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Hae mukaan Vastuulliset ruokapalvelut 
-kehitysohjelmaan! 

Vastuullisuus on julkisia ruokapalveluita tuottavien toimijoiden menestymisen avain ja 
kilpailuvaltti tulevaisuudessa. Haemme nyt kymmentä ruokapalvelutoimijaa mukaan 
uuteen kehitysohjelmaan, joka antaa työvälineitä ja sparrausta vastuullisuustyön 
kehittämiseen vahvan asiantuntijaverkoston tuella. 

Kenelle kehitysohjelma on tarkoitettu? 

Kehitysohjelma on tarkoitettu ruokapalvelutoimijoille, jotka tuottavat ruokapalveluita julkisen 
sektorin asiakkaille, kuten esimerkiksi päiväkodeille, kouluihin, sairaaloihin tai hoivalaitoksiin. 
Mukaan voivat hakea niin julkiset ruokapalveluorganisaatiot kuin myös yksityiset ruokapalveluita 
tuottavat yritykset.  

Kehitysohjelmaan valitaan mukaan hakemusten perusteella kymmenen ruokapalvelutoimijaa, 
jotka ovat kiinnostuneita ja sitoutuneita kehittämään vastuullista yhteistyössä muiden 
organisaatioiden ja asiantuntijatyöryhmän kanssa.  

Vastuulliset ruokapalvelut -ohjelma perustuu maa- ja metsätalousministeriön 
ilmastoruokaohjelmaan, jossa tavoitteena on yhteiskunnan siirtyminen kohti ilmastokestävää 
ruokajärjestelmää ja ruuan kulutuksen päästöjen vähentäminen. 



Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma tukee ja sparraa ruokapalvelutoimijoita 
suunnitelmallisen vastuullisuustyön tekemiseen ja tulevaisuuden asiakkaiden kohtaamiseen. 
Lisäksi kehitysohjelman aikana jokainen ruokapalvelutoimija saa työvälineitä oman 
vastuullisuussuunnitelmansa laatimiseen. 

Mitä kehitysohjelmassa tehdään? 

Toiminnan keskiössä on aito kehittäminen. Vastuullisuuden teemoihin paneudutaan 
yhteistyössä mukaan valittavien ruokapalvelutoimijoiden ja laajan asiantuntijaverkoston kanssa. 
Yhteisten työpajojen teemana ovat mm. asiakastarpeet, ruokalistasuunnittelu, vastuulliset 
hankinnat sekä vastuullisuusviestintä ja -raportointi. Lisäksi pohditaan keinoja henkilöstön 
työhyvinvointiin ja vastuullisuustyöhön sitouttamiseen. Työpajojen lisäksi tehdään 
kehittämistehtäviä, joiden tuloksena ruokapalvelut laativat omat vastuullisuussuunnitelmansa.  

Kehitysohjelmaan mukaan valitut ruokapalvelut sitoutuvat kehitysohjelman jälkeen jakamaan 
omia oppejaan ja oivalluksiaan muille toimijoille. 

Katso lisätietoa EkoCentrian sivuilta (linkki) 

Miten ohjelmaan haetaan mukaan? 

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmaan haku tapahtuu Motivan Ratkaisut vastuullisiin 
ruokapalveluihin -kokeiluhaun kautta.  

Mukaan valittavat ruokapalvelutoimijat saavat kokeilun toteuttamiseen 5000 €:n rahoituksen 
maa- ja metsätalousministeriöstä.  

Kokeiluhaussa ruokapalvelut ehdottavat kestävään kehitykseen ja vastuullisuustyöhön liittyvää 
pientä ja konkreettista kokeilua, jonka he toteuttavat omassa toimipisteessään kevään 2021 
aikana.  Kokeiluhaku kannustaa ruokapalvelutoimijoita pohtimaan erilaisia tapoja toteuttaa 
vastuullisuustyötä. Kokeilujen läpivienti tehdään kehitysohjelman alussa.  

Hae mukaan 

Miksi kannattaa hakea mukaan? 

http://www.ekocentria.fi/varuke
https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/kokeiluhaku/kokeiluhaku-julkisille-ruokapalveluille
https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/kokeiluhaku/kokeiluhaku-julkisille-ruokapalveluille
https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/kokeiluhaku/kokeiluhaku-julkisille-ruokapalveluille


 
 

 

Aikataulu 
 
Haku Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmaan on 4.1.2021 - 14.2.2021. Mukaan valitut 
ruokapalvelut saavat ilmoituksen valinnasta 24.2.2021 mennessä, jonka jälkeen kokeilut ja 
työpajat käynnistyvät maaliskuussa 2021. 
 
Kokeilusta ja kehittämisohjelmasta järjestetään infotilaisuus keskiviikkona  
20.1.2020. klo 14.00 - 15.00.  
Linkki infotilaisuuteen 
 
 

Toteuttajat ja rahoitus 
 
Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelman toteutuksesta vastaa Savon 
koulutuskuntayhtymä/EkoCentria yhteistyössä Ammattikeittiöosaajat ry:n, Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu Oy:n, Jyväskylän yliopiston, Motiva Oy:n ja Ruokatieto Yhdistys ry:n kanssa. 
Ohjelmaa  rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.  
 
Lisätiedot 
 
Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma 
Projektipäällikkö Sari Väänänen 
Savon koulutuskuntayhtymä, EkoCentria 
+358 44 785 4025 
sari.vaananen@sakky.fi 
 
Kokeiluhaku (kokeilunpaikka.fi) 
Asiantuntija Elina Ovaskainen 
Motiva Oy 
+358 40 774 939 
elina.ovaskainen@motiva.fi 
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