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Fodbar Oy tuottaa ateriapalvelut 1.1.2023 alkaen 
 
Fodbar valittiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toteuttamassa kilpailutuksessa ateriapalvelutuottajaksi 
Iihin, Kuivaniemeen, Lumijoelle, Liminkaan, Tyrnävälle, Muhokselle, Utajärvelle, Vaalaan sekä Hailuotoon. 
Utajärvellä Fodbar tuottaa myös puhtaanapitopalvelut. Palveluiden tuotanto käynnistyy 1.1.2023 ja jatkuu 
keskeytyksettä. 
 
Olemme saaneet erinomaisia kysymyksiä päivittäiseen arkeen liittyen ja tulemme vastaamaan niihin 
kaikkiin. Aikataulu on kaikkien osapuolten kannalta tiukka, joten toivomme ymmärrystä sen suhteen, ettei 
meillä ole vielä täsmentynyttä tietoa kaikista yksityiskohdista. Tässä tiedotteessa kerromme, keitä olemme, 
mitä olennaista palveluiden sisällöstä Teidän on hyvä tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi ja keihin voi olla 
yhteydessä. Tulemme tiedottamaan Teitä aktiivisesti sitä mukaa kun toimintamallit ja yksityiskohdat 
tarkentuvat. 
 
Mikä on Fodbar? 
 
Fodbar on suomalainen yritys, jonka toiminnan kantavana ajatuksena on tuottaa laadukasta palvelua 
ekologisesti kestävällä tavalla ja järkevin kustannuksin yhdistämällä vuosikymmenten kokemus innovaatioihin. 
Toimintamme ytimessä ovat kotimaiset raaka-aineet, hävikin optimointi sekä henkilöstökokonaisuuksien 
hallinta. Hyödynnämme palvelutuotannossa omistajayhtiöidemme Fodelian ja Bravedon resursseja. Pohjois-
pohjanmaalainen elintarvikevalmistaja Feelia tuottaa ruokalistojemme lämpimät tuotteet ja Barona yhtenä 
Suomen suurimmista työnantajista varmistaa toimivan henkilöstöhallinnon ja henkilöstöprosessit. 
 
Olemme erittäin iloisia päästessämme aloittamaan toiminnan Pohjois-Pohjanmaalla. Asiakkuus on meille 
merkittävä ja alue ennestään hyvinkin tuttu paikallisten viljelijöiden ansiosta, jotka tuottavat pääosan Feelian 
tuotteiden raaka-aineista. Upeaa päästä tarjoamaan asiakkaille lähiruokaa! 
 
Toimintojen siirto kunnilta Fodbarille on käynnissä. Siirto tapahtuu hyvässä yhteistyössä kuntien 
ateriapalveluesihenkilöiden sekä hyvinvointialueen edustajien kanssa pyrkimyksenä varmistaa kaiken 
olennaisen tiedon siirtyminen. Palvelu siirtyy Fodbarille 1.1.2023 ja ateriapalvelu kaikissa yksiköissä jatkuu 
keskeytyksettä. 
 
Mikä muuttuu, mikä ei muutu? 
 
Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että moni Teille ennestään tuttu työntekijä jatkaa ateriapalvelussa 
kanssamme. Tuttuja kasvoja on siis luvassa jatkossakin ja heidän mukanaan siirtyy myös paljon tärkeää hiljaista 
tietoa. Tulemme myös rekrytoimaan uusia työntekijöitä.  
 
Palveluiden sisältö pysyy pitkälti samankaltaisena kuin mitä se tällä hetkellä on.  
 
Suurin muutos koskee kotiateriapalvelua, joka tuotetaan kilpailutuksen mukaisesti kylmäkuljetuksina 1.1. 
alkaen. Osalle kunnista kylmätoimitusmalli on jo ennestään tuttu. Kotiateriat toimitetaan 1.1. alkaen tiistaisin 
ja perjantaisin. Tulemme lähipäivien aikana olemaan Teihin yhteydessä ja tarkentamaan toimintamallia 
kotiateriapalvelun osalta. Muutoksesta tullaan viestimään kotiateriapalvelun asiakkaille hyvissä ajoin kotiin 
toimitettavalla tiedotteella. 
 
Aterioiden tilauskäytännöistä on tullut myös paljon kyselyitä. Ensivaiheessa ateriat tullaan tilaamaan 
sähköpostitse. Palaamme myös tähän tarkemmin lähipäivien aikana ja tarkennamme toimintamallin ja -
ohjeet. Myöhemmin alkuvuoden aikana tulemme siirtymään sähköiseen tilausjärjestelmään Jamixiin, joka on 
ennestään tuttu osalle Teistä. Niille, joille järjestelmä on uusi, ei huolta. Siirtymä toteutetaan rauhalliseen 
tahtiin ja tulemme tarjoamaan riittävän määrän koulutuksia. 



 
Mitä tapahtuu seuraavaksi? 
 

 Asia Aikataulu 

#1 Kotiateriapalvelun toimintamallin täsmentäminen 
kotiateriapalveluiden yhteyshenkilöille, Fodbar huolehtii 

VK 50 

#2 Viestintä kotiateriapalvelun asiakkaille VK 51 

#3 Palvelukuvaukset yhteyshenkilöille, tarkemmat tiedot 
tuotettavan palvelun sisällöstä 

VK 51 

#4 Ateriatilausten toimintamalli ja ohjeet VK 52 

 
Toivomme teiltä avointa ja aktiivista vuorovaikutusta meidän ja kohteissa työskentelevän henkilöstömme 
kanssa. Siirtymä tapahtuu nopeasti ja teemme parhaamme, jotta se olisi Teille ja loppuasiakkaillemme 
mahdollisimman huomaamaton. Ymmärrämme, että kysymyksiä on paljon – niin meilläkin! Lupaamme vastata 
niihin kaikkiin sitä mukaa kun vastauksia syntyy. Odotamme innolla alkavaa yhteistyötä kanssanne! 
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Nina Rokkila, toimitusjohtaja, Fodbar Oy 
Nina.rokkila@fodbar.fi , 050 501 9779 
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