får stöd är ärter, gurka, kålrot, morot, tomat, vinbär, 

jordgubbar, blåbär, lingon och äpple
• ekologiska frukter och grönsaker 75 % (momsfritt inköpspris)
• konventionella frukter och grönsaker 65 % (momsfritt inköpspris)

o ytterligare uppgifter www.mavi.fi.

• Fettfri ekomjölk med tillsatt d-vitamin finns att fås fr.o.m. 1.9 
(förpackningar på 1 l och 10 l).



Några viktiga meningar
Målbild 
”Vid tillredningen av mat gynnar vi lokalproducerad mat och inhemska ekoprodukter. 
Grönsakerna, brödet och potatisen i vårt kök kommer i huvudsak från producenterna i 
vårt eget landskap. Köttet och de förädlade köttprodukterna, mjölken och 
mjölkpreparaten samt äggen är inhemska.

Strategi
”Vid inköpen ska målen i stadsfullmäktiges strategi för användning av lokalproducerad 
och ekologisk mat samt inköpens klimatinverkan beaktas”.

Anbudsbegäran/avtalsvillkor
Beställaren förbehåller sig rätten att använda utomstående leverantörer för att göra 
regional upphandling av produkter som görs enligt lokal tradition när det gäller 
specialprodukter enligt säsong, temadagar och nationella högtider samt för 
produktutveckling och –testning.

Tjänstekontrakt
Linjerna och målen för användning av lokalproducerad och ekologisk mat ska också 
skrivas in i avtalet med måltidstjänstproducenten. 



Initiativ och fattande av beslut

- Vem som helst kan ta initiativ till användning av lokalproducerad och ekologisk 
mat inom kommunens måltidstjänster. 

- Det primära ansvaret ligger på beslutsfattarna och tjänstemännen som gör 
linjedragningarna.

FULLMÄKTIGEMOTION

Ansvarsfullt producerad och förädlad finsk mat inom vår kommuns måltidstjänster

Vi förelår att det i vår kommuns upphandlingsstrategi för livsmedels- och 

måltidstjänster ska skrivas in krav på odlings- och produktionsmetoder som är bra 

ur miljöperspektiv samt om praxis som främjar djurs välmående och 

livsmedelssäkerheten.
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Saker att fundera på
Jordklotets bärkapacitet och hållbarhetskris

o förbrukandet av förnybara naturresurser 
o jordklotets tillräcklighet för den växande människopopulationen

Lokal miljö
o teknologins inverkan på matproduktionen
o 3D-utskrifter – nya möjligheter för livsmedelsproduktionen? 

Hälsa och välmående
o ökande ojämlikhet
o mer fritid 
o förebyggande av sjukdomar

Urbanisering 
o 70 % av människorna bor i städer år 2050
o den snabba urbaniseringen och ökande konsumtionen i utvecklingsländerna



Tack

sari.vaananen@sakky.fi
tfn 044 785 4025
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