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ELINTARVIKKEIDEN TARJOUSPYYNTÖ AJALLE 1.1.2023 - 31.12.2023 
 

Teuvan kunnan tekninen osasto/ruokapalvelut pyytää Suupohjan alueen kuntien elin-
tarvikkeiden yhteishankintarenkaaseen kuuluvien, alla mainittujen yksikköjen puolesta 
tarjoustanne elintarvikkeista oheisen liitteen mukaan yllä olevalle hankintakaudelle 
sekä optiona ajalle 1.1.2024–31.12.2024, 1.1.2025–31.12.2025 ja 1.1.2026–
31.12.2026. 
 
Myös osatarjoukset huomioidaan tuoteryhmittäin. 
 
Hankintailmoitus on lähetetty 1.7.2022 julkaistavaksi Hilmassa. 
 

 Hankintarenkaan yksiköt ja yksiköiden yhteyshenkilöt ovat seuraavat: 
  

Teuva: 
Teuvan kunta / Ruokapalvelut: 

 Yhtenäiskoulu  (050 386 4719/Mikkilä) 
 Ravintokeskus (050 386 4695 /Humalamäki) 

Päiväkoti   (050 386 4719 /Mikkilä) 
 
  
 Kauhajoki: 
 Kauhajoen kaupunki / Toimitilapalvelut;  
 Terveyskeskus  (040 674 7979, 040 777 2976/Häkli)  
 Yhteiskoulu  (040 7022 057, 040 173 8005/Mäntynen) 
 Päiväkoti Pikku-Äijä (040 713 2686/Nimell) 
  

Kauhajoen Vanhaintuki ry;  
 Ravintola Männynkäpy  (040 480 2131, 040 183 9447/Vähä-Karvia) 
 
 Toimintakeskus, Värkkööplassi (040 703 6130/Hakala) 
  

Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Vuoksi; 
Ammattioppilaitos (044 550 1109/Siirtola) 

 Maatalousoppilaitos (044 550 1194/Kallio) 
  

Isojoki: 
 Isojoen keskuskeittiö (040 199 0349/Haaparanta) 
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Määrät Tarjouspyynnön liitteessä mainitut kulutusmäärät ovat em. hankintarenkaan arvioituja 

yhteiskulutusmääriä yhden vuoden ajalta. Hankintarengas ei sitoudu tilaamaan liit-
teessä mainittuja määriä, mikäli ei tarvetta ilmene. Toisaalta hankintarengas voi tar-
peen mukaan tilata enemmänkin kuin on arvioitu. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 
noin 1 700 000 euroa/vuosi alv 0 %.  
 

Tuotteet Tuotteet on liitteessä yksilöity ja ryhmitelty 15 tuoteryhmään. Kaikista elintarviketuot-
teista tulee olla saatavilla tarkat tuoteselosteet, ravintoainesisältö sekä tieto alkupe-
rämaasta ja tuotteiden jäljitettävyydestä. Erityisesti pyydämme huomioimaan, että tar-
jouksessa tarjotaan oikeaa tuotetta kullekin nimikkeelle. 

 
 Tuotteiden tulee olla GMO vapaita. 

    
Raa´an ja kypsän lihan tulee olla BSE-testattuja ja vastuullista tuotantotapaa noudat-
tava. Tarjotut tuotteet tulee olla valmistettu eläimestä, jolle ei ole syötetty kasvuhor-
moneita tai rehua, joka sisältää antibiootteja, kasvunedistäjiä tai säilöntäaineita. 
 
Broilerilihan on tultava broilerierästä, jonka nokkia ei ole käsitelty esimerkiksi typistä-
mällä. Broilerierän kasvatuksessa tulee toteuttaa ”kerralla sisään – kerralla ulos” -
kasvatusperiaatetta, jossa untuvikot tuodaan kerralla osastoon ja teurastetaan kerralla 
eikä niitä harvenneta kasvatuksen aikana. 
 
Marjapakasteista ja pakastevihanneksista pyydämme tarjoamaan tuotteita, joita ei tar-
vitse kuumentaa.  
  
Maitotaloustuotteiden osalta odotamme tuotteiden olevan salmonella- ja antibioottiva-
paita ja tuote-eräkohtaisesti jäljitettäviä. Tarjoajia pyydämme ilmoittamaan, hoidetaan-
ko EU-koulumaitotuen hallinnointi toimittajan taholta ja onko mahdollisuus runkoti-
laukseen sekä sähköiseen tilausjärjestelmään. Tilausjärjestelmässä tulee olla tuottei-
den alkuperämaa, ravintoaineet ja allergeenit näkyvissä. Nestemäisillä maitotalous-
tuotteilla tulee olla 24 h toimitusrytmi. 
 
Ravintorasvoissa pyydämme ilmoittamaan, onko palmuöljyä käytetty rasvassa. Ka-
nanmunan tuotantoketjulla tulee olla salmonella- ja lääkeaineseurannasta todennetta-
va valvontajärjestelmä. 
 
Kalalle pyydämme ilmoittamaan alkuperän ja toivomme, että noudatetaan ILO:n yleis-
sopimusta ja eettisiä periaatteita huomiovan kalastuksen. 
 
Hedelmä- ja marjasäilykkeiden, kasvis- ja sienisäilykkeiden sekä kalasäilykkeiden hin-
ta on ilmoitettava bruttopainon mukaan (= tuote liemineen).  
 
Leipomotuotteissa tulee ilmoittaa valmispaino ja hinta tarjouspyynnössä ilmoitetun yk-
sikön mukaisesti. Painotamme erityisesti leivän vähäsuolaisuutta ja runsaskuituisuut-
ta. Tuoreiden leipomotuotteiden tulee olla keittiöllä 6 tunnin kuluessa valmistuksesta. 
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Liemivalmisteissa, kastike-, keittovalmisteissa ja mehuissa pyydämme ilmoittamaan 
käyttömäärän/litra ja laimennussuhteet sekä valmiin tuotteen litrahinnan. 
 
Tarjottujen tuotteiden tulee olla laadultaan ensiluokkaisia ja tilaajan tarpeisiin soveltu-
via. Noudatamme valinnoissamme voimassaolevia ravitsemussuosituksia ja tavoit-
teenamme on vastuullinen ruokahuolto. 
 
Ruoanvalmistuksessa suosimme lähiruokaa ja kotimaisia tuotteita sekä kotimaisia 
luomu- ja sydänmerkkituotteita. 
 
 
Ravitsemussuositukset; 

➢ Leipää, jossa on vähintään 6 % kuitua ja enintään 0,7 % suolaa (näkkilei-
vän suola korkeintaan 1,2 %). Mikäli suurkeittiö leipoo leivän itse, on ao. 
kriteerit huomioitava resepteissä. 

➢ Leipärasvaa, jonka suolapitoisuus on korkeintaan 1 % ja kokonaisrasvas-
ta enintään 33 % saa olla kovaa rasvaa. 

➢ Rasvatonta maitoa ja rasvatonta luomumaitoa. 
➢ Tuoreita kasviksia, joissa ei ole lisättyä rasvaa tai suolaa. Huomattavaa 

on, että keittiössä niihin ei saa lisätä rasvaa tai suolaa. Sama pätee pää-
ruoan lisäkkeenä tarjottavaan keitettyyn perunaan. Jos tarjotaan kypsen-
nettyjä kasviksia, niihin voi ruoanvalmistuksessa lisätä kasviöljyä 2 g/100 
g kasviksia. 

➢ Salaatinkastiketta, jossa on enintään 1 % suolaa ja enintään 20 % kovaa 
rasvaa kokonaisrasvasta. Mikäli suurkeittiö tekee kastikkeet itse, on ao. 
kriteerit huomioitava resepteissä. 

➢ Mikäli pääruoan lisäkkeenä on pastaa, riisiä, ohrasuurimoita, riisiruisse-
oksia tai vastaavia, tulee niiden kuitupitoisuuden olla vähintään 6g/100g 
(laskettu kuivapainosta). Näiden tuotteiden sekä erilaisten perunalisäk-
keiden (perunasose, lohkoperunat, uuniperuna yms.) valmistuksessa on 
varmistettava, että lopputuotteiden suolapitoisuus on korkeintaan 0,3 %, 
rasvapitoisuus korkeintaan 2 % ja rasvasta kovaa enintään 33 %. 
 

Ruoanvalmistukseen on suositeltavaa hankkia pääruokien kriteerien täyttymistä 
helpottavia elintarvikkeita: 

➢ Jauheliha, raaka ja kypsä: rasvaa enintään 10 %, suolaa enintään 0,8 % 
➢ Kokoliha, raaka: rasvaa enintään 10 %, suolaa enintään 0,9 % 
➢ Kokoliha, kypsä: rasvaa enintään 12 %, suolaa enintään 0,8 % 
➢ Kermat ja niiden kaltaiset valmisteet: rasvaa 10-15 %, kova rasva  

enintään 33 % 
➢ Juustot ja niiden kaltaiset valmisteet: rasvaa enintään 17 %, suolaa enin-

tään 1,2 % 
➢ Ruoanvalmistusrasvat: kovaa rasvaa enintään 20 % rasvasta, suolaa 

enintään 1,0 % 
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Tuotteiden toimitus 

Tarjouksessa pyydämme ilmoittamaan tarkat tilaus- ja toimituspäivät. Tuotteet toimite-
taan etusivulla määriteltyihin toimipisteisiin. Tarjouksessa tulee käydä ilmi tuotteiden 
toimituspäivät eri toimipisteisiin. 
 
Ryhmien 2. maito- ja maitotaloustuotteet, 7. liha- ja lihavalmisteet ja makkara sekä 8. 
broileri- ja kalkkunatuotteet osalta toimitukset tulee olla suorajakeluna teollisuudes-
ta/valmistajalta tilaavalle yksikölle. 
 
Tarjouksessa tulee ilmetä puuttuvien tuotteiden korvauskäytäntö. Puuttuva tuote on 
korvattava vastaavalla tuotteella sopimushinnalla.  Ellei korvaavaa tuotetta ole saata-
villa, tulee toimittajan neuvotella tuotteen tilaajan kanssa. 

 
Sopimusehdot 

Tarjouksessa pyydämme ilmoittamaan laskutus- ja maksuehdot sekä yhteystiedot se-
kä onko toimittajalla valmius sähköiseen verkkolaskuun.  
 

 Hankinnassa käytetään julkisista hankinnoista annettuja lakeja ja asetuksia.   
 

Sopimusehto sopimuksen siirtämisestä hyvinvointialueelle sekä sen laajenta-
misestä että supistamisesta 

Voimaanpanolain 20 § mukaan sairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit siirretään varoi-
neen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 
2023. Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät myös kuntien ja 
ns. vapaaehtoisten kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivänä tammikuuta 2023. 

Tämän sopimuslausekkeen tarkoituksena on varmistaa ja informoida sopimuskump-
pania siitä, että tämä sopimus voidaan siirtää edellä mainitulla tavalla Etelä-
Pohjanmaan hyvinvointialueella sekä mahdollistaa tämän sopimuksen laajentamisen 
ja supistamisen siten, että sopimusta on mahdollista muuttaa vastaamaan hyvinvoin-
tialueen tulevaa tarvetta. Tällä sopimuslausekkeella varmistetaan se, että hankintayk-
sikkö voi käyttää hankintalain 136 § 2 momentin mukaista oikeutta tehdä voimassa-
olevaan sopimukseen muutoksia, kun se perustuu hankintamenettelyn aikana tiedos-
sa olleisiin ja hankinta-asiakirjoissa mainittuihin sopimusehtoihin tai niiden muuttamis-
ta koskeviin ehtoihin. 

Sopimuksen siirtoa koskeva ehto 

Sopimusosapuolella on oikeus siirtää tämä sopimus kokonaan tai osittain toimintaan-
sa jatkavalle julkiselle toimijalle kuten hyvinvointialueelle. 

Sopimuksen muuttamista koskeva ehto 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tulee muodostamaan kokonaisuuden, jossa tulee 
olemaan arviolta noin 9 000 työntekijää, joka palvelee noin 200 000 asukkaan väestö-
pohjaa. Hyvinvointialueen toimintakulut ovat vuonna 2023 arviolta noin 800 miljoonaa 
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euroa. Hyvinvointialue järjestää sille lailla säädetyt tehtävät ja vastaa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. 

Sopimuskumppanina olevalla kunnalla tai kuntayhtymällä on oikeus laajentaa tai su-
pistaa hankintaa koskevaa sopimusta/tätä sopimusta siten, että se vastaa hyvinvointi-
alueen tarvetta sopimuksessa määritellyn palvelun tai tavaran osalta. Hyvinvointialu-
een tarve voi muuttua olennaisesti nykyisestä. 

 
Tarjoushinta ja hintamuutokset 

Tuotteen hinta tulee ilmoittaa ilman arvonlisäveroa, kiinteänä nettohintana. Hinnan tu-
lee sisältää kaikki mahdolliset alennukset, kaikki kulut ml. toimitus- ja käsittelykulut on 
mainittava. Arvonlisävero tulee myös mainita tarjouksissa. 
 
Tarjoushintojen tulee olla kiinteät vähintään kuuden (6) kuukauden ajan eli 30.6.2023 
saakka. Tämän jälkeen toimittaja voi ehdottaa hintojen muuttamista puolivuosittain kir-
jallisesti toimittajasta itsestään riippumattomia, olennaisia muutoksia vastaavasti.  
 
Hintamuutoksista ja muutoksen perusteista tulee neuvotella hankintarenkaan yhteys-
henkilön kanssa 30 päivää ennen muutosta. Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksy-
mättä hinnanmuutosta. 

 
Niistä tuotteista, jotka eivät esiinny tarjouspyyntölomakkeessa pyydämme ilmoitta-
maan alennusprosentit tuoteryhmittäin tukkuhinnasta. Hinnasto on liitettävä tarjouk-
seen. 

 
Päätöksenteon perusteet 

Elintarvikkeiden toimittajiksi valitaan liitteessä mainittujen valintakriteereiden (pistey-
tyksen) mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kukin hankintayksikkö tekee 
itse omalta osaltaan hankintapäätökset ja sopimukset. Hankintasopimus syntyy sopi-
muksen allekirjoittamisella. Hankintarenkaan yksiköt tekevät itse tilauksensa ja ilmoit-
tavat laskutus- ja toimitusosoitteensa.  
 

Tarjouksiin liitettävät liitteet ja selvitykset  
Tarjouksessa on mainittava Y-tunnus. Toimittajan tulee kuulua ennakkoperintärekiste-
riin ja todistukset maksetuista veroista ja sosiaali- ja työeläkemaksuista on valittujen 
toimittajien toimitettava pyydettäessä sekä liitettävä selvitys siitä, miten toimittaja on 
toiminnassaan ottanut omavalvonta- ja ympäristö sekä laatujärjestelmät huomioon ja 
miten varaudutaan häiriötilanteisiin.  
 

 
Muut ehdot  

Tarjoustaulukko tulee palauttaa sähköisesti kirjallisen ja allekirjoitetun tarjouksen li-
säksi. Pidätämme itsellämme oikeuden tarjousten osittaiseen hyväksymiseen tai ko-
konaan hyväksymättä jättämiseen ja tarvittaessa eri tuoteryhmien jakamiseen toimitta-
jien kesken. Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat 
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tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvi-
tyksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.  
 
Tilaajalla on oikeus käyttää ulkopuolisia toimittajia, kun hankitaan esimerkiksi alueelli-
sesti paikallisia perinnetuotteita, sesonki- ja teematuotteita, kansallisten juhlapyhien 
tuotteita tai tuotteita kehitys- ja testaustarpeisiin. 

 
 Tarjouksissa ja sopimuksissa käytettävä kieli tulee olla suomi. 
       
Tarjousten voimassaoloaika 
 Tarjousten tulee olla voimassa 31.12.2022 saakka. 
 

Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pää-
sääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesa-
laisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä 
on tarjouksessa erikseen mainittava ja ne on mahdollisuuksien mukaan esitettävä eril-
lisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädän-
nön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. 

 
Tarjousten jättöaika ja -osoite      

Suljetut tarjoukset tulee lähettää merkinnällä ”Elintarvikkeet” 26.09.2022 
klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: 
 
hankinnat@teuva.fi  
 
tai  

 
 Teuvan kunta 
 Elinvoimatoimiala/ruokapalvelut 
 PL 25 
 64701 Teuva 
 
  
Lisätiedot 
 Tarjouspyyntöä koskevat Sari Mikkilä puh. 050 386 4719 
 sari.mikkila@teuva.fi 
 
 TEUVAN KUNTA 
 Elinvoimatoimiala/ruokapalvelut 
 Ruokapalvelupäällikkö    

                         
  

LIITTEET 
 
Elintarvikkeiden kulutus- ja tarjouspyyntötaulukko 
Tarjousten valintakriteerit ja pisteytys 


