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Hyvinkää

Alkusanat
•

Lohjan kaupunginhallitus perusti ruokahuollon ohjausryhmän 2014, jonka tarkoitus oli kehittää
kaupungin ruokahuoltoa

•

Ryhmä koostui luottamushenkilöistä ja viranhaltioista

•

Ryhmä kokoontui 8 kertaa, jonka jälkeen ohjausryhmän loppuraportti annettiin tiedoksi kaupungin
hallitukselle

•

Lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen puhumassa ohjausryhmälle maa- ja metsätalousministeriöstä

•

Kaupunginhallitus hyväksyi loppuraportin ja antoi ruoka- ja siivouspalveluille tehtäväksi kehittää
raportissa esitettyjä toimenpiteitä

•

Ruoka- ja siivouspalvelut toteutti organisaatio uudistuksen ja osana koko kaupungin
palveluverkkoselvityksen perusteella keittiöverkkoselvityksen

•

Ruoka- ja siivouspalvelut on mahdollisuuksien mukaan toteuttanut ohjausryhmän suosituksia ja
neuvottelee nyt lähituottajien kanssa, yksi sopimus jo tehty

Luomu- ja lähiruoka
•

Ennen hankintasopimuksen päättymistä, suosituksia ja lakimuutoksia ei luomu- ja lähiruuan hankinnassa
voida tehdä muutoksia.

•

Uusi hankintasopimus kuntahankinnat kanssa alkoi 1.2.2016, kirjattu 10-20 % lähiruoka ostot = 250500.000 € euroa / vuosi

•

Lohjan kaupunki toteutti loppuvuodesta 2014 lähiruoan tuottajien foorumin tulevaa elintarvikekilpailutusta
varten. Seminaariin tuli YKSI tuottaja.

•

Mahdollisina lähiruokina hankittavina tuotteina ovat juurekset (porkkana, peruna, lanttu) ja hedelminä
(omena). Luomuruoka pidetään mielessä, mutta sitä ei ole riittävästi saatavilla

•

Elintarvikekilpailutuksen yhteydessä tarkastellaan tuottajien mahdollisuudet osallistua lähiruoalla
kilpailutukseen.

•

Valmiuksien mukaan kilpailutetaan osa (10-20%) hankinnasta lähiruokahankintana erityisesti omena
lohjalaisena tuotteena huomioiden.

•

Vuoden 2016 talousarvio valmistelun yhteydessä huomioidaan lähiruoan korkeamman hinnan vaikutus
määrärahoja varattaessa.

Mitä on lähiruoka?
•

Lohjalaista

•

Länsi-Uusimaalaista

•

Uusimaalaista

•

Kotimaista

•

Lähiruoka on kotimaista laadukasta ruokaa, ja mielellään tuotettu kotimaisen
työntekijöiden avustuksella, kestävä kehitys on otettu mukaan tuotannon
suunnittelussa

Haasteet saada lähiruokatuottajat mukaan
•

Tällä hetkellä näyttäisi suurimmat haasteet olevan seuraavanlaisia:

•

Paikalliset lähiruoka tuottajat / tilat ovat aika pieniä, määrät eivät riitä kunnille

•

Tuottajilla ei ole tarjolla prosessoituja raaka-aineita

•

Tuottajilla ei ole tarjolla eri kokoisissa pakkauksissa tuotteitaan (vaatii investointeja pakkauskoneisiin ym.)

•

Tuottajilla ei ole valmiina kuljetusta tilaajan toiveiden mukaisesti

•

Tuotteita ei ole saatavilla Kuntahankintojen kautta tukusta

•

Tuottajilla ei ole valmiita myynti ja markkinointi kanavia ja suunnitelmia

•

Laadun on oltava tasaista

•

Toimitusvarmuus on elintärkeätä ruokalistojen suunnittelun takia

•

Tuottajat eivät ole tietoisia, että kunnat ovat valmiita tekemään pitkiä monivuotisia sopimuksia tuottajan kanssa

•

Lohjan kaupungin tarvitsevat määrät ovat suuria ja suurin osa ruuasta / raaka-aineista on oltava prosessoitua

Kg / päivä Lohjalla
•

Tuore leipä: esim sämpylä 9000 kpl / päivä

•

Liha: kinkkukiusaus n. 36g / annos possunlihakastike n. 60 g, 600 kg

•

Kala: Sei kuutio 100 g / annos, 900 kg

•

Leikkele n. 15g / annos, 150 kg

•

Kuori peruna120g / annos vanhus + pk, 1200 kg

•

Pesty peruna100g / annos koulut, 900 kg

•

Muusiperuna n.116g annos, 1044 kg

•

Porkkanaraaste n.30g / annos, 270 kg

•

Kurkku viipale N. 29g / annos, 261 kg

•

Kurkkukuutio osana salaattia. 16g / annos, 144 kg

•

Omena 1 kpl / annos (n.140g/kpl), 1260 kg

Muut ajankohtaiset asiat
•

Miten saisimme yhteistyön toimimaan?

•

Miten saisimme paikalliset yrittäjät yhdistymään?

•

Miten saisimme yrittäjät sopimustuottajiksi ja investoimaan?

•

Millä tavalla saisimme lähiruuan lautaselle, niin koulut, pk, vanhukset

•

Monet kunnat valmiita pitkiin sopimuksiin, kunhan tuote on kunnossa, laatu, toimitus ja muut
prosessit

•

Uusi hankintalaki sallii ostot ilman kilpailutusta, alle EU kynnyksen ylittävän

•

Suuri vaikutus omaan kuntaan ja suuri työllistävä vaikutus

•

Vaatii toimintaa ja rohkeutta ja uudet tavat toimia

•

Lohjalla vahva tahto tehdä pitkiä sopimuksia paikallisten tuottajien kanssa, hinta oltava
kilpailukykyinen

Loppusanat
"Epäröinnin kynnyksellä kysy itseltäsi, kuinka paljon rohkeutta
uskallat jättää tänään käyttämättä.”
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