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Puhujan esittely

• Hannele Portman
• KTM, LiTM

• Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy
• Toimitusjohtaja 2016 – (perustamisesta alkaen)

• Kuntasektorin tehtävissä 80-luvulta,

Joensuussa 2013 -

• Elämä Pohjois-Karjalassa
• Aito ystävällisyys ja välittömyys
• Kuhavedet, sienimetsät, lumitalvi
• ”Asioilla on taipumus järjestyä”





Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy

• Ateria-, laitoshuolto- ja
siivouspalveluita tuottava
in house -yhtiö

• Omistajat Siun sote -
kuntayhtymä (60 %) ja
Joensuun kaupunki (40 %)

• Tuottaa palveluita
pääasiassa omistajilleen

• Toiminta-alue Pohjois-
Karjala, valtaosa kohteista
Joensuussa



Toimimme Pohjois-Karjalassa
Joensuu

• Siun soten ja Joensuun kaupungin ateria- ja puhtauspalvelut

Lieksa
• Sote-ateriapalvelut

Liperi
• Honkalampi-keskus, kotipalveluateriat

Nurmes (ja Valtimo)
• Osa soten puhtauspalveluista

Kontiolahti
• Osa soten ateriapalveluista

Outokumpu
• Kotipalveluateriat



Miten lisätä lähiruokaa lautaselle

• Perusolettamat
• Mikä on lähellä, mikä kaukana
• Kasvun tavoitteet

• Lähiruoan alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa
• Yritystoiminta
• Innovaatiot
• Työllisyys
• Elinvoima-asia

• Tavoitteenasettelu
• 100 %?



Kuka vastustaisi lähiruokaa?

• Hankintalain mallioppilaat

• Ei kasva appelsiini meidän pihassa

• Voiko tuottaja luottaa kuntasektoriin kumppanina

• Voiko kuntasektori luottaa tuottajaan kumppanina

• Kunnanisien eurot

• Kun näin on aina ennenkin tehty

• Ruoka taipuu monen väittelyn raaka-aineeksi



Me
lähdimme
tästä

2017
9 %



Strategiset tavoitteet
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Tuotamme
palveluita, jotka
saavat asiakkaat
tyytyväiseksi Panostamme

osaamiseen ja
työhyvinvointiin

Tuemme
omistajiemme
talouden
hallintaa omaa
toimintaamme
tehostamalla

Tuemme
paikallista
yritystoimintaa
lisäämällä
lähiruoan osuutta
tuotannossamme

Arvioimme ja
kehitämme
prosessejamme
jatkuvasti



2018 lähiruoan osuus Polkan tuotannossa 13 %

• Elintarvikkeet 5,7 milj. €

• Lähiruoka 0,75 milj. € (13 %)
• Vihannes, salaatit 33 %
• Leipä 24 %
• Juurekset 15 %
• Juustot 15 %
• Muut 13 %

• 14 alueellista elintarviketoimittajaa (3 suurinta 82 %)

• 2019 toteutuma 16 %



Lähiruoan osuuden kasvattamisen keinot

• Strategia ja sen ristiriidat
• Lähiruoka hyvää ja kallista?
• Organisaation pitää tietää tahtotila

• Kaikissa sopimuksissa on joustoja
• Isolla toimijalla joustoilla voi olla maakunnan mittakaavan merkitys

• Kilpailutusosaaminen
• P-K hankintatoimi osaa
• Hankinnan määrittely: Volyymit, tuotteiden sisällöt, pakkauskoot, toimitustavat ja

määrät, aikataulut, tuoreus jne

• Kilpailuttaja saa sitä mitä se haluaa
• Ydinkysymys: Mitä halutaan maksaa



Innovaatiokumppanuus á la Polkka

• Lähtökohta: Jos lähituotteita ei ole, aikaansaadaan itse
• Hankintalain 38 § hankintamuoto

• Yhdessä tehtävä tuotekehitys osa hankintaprosessia

• Idea ja tahtotila tammikuussa 2018
• ”Polkka-pihvi” eli isolle asiakasmäärälle sopiva tuote (10 000 ateriaa/pv)

• 1. Kilpailutusvaihe syksyllä 2018
• Tahtotila (paikallisuus) 1. infokirjeessä

• Tuotekehitys keväällä 2019
• 2. Kilpailutusvaihe keväällä 2019
• Päätös kesäkuussa 2019



Vasemmalta
Kirsi Ahosola, Polkan palvelupäällikkö,
Kim Langer, Osuuskunta Myötävoima
Leena Koponen, Polkan tuotekehittäjä

Seitan
• Vehnägluteeni- ja

hernejauho
• Ruokalistoille

lokakuussa
• Muiden tavoitteiden

toteutuminen?



Tulevaisuuden pohdintaa

• Kun tavoite on kirkas, keinot löytyvät

• Ruoka ratkaisee?


