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Kestävyys- ja vastuullisuustavoitteet
• Suomi on sitoutunut YK:ssa sovittuun kestävän kehityksen globaaliin 

toimintaohjelmaan (Agenda 2030).
• Ohjelma sisältää 17 tavoitetta, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.
• Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomessa keskeinen väline, 

jolla Agenda 2030 toteutetaan. Sitoumuksen tavoitteet ohjaavat kestävästi 
tuotettujen ja terveyttä edistävien ruokapalveluiden järjestämistä ja hankintaa. 

• Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla ja siihen liittyvillä Pellolta pöytään -
strategialla ja Biodiversiteettistrategialla pyritään säilyttämään sekä luonnon 
monimuotoisuutta että suuntaamaan Eurooppaa kohti ilmastoneutraalisuutta.

• Tavoitteena on luoda terveyttä edistävä, reilu ja kestävä ruokajärjestelmä 
alkutuotannosta ruokapöytään kestävillä ruoantuotantomenetelmillä ja 
ruokahankinnoilla sekä puolittamalla ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä.
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https://sdgs.un.org/2030agenda
https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_fi
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_fi
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Kansallinen julkisten hankintojen 
strategia – tavoite ruokahankinnoille
Suomen ensimmäinen julkisten hankintojen strategia julkaistiin syksyllä 2020. 
Strategian tavoitteena on lisätä julkisten hankintojen vaikuttavuutta ja ekologista, 
sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.
Hankintastrategian tavoite kestäville elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoille:
”Edistämme kestävää ruokajärjestelmää elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa ja 
käytämme kestävästi ja vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita.
Kestävä ruokajärjestelmä on ruokaturvan perusta. Ilmastonmuutos, monimuotoisuuden 
häviäminen ja kriisitilanteet voivat heikentää Suomessakin ruokaturvaa merkittävästi. 
Hyvällä huoltovarmuudella turvataan kriisitilanteiden edellyttämä ruoantuotannon 
omavaraisuus. 
Elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tulee käyttää hankintakriteereitä, jotka 
edistävät ympäristön kannalta hyviä viljelymenetelmiä, elintarviketurvallisuutta, 
ravitsemusta sekä eläinten hyvinvointia ja terveyttä, ja jotka edistävät samalla kestävää 
ruokahuoltoa ja ekologista kestävyyttä.”
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162418


Oppaita ja suosituksia linjaamassa 
ruokapalveluiden järjestämistä
• Ravitsemussuositukset ja ruokasuositukset eri ikäryhmille viitoittaneet 

ravitsemuksellisesti täysipainoisten ruokapalveluiden järjestämistä

• Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin ohjannut hankkimaan 
vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita

• Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille –opas neuvonut lähiruoan 
hankinnassa.

Puuttunut opas vastuullisten ruokapalveluiden järjestämiseen ja hankintaan
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Vastuullisten ruokapalveluiden 
hankintaopas

• Taustaa: tarve kehittää ruokapalveluita entistä vastuullisemmiksi ja 
laadukkaammiksi:

• kokonaispalvelun laatu vastaaman tarpeita
• kestävyystavoitteiden edistäminen; ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset
• ravitsemustavoitteiden toteutuminen eri ikäryhmille

• Opas toteuttaa kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitetta 
kestävistä ja vastuullisista ruokapalvelu- ja elintarvikehankinnoista

• Suunnattu päättäjille, julkisten ruokapalveluiden 
järjestäjille sekä ruokapalveluista ja niiden hankinnasta vastaaville
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Vastuullisten ruokapalveluiden 
hankintaopas

• Hankintaoppaan esimerkit, malliasiakirjat ja tarkistuslistat tarjoavat 
konkreettista apua sekä oman ruokapalvelun että ruokapalveluhankinnan 
kehittämiseen.

• Opas esittelee:
• Millainen on vastuullinen ja toimiva ruokapalvelu.
• Mitkä ovat sen järjestämistä ja hankintaa ohjaavat strategiat, tavoitteet ja ohjelmat 

sekä suositukset.
• Miten ruokapalveluiden järjestäminen ja hankinta voi edistää ekologista, sosiaalista 

ja taloudellista kestävyyttä.

• Opas ohjeistaa, kuinka maukkaat ja ravitsemuksellisesti täysipainoiset 
ateriat toteutetaan eri toimintaympäristöissä, myös vaativassa 
ympärivuorokautisessa hoidossa.
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Vastuullisten ruokapalveluiden 
hankintaopas

• Hankintaoppaan on laatinut nimetty asiantuntijaryhmä, johon kuuluivat 
edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, Valtion 
ravitsemusneuvottelukunnasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), 
Turun kaupungilta sekä Kanta-Hämeen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä.

• Oppaan tuottamisesta ja neljän työpajan järjestämisestä vastasivat Savon 
koulutuskuntayhtymä ja Ju-Ha Consulting yhdessä maa- ja 
metsätalousministeriön ja asiantuntijaryhmän kanssa.

• Työpajoissa kuultiin suurta joukkoa alan asiantuntijoita, mm. kuntien ja 
sairaanhoitopiirien hankinta-asiantuntijoita sekä tilaajan ja ruokapalveluiden 
edustajia. 

• Lisäksi järjestettiin pienryhmäkeskusteluja, joissa paneuduttiin 
yksityiskohtaisemmin oppaan teemoihin. 
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Esimerkkejä ja nostoja 
oppaasta
palvelupäällikkö Suvi Haukioja, Turun kaupunki
ravitsemispäällikkö Laura Rantalainen, PSSHP
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Mihin tarpeeseen 
opas vastaa?
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Vastuullisten ruokapalveluiden 
hankintaopas

• Millaisiin kysymyksiin vastaa ja mitä sisältää? 
• Opas sisältää perustiedot kilpailutusprosessista
• Opas pyrkii kokoamaan ns. hiljaisen tiedon, mitä hankintayksiköt aikaisemmin ovat 

keränneet ennen tarjouspyynnön julkaisua muiden hankinnoista
• Miten valmistelen sopimuksen, jonka lopputuloksena asiakkaan lautasella on 

maistuva ja terveyttä edistävä ruoka?
• Mitä osaamista tarvitaan, että saadaan hyvä kilpailutus aikaiseksi? 
• Opas tuo esille että ruokapalveluiden kilpailutus ei ole yksinkertaista vaan projekti, 

jossa tulee huomioida todella monta eri näkökulmaa ja toisaalta, asettaa 
vaatimukset järkevälle tasolle. 
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Esimerkkejä ja nostoja

• Oppaassa hyväksi koettuja työkaluja ruokapalvelun hankintaan,
kehittämiseen, tilaamiseen ja tuottamiseen:
• Oma tuotanto
• Inhouse-tuotanto
• Kilpailutettu tuotanto ulkopuolisella toimijalla

• Hyvinvointialueiden valmistelu menossa…
• Opas antaa ajankohtaisia neuvoja ja vinkkejä tuottajan ja tilaajan yhteistyöhön
• Ja ohjaa siihen miten ruokastrategiat voidaan toteuttaa kunnissa ja hyvinvointialueilla 

jatkossa

12



Vastuullisuustavoitteet samassa oppaassa 
ruokapalveluiden hankinnan ja 
suosituksien kanssa

 mahdollista toteuttaa yhtä aikaa ravitsemus- ja ruokasuosituksia sekä ekologista, 
taloudellista ja sosiaalista vastuullisuutta

Käytännön vinkkejä vastuullisuuden toteuttamiseen

Vastuullisuussuunnitelma tuottajalle, esimerkkejä:
• Kasvisruoan lisääminen ruokalistoille; kotimaisten kasvisperäisten raaka-aineiden ja 

vastuullisten elintarvikkeiden käyttö tuotannossa
• Reseptikehitys ilmasto- ja Itämeri-ystävällisemmäksi esimerkiksi särkikalojen käyttöä 

lisäämällä ja lisäämällä kestävästi pyydetyn kalan käyttöä 
• Ruokalistasuunnitelma; satokausivalikoiman hyödyntäminen, lähi- ja 

luomuruokavalinnat, liha- ja maitotuotteet vastuullisesti tuotettuina
• Ruokahävikkisuunnitelma; hallinta ja vähentäminen
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Esimerkki 
raaka-aineiden
vastuullisuusvaatimusten 
huomioimisesta

• Motivan kriteerien avulla voidaan 
hankkia elintarvikkeita kuten lihaa, 
kananmunia ja maitotuotteita 
sekä kasviksia vastuullisesti ja 
kestävästi.
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Ruoan alkuperä ja kotimaisuusaste

• Ruuan kotimaisuutta ei voi 
käyttää tarjouspyynnön laatu-
vaatimuksena EU:n alueella, 
mutta vastuullisuutta voidaan 
vaatia elintarviketuotannossa.

• Lisäksi elintarvikkeiden 
alkuperää ja kotimaisuusastetta 
voi ja kannattaa seurata 
sopimuskaudella.
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Esimerkki: Taulukko 1.
Nykytilan kuvaus toiminnan työkaluna
• tunnistetaan asiakkaan tarve, kenelle ja millaista palvelua tarvitaan
• tunnistetaan olemassa olevat ruokapalveluihin liittyvät toimintamallit

• tilaus-toimitusrytmi
• ravitsemushoitokäytännöt
• raportointitarpeet
• yhteistyötahot; kuljetus- ja tilapalvelut jne.

• kuvataan, miten on aina toimittu, myös päivittäiset toiminnot ja asiat, 
jotka hiertävät tai ongelmia aiheuttavat

• nykytilan kuvaamisella saadaan esille niitä toiminnan kohtia, joita 
halutaan selkeyttää tai kehittää
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Nykytilan kuvaus
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Nykytilan kuvaus

18

Sairaalat, terveyskeskuksien vuodeosastot, 
palvelukodit, tehostetun palveluasumisen 
yksiköt, kotihoidon yksiköt, 
päivätoimintayksiköt, kehitysvammayksiköt, 
sosiaalitoimen yksiköt



Nykytilan kuvaus toimii tarvittaessa 
palvelukuvauksen pohjana
• Palvelukuvaus on usein ruokapalveluhankinnan tarjouspyynnön tärkein asiakirja. 

• Palvelukuvauksessa kuvataan sopimukseen kuuluvien kohteiden ruokapalvelut
sekä palvelun tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset. 

• Palvelukuvauksessa ja muissa tarjouspyynnön liitteissä tilaaja kertoo kaiken, mitä 
tarjoajan tulee tietää tarjousta tehdessään. 

• On muistettava, ettei palveluntuottaja aina tunne tilaajaorganisaatiota, sen 
termejä tai tapoja. 

• Onnistuneen ja perusteellisen palvelukuvauksen avulla sopimuksen käynnistäminen 
on helpompaa, ja tilaajan odotukset sekä palveluntuottajan toiminta kohtaavat 
paremmin. 
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Esimerkki 
sopimus-
seurannasta
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Esimerkki 
sopimus-
seurannasta
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Sopimus-
seurannan 
tulee olla 
suunnitelmallista 
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Ruokapalvelusopimuksen 
seuranta 
• Nykytilan kuvauksen tai palvelukuvauksen 

kautta kuvataan laadun 
vähimmäisvaatimukset sopimuskaudelle.

• Nostoina oppaasta asiakkaan osallisuutta 
lisääviä yhteistyömuotoja: 
• Makuraati
• Asiakasraadit
• Asiakastyytyväisyyskyselyt
• Valinnanvapaus
• Keittiötyöhön tutustuminen
• Vanhempien ruokailu esim. päiväkodissa
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Kiitos! 
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