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Kuntien ruokapalveluissa
halutaan tarjota yha enemman
lilhella tuotettuja ellntarvikkeita.
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Kuntien
elintarvike
hankinnat
kilpailutukseen
Luomu ja lahiruoka kiinnostavat
Anni Jyrinki, tekstl
Ensi kesana Monetra Oy aloittaa
kilpailutuksen elintarvikkeista. Ta
hiin sopirnukseen tulee liittyrnaan
useita kuntia Pohjois-Pohjanrnaan
alueelta. Pohjois-Pohjanrnaan yrit
tajat ja Monetra Oy jarjestivat ai
heen tiirnoilta vuoropuhelutilai
suuden,jonka tarkoitus oli tavoit
taa alueen elintarvikealan yrittajia
ja kertoa heille, rnita kaikkea tul
laan kilpailuttarnaan ja kuinka pro
sessi etenee.
" Tilaisuus oli hyva,tallaisten ti
laisuuksien avulla paastaan tehok
kaasti vaikuttarnaan, seka kerto
rnaan uusista ja toisenlaisista toi
rnintarna!leista. Aiernrnin Oulus
sa oli hiernan kangistuttu vanhaan

kaikkia kuntien ruokapalveluis
pyyntoon.
"Tulevassa kilpailutuksessa han sa kaytettavia elintarvikkeita Se
kintojen kokonaisarvo vuodessa tu ka pakkaus- ja taloustarvikkeita.
lee olernaan noin 16 ooo ooo eu Ville Jaakola uskoo, etta pienella
roa, myos osatarjoukset on rnah yrityksella on etunaan ketteryys ja
dollistettu", kertoo Katrl Slpola kustannustehokkuus.
Monetralta ja painottaa, etta Mo
"Moni pienernpi yritys myos tar
netra ei odota,etta yksi toirnija toi vitsee isornpaa vakituista tulovir
rnittaa esimerkiksi perunat kaikille taa, jonka avulla voidaan kehittaa
sopirnukseen liittyneille kunnille, muita tuotteita ja palveluita".
vaan kunnat voivat ottaa myos pie
nempia eria, niin paljon kuin yh Lahiruoka ei
della pienella toimijalla on rnahdol
Pieni toimija voi
ole kallista
toimittaa. Tarjouksen eri osa
esittaa osatarjouksen lista
alueet pidetiian mahdollisimman Monen kunnan toiveissa on lisa
Monetra Oy tarjoaa kunnille erilai realistisen kokoisina,eli ei tavoitel ta lahiruuan seka luomun osuutta
sia palveluja rnuun rnuassa julkis la suuria maantieteellisia alueita. julkisten keittioiden ruuissa. Esi
ten hankintojen saralla. Nyt yritta Lisaksi pientuottajat voivat perus rnerkiksi Iin kunnan kanta on,etta
jien kanssa kaydyssa vuoropuhe taa yhteenliittymia tai toimia isom heille hiilineutraalius on tiirkeam
paa kuin luomu, joten puolalaisia
lussa hankintayksikko halusi kuul pien tnottajien alihankkijoina.
Kilpailutus koskee nyt la.hes luomuperunoita heilla ei tulla kiiytla toirnijoiden nakernyksia tarjous-

rnalliin, toki ei se ole vaarin, jos
tuotteet ja palvelut on olleet hy
via,rnutta jos ei rnahdollisteta ai
toa kilpailua ei yrityksetkaan ke
hity ja jossain vaiheessa tuotteet
tulevat rnuualta kuin lahialueelta.
Minusta rneidan pitaisi pystya ke
hittyrnaan tiialla ja olernaan rnyos
rnuissa rnarkkinoissa rnukana",VII·
le Jaakola Kotirannan Vihannes
jaloste Oy:lta kornrnentoi.

tarnaan,vaan lahialueen perunaa.
Sipolan mukaan lahi- ja luomu
ruuan saatavuus on hieman haas
tavaa. Tuotanto ei valttamatta rii
ta talla hetkella tilaajien tarpeisiin
varsinkin luomun osalta.
"Liihiruoka ei silti tule kunnille
sen kalliimmaksi,kuin kauempana
tuotettu. Tiillakin hetkella elintar
vikesopirnuksissarnme esimerkiksi
perunat ovat 100 prosenttisesti la
hiruokaa. Luomutuotteet ovat vie
la nykyisin kalliimpia,kuin ei-luo
rnutuotteet, johtuen muun muas
sa tuotannon tiukemmista vaati
muksista ja pienemmista viljely
pinta-aloista. Kuitenkin esirner
kiksi rnaitotuotteissa hinta lahes
tyy jo ei-luomutuotteiden hintoja".

