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Muuramen kunta 
• Perustettu 1921 

• Asukkaita 10 130 (vuonna 2000 8000 asukasta)   

• Väestönkasvu 2000-luvulla yli 100 asukasta/vuosi  

• Päijänteen rannalla, 15 km Jyväskylään, 135 km 
Tampereelle 

• Työttömyys 6,4% (10/18 Keski-Suomen alhaisin) 

• Suurimmat työnantajat: Muuramen kunta, Harvia, SKF, 
John Crane Safematic Oy, Kytölä Oy 
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Muuramen kunnan ruokapalvelu: 

– Henkilöstö 24 hlö, keski-ikä yli 50 vuotta 

– Liikevaihto n. 1,4 milj € 

– Keskuskeittiö, 6 palvelukeittiötä, yhteensä 9 toimipistettä 

– 6 viikon kiertävä ruokalista 

– Asiakkaina: lukio, peruskoulu, päiväkodit, kunnan henkilöstö 

– Päivittäin lounaita 2100, aamupaloja yli 300, välipaloja 400 - 
650 

– Lounaan raaka-ainehinta n. 0,70€/ateria, välittömät 
kustannukset 2,20€/ateria 
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Taustaa muutoksille 

• Aloitin 8/2015, edeltäjä eläkkeelle 

• Keskeisimpiä tehtäviäni oli alkaa kehittää toimintaa 

• Päivittäinen tekeminen hyvällä mallilla  

• Laadin suunnitelman ensimmäisille vuosille – taustalla punaisena 
lankana kestävä kehitys ja kotimaisuus 
– Alkuun pääpaino henkilöstössä 

– Seuraavana toiminnan tehostaminen ja imagon nostoa 

– Panostusta luomuun 

– Panostusta lähiruokaan 

– Tehokkuus, trendit ja innovointi 

• Päättäjien & esimiehen tuki auttanut ja olen saanut varsin vapaat kädet 
toimia 
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Lukuja & toimia  
• Luomumaidon käyttö alkoi 1.12.2016  
• Rasvattoman maidon litrahinta 0,60€/l (alv 0%) 
• Rasvattoman luomumaidon litrahinta 0,93€/l (alv 0%) 
• EU-koulumaitotuki:  

– 0,15€/l normaali rasvaton 0,45€/l 
– 0,33€/l luomu rasvaton 0,60€/l 

• Luomun lisäkustannus 5400€/vuosi (1,2% elintarvikkeiden 
budjetista), maidon kulutus 36 000 litraa / 2018  

• Kaikesta maidosta ei saa tukea (ruoanvalmistus, 
henkilökunta, kerhot)   
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• Käytössä olevat muut luomutuotteet: rasvaton luomu 

piimä, pensasmustikka, puurohiutaleista ruis, vehnä, 
kaura 

• Suunnitteilla luomu kananmuna… 2020??  

• Valtuusto ei ole tehnyt virallista päätöstä / strategiaa 
luomun käytöstä 

• Ruokailutoimikunnan myötä olen kiertänyt Muuramen 
7. – 8.-luokat ja keväällä 6-luokat.  

• 2020 luomutavoite 20% on täynnä euroina ja kiloina 
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Mitkä seikat ovat mahdollistaneet luomumaidon 
käyttöönottamisen?  

– KL-kuntahankintojen edullinen hankintasopimus 2016 
– Toiminnan tehostaminen ja suunnittelu (valmistus, raaka-

aineet, koulutus, ruokalistasuunnittelu, hävikin hallinta, 
kustannuslaskenta)  

– Päättäjien (valtuutetut & virkamiehet) tuki asiaan 
– Tiedotus & luomun hyvä imago 
– Positiivinen palaute  
– Oma halu 
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Jatkossa?  

• Hyvän maineen ansiosta valikoima ja käyttö laajenee 

• Kuluttajien myötä ryhdytään vaatimaan 

• Julkisella puolella vaikutettava nuorimpiin 

• Valikoima laajenee ja saatavuus paranee  Hinta? 

• Päättäjiltä lakeja, asetuksia, suosituksia, ohjausta, 
resursseja luomun lisäämiseksi 

•  Säiden vaikutus? ”Katovuodet”?  
 



Kiitos!  


