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1 Esittelijä ja valmistelijat 

 

Ennakkovaikutusten arvioinnin ovat valmistelleet ruokapalvelupäällikkö Sari Jäntti ja 

kunnanjohtaja Pia Harmokivi. Pohjana on käyetty Savo Grown neuvottelukunnan työpajan 

ennakkovaikutusten arvioinnin harjoittelumateriaalia. 

Esittelijänä toimii kunnanjohtaja Pia Harmokivi. 

 

 

2 Valmisteluaikataulu 

 

Hyvinvointialueen tukipalvelujen järjestämistä koskeva keskustelu on aloitettu syksyllä 2021. 

Servica Oy:n varmistuttua hyvinvointialueen palveluntuottajaksi on aika tehdä päätöksiä koulun ja 

varhaiskasvatuksen ruokapalveluiden järjestämisestä. 

 

 

3 Nykytilan kuvaus 

 

Kunta tuottaa vielä vuoden 2022 ajan kaikki ruokapalvelut omana toimintana. Ruokapalveluihin on 

oltu tyytyväisiä. Erityisesti lähituottajien tuotteiden käyttäminen on todettu tärkeäksi. 

 

 

4 Ehdotettu päätösesitys 

 

Koulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut järjestetään 1.1.2023 alkaen kunnan omana toimintana. 

 

 

 

 

5 Ehdotetun päätösesityksen vaikutusten tarkastelua 

 

 

 

Päätösesitys Kuvaus 

Nykytila  

Koulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut järjestetään 1.1.2023 alkaen kunnan omana 

toimintana. 
 

                      

                                                                                                             

6 Yhteenveto ehdotetun päätösesityksen vaikutuksista 

 

 

 



7 Päätös varsinaisen ennakkoarvioinnin tarpeellisuudesta 

 

 

 

Vaikutuskohde Nykytila 

Koulun ja 

varhaiskasvatuksen 

ruokapalvelut järjestetään 

1.1.2023 alkaen kunnan 

omana toimintana. 

Kuntalaiset    

 Terveys ja hyvinvointi   

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Koululaisten ja päiväkodin 

asiakkaiden ruoka tulee 

läheltä lämpimänä. Raaka-

aineissa pystytään 

käyttämään Vesannon tai 

lähikuntien tarjoamia raaka-

aineita.  Lapset näkevät 

koulun keittiössä, kuinka 

ruoka valmistetaan. Näin 

ruoan alkuperä ei jää 

epäselväksi. 

 Yhdenvertaisuus   

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Erikoisruokavaliot on 

mahdollista toteuttaa omassa 

pienimuotoisessa 

ruoanvalmistuksessa ja 

virheiden mahdollisuus 

pienenee. Myös 

kasvisruokavalio 

mahdollistuu. 

 Sukupuolten tasa-arvo   



Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Sukupuolten tasa-arvo ei 

vaarannu kunnan 

ruokapalveluissa lyhyellä 

eikä pitkällä tähtäimellä. 

 Työllisyys ja työelämä   

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Lyhyellä aikavälillä 

Servicalle siirtyvillä on 

mahdollisesti haasteita 

asettua uuden työnantajan 

palvelukseen ja löytää 

työpiste. Pitkällä aikavälillä 

siirtyvillä on mahdollisuus 

kouluttautua uuden ison 

työnanatjan palveluksessa 

sekä edetä sitä kautta 

urallaan. 

 Tietoyhteiskuntataidot   

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus   Ei vaikutusta. 

 Turvallisuus ml. tietoturva   

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  



Kuvaus  

 Lyhyellä aikavälillä on hyvä, 

että kunnassa on oma 

ruokapalvelu. Tämä takaa 

varmuusvarastot kunnassa 

sekä varautumisen äkillisiin 

tilanteisiin ja kriiseihin. 

 Palvelujen ja sosiaaliturvan 

taso, kattavuus ja saatavuus 

myös kunnan eri alueilla ja 

kielillä 

  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus   Ei vaikutusta. 

Organisaatio ja henkilöstö    

 Henkilöstön määrä, asema ja 

osallisuus 
  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Lyhyellä tähtäimellä kahden 

henkilön (+ 

varhaiskasvatuksen 

ruokapalvelutyöntekijä) 

varaan jäävä ruokapalvelu 

tuntuu hauraalta ja ohuelta. 

Pitkällä tähtäimellä 

päällikkötasoinen, 

rutinoitunut työntekijä saa 

organisoitua toimivan 

rakenteen. 

 Organisaation tehtävien 

määrä, laatu tai 

menettelytavat 

  

Lyhyt aikaväli 

  



Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Lyhyellä tähtäimellä uusien 

tapojen organisointi saattaa 

teettää paljon työtä, mutta 

pitkällä tähtäimellä 

uudistuminen voi tuottaa 

myös uudenlaista 

ammattilaisuutta. 

 Organisaation keskinäiset 

toimivaltamuutokset 
  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus   Ei vaikutusta. 

 Organisaation raportointi-, 

tiedottamis- ja 

selvitysvelvoitteet ja muut 

uudet hallinnolliset tehtävät 

  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Ei vaikutusta. Hoituvat 

rutiinilla kokeneelta 

esimieheltä. 

 Uudenlaiset palvelujen 

tuottamistavat 
  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Uudenlaiset tuottamistavat 

lisäävät parhaimmillaan 

palvelun laatua sekä 

mahdollistavat lasten ja 



nuorten ruokakasvatuksen 

nykyistä tehokkaammin. 

Ympäristö    

 Ihmisten elinolot, terveys ja 

viihtyvyys 
  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Lasten ja nuorten ruoan 

valmistukseen on mahdollista 

paneutua jo heti vuoden 2023 

alusta. Lähiruoan 

käyttäminen lisääntynee. 

Lapset ja nuoret näkevät 

ruoan vaömistusta ja oppivat 

näin ymmärtämään, mistä 

ruoka tulee. 

 Maisema, kaupunkikuva, 

kulttuuriperintö 
  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Vesannolla lähiruoka ja oma 

ruoanvalmistus on 

arvovalinta, joka voi rakentua 

kulttuuriperinnöski 

seuraavalle sukupolvelle. 

 Maaperä, luonnon 

monimuotoisuus, ilmasto 
  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Käytettyjen raaka-aineiden 

valmistus- ja 

tuotantoketjutketjut voidaan 



selvittää pienimuotoisessa 

valmistuksessa. 

Ruoan hiilijalanjälki pieni, 

kun valmistetaan lähellä. 

Talous ja elinkeinot    

 Kunnallistalouden yhteisöjen 

rahoitus, voimavarojen jako, 

työllisyys ja tuottavuus 

  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Lyhyellä aikavälillä koulun 

ja varhaiskasvatuksen ruoka-

annoksen hinta nousee, koska 

palvelu pienimuotoista. 

Pidemmällä aikavälillä 

tasaantunee. 

Kunnan ruokapalveluissa 

mahdollisuus ottaa 

työkokeilijoita esim. 

hankkeen tai työpajan kautta. 

 Palvelutuotannon muutos   

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Uusi tapa tarjota palvelua 

voi tuntua työläältä, mutta 

rutiinien kehittyessä työn 

mielekkyys lisääntynee. 

 Väestöryhmien ja 

kotitalouksien asema ja 

käyttäytyminen 

  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  



Kuvaus  

 Lähiruoan ja oman alueen 

ruoantuottajien asema 

vahvistuu. Tätä on 

mahdollista jalostaa pitkälle. 

 Yritysten toiminta, niiden 

välinen kilpailu ja 

kansainvälinen kilpailukyky 

ja markkinoiden toimivuus 

  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Lähiruoan markkinat 

pysyvät vahvoina tai 

paranevat entisestään, mikäli 

tämä nostetaan arvoksi 

kunnassa. 

Lapset ja nuoret    

 Lasten tai nuorten kasvun ja 

kehityksen yksilöllinen 

tukeminen 

  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Lasten ja nuorten ruoka on 

valmistettu lähellä, lähellä 

tuotetuista raaka-aineista ja 

se tulee lapsille lämpimänä. 

 Lasten ja nuorten asuminen 

tai kasvuympäristö 
  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Kasvuympäristöön kuuluu 

ruoan kunnioittaminen ja 

tämä tavoite on mahdollista 

saavuttaa paremmin, kun 



ruoan valmistaminen on 

lähellä tai ruokaa voi jopa 

kasvattaa itse. 

 Vaikutukset johonkin 

tiettyyn lasten tai nuorten 

ryhmään 

  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Erityisruokavaliota 

noudattavat saavat varmasti 

heille sopivaa ruokaa, jonka 

sisältö on varmistettavissa 

koulun keittiöstä. 

 Lasten ja nuorten 

mahdollisuudet liikkua 

paikasta toiseen 

  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus   Ei vaikutusta. 

 Lasten ja nuorten 

ihmissuhteet 
  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus   Ei vaikutusta. 

 Lasten ja nuorten 

mahdollisuus harrastaa tai 

viettää vapaa-aikaa 

  

Lyhyt aikaväli 

  



Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus   Ei vaikutusta. 

 Lasten ja nuorten 

osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet 

  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  
 Mieliruokien/toiveruokien 

toteuttaminen on mahdollista. 

 Lasten ja nuorten terveys   

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Ei vaikutusta. Kaikkien 

lasten ja nuorten 

ruoantuottajien tarkoitus on 

valmistaa ruokasuositusten 

mukaista ruokaa. 

 Lasten ja nuorten 

turvallisuus tai turvallisuuden 

tunne 

  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Lasten ja nuorten eräs 

turvallisuuden osatekijä on 

toimiva arki ja siinä ruoan 

valmistuksella ja tuoksulla on 

olennainen osansa. 

 Vaikutukset lasten ja nuorten 

perheiden aikuisiin 
  



Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Ruoan tullessa luotettavasta 

ja tutusta lähteestä, 

vanhemmat voivat olla 

huoleti (erityisruokavaliot). 

 Vaikutukset perheiden 

taloudelliseen tilanteeseen 
  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus   Ei merkitystä. 

 Vaikutukset 

varhaiskasvatukseen ja lasten 

mahdollisuuteen osallistua 

varhaiskasvatukseen 

  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Paikalla valmistettu ruoka 

lisää ruokahalua ja kiinnostaa 

lapsia -> ruokakasvatus. 

 Vaikutukset lasten ja nuorten 

opetukseen ja koulunkäyntiin 
  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Ruoan valmistaminen lähellä 

mahdollistaa esim. oppilaiden 

kokeilut ruoan 

kasvattamisessa. 



Kuntastrategian toteutuminen    

 Pienuus on vahvuus!   

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus 

 Pienuuden etujen 

hyödyntäminen - toteutetaan 

osallistavaa, kannustavaa ja 

ketterää päätöksentekoa, 

henkilöstö- ja omistajapolitiikkaa 

ja tuetaan monipuolisia 

pienyhteisöjä ja paikallista 

identiteettiä vahvistavia toimia 

 Istuu erittäin hyvin kunnan 

omaan keittiöön, jossa 

valmistetaan ruokaa 

koululaisille ja 

päiväkotilaisille. 

 Vastavirran edelläkävijä!   

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus 

 Panostetaan kunnan asukakiden 

hyvinvoinnin edistämisessä, 

palvelujen järjestämisessä ja 

tuottamisessa sekä lakisääteisten 

palvelutavoitteiden täyttämisessä 

sellaisten toiminta- ja 

yhteistyömallien kehittämiseen, 

jotka turvaavat nykyisen 

palvelutason sekä syntyvät 

ratkaisuhakuisuuden, 

yrittäjyyden, 

ennakkoluulottoman 

kokeilemisen ja edelläkävijyyden 

perustalle. 

 Keskittämisen ja suurien 

yhtiöiden sijaan kannatamme 

pienimuotoista omaa 

toimintaa. 

 Koti maalla, maailma 

lähellä! 
  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  



Kuvaus 

 Tarjotaan monipuolisia 

luonnonläheisiä, edullisia ja 

myös innovatiivisia 

asumismahdollisuuksia koko 

kunnan alueella sekä toimivat 

yhteydet lähelle ja kauas. 

 Ei vaikutusta. 

 Luontoon, luovuuteen ja 

tekniikkaan me uskomme! 
  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus 

 Panostetaan luonnonvaroista 

ammentavan liiketoiminnan ja 

biotalouden kehittämiseen, 

tekniikan ja luovuueden 

hyödyntämiseen sekä näiden 

yhdistämiseen. 

 Ruokakasvatus voi olla osa 

biotalouden innovaatioita. 

 Ennakointi, vaihtoehtojen 

hahmottaminen, muutoksen 

hallinta 

  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Vaihtoehtoina ovat olleet 

ruoanvalmistuksen 

siirtäminen isoon yhtiöön tai 

omaan In house-yhtiöön.  

 Kannustava, positiivinen ja 

rohkea toimintakulttuuri 
  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Uskomme, että Vesannon 

kunnan yhdeksi 

kilpailuvaltiksi ja 

tulevaisuuden 



menestystekijäksi muodostuu 

omassa keittiössä tuotettu, 

puhdas kotiruoka. 

 Verkostot ja yhetistyö; 

tulevaisuuden 

toimintaympäristöissä 

toimiminen 

  

Lyhyt aikaväli 

  

Pitkä aikaväli 

  

Kuvaus  

 Teemme koko ajan 

yhteistyötä erilaisissa 

verkostoissa. 

 

                      


