
	
	
	

	
Lappeenrannan	teknillinen	yliopisto	
School	of	Business	and	Management		
Kauppatieteiden	kandidaatintutkielma	
Talousjohtaminen	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

RUOKAHÄVIKISTÄ	ARVOKSI	KIERTOTALOUDELLISTEN	
LIIKETOIMINTAMALLIEN	AVULLA	

	
CIRCULAR	BUSINESS	MODELS	IN	CREATNG	VALUE	FROM	FOOD	WASTE	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

11.5.2017	
Tekijä:	Tiia	Huuskonen	
Ohjaaja:	Maija	Hujala



TIIVISTELMÄ	
	
Tekijä:	Tiia	Huuskonen	

Tutkielman	nimi:	Ruokahävikistä	arvoksi	kiertotaloudellisten	liiketoimintamallien	

avulla	

Akateeminen	yksikkö:	School	of	Business	and	Management	

Koulutusohjelma:	Kauppatieteet	/	Talousjohtaminen	

Ohjaaja:	Tutkijatohtori	Maija	Hujala	

Hakusanat:	kiertotalous,	liiketoimintamalli,	ruokahävikki	

	
Tässä	kandidaatintutkielmassa	liikutaan	kiertotalouden	viitekehyksessä	ja	tutkimuksen	

kohteena	 ovat	 kiertotaloudellista	 ajattelua	 tukevat	 liiketoimintamallit.	 Kiertotalouden	

periaatteista	 keskitytään	 käsitykseen	 jätteestä	 raaka–aineena,	 ja	 tutkimus	 rajataan	

ruokahävikin	tarkasteluun.	Tutkielman	tavoitteena	on	tarkastella	erilaisia	tapoja,	joiden	

avulla	 yritykset	 luovat	 arvoa	 ruokajätteestä	 liiketoimintamallien	 avulla.	 Lisäksi	

tavoitteena	 on	 tunnistaa	 toimijoiden	 kohtaamia	 keskeisiä	 haasteita,	 ratkaisuja	 sekä	

löytää	käyttämättömiä	mahdollisuuksia	ruokahävikin	hyödyntämisessä.	

	

Tutkimus	toteutetaan	case–analyysin	avulla	ja	sitä	varten	analysoidaan	kolmea	yritystä,	

jotka	 ovat	 löytäneet	 oman	 tapansa	 tuottaa	 arvoa	 ruokahävikin	 pohjalta.	 Ruokahävikki	

sijoittuu	 analyysin	 kohteena	 olevien	 yritysten	 liiketoimintamalleissa	 arvoketjun	 eri	

kohtiin:	 raaka-aineeksi,	 vaihdannan	 kohteeksi	 sekä	 jätteeksi	 arvoketjun	 loppuun.	

Tutkimusmateriaalina	 käytetään	 yrityksistä	 kerättyä	 haastatteluaineistoa	 sekä	

toimijoiden	verkkosivuilla	ja	sosiaalisen	median	kanavissa	saatavilla	olevaa	materiaalia.	

	

Liiketoimintamallin	 analyysissä	 erityisesti	 ruokahävikin	 hyödyntämisen	 ympärille	

luodut	 uudet	 innovaatiot	 ja	 toimintatavat	 osoittautuivat	 kaikkein	 tehokkaimmiksi.	

Perinteisissä	 liiketoimintamalleissa	 ruokahävikkiin	 liittyvät	 erityishaasteet,	 kuten	 sen	

aika–	 ja	 paikkasidonnaisuus,	 on	 hankala	 ottaa	 huomioon	 ja	 logistiikan	 kustannukset	

nousevat	liian	korkeiksi.	Kuluttajien	asenteet	sekä	lainsäädännön	asettamat	rajoitukset	

asettivat	 odotetusti	 haasteita.	 Toimijat	 ovat	 kuitenkin	 onnistuneet	 löytämään	 näihin	

haasteisiin	 toimivia	 ratkaisuja.	 Toimivan	 tuotteen	 tarjoaminen	 on	 ensisijainen	

kuluttajien	 asenteisiin	 vaikuttava	 tekijä.	 Lainsäädännön	 osalta	 vastuiden	 selkeä	

määrittely	nousi	keskeiseksi	liiketoimintaa	helpottavaksi	tekijäksi.	
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This	 bachelor’s	 thesis	 examines	 circular	 business	 models	 in	 a	 circular	 economy	

framework.	The	main	focus	is	in	the	use	of	food	waste	as	a	source	of	value	creation.	The	

objective	 of	 this	 study	 is	 to	 research	 different	 ways	 to	 create	 value	 from	 food	 waste	

through	 circular	business	models.	The	 thesis	 also	 focuses	on	 the	 challenges	 related	 to	

the	subject,	solutions	to	overcome	the	obstacles	in	business	and	possibilities	around	the	

use	of	food	waste	as	a	source	of	value.	

	

The	study	is	carried	out	through	a	multiple	case	analysis.	The	objects	of	the	analysis	are	

three	companies	already	utilizing	 food	waste	as	part	of	 their	business.	The	companies	

differ	in	how	they	are	placing	food	waste	in	their	business	models:	food	waste	is	seen	as	

a	 raw	material,	 the	object	of	exchange,	and	as	an	unnecessary	waste.	The	material	 for	

the	thesis	is	collected	in	private	interviews	with	the	company	representatives	and	from	

company	websites	and	social	media	channels.	

	

In	the	business	model	analysis	the	most	central	finding	is	that	new	innovative	business	

models	especially	designed	around	food	waste	are	needed.	The	emergence	of	food	waste	

is	 geographically	wide	 spread.	 It	 is	 also	a	 fast	degradable	 ingredient,	 thus	 this	 creates	

logistical	 challenges	 traditional	 business	models	 have	 trouble	 to	 overcome.	 Consumer	

attitudes	and	legislative	barriers	have	also	hindered	the	use	of	circular	business	models.	

The	findings	of	this	thesis	suggest	that	a	good	offer	is	the	primary	way	to	shift	consumer	

attitudes	 and	 that	 the	 most	 important	 question	 in	 legislative	 barriers	 is	 the	 clear	

definition	of	the	responsibility	of	the	quality	of	the	food.	
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1.	Johdanto	
	
Ilmastonmuutos,	 globaali	 väestönkasvu	 ja	 resurssien	 niukkuus	 ovat	 nousseet	

huolenaiheiksi	 ympäri	 maailmaa	 ja	 näihin	 haasteisiin	 etsitään	 aktiivisesti	 vastauksia.	

Ongelmiin	 ilmeisenä	 ratkaisuna	 olisi	 kasvun	 ja	 kulutuksen	 rajoittaminen.	 Kuitenkin	

saavutetusta	 hyvinvoinnista	 luopuminen	 on	 harvan	 kuluttajan	 intresseissä.	 Lisäksi	

länsimainen	 järjestelmä	 perustuu	 pitkälti	 juuri	 talouden	 jatkuvaan	 kasvuun.	 Tutkija	

David	 Pearce	 (1998)	 on	 onnistunut	 tiivistämään	 oleellisen	 todetessaan,	 ettei	

moralisointi	 pelasta	 maailmaa.	 Oman	 edun	 tavoittelu	 on	 ihmiselle	 ominaista,	 ja	 jotta	

ympäristöystävällisiä	päämääriä	voidaan	saavuttaa,	on	ne	tehtävä	sellaisiksi,	että	niiden	

tavoitteleminen	 kannattaa	 myös	 henkilökohtaisen	 hyödyn	 maksimoinnin	 kannalta.	

Tarvitaan	 siis	 ratkaisuja,	 jotka	 tyydyttävät	 kaikkia	 osapuolia.	 Anti-kasvuun	

keskittymisen	sijaan	tulee	keskittyä	kasvun	laatuun.	(Pearce	1998,	5,119)	

	

Kiertotalous	pyrkii	 luomaan	hyvinvointia	kierrätyksen	 ja	 resurssien	 tehokkaan	käytön	

kautta	(MacArthur	2017;	Sauvé,	Bernard	&	Sloan	2016)	ja	voi	toimia	ratkaisuna	edellä	

mainittuihin	haasteisiin.	Aihe	on	Suomessa	ajankohtainen:	se	on	saanut	paljon	huomiota	

mediassa,	ja	kiertotalouden	läpimurto	on	nostettu	yhdeksi	hallituksen	kärkihankkeeksi	

(Valtioneuvosto	 2017).	 Myös	 Euroopan	 Komissio	 (2015)	 näkee	 kiertotalouden	

mahdollisuutena	kehittää	taloutta,	sekä	luoda	uutta	kestävää	kilpailuetua.	Ruokahävikki	

on	 nostettu	 yhdeksi	 keskeiseksi	 ongelmaksi,	 ja	myös	 EU	 on	 sitoutunut	 YK:n	 kestävän	

kehityksen	 2030	 ohjelmaan,	 jonka	 yhtenä	 tavoitteena	 on	 juuri	 ruokahävikin	

puolittaminen	 (Euroopan	 Komissio	 2015,	 YK	 2015).	 Tavoitteiden	 saavuttamiseksi	

Komissio	 suunnittelee	 myös	 lainsäädännöllisiä	 keinoja.	 Tulevaisuudessa	 lineaarinen	

ajattelu	(kuva	2)	voi	siis	tulla	kalliiksi.	

	

Liiketoiminta	 on	 avainasemassa	 uusien	 ratkaisujen	 löytämisessä.	 Kuinka	

ympäristöystävälliset	 tuotteet	 saadaan	 tuotua	 asiakkaalle	 kilpailukykyiseen	 hintaan,	

jolloin	 asiakkaan	 ei	 tarvitse	 punnita	 omia	 arvojaan	 jokaisella	 ostohetkellä	 ja	

ympäristövalinta	on	myös	asiakkaan	kukkaron	kannalta	parempi	valinta?	Miten	yritys	

voi	 ylläpitää	 omaa	 toimintaansa	 kannattavasti,	 ottaen	 huomioon	 myös	

ympäristöystävälliset	 arvot?	 Talouden	 siirtyminen	 lineaarisesta	 järjestelmästä	
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kiertotaloudelliseen	malliin	 vaatii	muutoksia	myös	 liiketoiminnassa.	Tässä	 siirtymässä	

uudet	 liiketoimintamallien	 innovaatiot	 ovat	 keskeisiä	mahdollistajia	 (Ellen	MacArthur	

Foundation	2017a,	2017b).	

	

Tämä	kandidaatintutkielma	liikkuu	kiertotalouden	maailmassa	ja	tutkimuksen	kohteena	

ovat	 kiertotaloudellista	 ajattelua	 tukevat	 liiketoimintamallit.	 Tutkimus	 on	 rajattu	

ruokahävikin	 tarkasteluun	 ja	 siihen,	miten	 hävikin	 vähentämisestä	 voidaan	 eri	 tavoin	

luoda	arvoa	myös	yritystoiminnassa	liiketoimintamallien	kautta.	Tutkielma	toteutetaan	

laadullisen	tutkimuksen	keinoin,	case–analyysin	avulla.	Pääasiallisena	aineistona	toimii	

tutkielmaa	 varten	 kolmesta	 yrityksestä	 kerätty	 haastattelumateriaali.	 Yritykset	 ovat	

ResQ	Club,	 joka	auttaa	kuluttajaa	pelastamaan	hävikkiruokaa	ravintoloista	sovelluksen	

avulla,	 From	 Waste	 to	 Taste	 –hankkeen	 luotsaama	 Suomen	 ensimmäinen	

hävikkiruokaravintola	 Loop,	 sekä	 HOK–Elanto,	 joka	 pyrkii	 toiminnassaan	 aktiivisesti	

vähentämään	 hävikin	 syntymistä	 ja	 toimittaa	 myyntikelvotonta	 ruoka-ainesta	

esimerkiksi	 juuri	 From	 Waste	 to	 Taste	 –hankkeelle.	 Kiertotalouden	 periaatteiden	

mukaisesti	 jäte	 nähdään	 raaka-aineena	 ja	 toimijat	 ovat	 löytäneet	 omanlaisensa	 tavan	

tuottaa	arvoa	sen	pohjalta.		

	

1.1	Tutkimuksen	taustaa	
Kiertotaloudellisessa	 ajattelussa	 raaka-aineet	 kiertävät	 suljetuissa	 sykleissä,	 ja	

tavoitteena	 on	 luoda	 vaurautta	 ilman	 resurssien	 ylikuluttamista.	Materiaalien	 tehokas	

käyttö,	 kierrätys	 ja	 jätteen	minimointi	 ovat	 keskeisiä	 periaatteita	 (Geng	&	 Doberstein	

2008;	Sauvé	et	al.	2016;	Ellen	MacArthur	Foundation	2017a).	Siirtymä	kiertotalouteen	

kokonaisuudessaan	 vaatii	 muutoksia	 ajattelumalleissa	 ja	 toimintatavoissa,	 ja	

liiketoimintamallien	 uudet	 innovaatiot	 ovat	 yksi	 keskeinen	 kiertotaloudellisen	

tulevaisuuden	rakennuspalikka.	(Ellen	MacArthur	Foundation	2017a)		

	

Kiertotaloudellisten	liiketoimintamallien	(Circular	Business	Model)	tavoitteena	on	sekä	

ympäristölle	 positiivisten	 vaikutusten	 aikaansaaminen,	 että	 negatiivisten	 vaikutusten	

selvä	vähentäminen.	Näiden	 liiketoimintamallien	 strategioita	ovat	esimerkiksi	 teolliset	

symbioosit	 tai	 tuotteen	elinkaaren	pidentäminen.	 (Bocken,	 Short,	Rana	&	Evans	2014;	

Bocken,	 de	 Pauw,	 Bakker	 &	 van	 der	 Grinten	 2016)	 Kiertotaloudellisten	

liiketoimintamallien	 käyttöönotto	 on	 ollut	 hidasta	 ja	 kuluttajien	 hyväksynnän	 puute	
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mainitaan	 kirjallisuudessa	 pääasiallisena	 jarruttavana	 tekijänä	 (Planing	 2015,	

Lewandowski	 2016).	 Muita	 haasteita	 asettavat	 lainsäädännön	 ja	 käytäntöjen	

epäjohdonmukaisuus	sekä	kannustinten	puute	 (Geng	&	Doberstein	2008).	 (Laukkanen	

&	Patala	2014)		

	

Liiketoimintamallin	 käsitteen	 avulla	 voidaan	 tarkastella	 yrityksen	 liiketoimintaa	 ja	

ymmärtää	 kuinka	 sen	 avulla	 tuotetaan	 asiakkaalle	 arvoa.	 Liiketoimintamalli	 on	 tärkeä	

tekijä	 uusien	 ideoiden	 toteuttamisessa,	 sillä	 ellei	 ideaa	 saada	 tuotua	 asiakkaan	

ulottuville	 käytännöllisellä	 mallilla,	 joka	 mahdollistaa	 myös	 yrityksen	 taloudellisen	

hyötymisen,	 jäävät	mullistavatkin	 teknologiset	 innovaatiot	hyödyttömiksi	 (Chesbrough	

2010).	 Uusien	 liiketoimintamallien	 innovointi	 taas	 edellyttää	 liiketoimintamallin	

arviointia,	 sen	 sisältämien	 elementtien	 tunnistamista,	 ja	 kykyä	 purkaa	 malli	 osiin	 ja	

koota	udelleen.	(Osterwalder,	Pigneur	&	Tucci	2005)	

	

Ruokahävikki	on	määritelmällisesti	se	osa	ihmisten	ravinnoksi	tuotetusta	ruoasta,	 joka	

päätyy	 kaatopaikalle	 tai	 muuhun	 käyttöön.	 Se	 koostuu	 ylimääräisestä	 ruoasta	 ja	

ruokajätteestä	(YK	2014;	Papargyropoulou,	Lozano,	Steinberger,	Wright	&	Ujang		2014).	

Ylimääräiseen	 ruokaan,	 joka	 on	 vaarassa	 päätyä	 jätteeksi,	 viitataan	 tässä	 tutkielmassa	

sanalla	 ruokahävikki,	 joka	 on	 vakiintunut	 käyttöön	 toimijoiden	 keskuudessa.	 Ruoan	

päätymien	 jätteeksi	 on	 ympäristölle	 haitallista	 siitä	 aiheutuvien	 päästöjen,	 sekä	

hukattujen	 tuotantopanosten	 takia,	 mutta	 myös	 sosiaalisista	 syistä	 vältettävää	

(Gustavsson	 et	 al.	 2011;	 Garrone,	 Melancini	 &	 Perego	 2014).	 Ruokahävikin	

vähentäminen	 on	 nostettu	 keskeiseksi	 tavoitteeksi	 hallintotasolla	 niin	

maailmanlaajuisesti	 kuin	 Suomessakin	 (Euroopan	 Komissio	 2015,	 YK	 2015,	

Valtioneuvosto	 2017),	 ja	 tavoitteet	 ruokahävikin	 synnyn	 vähentämiseksi	 ovat	 jo	

inspiroineet	muutamia	toimijoita	Suomessa.	

	

1.2	Teoreettinen	viitekehys	
Tutkielman	 teoreettisena	 viitekehyksenä	 toimivat	 kiertotalouden	 periaatteet	 ja	 sitä	

täydennetään	 liiketoimintamallin	 käsitteellä.	 Kiertotalouden	 sisällä	 tarkastellaan	

erityisesti	sitä,	kuinka	jäte	voi	toimia	raaka-aineena	ja	kuinka	tuotteen	elinkaarta		näin	

voidaan	 pidentää.	 Liiketoimintamalli	 auttaa	 hahmottamaan	 arvon	 luonnin	 prosessia.	

Ruokahävikki	 nähdään	 kiertotalouden	 periaatteiden	 mukaan	 jätteen	 sijasta	 raaka-
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aineena,	 ja	 tässä	 tutkielmassa	 tutkitaan	 sen	 sijoittumista	 erilaisten	 yritysten	

liiketoimintamalleihin.	Maantieteellisesti	 tutkimus	 rajautuu	 Suomeen	 ja	 haastateltavat	

yritykset	toimivat	kaikki	elintarvikealalla.	Tutkielman	teoreettinen	viitekehys	kuvataan	

kokonaisuudessaan	kuvassa	1.	

	

	
	
Kuva	1:	Tutkielman	teoreettinen	viitekehys	

	

Tutkielman	teoriaosuuden	lähteenä	hyödynnetään	kiertotaloutta	ja	liiketoimintamalleja	

koskevaa	 vertaisarvioitua	 kirjallisuutta.	 Sitä	 täydennetään	 erilaisilla	 säätiöiden	 ja	

viranomaisten	 raporteilla.	 Kiertotalouden	 kirjallisuuden	 avulla	 luodaan	 katsaus	

kiertotaloudelliseen	järjestelmään	yleisesti	sekä	siihen,	miksi	jätteisiin	ja	ruokahävikkiin	

kannattaa	 kiinnittää	 huomiota.	 Liiketoimintamallia	 koskevan	 kirjallisuuden	 avulla	

hahmotetaan	 liiketoimintamallin	 käsitettä	 ja	 valitaan	 yritysten	 välisen	 arvioinnin	

työkaluksi	 Osterwalderin	 ja	 Pigneurin	 (2010)	 Business	 Model	 Canvas	 –

tarkastelukehikko.		
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1.3.	Tutkimuksen	tavoitteet	
Tutkimuksessa	 haastatellaan	 kolmen	 ruokahävikin	 vähentämisen	 parissa	 toimivan	

yritysten	 edustajia,	 ja	 tavoitteena	 on	 case–analyysin	 avulla	 hahmottaa	 erilaisia	 tapoja,	

joiden	 kautta	 toimijat	 luovat	 arvoa	 jätteestä,	 tämän	 tutkimuksen	 tapauksessa	

ruokahävikistä.	 	Lisäksi	tarkastellaan	haasteita,	ja	toisaalta	myös	mahdollisuuksia,	joita	

tällainen	uusi	ajatustapa	on	tuonut	mukanaan.		

	

Päätutkimuskysymys	on:	

Kuinka	liiketoimintamalli	mahdollistaa	arvonluonnin	jätteestä	(ruokahävikistä)?	

	

Ja	alaongelmat:	

Millaisia	haasteita	ja	esteitä	”hävikistä	arvoksi”	–liiketoimintamalleja	hyödyntävät	

yritykset	kohtaavat?	

Millaisia	mahdollisuuksia	”hävikistä	arvoksi”–liiketoimintamalleissa	piilee?	

	

Tutkimuskysymyksiin	 vastaamalla	 pyritään	 selvittämään,	 voidaanko	 ruokahävikkiä	

käyttää	 liiketoiminnassa	 hyödyksi.	 Tavoitteena	 on	 myös	 tunnistaa	 toimijoiden	

kohtaamia	keskeisiä	haasteita	ja	ratkaisuja,	joiden	avulla	näiden	esteiden	yli	on	päästy.	

Lisäksi	pyritään	hahmottamaan	heidän	löytämiään	mahdollisuuksia,	 joita	ruokahävikin	

hyödyntämisessä	 ei	 ole	 vielä	 päästy	 toteuttamaan	 ja	 pohditaan	 mitä	 ongelmia	 näihin	

mahdollisuuksiin	 liittyy.	 Tutkielman	 laajempana	 tavoitteena	 on	 muodostaa	

kokonaiskuva	 ruokahävikin	 hyödyntämisen	 mahdollisuuksista	 liiketoiminnassa	

Suomessa	vuonna	2017.	

	

1.4.	Tutkimusmenetelmä	ja	aineisto	
Tutkielma	 toteutetaan	 case–analyysin	 avulla.	 Case–tutkimus	 on	 empiirinen	 tutkimus,	

joka	 tutkii	 nykyaikaista	 ilmiötä	 oikean	 elämän	 kontekstissa	 (Yin	 2003,	 13).	 Se	 sopii	

tutkielman	menetelmäksi,	 sillä	 tavoitteena	on	ymmärtää	kyseessä	olevaa	uutta	 ilmiötä	

syvällisemmin	 (Metsämuuronen	 2002,	 180).	 Suositelluin	 strategia	 case–tutkimuksen	

suorittamiseen	 on	 tutkimuksen	 perustaminen	 teoreettisiin	 väittämiin,	 joiden	 pohjalta	

tutkielman	 tavoitteet	 ja	 tutkimuskysymykset	 nousevat.	 Tätä	 strategiaa	 on	 noudatettu	

myös	 tässä	 tutkielmassa.	 Korkeamman	 validiteetin	 saamiseksi	 tapauksia	 analysoidaan	
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kolme	 kappaletta,	 ja	 aineistoa	 analysoidaan	 poikittaisanalyysillä	 vertaillen	 tapauksia	

keskenään.	(Yin	2003,	111–112	,133–135)	

	

Analyysin	 kohteeksi	 valitut	 yritykset	 toimivat	 kaikki	 Suomessa	 elintarvikealalla.	

Toimijat	 ovat	 keskenään	 hyvin	 erilaisia	 ja	 ruokahävikki	 sijoittuu	 liiketoiminnan	 eri	

kohtiin:	 raaka-aineeksi,	 vaihdannan	 kohteeksi,	 sekä	 ylijäämäksi.	 Yhteinen	 tekijä	 on	

kuitenkin	 tavoite	 vähentää	 hävikiksi	 joutuvan	 ruoan	 määrää	 Suomessa.	 	 Analyysiin	

valittiin	erilaisia	toimijoita,	sillä	tavoitteena	on	muodostaa	monipuolinen	kokonaiskuva	

ruokahävikin	hyötykäytön	mahdollisuuksista.	

	

Case–tutkimuksen	 aineistona	 käytetään	 tyypillisesti	 haastatteluja,	 arkistomateriaalia,	

kyselyitä	 ja	 tutkijan	 havaintoja	 ilmiöstä	 (Eisenhardt,	 1989).	 Tämän	 tutkielman	

pääasiallisena	aineistona	on	kohdeyrityksistä	kerätty	haastatteluaineisto.	Lisäksi	tietoja	

kerättiin	 toimijoiden	 verkkosivuilta,	 blogeista,	 sekä	 sosiaalisen	 median	 kanavista.	

Haastattelut	 toteutettiin	 maaliskuun	 2017	 aikana	 puolistrukturoituina	 haastatteluina	

henkilökohtaisissa	 tapaamisissa	 yritysten	 edustajien	 kanssa.	 Puolistrukturoitu	

haastattelu	 valittiin	 menetelmäksi,	 sillä	 tarkoituksena	 oli	 kysyä	 yrityksiltä	 samoja	

kysymyksiä	 vertailun	 aikaansaamiseksi,	 mutta	 haluttiin	 antaa	 myös	 tilaa	 vapaalle	

keskustelulle.	 Valmiit	 kysymykset	 toimivat	muistilistana	 ja	 haastattelun	 selkärankana,	

mutta	keskustelun	annettiin	tarvittaessa	liikkua	vapaasti	aihepiirin	sisällä.	Haastattelut	

olivat	kestoltaan	keskimäärin	vajaan	tunnin	mittaisia.	

	

2.	Kiertotalous	
	
Tämän	 tutkielman	 laajana	 viitekehyksenä	on	kiertotaloudellinen	 ajatusmaailma.	Tässä	

luvussa	 esitellään	 kiertotalouden	 periaatteet,	 sekä	 syvennytään	 tämän	 tutkielman	

kannalta	 keskeisimpään	 alakäsitteeseen,	 jätteen	 hyödyntämiseen	 raaka-aineena.	

Jätteistä	 keskitytään	 ruokahävikin	 tarkasteluun.	 Lopuksi	 ruokahävikin	 käsite	

määritellään	tarkemmin,	sekä	tarkastellaan	sen	vähentämiseen	tähtääviä	keinoja.	
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2.1.	Kiertotalouden	periaatteet	
Kiertotalous	on	taloudellinen	systeemi,	jossa	raaka-aineet	kiertävät	suljetuissa	sykleissä	

(Geng	 &	 Doberstein	 2008).	 Sen	 tavoitteena	 on	 luoda	 vaurautta	 ja	 hyvinvointia	 ilman	

resurssien	 ylikuluttamista.	 Tuotanto	 ja	 kulutus	 tapahtuvat	 suljetussa	 kierrossa,	 jossa	

myös	ulkoisvaikutukset	on	otettu	huomioon.	Kiertotalouden	ominaisuuksia	ovat	raaka-

aineiden	 ja	 materiaalien	 tehokas	 käyttö,	 jätteen	 minimointi,	 sekä	 materiaalien	

kierrättäminen.	Nämä	kaikki	 ominaisuudet	otetaan	huomioon	 jo	 suunnitteluvaiheessa,	

ja	tuotteen	elinkaari	ajatellaan	loppuun	asti.	(Ellen	MacArthur	Foundation	2017a;	Sauvé	

et	al.	2016)	

	

Ympäristö	 otetaan	 kiertotaloudellisessa	 ajattelussa	 huomioon	 laajasti.	 Luonnon	

nähdään	 tarjoavan	 hyvinvointiarvon	 lisäksi	 raaka-aineita,	 paikan	 jätteiden	

imeytymiselle,	 sekä	elämää	ylläpitäviä	organismeja,	 kuten	hiilinieluna	 toimivia	metsiä.	

(Andersen	2007;	Pearce,	Barbier	&	Markandaya	1990,	7)	Kiertotalous	myös	ottaa	mallia	

luonnon	kierrosta,	 jossa	 jätettä	ei	muodostu	paljoa	 ja	 suurin	osa	 syntyneestä	 jätteestä	

sopii	käytettäväksi	myöhemmin	uudelleen	(Geng	&	Doberstein	2008;	Sauvé	et	al.	2016).	

Kestävän	kehityksen	ajatukset	ovat	keskeisessä	asemassa:	tämän	päivän	kulutus	ei	saisi	

tapahtua	seuraavien	sukupolvien	kustannuksella	(Pearce	et	al.	1990,	4-11).	

	

Pearce	 ja	 Turner	 (1990)	 ovat	 määritelleet	 kiertotalouden	 havainnollisesti	 (kuva	 2).	

Lineaarisen	 talouden	 malli	 yksinkertaistettuna	 käsittää	 resurssit,	 joista	 tuotannon	

kautta	muodostuu	kulutusta	 ja	hyötyä.	Pearce	 ja	Turner	 laajentavat	resurssin	käsitettä	

jakamalla	 sen	 uusiutuviin	 ja	 uusiutumattomiin	 resursseihin.	 Jos	 uusiutuvan	 resurssin	

käyttö	(h)	ylittää	uusiutumisen	asteen	(y),	vaikutus	on	negatiivinen.	Myös	lineaarisessa	

mallissa	 huomiotta	 jäävät	 jätteet	 on	 nostettu	 esiin.	 Jätteellä	 on	 sen	 muodostumisen	

jälkeen	 kaksi	mahdollisuutta:	 kierrätys	 tai	 imeytyminen.	 Osa	 jätteestä	 päätyy	 takaisin	

kiertoon	suoraan	kierrätyksen	kautta.	Osa	jätteestä	taas	 imeytyy	luontoon,	 joka	pystyy	

muokkaamaan	 aineen	 uudelleen	 käyttökelpoiseksi.	 Jätettä	 voi	 kuitenkin	 tulla	

paikallisesti	 liikaa,	 tai	 sellaisessa	 muodossa,	 että	 se	 ei	 imeydy.	 Kiertotaloudellisessa	

ajattelussa	 tämä	 imeytymätön	 jäte	 otetaan	 huomioon	 negatiivisena	 vaikutuksena.	

Raaka-aineet	 eivät	 siis	 katoa,	 vaan	 kiertävät	 muuttaen	 muotoaan	 joko	 hyödyksi	 tai	

jätteeksi,	 joka	 edelleen	 muuttuu	 takaisin	 raaka-aineeksi,	 tai	 negatiiviseksi	 hyödyksi.	

Luonnolla	ajatellaan	olevan	sen	resurssiarvon	lisäksi	nautintoarvoja.	 Imeytymätön	jäte		
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nähdään	 negatiivisena	 ulkoisvaikutuksena,	 joka	 vaikuttaa	 näihin	 nautintoarvoihin.	

(Pearce	&	Turner	1990,	34-41)	

	

	
Kuvan	symbolit:	
h	=	resurssin	käyttö		
y	=	resurssin	uusiutuminen		
–>	=	kierron	suunta		
+/–	=	tapahtuman	vaikutus		
	=Lineaarisen	talouden	malli	yksinkertaistettuna		
	=Kiertotalouden	elementit	

	

Kuva	2:	Kiertotalous	(mukaillen	Pearce	&	Turner	1990)	
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2.2.	Jäte	raaka-aineena	
Yksi	 keskeinen	 teema	 kiertotaloutta	 käsittelevässä	 kirjallisuudessa	 on	 jätteen	

hyödyntäminen	 raaka-aineena	 (Bocken	 et	 al.	 2014,	 MacDonaugh	 &	 Braungart	 2002,	

Park	 &	 Wu	 2010).	 Konsepti	 jätteestä	 materiaalina	 on	 vanha	 ja	 lainattu	 luonnosta.	

Luonnollisissa	systeemeissä	ravintoaineet	kiertävät:	kasvit,	ilma	sekä	maaperä	pystyvät	

keräämän	 niihin	 jätteinä	 päätyneet	 ravintoaineet	 talteen	 ja	 prosessoimaan	 ne	

uudelleenkäytettävään	 muotoon,	 jolloin	 jäte	 muuttuu	 taas	 raaka-aineeksi.	 Kiertävä	

systeemi	 on	 ollut	 myös	 ihmiskunnan	 käytössä	 vanhoissa	 kulttuureissa.	 Teollisen	

vallankumouksen	 sekä	 tuotannon	 kasvun	 ja	 keskittymisen	 myötä	 ihmisten	 käsitys	

jätteestä	kuitenkin	muuttui.	Jätteen	syntyminen	keskittyi	kaupunkeihin,	sitä	tuli	liikaa,	ja	

siitä	 alettiin	 hankkiutua	 eroon,	 hukaten	 samalla	 sen	 sisältämät	 ravintoaineet.	

(MacDonaugh	&	Braungart	2002,	92-94)	

Materiaalien	kierrätyksen	kautta	niiden	arvo	saadaan	 talteen.	Tehokkaan	kierrätyksen	

kautta	 tavoitetaan	hyötyä	myös	siksi,	että	paine	neitseellisten	raaka-aineiden	käyttöön	

vähenee,	 ja	 tarve	 jätteen	 loppusijoitusta	 varten	 vaadittaville	 kaatopaikka–alueille	

pienenee	 (Geng	 &	 Doberstein	 2008;	 Andersen	 2007).	 Lisäksi	 lineaarisen	 järjestelmän	

kuluttaessa	 loppuun	 niukkoja	 resursseja,	 raaka-aineiden	 hintojen	 volatiliteetti	 kasvaa	

tuoden	näin	ylimääräisiä	riskejä	liiketoimintaan	(Ellen	MacArthur	Foundation	2015,	19).	

Jäte	tulisikin	nähdä	arvokkaana	raaka-aineena.	Mahdollisuuksia	käyttää	jätettä	hyödyksi	

on	monia.	Sitä	voidaan	kierrättää	suoraan	käytettäväksi	samassa	tarkoituksessa,	kuten	

vaatteiden	tai	muovipullojen	kierrätyksessä,	tai	se	voidaan	prosessoida	uuteen	muotoon	

käytettäväksi	 muussa	 tarkoituksessa,	 esimerkiksi	 energiana	 (Pearce	 &Turner	 1990,	

303).	 Prosessointivaiheessa	materiaalin	 arvo	 kuitenkin	 yleensä	 laskee,	 ja	 jäte	 tulisikin	

käyttää	 mahdollisimman	 korkea-arvoisena,	 siis	 mahdollisimman	 lähellä	 alkuperäistä	

käyttötarkoitustaan,	 jotta	 mahdollisimman	 paljon	 arvoa	 saadaan	 talteen	 (Ellen	

MacArthur	Foundation	2015).	

	

2.3	Ruokahävikki	
YK:n	elintarvike-	ja	maatalousjärjestö	on	määritellyt	ruokahävikin	siksi	osaksi	ihmisten	

kulutettavaksi	 tarkoitettua	 ruokaa,	 joka	 päätyy	 käytettäväksi	 muiden	 kuin	 ihmisten	

toimesta	 (YK	 2014).	 Papargyropoulou	 et	 al.	 (2014)	 nostaa	 tutkimuksessaan	 esiin	

tarpeellisuuden	 käsitteen	 tarkemmalle	 määrittelylle,	 joka	 jakautuu	 kahteen	 osaan:	
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ruokajätteeksi	 ja	 ylimääräiseksi	 ruoaksi.	 Lisäksi	 tehdään	 ero	 ruokajätteen	

hallinnoimisen,	 sekä	 sen	 välttämiseen	 tähtäävien	 toimien	 välille.	 Jätteen	 synnyn	

estämiseksi	 esitetään	 hierarkkisesti	 järjestetyt	 5	 keinoa,	 jotka	 ovat	 järjestyksessä	

tehokkaimmasta	 vähiten	 tehokkaaseen:	 hävikin	 estäminen,	 uudelleenkäyttö,	 kierrätys,	

palauttaminen	 sekä	 hävittäminen.	 (Papargyropoulou	 et	 al.	 2014)	 Tässä	 tutkielmassa	

keskitytään	 ylimääräiseksi	 jääneen	 ruoan	 tarkasteluun,	 ja	 kaikki	 haastatellut	 toimijat	

pyrkivät	 toiminnassaan	 estämään	 hävikin	 syntymistä	 hierarkian	 ensimmäisen	 tason	

mukaisesti.	

	

Ruokahävikin	 syntyessä	 ruoan	 tuottamiseen	 käytetyt	 panokset	 menevät	 hukkaan,	 ja	

näin	 ollen	 myös	 sen	 tuotantoon	 käytetyt	 resurssit	 on	 kulutettu	 turhaan.	 Lisäksi	

kaatopaikalle	 joutuva	 ruoka	synnyttää	maatuessaan	erilaisia	 saasteita,	 jotka	 imeytyvät	

ilmakehään,	maahan	ja	pohjavesistöihin.	(Papargyropoulou	et	al.	2014;	Ellen	MacArthur	

Foundation	 2015)	 Vauraissa	 maissa	 	 ruokahävikin	 osuus	 on	 suurin	 arvoketjun	

loppupäässä	 jälleenmyynnin	 ja	 kuluttajien	 sektoreilla,	 kehittyvissä	 maissa	 hävikkiä	

syntyy	enemmän	tuotantovaiheessa	(Gustavsson,	Cederberg,	Sonesson,	Van	Otterdijk	&	

Meybeck	2011;	Parfitt,	Barthel	&	Macnaughton	2010).	Ruoka	muodostaa	kehittyneissä	

maissa	 suuren	 osan	 kuluttajien	 kulutuksesta	 ja	 myös	 siksi	 hävikin	 vähentäminen	 on	

keskeistä.	 Ruoan	 joutuminen	 jätteeksi	 liittyy	 keskeisesti	 myös	 ruoan	 saatavuuteen	

ympäri	maailman	(Gustavsson	et	al.	2011;	Garrone,	Melancini	&	Perego	2014).	

	

3.	Liiketoimintamalli	
	

Liiketoimintamallin	 käsite	 toimii	 tämän	 tutkielman	 tarkempana	 viitekehyksenä.	 Tässä	

luvussa	esitellään	tutkielmassa	käytettävä	liiketoimintamallin	määritelmä,	tarkastellaan	

arvon	 muodostumista	 liiketoimintamallissa	 ja	 syvennytään	 kiertotaloudellisten	

liiketoimintamallien	erityispiirteisiin.	Lopuksi	vertaillaan	liiketoimintamallin	arviointiin	

soveltuvia	 viitekehyksiä	 tarkemmin,	 ja	 valitaan	 tämän	 työn	 kannalta	 soveltuvin	

arviointikehys,	johon	analyysiin	valittuja	yrityksiä	peilataan.		
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3.1	Liiketoimintamallin	käsite	
Liiketoimintamalli	 kuvaa	 yrityksen	 rakennetta,	 arvon	 tuotantoa,	 sekä	 sitä,	 kuinka	

toiminnan	eri	osa-alueet	ovat	yhteydessä	toisiinsa	(Magretta	2002;	Teece	2010).	Sitä	on	

kirjallisuudessa	kuvattu	yrityksen	taloudelliseksi	ja	hallinnolliseksi	arkkitehtuuriksi,	tai	

tarinaksi,	joka	kertoo	kuinka	yritys	toimii	(Magretta	2002;	Morris,	Schindehutte	&	Allen	

2005).	Tärkeitä	kysymyksiä	 liiketoimintamallia	 luodessa	ovat	esimerkiksi	miten	yritys	

tuottaa	asiakkailleen	arvoa,	kuka	on	asiakas,	mikä	on	yrityksen	ydinkyvykkyys,	kuinka	

asemoidutaan	 ja	 kuinka	 tuotetaan	 voittoa	 (Morris	 et	 al.	 2005;	 Teece	 2010).	 Tässä	

tutkielmassa	 noudatetaan	 määrittelyä,	 jonka	 mukaan	 liiketoimintamalli	 on	

käsitteellinen	 työkalu,	 jonka	 avulla	 voidaan	 tarkastella	 yrityksen	 liiketoimintaa.	 Se	

kuvaa	yrityksen	arvon	tuotantoa	asiakkailleen,	ja	sitä	kuinka	sen	toiminta	on	järjestetty	

taloudellisesti	kestäväksi.	(Osterwalder	et	al.	2005)	

	

Liiketoimintamalli	 on	 yritykselle	 tärkeä.	 Mullistava	 teknologinen	 innovaatiokin	 jää	

arvottomaksi,	 ellei	 sitä	 saada	 tuotua	markkinoille	 asiakkaan	 kannalta	 käytännöllisellä	

mallilla,	 joka	 mahdollistaa	 myös	 innovaation	 tuottajan	 taloudellisen	 hyötymisen.	

(Chesbrough	 2010)	 Teknologisten	 innovaatioiden	 lisäksi	 myös	 liiketoimintamallien	

innovaatiot	ovat	 tärkeitä	 ja	uusi	 liiketoimintamalli	 itsessään	voi	olla	 innovaatio	(Teece	

2010).		

	

Kirjallisuus	 aiheesta	 on	 jokseenkin	 hajanaista	 (Morris	 et	 al.	 2005;	 Teece	 2010).	

Erityisesti	uudet	teknologiset	innovaatiot,	digitalisoituminen	sekä	internetin	välityksellä	

käytävä	 kauppa	 ovat	 muuttaneet	 toimintatapoja	 ja	 nostaneet	 kiinnostusta	

liiketoimintamallien	 tutkimusta	kohtaan	 (Chesbrough	2010;	Chesbrough	&	Rosenblom	

2002;	 Rasmussen	 2007;	 Alexa	 2014).	 Yhteisiä	 näkemyksiä	 liiketoimintamalleja	

käsittelevässä	 kirjallisuudessa	 kuitenkin	 löytyy:	 liiketoimintamalli	 kuvaa	 yrityksen	

rakennetta,	sitä	miten	arvoa	luodaan	ja	miten	se	muunnetaan	voitoksi	yritykselle.	Suurin	

osa	kirjallisuudesta	keskittyy	kuvaamaan	yrityksen	sisäisiä	mekanismeja,	mutta	useissa	

näkemyksissä	 myös	 ulkoiset	 sidosryhmät	 nostetaan	 keskeiseen	 osaan	 (Zott	 &	 Amit	

2010,	Osterwalder	et	al.	2005,	Brandenburger	&	Stuart	1996).	
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3.2.	Arvon	muodostuminen	liiketoimintamallissa	
Liiketoimintamalli	toimii	välittäjänä,	joka	kuvaa	raaka-aineen	muuttumista	arvokkaaksi	

tuotteeksi	 ja	 taloudelliseksi	 tulokseksi	 (Chesbrough	 &	 Rosenblom	 2002).	 Yrityksessä	

tapahtuvaa	 arvon	 lisäystä	 voidaan	 tarkastella	 systemaattisesti	 myös	 arvoketjun	

käsitteen	avulla.	Arvoketjussa	yrityksen	toiminnot	puretaan	osiin,	 joita	tarkastelemalla	

kunkin	 toiminnon	vaikutukset	kokonaisuuteen	on	helpompi	hahmottaa.	Arvoketjut	 eri	

toimialoilla	 ovat	 tyypillisesti	 erilaisia	 (Porter	 1985,	 33-34).	 Liiketoimintamallin	 avulla	

voidaan	kuvata	myös	arvoketjun	rakennetta,	jonka	avulla	arvoa	luodaan	(Chesbrough	&	

Rosenblom	2002).		

	
Arvoketjun	 ja	 liiketoimintamallien	kirjallisuudessa	keskitytään	usein	yritysten	sisäisiin	

mekanismeihin,	 mutta	 joissain	 näkemyksissä	 myös	 yrityksen	 ulkoiset	 sidosryhmät	

nostetaan	keskeiseen	 rooliin	 (Zott	&	Amit	2010,	 2007;	Brandenburger	&	Stuart	1996;	

Ramaswamy	&	 Ozcan	 2013;	 Eisenhardt	 &	Martin	 2000).	 Eisenhardt	 ja	Martin	 (2000)	

kuvaavat	 tutkimuksessaan	 yrityksen	 dynaamisia	 kykyjä,	 joiden	 tuottama	 kilpailuetu	

perustuu	 niiden	 kykyyn	 vaikuttaa	 yrityksen	 resursseihin.	 Yksi	 näistä	 dynaamisista	

kyvyistä	 on	 kumppanuuksien	 muodostaminen.	 Näiden	 kumppanuuksien	 avulla	 yritys	

saa	käyttöönsä	laajemman	resurssipohjan,	ja	yhteistyöllä	on	myös	selitetty	pienempien	

yritysten	kykyä	kilpailla	menestyksekkäästi	suurien	toimijoiden	kanssa	(Ramaswamy	&	

Ozcan	 2013).	 Omien	 sisäisten	 prosessien	 hiomisen	 sijaan	 fokus	 onkin	 siirretty	 kohti	

ulkoisia	 sidosryhmiä	 (Brandenburger	 &	 Stuart	 1996).	 Tämän	 tutkielman	 kannalta	

yrityksen	 ulkoiset	 sidosryhmät	 ovat	 keskeisessä	 asemassa,	 sillä	 jätteen	 kerääminen	

materiaaliksi	 muista	 yrityksistä	 vaatii	 yhteistyötä	 ja	 nostaa	 kumppanuudet	 tärkeään	

rooliin.			

	

Kumppanuuksista	 koostuvissa	 liiketoimintamalleissa	 arvo	 muodostuu	 toimijoiden	

luomassa	kokonaisuudessa.	Prosessissa,	 jossa	raaka-aine	muuttuu	valmiiksi	 tuotteeksi,	

syntynyt	kokonaisarvo	jakautuu	ketjun	kaikille	osapuolille	(kuva	3).	(Brandenburger	&	

Stuart	 1996;	 Zott	 &	 Amit	 2007)	 	 Jokainen	 arvoketjun	 linkki,	 eli	 toimija,	 tuo	 mukaan	

oman	 arvonlisäyksensä,	 jonka	 jälkeen	 panos	 myydään	 arvoketjussa	 seuraavalle	

osapuolelle	 (Kaplinsky	 &	 Morris	 2001).	 Liiketoiminnassa	 syntyvä	 arvo	 on	 asiakkaan	

maksuhalukkuuden	sekä	toimittajan	vaihtoehtoiskustannuksen	erotus.	(Brandenburger	

&	Stuart	1996)	Liiketoimintamallin	avulla	yritykset	voivat	pyrkiä	korottamaan	syntyvää	

arvoa	 joko	 nostamalla	 asiakkaan	 maksuhalukkuutta,	 tai	 pienentämällä	
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toimittajakumppaneidensa	 vaihtoehtoiskustannusta.	 Jos	 nämä	 hinnat	 ovat	 vakiot,	 itse	

yrityksen	 saavuttama	 arvonlisäys	 riippuu	 sen	 liiketoimintamallin	 tehokkuudesta	

verrattuna	sen	kilpailijoihin.	(Zott	&	Amit	2007)	

	 	

	
Kuva	3:	Arvon	muodostuminen	liiketoimintamallissa	(mukaillen	Brandenburger	&	Stuart	1996)	

	

3.3.	Kiertotalouden	liiketoimintamallit	
Siirtymä	 kiertotalouteen	 vaatii	 uusia	 ajattelutapoja,	 ja	 uudet	 liiketoimintamallit	 ovat	

keskeinen	 osa	 kestävän	 liiketoiminnan	 luomisessa	 ja	 kiertotalouden	 potentiaalin	

käyttöönotossa	 (Ellen	 MacArthur	 Foundation	 2017b).	 Vaikka	 liiketoimintamallien	

innovaatiot	 on	 tunnistettu	 keskeiseksi	 tekijäksi,	 on	 niiden	 käyttöönotto	 ollut	 hidasta.	

(Laukkanen	 &	 Patala	 2104)	 Perinteisesti	 taloudellisen	 arvon	 syntyminen,	 eli	 voiton	

tavoittelu,	ja	ympäristöarvojen	vaaliminen	on	nähty	nollasummapelinä,	jompikumpi	on	

valittava.	Tämä	ei	kuitenkaan	enää	ole	ainoa	 totuus,	nämä	arvot	on	 täysin	mahdollista	

yhdistää.	(Park	et	al.	2010)	

	
Kiertotaloudellisen	 liiketoimintamallin	 määrittelyssä	 korostuu	 sekä	 ympäristölle	

positiivisten	 vaikutusten	 aikaansaaminen,	 että	 negatiivisten	 vaikutusten	 selvä	

vähentäminen	 (Bocken	 et	 al.	 2014).	 Kiertotaloudellisten	 liiketoimintamallien	 voidaan	
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nähdä	kuuluvan	niin	kutsuttuihin	kestäviin	liiketoimintamalleihin	(Sustainable	Business	

Model),	joissa	kestävä	kehitys	on	keskeisimpiä	toimintaa	ohjaavia	periaatteita.	Voitto	ei	

ole	 itse	 tarkoitus,	 vaan	 keino	 tavoittaa	 nämä	 kestävät	 päämäärät.	 (Stubbs	 &	 Cocklin	

2008)	 Kiertotaloudellinen	 liiketoimintamalli	 voi	 esimerkiksi	 palauttaa	 materiaalien	

virtaa	 asiakkaalta	 takaisin	 yritykselle	 ja	 suljetut	 tuotantoketjut,	 kierrätys,	

uudelleenvalmistus	 sekä	 uudelleenkäyttö	 ovat	 keskeisiä	 elementtejä.	 Tuotteiden	 arvo	

pyritään	 keräämään	 talteen	 ensimmäisen	 käyttökerran	 jälkeen.	 (Linder	 &	 Willander	

2015)	 Kiertotaloudellisen	 liiketoimintamallien	 innovaatiot	 muuttavat	 sitä	 käsitystä,	

jonka	mukaan	yrityksen	arvoverkko	luo,	jakaa,	sekä	kerää	itselleen	arvoa	(Bocken	et	al.	

2014).	Arvonluonti	ei	siis	tapahdu	ainoastaan	yrityksen	sisällä,	vaan	asiakkaat	 ja	muut	

sidosryhmät	 ovat	 keskeinen	 osa	 arvon	 vangitsemisessa	 ja	 täyteen	 potentiaaliin	

käyttämisessä.	

	

Kiertotaloudellisia	 liiketoimintamalleja	 käsittelevässä	 kirjallisuudessa	 toistuvat	

seuraavat	 teemat:	 materiaalien	 tuottavuuden	 maksimointi,	 energiatehokkuus,	 jätteen	

hyödyntäminen	 ja	 kierrätys,	 käyttöoikeus	 omistuksen	 vaihtoehtona,	 sekä	 teolliset	

symbioosit,	joissa	materiaalien	on	helppo	kiertää	toimijalta	toiselle	(Laukkanen	&	Patala	

2014;	Park	et	al.	2010;	Lewandowski	2016;	Bonciu	2014).	Lisäksi	keskeinen	konsepti	on	

MacDonaughin	 ja	 Braungartnerin	 (2002)	 esittelemä	 cradle-to-cradle	 –konsepti,	 jossa	

tuotanto	ja	tuotteet	suunnitellaan	alun	alkaen	kiertäviksi	suljetuiksi	systeemeiksi.		

	

Bocken	 et	 al.	 (2014)	 on	määritellyt	 kiertotaloudelliset	 liiketoimintamallit	 kahdeksaksi	

havainnolliseksi	 arkkityypiksi.	 Nämä	 arkkityypit	 ovat:	 (1)	 materiaalien	 tuottavuuden	

sekä	 energiatehokkuuden	 maksimointi,	 (2)	 luo	 arvoa	 jätteestä,	 (3)	 luonnollisten	

prosessien	 sekä	 uusiutuvien	 raaka-aineiden	 käyttö	 uusiutumattomien	 sijaan,	 (4)	

tuotteen	käyttömahdollisuuden	tarjoaminen	omistuksen	sijaan,	(5)	isännöinti,	(6)	edistä	

riittävyyttä,	 (7)	kohdista	 toiminnan	päämäärä	yhteisöä	 ja	ympäristöä	varten	 ja	 (8)	 luo	

skaalautuvia	 vaihtoehtoja.	 Näistä	 arkkityypeistä	 ”luo	 arvoa	 jätteestä”	 on	 tämän	 työn	

kannalta	 keskeisimmässä	 asemassa.	 	 Esimerkkeinä	 tämän	 arkkityypin	

liiketoimintamalleista	 ovat	 tuotteen	 elinkaaren	 lopun	 erilaiset	 strategiat	 ja	 sen	

pidentäminen,	 suljettujen	 syklien	 toimintaketjut,	 cradle-to-cradle	 –konsepti,	 sekä	

teolliset	symbioosit	(Laukkanen	&	Patala	2014).	(Bocken	et	al.	2014)		
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Ajatus	 tuotteen	 elinkaaren	 pidentämisestä	 voidaan	 toisaalta	 nähdä	 myös	 laajempana	

strategiana	 kiertotaloudellisten	 liiketoimintamallien	 taustalla.	 Kaksi	 mahdollista	

lähestymistapaa	 tuotteen	 elinkaaren	 pidentämiseen	 ovat	 materiaalien	 kierron	

hidastaminen	 sekä	 kierron	 sulkeminen	 suljetuksi	 sykliksi.	 Materiaalien	 kierron	

hidastaminen	 voi	 tarkoittaa	 esimerkiksi	 tuotteiden	 suunnitteleminen	 kestäviksi	 ja	

korjattaviksi,	 tai	 vaihtoehtojen	 tarjoaminen	 elinkaaren	 pidentämiseksi	 ensimmäisen	

käyttötarkoituksen	 jälkeen.	 Suljettujen	 syklien	 strategiassa	 jäte	 voi	 muuttua	 raaka-

aineeksi.	 (Bocken	 et	 al.	 2016)	 Tuotteen	 elinkaaren	 arviointi	 kokonaisuutena	 on	 yksi	

kiertotaloudellisen	 suunnittelun	 elementeistä	 ja	 ero	 lineaarisen	 ja	 aidon	

kiertotaloudellisen	järjestelmän	välillä	syntyy	juuri	siitä,	että	kiertotaloudessa	tuotteen	

elinkaari	 otetaan	 lähtökohtaisesti	 suunnittelussa	huomioon	 (Bonciu	2014,	 Sauvé	 et	 al.	

2016)	

	

3.4.	Liiketoimintamallin	arviointi	
Liiketoimintamallin	 arviointi	 auttaa	 yritystä	 ymmärtämään	 paremmin	 omaa	

suorituskykyään	 sekä	 tunnistamaan	 mahdollisia	 ongelmia	 ajoissa.	 Kyky	 tunnistaa	

liiketoimintamallin	elementit,	purkaa	se	osiin	ja	rakentaa	uudelleen	on	myös	keskeinen	

vaihe	liiketoimintamallien	innovoinnissa.	(Hamel	2000,	Osterwalder	et	al.	2005)	Kuten	

liiketoimintamalleja	 käsittelevä	 kirjallisuus,	 myöskään	 liiketoimintamallien	 arviointia	

käsittelevä	 tutkimus	 ei	 esitä	 yhtä	 vallitsevaa	 tapaa	 analysoida	 liiketoimintamallien	

toimivuutta	(Alexa	2014).		

	

Zott	 ja	 Amit	 näkevät	 liiketoimintamallin	 koostuvan	 kahdesta	 eri	 osa-alueesta.	

Perusosana	 ovat	 liiketoimintamallin	 elementit	 sisältö,	 rakenne	 ja	 hallinto.	 Niitä	

täydennetään	 neljällä	 eri	 teemalla,	 jotka	 ovat	 uutuus,	 sitouttaminen,	 täydentäjät,	 sekä	

tehokkuus.	 (Zott	 &	 Amit	 2010,	 2007;	 Amit	 &	 Zott	 2001)	 Peruselementtien	 avulla	

voidaan	 tarkastella	 yrityksen	 suhteita	 sen	 sisäisiin	 ja	 ulkoisiin	 sidosryhmiin	 sekä	

suunnitella	 toiminta	 niin,	 että	 yritys	 pystyy	 hyödyntämään	 erilaisia	

liiketoimintamahdollisuuksia	 (Zott	 &	 Amit	 2007).	 Mallia	 täydentävien	 elementtien	

avulla	voidaan	tarkastella	arvon	syntymistä	(Amit	&	Zott	2001).	

	

Hamel	 (2000)	 jakaa	 liiketoimintamallin	 neljään	 peruselementtiin:	 asiakasrajapinta,	

ydinstrategia,	 strategiset	 resurssit,	 sekä	 arvoverkko.	 Yhdeksi	 kokonaisuudeksi	
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liiketoimintamalli	 muodostuu	 näitä	 peruselementtejä	 yhdistävien	 siltojen	 avulla.	

Asiakasrajapinta	 ja	 ydinstrategia	 yhdistyvät	 asiakkaan	 kokeman	 hyödyn	 kautta,	

ydinstrategia	 ja	 strategiset	 resurssit	 kokoonpanon	 kautta,	 ja	 strategiset	 resurssit	 ja	

arvoverkko	 yrityksen	 rajojen	 hahmottamisen	 kautta.	 Liiketoimintamallin	 varsinainen	

arviointi	 tapahtuu	 neljän	 tekijän:	 tehokkuuden,	 ainutlaatuisuuden,	 sopivuuden	 sekä	

voiton	kiihdyttäjien	kautta,	 joiden	avulla	on	mahdollista	 tarkastella	 liiketoimintamallin	

kykyä	tuottaa	arvoa	ja	voittoa	toimijoille.	(Hamel	2000,	70-94)	

Osterwalder	 et	 al.	 (2005)	 ovat	 tunnistaneet	 liiketoimintamalleja	 käsittelevästä	

akateemisesta	 kirjallisuudesta	 9	 keskeistä	 rakennuspalikkaa,	 joiden	 avulla	

liiketoimintamallia	 voidaan	 arvioida	 kattavasti.	 Niiden	 perusteella	 Osterwalder	 ja	

Pigneur	(2010)	ovat	rakentaneet	Business	Model	Canvas	–	konseptin,	 joka	sopii	minkä	

tahansa	organisaation	liiketoimintamallin	arviointiin.	

	

Business	 Model	 Canvas	 (kuva	 4)	 kattaa	 liiketoiminnan	 neljä	 keskeistä	 osa-aluetta:	

asiakkaat,	 tarjooman,	 infrastruktuurin	 sekä	 taloudelliset	 realiteetit.	 Sitä	 on	 kuvattu	

strategian	 pohjapiirrokseksi,	 jonka	 avulla	 liiketoimintaa	 rakennetaan.	 Yhdeksän	

palikkaa	 ovat	 seuraavat:	 asiakassegmentit,	 luotu	 arvo,	 kanavat,	 asiakassuhteet,	 tulot,	

keskeiset	 resurssit,	 keskeiset	 aktiviteetit,	 tärkeät	 kumppanit	 ja	 kulut.	 Business	 Model	

Canvas	 –kehikon	 avulla	 liiketoimintamallia	 arvioidaan	 ensin	 kokonaisuutena.	

Kokonaisarvioinnin	 lisäksi	 tehdään	 täydentävä	 SWOT	 analyysi,	 jonka	 avulla	 sekä	

liiketoimintamallin	 rakennuspalikoita,	 että	 mallia	 kokonaisuudessaan	 arvioidaan	

yksityiskohtaisemmin.	(Osterwalder	&	Pigneur	2010,	16-44,	212)	
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Kuva	4:	Business	Model	Canvas	(mukaillen	Osterwalder	&	Pigneur	2010)	

	

Tämän	tutkielman	tavoitteena	on	tutkia	erilaisia	tapoja,	joiden	avulla	ruokahävikistä	on	

mahdollista	 luoda	 arvoa	 yritystoiminnassa,	 sekä	 tarkastella	 haasteita	 ja	

mahdollisuuksia,	 joita	 toimijat	 ovat	 kohdanneet	 toiminnassaan	 ruokahävikin	 parissa.	

Edellä	 kuvailluista	 toimintamallin	 arvioinnin	 työkaluista	 Business	Model	 Canvas	 sopii	

tutkielman	 tarkastelukehikoksi	 parhaiten,	 sillä	 se	 kattaa	 liiketoiminnan	 keskeiset	 osa-

alueet,	 sekä	kiinnittää	huomiota	myös	yrityksen	ansaintalogiikkaan.	Lisäksi	kehikkoon	

kuuluva	 SWOT–analyysi	 tukee	 tutkielman	 tavoitetta	 tarkastella	 myös	 toimijoiden	

kohtaamia	haasteita	ja	käyttämättömiä	mahdollisuuksia.		

	

4.	Case–analyysi	
	
Case–analyysiin	 on	 valittu	 kolme	 erilaista	 yritystä,	 jotka	 hyödyntävät	 toiminnassaan	

ruokahävikkiä	 arvonluonnin	 perustana:	 Hävikkiruokaravintola	 Loop,	 ResQ	 Club,	 sekä	

HOK–Elanto.	 Tässä	 luvussa	 esitellään	 yritykset	 ja	 analysoidaan	 niiden	

liiketoimintamallia	perustuen	haastattelumateriaaliin,	sekä	yritysten	verkkosivuillaan	ja	

sosiaalisen	 median	 kanavissaan	 jakamaan	 informaatioon.	 Liiketoimintamallin	 lisäksi	

tarkastellaan	 haastatteluissa	 esiin	 nousseita	 haasteita	 ja	 mahdollisuuksia	 toimijoiden	

kokemuksia	 kirjallisuuteen	 verraten.	 Haastatteluiden	 pohjana	 toimineet	 kysymykset	

löytyvät	tutkielman	liitteistä	(liite	1).		
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4.1.	Ruokahävikki	case–yrityksissä	
Tässä	 kappaleessa	 esitellään	 analyysin	 kohteena	 olevat	 toimijat	 ja	 käydään	

liiketoimintamalli	 läpi	 Business	Model	 Canvas	 kehikon	 (Osterwalder	&	 Pigneur	 2010)	

avulla.	Toimijat	ovat	keskenään	erilaisia	ja	ne	ovat	kaikki	löytäneet	oman	innovatiivisen	

tapansa	 taistella	 ruokahävikin	 syntymistä	 vastaan.	 Ruokahävikin	 vähentämiseen	

tähtäävä	 toiminta	 on	 Suomessa	 kohtuullisen	 tuore	 ilmiö	 ja	 kaksi	 kolmesta	 yrityksestä	

onkin	toiminut	vasta	reilun	vuoden	ajan.		

	

4.1.1.	Ruokahävikki	raaka-aineena:	Hävikkiruokaravintola	Loop	
Loop	 on	 Suomen	 ensimmäinen	 hävikkiruokaravintola.	 Ravintolaa	 ylläpitää	 voittoa	

tavoittelematon	 From	 Waste	 to	 Taste	 –hanke,	 jonka	 tavoitteena	 on	 taistella	

ilmastonmuutosta	 ja	 ruokahävikkiä	 vastaan.	 Ravintola	 avautui	 ensimmäistä	 kertaa	

maaliskuussa	2016	Made	in	Kallio	–verkoston	tiloissa	pop	up	–kokeiluna	ja	kesäkuussa	

se	avattiin	vakituiseen	sijaintiin	Lapinlahden	vanhan	sairaalan	tiloihin	Helsingissä.	Noin	

90	prosenttia	ravintolan	käyttämistä	raaka-aineista	koostuu	kaupan	ylijäämätuotteista.	

Ravintola	 tarjoaa	 lounasta	 arkisin,	 brunssia	 viikonloppuisin	 sekä	 catering–palveluita.	

Hävikkiruokaravintolan	 edustajana	 haastattelun	 antoi	 From	 Waste	 to	 Taste	 –

hankepäällikkö	 Johanna	 Kohvakka.	 Loopin	 liiketoimintamallia	 tarkastellaan	 tässä	

kappaleessa	ja	kuvassa	5.	

	

Hävikkiruokaravintolassa	ruokahävikki	sijoittuu	arvoketjun	alkupäähän	raaka-aineeksi.		

Loop	 tarjoaa	 asiakkailleen	 gourmet–tasoista,	 tarjonnaltaan	 runsasta	 lounasta	

tavanomaiseen	lounashintaan.	Ravintolan	luoma	arvonlisäys	on	suuri,	ottaen	huomioon,	

että	hetkeä	aiemmin	ruoka	on	ollut	myyntikelvotonta.	Vaihtuvat	ja	yllätykselliset	raaka-

aineet	 tuovat	 haasteita	 keittiölle	 ja	 kokin	 ammattitaito	 ja	 mielikuvitus	 ovat	

avainasemassa	arvon	luonnin	prosessissa.	Ravintolan	tavoitteena	on	osoittaa,	että	pois	

heitettäväksi	 joutumassa	 oleva	 ruoka	 on	 vielä	 hyvälaatuista,	 ja	 siitä	 on	 mahdollista	

tehdä	 maukasta	 ruokaa.	 Tarjonnan	 profiloiminen	 gourmet–tasoiseksi	 tukee	 tätä	

tavoitetta	ja	vahvistaa	mielikuvaa.		

”Asiakkaana	 kaupassa	 valitsee	 sen	 vähän	 kiiltävämmän	 banaanin	 vaikkei	

siinä	 toisessakaan	 ole	 mitään	 vikaa.	 …	 hävikkiruoalla	 on	 vähän	 sellainen	

negatiivinen	 mielikuva.	 Se	 ruoka,	 jota	 me	 kerättiin,	 ei	 siinä	 ollut	 mitään	
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vikaa,	 että	 ei	 epäilystäkään,	 että	 jos	 tuote	 olisi	 omassa	 jääkaapissa,	 etteikö	

sitä	käyttäisi.”	

	

Hankkeen	 alkuvaiheessa	 ravintolan	 kohderyhmän	 ajateltiin	 koostuvan	

ympäristötietoisista	 kuluttajista.	 Vakituisia	 tiloja	 etsittiin	 alun	 perin	 Helsingin	 Kallion	

kaupunginosasta,	jossa	konseptia	oli	kokeiltu	menestyksekkäästi	ja	jossa	kohderyhmän	

ajateltiin	 liikkuvan.	 Tilojen	 löytyminen	 Lapinlahdesta,	 Ruoholahden	

toimistokeskittymän	 läheisyydestä	 toi	 kuitenkin	 paikalle	 myös	 toimistotyöläisiä,	 sekä	

yritysasiakkaita.	 Kohderyhmän	 laajentuminen	 oli	 positiivinen	 ilmiö,	 sillä	 hankkeen	

keskeisenä	 tarkoituksena	 on	 vaikuttaa	 käsitykseen	 hävikistä	 yleisesti.	 Asiakkaiden	

tavoittamisessa	 Facebook–markkinointi	 on	 keskeisessä	 asemassa	 ja	 asiakassuhteissa	

pyritään	 vuorovaikutteisuuteen.	 Kun	 lounas	 tuodaan	 pöytään,	 tarjoilijoilla	 on	 tapana	

kertoa	 annoksesta	 asiakkaalle.	 Ravintolan	 toimintaa	 on	 rahoitettu	

joukkorahoituskampanjalla,	mikä	osaltaan	tuo	asiakkaat	 toimintaan	 läheisesti	mukaan.	

Uusimpana	 kampanjana	 on	 kokeilu,	 jossa	 olutta	 valmistetaan	 hävikkileivästä,	 ja	myös	

sitä	rahoitetaan	asiakkaiden	tuella	joukkorahoituksen	avulla.	

”Esimerkiksi	 se	 olutkampanja,	 ajateltiin	 et	 se	 on	 sellainen	 hauska	 tapa.	 …	

Hävikkiravintolan	 perustamisessa	 joukkorahoituskampanjan	 osallistujista	

suurin	 osa	 oli	 naisia,	 jotka	 osti	 niitä	 lounaita	 etukäteen.	 Niin	 sitten	 me	

ajateltiin,	että	tällainen	olutkampanja	vois	vedota	vaikka	nuoriin	miehiin,	tai	

yleensä	miehiin.”	

	

Loopin	keskeisimmät	toiminnot	ovat	ravintolan	ylläpitoon	liittyvät	normaalit	toiminnot	

sekä	 muusta	 ravintola-alasta	 poiketen	 logistiikka.	 From	 Waste	 to	 Taste	 –hankkeen	

lähetit	noutavat	hävikkiä	kumppanina	 toimivan	HOK–Elannon	kaupoista	 ja	 toimittavat	

sen	 ravintolalle.	 Kokit	 valitsevat	 kuormasta	 käyttöön	 sopivat	 raaka-aineet,	 ja	

ylimääräiset	 ainekset	 toimitetaan	 edelleen	 ruoka-aputoimijoille,	 esimerkiksi	 Vantaan	

Yhteinen	 pöytä	 –verkoston	 logistiikkakeskukseen.	 Kaupoilta	 saatavan	 hävikin	 suuri	

määrä	 yllätti	 hankkeen	 ja	 logistiikka	 lohkaisee	 resursseista	 paljon	 suuremman	 osan,	

mihin	 alun	 perin	 varauduttiin.	 Vastuullisuus	 on	 kuitenkin	 keskeinen	 periaate	

yhdistyksen	 toiminnassa,	 ja	 siksi	 ylimääräinen	 raaka-aine	 halutaan	 toimittaa	 vielä	

käytettäväksi	 eteenpäin.	 Keskeisimmät	 resurssit	 ovat	 työntekijät	 ravintolassa	 sekä	

logistiikassa.	
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”Etukäteen	ajateltiin	suurin	piirtein	ongelmana	sitä,	että	saadaanko	me	sitä	

(ruokaa).	 Sitä	 kuitenkin	 tuli	 niin	 paljon	 heti,	 että	me	 ei	 tiedetty,	 että	miten	

päästä	 eroon	 siitä	 ruoasta.	 Sen	 takia	 me	 sitten	 otettiin	 yhteyttä	 näihin	

toimijoihin.	…	lähettien	päivät	pitenikin.	Oltiin	siinä	tilanteessa	ettei	haluttu	

heittää	hukkaankaan	sitä	ruokaa	niin	sitten	me	lahjotettiin	se.”	

	

From	 Waste	 to	 Taste	 hanke	 perustuu	 vahvasti	 yhteistyöhön	 ja	 kumppanuudet	 ovat	

toiminnan	 kannalta	 tärkeitä.	 Vastuullisuus	 tuli	 toimintaan	 mukaan	 keskeisenä	

periaatteena	 heti	 alusta	 alkaen,	 ja	 ilmastonmuutoksen	 ehkäisemisen	 lisäksi	 hanke	

työllistää	 aktiivisesti	 erilaisia	 vaikeasti	 työllistyviä	 ryhmiä	 mm.	 lähetteinä	 sekä	

keittiöapulaisina.	 Työllistämisen	 kumppaneina	 ovat	 työttömien	 etuja	 valvova	 Tatsi,	

työllistämistä	 edistävä	 yhteispalvelu	 TYP	 Helsinki	 ja	 nuorten	 Ohjaamo,	

maahanmuuttajataustaisten	 työllistymistä	 tukevat	Monik	 ry	 sekä	Monika	 –naiset	 liitto	

ry.	Ruokahävikin	noutamisesta	hankkeella	on	sopimus	HOK–Elannon	kanssa.		

	

Suurimmat	 kustannukset	 aiheutuvat	 työntekijöiden	 palkkakustannuksista.	 Logistiikan	

suuret	 kustannukset	 yllättivät.	 Hävikkiä	 saatiin	 kaupoilta	 paljon	 enemmän,	 mitä	

toimintaa	 suunniteltaessa	 kuviteltiin.	 Koska	 syömäkelpoista	 ruokaa	 ei	 haluta	 heittää	

roskiin,	 sitä	 toimitetaan	 eteenpäin	 ruoka-aputoimijoille,	 mikä	 pidentää	 kuljettajien	

työpäivää	 ja	 lisää	 kustannuksia	 merkittävästi.	 Raaka-aineeksi	 saatava	 hävikki	 on	

ilmaista,	mutta	sen	lisäksi	ostetaan	ruokaa	noin	1000	euron	arvosta	kuukaudessa,	sillä	

joitain	keskeisiä	raaka-aineita	ei	saada	hävikkinä,	kuten	esimerkiksi	jauhoja.	Ravintolan	

tuotot	 koostuvat	 ravintolan	 ja	 catering	 –palveluiden	 tuloista.	 Vaikeasti	 työllistyvien	

palkkaamiseen	 saadaan	 ajoittain	 palkkatukea.	 Kohvakan	mukaan	 toimintaa	 joudutaan	

mahdollisesti	 supistamaan	 tulevaisuudessa,	 ellei	 logistiikan	 	 aiheuttamiin	 suuriin	

kustannuksiin	löydetä	ratkaisua.	Ilman	ruokalähettien	pidennettyä	työpäivää	logistiikan	

kustannukset	 saataisiin	kohtuullisiksi,	 ja	 toimintaa	voitaisiin	Kohvakan	mukaan	 jatkaa	

omarahoitteisena.	
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Kuva	5:	Hävikkiruokaravintola	Loop,	Business	Model	Canvas	

	

Hävikkiruokaravintolan	vahvuutena	on	selkeä	ja	vahva	imago.	Loop	on	Suomessa	ainoa	

ruokahävikistä	 ruokaa	 valmistava	 ravintola.	 Sen	 kilpailijoita	 ovat	 myös	 tavalliset	

ravintolat,	 mutta	 hävikkiteema	 ja	 ympäristöystävällisyys	 tuo	 sille	 etua	 kilpailussa.	

Loopin	 tarjoama	 lounas	 on	 saman	 hintainen	 kuin	 Helsingissä	 keskimäärin	 ja	 tarjonta	

runsasta	 ja	 korkeatasoista,	 joten	 se	 pärjää	 kilpailussa	 hyvin	 ja	 on	 onnistunut	

houkuttelemaan	 asiakkaita.	 Vastuullisuuden	 teema	 toiminnassa	 on	 yksi	 vahvuuksista	

ravintolan	 imagossa.	 Vastuullisuuden	 ajatus	 on	myös	 toiminnan	heikkous,	 sillä	 ruoka-

avun	toimittaminen	eteenpäin	useille	toimijoille	kasvattaa	kustannuksia	huomattavasti,	

mutta	 ei	 tuo	 vastaavia	 tuloja	 hankkeelle.	 Logistiikan	 kehittämisessä	 sujuvammaksi	 on	

mahdollisuus	 saada	 toiminta	 kannattavaksi.	 Tämä	 vaatii	 kuitenkin	 uudenlaista	

innovointia.	 Ylimääräistä	 hävikkiä	 vastaanottavat	 ruoka-aputoimijat	 toimivat	 pienillä	

resursseilla,	eivätkä	ole	valmiita	maksamaan	ruoasta.	

	

4.1.2	Ruokahävikki	vaihdannan	kohteena:	ResQ	Club	
ResQ	 Club	 on	 Helsinkiläinen	 start-up,	 joka	 taistelee	 ruokahävikkiä	 vastaan	

verkkopalvelun	ja	mobiilisovelluksen	avulla.	Yritys	tarjoaa	alustan,	joka	avulla	ravintolat	

voivat	 tarjota	 ylimääräisiä	 annoksia	 palvelun	 käyttäjille	 edulliseen	 hintaan.	 Kuluttajat	

pääsevät	 pelastamaan	 ravintoloiden	 ylijäämäruokaa,	 joka	 on	 vaarassa	 päätyä	

ruokahävikiksi.	ResQ	Club	tarjoaa	väylän	kuluttajien	ja	ravintoloiden	välille,	annokset	on	

itse	 noudettava	 ravintolasta	 ja	 vastuu	 niiden	 asianmukaisesta	 säilyttämisestä	 on	
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ravintolalla.	 Verkkopalvelu	 tuotiin	 markkinoille	 tammikuun	 2016	 lopussa,	 ja	 keväällä	

2017	sitä	voi	 jo	käyttää	useissa	Suomen	kaupungeissa	sekä	 lisäksi	viidessä	eri	maassa	

Suomen	ulkopuolella.	Haastattelussa	ResQ	Clubia	edusti	Oula	Antere,	joka	työskentelee	

yrityksen	 tuotetiimissä	 kehittäen	 palvelun	 uusia	 työkaluja,	 sekä	 rahoituksen	

hankinnassa.	ResQ	Clubin	Business	Model	Canvas	kuvattuna	kuvassa	6.	

	

ResQ	 Clubissa	 ruokahävikki	 sijoittuu	 vaihdannan	 kohteeksi.	 Yritys	 haluaa	 olla	

elinkaarensa	 loppupäässä	 olevien,	 nopeasti	 hukkaan	 menevien	 tuotteiden	 toimivin	

markkinapaikka.	 Tarjonta	 on	 selkeä	 ja	 rajattu.	 Yrityksellä	 on	 yksi	 tuote,	 joka	 toimii	

kahteen	 suuntaan.	 Asiakassegmenttejä	 on	 siis	 kaksi:	 ravintolat	 ja	 kuluttaja-asiakkaat.	

Ravintola–asiakkaan	 näkökulmasta	 merkittävin	 tuotteen	 tuoma	 arvo	 on	 brändille	

syntyvä	lisäarvo.	Ruokahävikin	pelastaminen	on	ympäristöteko	ja	ResQ	Clubin	avulla	se	

on	ravintolalle	helppoa	ja	edullista.	Lisäksi	ravintola	voi	palvelun	kautta	tavoittaa	uusia	

asiakaita	 ja	 ravintolat	 saavat	 tuotteen	 käytöstä	 arvoa	 konkreettisesti	 pienten,	 mutta	

käytännössä	 riskittömien	 lisätulojen	 muodossa.	 Myös	 kuluttajakäyttäjille	 palvelun	

käytön	tuoma	 imago	on	yksi	sen	arvo.	Tärkeämpänä	Antere	kuitenkin	nostaa	palvelun	

käytön	 helppouden	 ja	 hyvän	 hinta–laatusuhteen.	 Ravinnon	 hankkiminen	 on	 harvoin	

yhtä	aikaa	sekä	helppoa,	nopeaa	että	halpaa	ja	ResQ	Clubin	palvelussa	toteutuvat	nämä	

kaikki	kolme	puolta.	

”Ja	kaiken	lisäksi	siitä	tulee	vielä	(käyttäjälle)	hyvä	omatunto,	että	tässä	nyt	

vähennetään	 ruokahävikkiä.	 Se	 dynamiikka	menee	 vähän	 niin,	 et	 toi	 on	 se	

asia,	joka	on	kiva	kertoa	kaverille,	mut	sitten	se	syy	miks	ne	oikeasti	käyttää	

tätä	palvelua	on	kuitenkin	se,	et	se	on	vaivatonta	arjessa,	se	on	näppärä	tapa	

hoitaa	ruokaa.”	

	

Asiakassuhteet	 ravintola-asiakkaisiin	ovat	 tiiviit	 ja	henkilökohtaiset.	Palvelun	käyttäjät	

valitaan	huolellisesti	 ja	 ravintola	 käydään	kouluttamassa	henkilökohtaisesti.	 Varsinkin	

isommat	 ravintola–asiakkaat	 ja	 –ketjut	 nähdäänkin	 kumppaneina.	 Kuluttaja–

asiakkaisiin	 suhde	on	neutraali,	 eikä	vuorovaikutukseen	 toistaiseksi	pyritä	aktiivisesti.	

Kuluttaja–asiakkaat	ovat	löytäneet	ResQ	Clubin	käyttäjiksi	pääosin	kuultuaan	palvelusta	

ystävältään	tai	mediasta.	Ravintola–asiakkaiden	tavoittamisessa	ollaan	aktiivisempia	 ja	

keinot	ovat	monipuolisempia,	henkilökohtaisempia	ja	vaihtelevat	tapauskohtaisesti.	
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Yrityksen	 keskeisimpiä	 toimintoja	 ovat	 alustan	 kehittäminen,	 sekä	 verkoston	

laajentaminen.	Lisäksi	Antereen	mukaan	markkinointi	tulee	nousemaan	tulevaisuudessa	

keskeiseksi.	Toistaiseksi	näkyvyyttä	on	saatu	runsaasti	orgaanisin	keinoin,	mutta	koska	

yrityksen	 tavoitteena	on	nopea	kasvu,	varsinkin	Suomen	ulkopuolella	markkinointi	on	

tarpeen.	Yrityksen	keskeisimmät	resurssit	ovat	teknologisen	alustan	lisäksi	työntekijät,	

sekä	 heidän	 tietopääomansa	 niin	 sovelluskehityksen,	 kuin	 	 myös	 myynnin	 saralla.	

Yrityksen	kumppaneina	nähdään	isojen	ravintoloiden	lisäksi	osa	rahoittajista.	Yrityksen	

omistus	 on	 pääosin	 työntekijöillä,	 mutta	 myös	 esimerkiksi	 yksityissijoittajat	 ovat	

toiminnan	kehittämisessä	mukana	tietotaidoillaan.	Lisäksi	Antere	mainitsee	sijoittajista	

keskeiseksi	 sparraajaksi	 puhtaaseen	 teknologiaan	 keskittyvän	 sijoitusyhtiö	 Cleantech	

Investin.	

	

ResQ	Clubin	tulot	muodostuvat	ravintoloiden	lisämyynnistä	perittävästä	komissiosta,	ja	

kustannukset	 pääosin	 työntekijöiden	 palkoista.	 Liiketoimintamallissa	 kuluttaja-

asiakkaiden	 maksama	 summa	 menee	 välitilille,	 ja	 ravintoloiden	 tulot	 tilitetään	

kuukausittain	ResQ	Clubin	komissiolla	 vähennettynä.	Ruoan	omistusoikeus	ei	missään	

vaiheessa	 siirry	 ResQ	 Clubille,	 vaan	 suoraan	 ravintolalta	 kuluttajalle.	 Nopean	 kasvun	

ansiosta	yrityksen	kustannukset	ovat	korkeat,	eikä	toiminta	toistaiseksi	ole	kannattavaa.	

Korkeat	 kustannukset	 liittyvät	 kuitenkin	 voimakkaaseen	 kasvuun	 sekä		

kasvutavoitteisiin,	 ja	 	 liiketoimintamalli	 on	 Antereen	 mukaan	 mahdollista	 saada	

kannattavaksi	liiketoiminnan	vakiinnuttua	tasolleen.	

”…tällaisella	bisnesidealla,	joka	on	sekä	kestävä	ja	myös	tuo	ihmisille	arkeen	

arvoa,	 saatais	 tää	 tuotua	 myös	 ihan	 bisneksenä	 kestäväksi	 ...	 Silloin	 se	 voi	

tulla	jäädäkseen,	jos	se	on	taloudellisesti	kestävällä	pohjalla.”	
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Kuva	6:	ResQ	Club,	Business	Model	Canvas	

	

ResQ	 Clubin	 vahvuus	 on	 innovatiivinen	 ja	 toimiva	 tuote,	 joka	 ei	 vaadi	 käyttäjältään	

paljoa,	 mutta	 antaa	 runsaasti.	 Ravintoloiden	 ylijäämäannosten	 välitys	 on	 liikeideana	

vielä	 tuore,	 eikä	 kilpailijoita	 toistaiseksi	 ole	 montaa.	 Antere	 mainitsee	 myös,	 että	

rahoittajat	 ovat	 lähteneet	 mukaan	 todeten,	 että	 aika	 on	 juuri	 oikea	 tällaiselle	

sovellukselle.	 Idean	 ajankohtaisuus	 ja	 sen	 saama	 positiivinen	 huomio	 tuo	 mukanaan	

myös	uhkia	uusien	kilpailijoiden	muodossa.	ResQ	Clubin	palvelu	on	kuitenkin	Antereen	

mukaan	monipuolisempi	ja	joustavampi,	kuin	useiden	kilpailijoidensa.		

	

Liiketoimintamallin	 heikkoutena	 on	markkinan	 rajallisuus.	 Lähtökohtaisesti	 ravintolat	

pyrkivät	 arvioimaan	 kysynnän	 mahdollisimman	 tarkasti	 ja	 myymään	 lounaat	 niiden	

oikealla	 hinnalla.	 Kasvaakseen	 ResQ	 Clubin	 on	 siis	 laajennuttava	 maantieteellisesti	 ja	

kasvatettava	 käyttäjien	 määrää.	 Myös	 käyttäjien	 määrän	 kasvattamisessa	 on	 omat	

haasteensa:	kuluttaja-	 ja	 ravintolakäyttäjien	määrän	 tulisi	 kasvaa	 samaan	 tahtiin,	 jotta	

palvelu	 on	 käyttäjilleen	 houkutteleva	 ja	 toimiva.	 Mahdollisuuksista	 Antere	 mainitsee,	

että	 ResQ	 Clubin	 teknologista	 alustaa	 voitaisiin	 käyttää	 minkä	 tahansa	 aika-	 ja	

paikkasidonnaisten,	helposti	pilaantuvien	tuotteiden	myyntiin,	ja	kasvu	myös	ravintola-

annosten	välittämisen	ulkopuolelle	on	kiinnostava	mahdollisuus.	Kuukausi	haastattelun	

jälkeen	 yritys	 ilmoittaakin	 Facebook–sivuillaan	 yhteistyöstä	 Anton	 &	 Anton		

ruokakaupan	 kanssa.	 Teknologisen	 alustan	 joustavuus	 luo	 siis	 mahdollisuuksia	 myös	

tähän	suuntaan.	
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”	(Seuraavana	tavoitteena)	Missä	kaikkialla	tällaista	ajatusta	voi	hyödyntää.	

Et	missä	 kaikkialla	 on	 arvoketjuja,	 joiden	 loppupäästä	 vois	 tuoda	 hukkaan	

meneviä	asioita	vielä	takas	markkinoille.”	

	

4.1.3	Ruokahävikki	arvoketjun	lopussa	sekä	sen	synnyn	ehkäiseminen:	Helsingin	
osuuskauppa	Elanto	
Helsingin	Osuuskauppa	Elanto	(HOK–Elanto)	on	S–ryhmään	kuuluva	alueosuuskauppa,	

joka	 toimii	 pääkaupunkiseudun	 ja	 kehyskuntien	 alueella.	HOK–Elannossa	noudatetaan	

S–ryhmän	strategiaa,	mutta	se	on	oma	tulosyksikkönsä.	Toimintamuoto	on	osuuskunta	

ja	 sen	 tavoitteena	 on	 tuottaa	 asiakasomistajilleen	 mahdollisimman	 hyviä	 etuja	 ja	

palveluita.	 HOK–Elannon	 toiminta	 on	 laaja-alaista,	 ja	 siihen	 kuuluu	 esimerkiksi	

marketkauppa,	 ravintoloita	 ja	 polttoneste-	 ja	 autopesukauppaa.	 Tämän	 tutkielman	

viitekehyksen	 puitteissa	 keskitytään	 	 ruokakauppaan	 ja	 HOK–Elannon	 laatu–	 ja	

ympäristöosaston	toimintaan,	joka	on	pyrkinyt	vähentämään	ruokahävikkiä	aktiivisesti	

vuodesta	 2013	 alkaen.	 HOK–Elannolta	 haastateltiin	 laatu–	 ja	 ympäristöpäällikkö	 Satu	

Kattilamäkeä	ja	sen	liiketoimintamallia	tarkastellaan	kuvassa	7.	

	
HOK–Elannon	 toiminnassa	 ruokahävikki	 sijoittuu	 arvoketjun	 loppuun,	 mutta	 hävikin	

synnyn	 ehkäisemiseksi	 tehdään	 aktiivisesti	 töitä	 arvoketjun	 jokaisessa	 vaiheessa.	

Hävikkiä	ei	voi	ruokakaupan	toiminnassa	eliminoida	kokonaan,	esimerkiksi	kasviksissa	

tapahtuvan	 kypsymisen	 takia,	 mutta	 sen	 määrän	 pienentäminen	 on	 mahdollista.	

Kattilamäki	 kertoo	 haastattelussa,	 että	 vuoden	 2012	 tasoon	 nähden	 ruokahävikkiä	 on	

pystytty	 pienentämään	 jopa	 kolmekymmentä	 prosenttia.	 Hävikin	 vähentäminen	

arvoketjun	 eri	 vaiheissa	 lisää	 tehokkuutta	 ja	 tuo	 siten	 säästöjä.	 Koska	 jokainen	

myymätön	tuote	on	ollut	kaupalle	turha	kustannus,	kaikki	hävikin	vähentämisen	eteen	

tehty	työ	näkyy	tuloslaskelman	viimeisellä	rivillä.		

”Liiketoiminta	 tekee	 ensin	 kaikkensa,	 ettei	 hävikkiä	 syntyisi.	 Sitten	 se	 osa	

mikä	 sieltä	 jää,	 sit	mietitään	 että	mitä	 vaihtoehtoja	meillä	 on	 sille	 ja	miksi	

meillä	jää	niitä.	Ajattelumallina,	että	meidän	pitää	hakea	erilaisia	ratkaisuja	

ja	 tunnistaa,	 että	 millä	 keinoin	 me	 vaikutetaan	 siihen,	 että	 hävikkiä	 ei	

syntyisi.	”	
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Kun	osa	elintarvikkeista	väistämättä	jää	hävikiksi,	lahjoitetaan	sitä	ruoka-apuna	noin	80	

erilaiselle	toimijalle	sekä	raaka-aineeksi	hävikkiruokaravintola	Loopille.	Se	mitä	ei	voida	

turvallisuussyistä	 enää	 lahjoittaa,	 ohjataan	 biokaasun	 tuotantoon	 sekä	 bioetanolin	

tuotantoon	 ja	 sian	 rehuksi.	 	 Uutena	 aluevaltauksena	 on	Hävikkiruokaravintola	 Loopin	

kanssa	 toteutettava	 kokeilu	 valmistaa	 olutta	 ylijääneestä	 leivästä.	 Hävikin	

lahjoittaminen	 ja	 vähentäminen	 kokonaisuudessaan	 tuo	 lisäarvoa	 HOK–Elannon	

imagoon,	 sillä	 ympäristöystävälliset	 teot	 ja	 ruoka–avun	 antaminen	 vähempiosaisille	

nähdään	vastuullisena	 toimintana.	Ruoka–apu	onkin	ollut	osa	HOK–Elannon	 toimintaa	

jo	 vuosikymmenten	 ajan,	 sillä	 vastuullisuus	 on	 osuuskuntamuotoisen	 yrityksen	

perusarvoja.	

	

HOK–Elannon	 asiakkaana	 ruokahävikkitoiminnan	 näkökulmasta	 voidaan	 nähdä	 HOK–

Elanto	 itse.	 Työtä	 tehdään	 yhteistyössä	 kaikissa	 tuotantoketjun	 vaiheissa	

alkutuotannosta	 loppukäyttäjään	 saakka.	 Merkittävän	 avun	 syötäväksi	 kelpaavan	

ruokahävikin	 pelastamiseksi	 antoi	 vuonna	 2013	 Elintarviketurvallisuusvirasto	 Eviran	

julkaisema	 ohje	 ruoka-aputoiminnasta.	 Asiakkaana	 voidaan	 nähdä	 myös	 ruoka-

aputoimijat,	 joille	hävikkiä	 lahjoitetaan.	Ruoka–aputoimijoita	ei	ole	tarvinnut	tavoitella	

HOK–Elannon	toimesta,	vaan	he	ottavat	itse	yhteyttä.	

”Kun	2013	saatiin	tää	Eviran	ruoka-apuohje,	niin	se	antoi	meille	aika	hyvät	

eväät	 siihen,	 että	 päästiin	 laajempaan	 yhteistyöhön	 ruoka-aputoimijoiden	

kanssa	 ja	 tuoteturvallisuus	 tuli	 otetuksi	 huomioon	 niin	 lahjoittajan	 kuin	

vastaanottajankin	 näkökulmasta.	 Aiemmin	 oli	 voinut	 lahjoittaa	 lähinnä	

leipomotuotteita”	

	

Keskeisimmät	 toiminnot	 ovat	 hävikin	 tunnistaminen,	 sen	 synnyn	 ymmärtäminen,	

työntekijöiden	 kouluttaminen	 hävikin	 tunnistamiseen	 ja	 lajitteluun,	 toiminnan	

koordinointi	 sekä	 lahjoitusten	 hakijoiden	 sopimusten	 kirjoittaminen.	 Kattilamäen	

johtaman	laatu–	ja	ympäristöosaston	tehtävänä	on	koordinoida	toimintaa	ja	etsiä	uusia	

ratkaisuja	 yhdessä	 eri	 toimintojen	 ja	 toimijoiden	 kanssa.	 Keskeisimmät	 resurssit	 ovat	

toiminnan	 vaatimat	 työtunnit.	 Etenkin	 ruoka–aputoiminnassa	 koulutusta	 ja	

koordinointia	 kauppojen	 ja	 hakijoiden	 välillä	 tarvitaan	 paljon.	 Toiminta	 perustuu	

yhteistyöhön	 ja	 uusia	 ratkaisuja	mietitään	 yhdessä.	 Kumppaneita	 ovat	 tuotantoketjun	

eri	 vaiheiden	 toimijat,	 hävikkiruokaravintola	 Loop,	 sekä	 erilaiset	 ruoka-aputoimijat,	
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esimerkiksi	 seurakunnat	 ja	 suurimpana	 logistiikkakeskus	 Yhteinen	 pöytä,	 joka	 omalta	

osaltaan	 koordinoi	 ruoka–aputoimintaa	 pienten	 hyväntekeväisyysjärjestöjen	 kanssa.	

Hävikkitoiminnan	 kustannukset	 syntyvät	 hävikin	 ehkäisyyn,	 tunnistamiseen	 ja	

lajitteluun	 käytettyjen	 työtuntien	 palkkakustannuksista.	 Hävikkitoiminta	 ei	 tuota	

varsinaisia	tulovirtoja,	mutta	sen	avulla	luodaan	säästöjä.	

	

	
Kuva	7:	HOK	–Elanto,	Business	Model	Canvas	

	

HOK–Elannon	 liiketoimintamallin	 vahvuuksien,	 heikkouksien,	 uhkien	 ja	

mahdollisuuksien	 arviointi	 hävikkitoiminnan	 osalta	 on	 haasteellista,	 sillä	 kyseessä	 on		

osa	 laajempaa	 liiketoimintamallia.	 Tämän	 tutkielman	 viitekehyksessä	 ei	 ole	 järkevää	

syventyä	 HOK–Elannon	 liiketoimintamalliin	 kokonaisuudessaan,	 mutta	 toimintaa	

arvioidaan	soveltuvin	osin.		

	

Koska	 kaupassa	 syntyvän	 ruokahävikin	 vähentämisellä	 voidaan	 saavuttaa	

kustannussäästöjä	 toiminnassa,	 on	 tietotaito	 hävikin	 vähentämisessä	 HOK–Elannolle	

vahvuus.	Verrattuna	etenkin	sen	suurimman	kilpailijan	Keskon	toimintaan,	jonka	kaupat	

toimivat	 yksityisyrittäjinä,	 on	 HOK–Elannon	 koordinoitu	 toiminta	 hävikin	

vähentämisessä	selkeä	etu,	jolla	saavutetaan	sekä	säästöjä,	että	luodaan	vastuullisempaa	

imagoa.	 Hävikin	 torjunnassa	 riittää	 erilaisia	 mahdollisuuksia.	 Eräänä	 uutena	

innovaationa	 Kattilamäki	 mainitsee	 Alepa-ketjun	 uuden	 käytännön,	 jossa	 viimeisen	

myyntipäivän	tuotteiden	30	prosentin	alennus	nostetaan	klo	21	jälkeen	60	prosenttiin.	

Tällä	tavoin	hävikkiä	on	onnistuttu	vähentämään	erittäin	runsaasti.	
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Hävikkitoiminnan	 haasteet	 liittyvät	 erityisesti	 ruokakaupassa	 syntyvän	 hävikin	

lahjoittamiseen	eteenpäin.	Hävikkiä	noutavat	ruoka-aputoimijat	 toimivat	usein	pienillä	

resursseilla,	 eikä	 haku	 joka	 päivä	 ole	 mahdollista.	 Biojätteelle	 varatut	 astiat	 ovat	

kaupalle	 kustannus,	 mutta	 koska	 hävikkiä	 ei	 haeta	 viikonloppuisin,	 ei	 niiden	 määrää	

voida	 vähentää	 kokonaisuudessaan.	 Väistämättömän	 hävikin	 lahjoittamiseen	

lainsäädännön	 avulla	 liittyy	 myös	 kaksien	 markkinoiden	 syntymisen	 uhka.	

Ruokahävikin	 vähentämisessä	 kauppa	 pitää	 vapaaehtoisia	 toimia	 ensisijaisena	

ratkaisuna.	Esimerkiksi	suunnitteilla	oleva	asetus,	jonka	mukaan	kauppojen	tulisi	jakaa	

kaikki	 syömäkelpoinen	 jäte	 muille	 toimijoille,	 voisi	 johtaa	 asiakkaiden	 jaotteluun	

tulotason	mukaan.	Kattilamäki	korostaa,	että	syömäkelpoisen	ruoan	jatkokäyttöön	tulee	

löytää	tehokkaampia	ratkaisuja.		

”Tää	(hävikin	antaminen)	on	väline	sinne	asti	kunnes	löydetään	hävikissä	se	

tapa,	että	päästään	niin	pieneen,	että	sitä	ei	kannata	hakea	sieltä	kaupasta.	

…	kiertotalouden	näkökulmasta	tämä	on	se	tavoite,	jota	pitää	tavoitella	koko	

ajan.	Eikä	se,	että	kasvatetaan	leipäjonoja.”	

	

4.2.	Haasteet	ja	mahdollisuudet	
Kuluttajien	 asenteet,	 sekä	 lainsäädännön	 asettamat	 haasteet	 nousevat	 kirjallisuudessa	

keskeisimmiksi	 kiertotaloudellisten	 toimintatapojen	 käyttöönottoa	 jarruttaviksi	

tekijöiksi	 (Planing	 2015,	 Lewandowski	 2016,	 Geng	 &	 Doberstein	 2008,	 Laukkanen	 &	

Patala	2014).	Nämä	haasteet	ovat	tuttuja	myös	kaikille	tässä	tutkielmassa	haastatelluille	

yrityksille.	Asiakkaiden	asenteet	ovat	kuitenkin	muuttuneet	 toiminnan	aikana,	 ja	myös	

viranomaiset	ovat	pyrkineet	yhteistyöhön.	

	

Ruokahävikin	 parissa	 toimiville	 yrityksille	 Elintarvikevirasto	 on	 keskeinen	

lainsäädännön	 edustaja.	 Vuonna	 2013	 ilmestynyt	 ohje	 ruoka-aputoimijoille	 on	

selkeyttänyt	 toimintatapoja	 ja	 sekä	Loopin	 Johanna	Kohvakka,	 että	HOK–Elannon	Satu	

Kattilamäki	 mainitsevat	 tämän	 ohjeen	 tarjoamien	 pelisääntöjen	 mahdollistaneen	

laajemman	toiminnan	hävikin	hyötykäytön	parissa.	Ohjeen	keskeisimmäksi	sisällöksi	he	

mainitsevat	 selkeän	 vastuun	 määrittelyn	 ruoan	 käyttökelpoisuudesta.	 Aikaisemmin	

esimerkiksi	 ruokakaupan	 tapauksessa	 vastuu	 on	 siirtynyt	 myyntitilanteessa,	 mutta	 ei	

lahjoituksissa.	 Uuden	 ohjeen	 mukaan	 vastuun	 määritellään	 siirtyvän	 kaikissa	
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luovutustilanteessa,	 ja	 näin	 ollen	 hävikin	 lahjoittaminen	 on	 muuttunut	 vähemmän	

riskialttiiksi.	ResQ	Clubin	liiketoimintamallissa	yritys	toimii	ainoastaan	välityspalveluna.	

Vastuu	 ruoan	 kunnosta	 siirtyy	 suoraan	 ravintolalta	 kuluttajalle,	 sillä	 annoksesta	

maksettu	 summa	 odottaa	 välitilillä,	 jolta	 yrityksen	 veloittama	 komissio	 ja	 ravintolan	

osuus	 tilitetään	 kuukausittain.	 Näin	 ruoan	 omistus	 ei	 missään	 vaiheessa	 siirry	 ResQ	

Clubille.	Vaikka	vastuu	ruoan	kunnosta	lahjoituksen	tai	välityksen	jälkeen	ei	kuulu	enää	

haastateltujen	 yritysten	 vastuualueelle,	 kertovat	 kaikki	 toimijat	 kuitenkin	

edellyttävänsä	 asiakkailtaan	kunnollisia	 säilytystiloja	 ja	 valvovansa	 asiaa	myös	omalta	

osaltaan.	

”Meille	 tuli	 paljon	 kyselyistä	 jo	 ennen	 vuotta	 2013	 siitä,	 että	 miks	 me	 ei	

lahjoiteta	muuta	kuin	sitä	 leipää.	Silloin	tilanne	oli	meidän	kannalta	huono,	

koska	 elintarvikelainsäädäntöhän	 sanoo,	 että	 toimija	 vastaa	 tuotteidensa	

turvallisuudesta.	 Kun	 ei	 ollut	 mitään	 pelisääntöjä,	 niin	 kaupan	 vastuuhan	

jatkui	 siitä	 ikuisuuteen	 …	 myös	 sen	 lahjoituksen	 vastaanottajan	 pitää	

huolehtia	 siitä	 turvallisuudesta	 ja	 ottaa	 vastuu	 siitä,	 että	 se,	 joka	 sen	

elintarvikkeen	 viime	 kädessä	 saa,	 saa	 turvallisen	 elintarvikkeen.”	 (HOK–

Elanto)	

	

Ruokahävikin	 hyötykäytön	 mahdollisuudet	 nähdään	 myös	 viranomaistasolla	 selkeästi	

positiivisena	 mahdollisuutena,	 ja	 kaikki	 haastateltavat	 kertovat	 yhteistyön	 sujuneen	

hyvässä	hengessä.	Satu	Kattilamäki	kertoo	kommentoineensa	Elintarvikeviraston	ruoka-

apuohjetta	 ruokakaupan	 näkökulmasta	 ja	 on	 edelleen	 mukana	 kartoittamassa	

säädöksiä,	joiden	noudattaminen	aiheuttaa	turhaa	hävikkiä	kaupassa.	Myös	ResQ	Clubin	

Oula	Antere	kertoo,	että	Hollannissa	palvelun	lanseerauksen	jälkeen	yritystä	pyydettiin	

mukaan	kehittämään	paikallista	lainsäädäntöä.	Viranomaisten	kiinnostus	asiaa	kohtaan	

onkin	tärkeää,	sillä	kiertotaloudellisten	innovaatioiden	laajamittaisemman	käyttöönoton	

mahdollistamiseksi	tarvitaan	yhteiset	säännöt	(Bonciu	2014).	

”Viimeisen	vuoden	aikana	on	aika	paljon	korostunut	se,	että	nyt	kun	Suomen	

hallitusohjelmaan	 on	 kirjattu	 nää	 sääntelynpurkutalkoot,	 niin	 aika	 paljon	

olen	käynyt	läpi	viimeisen	vuoden	aikana	sitä,	että	mikä	lainsäädännöllisesti	

estää	 meitä.	 Et	 mitkä	 lainsäädännön	 pykälät	 vaikuttaa	 siihen,	 että	 meillä	

syntyy	hävikkiä.”	(HOK–Elanto)	
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Kuten	 teoriassa,	 myös	 haastatteluissa	 kävi	 ilmi,	 että	 kuluttajien,	 sekä	 kaupallisten	

toimijoiden	 asenteet	 aiheuttavat	 varsinkin	 alussa	 haasteita.	 ResQ	 Clubin	 tapauksessa	

osa	 ravintoiloista	 epäili	 palvelun	 käyttöönottoa,	 sillä	 sen	 kautta	 myytävä	 ruoka	 ei	

tunteja	 valmistuksensa	 jälkeen	 ole	 enää	 laadultaan	 erinomaista.	 Antere	 mainitsee	

mielikuvien	 hallinnoimisen	 tärkeäksi	 keinoksi	 tämän	 haasteen	 edessä.	 Palvelun	

kuluttajakäyttäjät	 tietävät	 ostaessaan,	 että	 ruoka	 ei	 ole	 juuri	 valmistettua,	 eivätkä	 siis	

odota	siltä	uunituoreutta.	Lisäksi	Antere	korostaa	haastattelussa,	että	välitettävä	ruoka	

on	vasta	vaarassa	 joutua	hävikiksi,	koska	kyseisen	päivän	kysyntä	 ja	 tarjonta	eivät	ole	

kohdanneet.	Mielikuvien	hallinnointi	on	ResQ	Clubissa	selkeästi	onnistunut,	sillä	palaute	

sekä	kuluttaja–,	että	ravintolakäyttäjiltä	on	ollut	erittäin	positiivista.	Positiivinen	palaute	

taas	on	auttanut	epäilevien	asenteiden	purkamisessa	edelleen,	ja	tällä	hetkellä	ravintolat	

lähtevät	 toimintaan	mukaan	 erittäin	mielellään.	 Loop	 taas	 sai	 ensimmäisen	 pop	 up	 –

ravintolan	 aikana	 palautetta	 korkeasta	 hinnasta.	 Koska	 ruoka	 saadaan	 lahjoituksena,	

odotti	osa	ruokailijoista	sen	olevan	halvempaa,	kuin	lounas	keskimäärin.	Loopin	vastaus	

haasteeseen	on	ollut	annosten	gourmet	laadun	korostaminen	sekä	tarjonnan	runsaus.		

”…	siinä	vaiheessa	kun	se	(ruoka)	myydään	niin	se	ei	oo	vielä		millään	lailla	

jätettä.	Et	se	on	sitä	yhtä,	samaa	laadukasta	kamaa,	mitä	on	myyty	täyteen	

hintaan	muille	asiakkaille.	Siinä	on	se	vaan,	et	sen	päivän	kysyntä	ja	tarjonta	

ei	ole	kohdannut,	niin	sit	ei	ole	enää	normaaleja	asiakkaita,	jotka	ostais	sen	

ruoan	pois.	Koska	ruoka	on	nopeesti	huonoksi	menevää,	niin	päivän	lopuks	se	

olis	jo	jätettä.	Mut	me	tuodaan	se	vielä	eri	markkinalle	ennen	kun	siitä	tulee	

jätettä.”	(ResQ	Club)	

	
Kuluttajien	 asenteet	 sekä	 käyttäytyminen	 ovat	 osa	 laajempaa	 ongelmaa	 ruokahävikin	

synnyssä.	Sekä	Kattilamäki,	että	Kohvakka	korostavat,	että	hävikiksi	joutuu	myös	paljon	

ensiluokkaisia	raaka-aineita.	Esimerkiksi	hedelmien	kohdalla	pienetkin	kolhut	pinnassa	

saattavat	 vaikuttaa	 siihen,	 että	 hedelmä	 jää	 kaupan	 tiskiin.	 Lisäksi	 hävikkiin	 joutuu	

tuotteita,	 joita	 on	 jäljellä	 enää	 muutama	 yksittäinen	 kappale.	 Kiertotaloudellisen	

ajatusmaailman	 laajemman	 hyväksynnän	 kannalta	 kuluttajien	 kouluttaminen	 onkin	

keskeisessä	 asemassa	 (Bonciu	 2014).	 Kohvakka	 nostaakin	 yhdeksi	

hävikkiruokaravintola	 Loopin	 tärkeimmäksi	 tavoitteeksi	 asenteiden	 muuttamisen	

hävikkiä	 kohtaan.	 Ravintolan	 asiakkailleen	 teettämän	 kyselyn	 perusteella	 tavoitteessa	
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on	myös	onnistuttu:	96	prosenttia	kyselyyn	vastanneista	kertoi	käsityksensä	hävikistä	

muuttuneen	parempaan	suuntaan.		

”(tavoitteena	 on)	 Taistella	 ilmastonmuutosta	 vastan	 niin	 hyvin	 kuin	

mahdollista,	 monin	 keinoin.	 Pelastaa	 ruokaa,	 joka	 on	 vaarassa	 joutua	

hukkaan,	 tehdä	 siitä	 hyvää	 ruokaa	 ja	 puhua	 ruokahävikistä	 siten	 että	 se	

vaikuttaa	 ihmisten	 käyttäytymiseen	 myös	 kotona,	 tai	 kaupassa…	 Siinä	

asiakkaille	 tehdyssä	kyselyssä,	 lähes	kaikki	kyselyyn	vastanneet	vastasi,	 että	

tää	hanke	on	muuttanut	käsitystä	ruokahävikistä.”	(Loop)	

	

Suurimpana	haasteena	esiin	nousee	selkeästi	ruokakaupassa	syntyvän	väistämättömän	

hävikin	 tehokas	 hyödyntäminen.	 Vapaaehtoisuuspohjalta	 toimivien	 ruoka-

aputoimijoiden	 resurssit	 ovat	 rajalliset,	 ja	 logistiikan	 aiheuttamat	 kustannukset	

nousevat	 liian	 suuriksi	 myös	 hävikkiruokaravintola	 Loopille.	 Kaikki	 haastateltavat	

mainitsevat	 ruokahävikin	 aika–	 ja	 paikkasidonnaisuuden	 haasteena.	 Hävikkiä	 raaka-

aineena	 käyttävien	 toimijoiden	 näkökulmasta	 logistiikan	 kustannukset	 nousevat	 liian	

suuriksi.	 Tiiviisti	 järjestäytyneellä	 pääkaupunkiseudulla	 hävikin	 hyötykäyttö	 on	 vielä	

mahdollista	 järjestää,	 mutta	 harvemmin	 asutuilla	 seuduilla	 etäisyydet	 kasvavat	 liian	

suuriksi	 hyötyyn	 nähden.	 Kestävän	 kehityksen	 toiminnassa	 paikallinen	 ajattelu	 onkin	

keskeistä	huomioida	globaalin	ajattelun	rinnalla	(MacDonaugh	&	Braungart	2002,	125).	

ResQ	 Club	 pystyy	 hallitsemaan	 tätä	 ongelmaa	 hallinnoimalla	 kuluttaja–	 ja	

ravintolakäyttäjien	määrää	 tietyllä	 alueella.	 Kun	 käyttäjien	määrä	 pysyy	 tasapainossa,	

pysyy	 palvelu	 houkuttelevana	 ja	 toimivana	 kaikille	 osapuolille.	 Loopin	 sekä	 HOK–

Elannon	tapauksessa	haaste	on	edelleen	ajankohtainen.	Hävikin	synnyn	ehkäisemisessä	

Kattilamäki	 mainitsee	 asiakkaiden	 kanssa	 kommunikoinnin	 yhdeksi	 keinoksi.	 Alepa–

ketjun	 asiakkaat	 ovat	 saaneet	 vaikuttaa	 pienten	 kauppojen	 valikoimaan	 jättämällä	

toiveita,	 ja	 tämä	 on	 osoittautunut	 tehokkaaksi	 keinoksi	 ohjata	 valikoimaa	 vastamaan	

entistä	paremmin	alueen	asukkaiden	tarpeita.	

	
Vastauksena	 raskaaseen	 logistiikkaan	 voisi	 olla	 ResQ	 Clubin	 kaltainen	 palvelu,	 joka	

mahdollistaa	 sekä	 hävikin	 tuottajan,	 että	 vastaanottajan	 selkeän	 hyötymisen.	

Ongelmaksi	 nousee	 kuitenkin	 kaksien	 markkinoiden	 syntymisen	 vaara.	 Kattilamäki	

kertoo,	 että	 hävikkiä	 lahjoitetaan	 vain	 voittoa	 tavoittelemattomille	 toimijoille,	 eikä	

HOK–Elanto	 halua	 missään	 tapauksessa	 luoda	 kaksia	 markkinoita	 ruokakaupan	
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tuotteille.	Erillisen	logistiikkapalvelun	kehittäminen	ei	siis	tällä	hetkellä	ole	kannattava	

liiketoimintamahdollisuus.	 Kaikki	 haastatellut	 toimijat	 toteavat	 kuitenkin,	 että	

väistämättömän	 hävikin	 hyötykäytön	 mahdollistamiseksi	 tulisi	 innovoida	 ja	 löytää	

uudenlaisia	 ratkaisuja.	 Kaikki	 toimijat	 toteavat	 myös,	 että	 käyttämätöntä	 potentiaalia	

löytyy	 edelleen.	 Loop	 ja	 HOK–Elanto	 ovat	 aloittamassa	 hanketta,	 jossa	 hävikkileipä	

toimii	 raaka-aineena	 oluenvalmistuksessa.	 Uusien	 liiketoimintamallien	 sekä	 ideoiden	

kehittely	vaatii	uusia	innovaatioita	(Osterwalder,	Pigneur	&	Tucci	2005).		

”Tärkeetä	mennä	ilmasto	edellä,	eikä	puhua	köyhistä	ja	ruoka-avusta.	Jos	me	

halutaan	vähentää	ruokahävikkiä,	me	tarvitaan	siihen		ihan	kaikki.	Kuitenkin	

jos	ruoan	saa	ilmaiseksi,	niin	sit	vähenee	arvostus	sitä	kohtaan.”	(Loop)	

	

”Se	(bioetanolin	tuotanto	ylimääräisestä	leivästä)	vaati	sen	innovaation	siitä,	

että	joku	keksi,	että	tästä	vois	tehdä	etanolia.”	(HOK–Elanto)	

	

5.	Yhteenveto	
Tässä	 tutkielmassa	 tarkasteltiin	 kiertotaloudellisia	 liiketoimintamalleja	 suomalaisissa	

elintarvikealalla	 toimivissa	 yrityksissä	 ja	 syvennyttiin	 tarkemmin	 liiketoimintamallin	

sallimiin	 mahdollisuuksiin	 luoda	 arvoa	 ruokahävikistä.	 Lisäksi	 keskityttiin	 yritysten	

toiminnassaan	 kohtaamiin	 haasteisiin,	 löydettyihin	 ratkaisuihin	 sekä	 vielä	

käyttämättömiin	 mahdollisuuksiin,	 joita	 ruokahävikin	 ympärillä	 nähdään.	 Tutkielma	

toteutettiin	case–analyysin	avulla	ja	sitä	varten	haastateltiin	kolmen	yrityksen	edustajia.	

Haastattelumateriaalin	 sekä	 yritysten	 verkkosivujen	 ja	 sosiaalisen	 median	 kanavien	

perusteella	arvioitiin	yritysten	liiketoimintamallia	Business	Model	Canvas	(Osterwalder	

&	Pigneur	2010)	kehikon	avulla.		

	

5.1.	Johtopäätökset	
Analyysin	 yritykset	 hyödyntävät	 ruokahävikkiä	 liiketoiminnassaan	 eri	 tavoin.	

Hävikkiruokaravintola	 Loopissa	 ruokahävikki	 sijoittuu	 arvoketjun	 alkuun	 raaka-

aineeksi,	ResQ	Clubin	liiketoimintamallissa	hävikki	on	vaihdannan	kohde.	HOK–Elannon	

toiminnassa	hävikin	syntymistä	pyritään	ehkäisemään	kaikissa	arvoketjun	vaiheissa,	 ja	

ruokakaupalle	väistämätön	hävikki	sijoittuu	arvoketjun	loppuun	jätteeksi.	Ylimääräisen	

ruoan	 hävikkiin	 joutumisen	 välttämiseksi	 luokitelluista	 keinoista	 ruokajätteen	 synnyn	
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ehkäiseminen	on	hierarkkisesti	tehokkain	(Papargyropoulou	et	al.	2014).	Kaikki	toimijat	

mainitsevat	 tavoitteekseen	 ruokahävikin	 vähentämisen	 ja	 kuuluvat	 siis	 samaan	

luokkaan.	 Liiketoimintamallien	 taustalla	 on	 myös	 tuotteen	 elinkaaren	 pidentämiseen	

tähtäävä	 strategia,	 joka	 on	 luokiteltu	 yhdeksi	 keskeiseksi	 kiertotaloudellisten	

liiketoimintamallien	taustaksi	(Bocken	et	al.	2016).		

	

Tarkastelluista	 liiketoimintamalleista	perinteisin	on	hävikkiruokaravintola	Loop,	 jonka	

toiminta	muistuttaa	pitkälti	 tavallista	 ravintolaa.	Raaka–aineena	käytettävä	hävikki	 on	

ilmaista,	mutta	 sen	kuljetuskustannukset	nousevat	 suuriksi.	 Vaikka	 ravintola	 onnistuu	

luomaan	 hävikistä	 gourmet–tasoista	 ruokaa,	 ei	 arvonlisäys	 riitä	 täysin	 kattamaan	

logistiikan	 kustannuksia.	 ResQ	 Clubin	 liiketoimintamalli	 taas	 on	 kehitetty	

nimenomaisesti	 ruokahävikin	 pelastamisen	 ja	 siihen	 liittyvän	 logistiikan	 ympärille.	

Palvelun	 tarjoama	 markkinapaikka	 yhdistää	 ruoan	 tarjoajat	 sekä	 ostajat,	 ja	 keskittyy	

tehokkaasti	tähän	yhteen	osa-alueeseen.	Ruoan	asianmukainen	säilyttäminen	on	jätetty	

ravintolan	vastuulle,	varsinainen	logistiikka	kuluttajan	vastuulle.		

	

HOK–Elannon	liiketoimintamallissa	arvoa	ei	oikeastaan	luoda	ruokahävikistä,	vaan	sen	

vähentämiseen	 tähtäävien	 toimien	 kautta.	 Tutkielman	 alussa	 tekijän	 oletuksena	 oli	

tarkastella	 HOK–Elannon	 jakaman	 väistämättömän	 hävikin	 vaikutusta	 yrityksen	

liiketoimintaan.	 Haastattelussa	 kävi	 kuitenkin	 ilmi,	 että	 käyttöön	 lahjoitettava	 hävikki	

tuo	yritykseen	arvoa	 lähinnä	vastuullisen	toimijan	 imagon	muodossa.	Hävikin	noutajat	

toimivat	pienillä	resursseilla,	eivätkä	saavu	päivittäin.	Näin	ollen	kauppa	ei	voi	vähentää	

tarvittavien	 jäteastioiden	 määrää,	 joista	 kustannuksia	 syntyy.	 Lahjoitettavan	 hävikin	

sijaan	 suurin	 arvo,	 eli	 saavutetut	 säästöt,	 syntyvät	 systemaattisesti	 toimintatapoja	

tarkkailemalla	 ja	 tehostamalla	 sekä	 uusia	 käytäntöjä	 innovoimalla,	 joiden	 avulla	

syntyvän	hävikin	määrää	pystytään	vähentämään	arvoketjun	eri	vaiheissa.		

	

Liiketoimintamallissa	 syntyvä	 	 arvo	 on	 yrityksen	 asiakkaan	 maksuhalukkuuden,	 sekä	

sen	 toimittajakumppaneiden	 vaihtoehtoiskustannuksen	 erotus.	 Yritykseen	 jäävä	

arvonlisäys	riippuu	siis	sen	liiketoimintamallin	tehokkuudesta.	(Zott	&	Amit	2007)	ResQ	

Club	 on	 erinomainen	 esimerkki	 tehokkaasta	 liiketoimintamallista,	 joka	 on	 selkeä	 ja	

helppokäyttöinen	 kaikille	 osapuolille.	 Myös	 HOK–Elannon	 kehittämistä	 uusista	

toimintatavoista	 esimerkiksi	 Alepa–ketjun	 viimeisen	 myyntipäivän	 tuotteiden	 illalla	
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saama	 lisäalennus	 sekä	 asiakkaiden	 mahdollisuus	 vaikuttaa	 oman	 lähikauppansa	

valikoimaan	 ovat	 hyviä	 esimerkkejä	 toimintatavoista,	 jotka	 ovat	 käytännöllisiä	 sekä	

tarjoajan,	että	ostajan	näkökulmasta,	ja	jotka	vähentävät	hävikin	syntymistä	tehokkaasti.	

Ruokahävikin	 aika–	 ja	 paikkasidonnaisuus	 aiheuttavat	 haasteita,	 jotka	 täytyy	 ottaa	

liiketoimintamallissa	 huomioon.	 Arvon	 luominen	 ruokahävikin	 pohjalta	 on	 siis	

mahdollista,	 joskin	 ratkaisujen	 löytämiseen	 tarvitaan	 uusia	 liiketoimintamallien	

innovaatioita,	joissa	huomioidaan	ruokahävikkiin	liittyvät	erityishaasteet.	

	

Kuluttajien	 asenteet	 sekä	 lainsäädännön	 asettamat	 rajoitukset	 asettivat	 odotetusti	

haasteita	 (Planing	 2015,	 Lewandowski	 2016,	 Geng	 &	 Doberstein	 2008,	 Laukkanen	 &	

Patala	2014).	Toimijat	ovat	kuitenkin	onnistuneet	löytämään	näihin	haasteisiin	toimivia	

ratkaisuja.	 Toimivan	 tuotteen	 tarjoaminen	 on	 ensisijainen	 kuluttajien	 asenteisiin	

vaikuttava	tekijä.	Hävikkiin	joutumassa	oleva	ruoka	mielletään	helposti	jätteeksi,	vaikka	

usein	 kyseessä	 on	 esimerkiksi	 ylitarjonta,	 tai	 ylimääräiseksi	 jäänyt	 pieni	 erä,	 jota	 ei	

kannata	 laittaa	 myyntiin	 erikseen,	 sillä	 hinnoittelun	 ja	 käsittelyn	 kustannukset	

nousisivat	 liian	 suuriksi.	 Juuri	 tähän	 mielikuvaan	 vaikuttaminen	 on	 yksi	 Loopin	

keskeisimmistä	 tavoitteista,	 jossa	 ravintola	 on	 kyselyn	 mukaan	 onnistunut	

erinomaisesti.	 Runsas	 ja	maukas	 lounas	 on	onnistunut	 vakuuttamaan	kuluttajat.	Myös	

ResQ	 Clubin	 käyttäjiltään	 saama	 positiivinen	 palaute	 ja	 julkisuus	 on	 hälventänyt	

epäileviä	 asenteita.	 Lainsäädännön	 asettamista	 rajoituksista	 Eviran	 säädökset	 ovat	

ainoa,	jonka	yritysten	edustajat	mainitsevat.	Vuonna	2013	voimaan	astunut	ohje	ruoka-

aputoimijoille	määritteli	vastuun	siirtymisen	tarkemmin,	mikä	on	helpottanut	toimintaa	

ruokahävikin	parissa.	Viranomaisten	asennetta	kehuttiin	yleisesti	hyväksi,	 ja	erilaisten	

säädösten	kirjoitusprosesseissa	on	myös	konsultoitu	alan	toimijoita.	

	

5.2.	Johtopäätösten	luotettavuus	ja	jatkotutkimukset	
Tutkielman	 johtopäätöksiä	 voidaan	 pitää	 kohtuullisen	 luotettavina.	 Analyysi	 perustuu	

useammasta	 lähteestä	 kerättyyn	 tietoon:	 haastatteluihin,	 sekä	 yritysten	 verkkosivuilta	

ja	 sosiaalisen	 median	 kanavista	 kerättyihin	 tietoihin.	 Lisäksi	 analyysin	 kohteena	 on	

useampi	 yritys,	 mikä	 myös	 lisää	 johtopäätösten	 yleistettävyyttä.	 (Yin	 2003,	 33–34)	

Analysoidut	yritykset	ovat	kuitenkin	keskenään	hyvin	erilaisia,	ja	ruokahävikki	sijoittuu	

niiden	 toiminnassa	 liiketoimintamallin	 eri	 kohtiin.	 Tästä	 johtuen	 liiketoimintamallin	

analyysin	 tulokset	 eivät	 ole	 luotettavasti	 yleistettäviä.	 Monipuolinen	 case–yritysten	
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valinta	 tarjoaa	 kuitenkin	 luotettavan	 kokonaiskuvan	 ruokahävikin	 hyötykäytöstä	

liiketoiminnassa.	 Lisäksi	 saatuja	 tuloksia	 on	 verrattu	 olemassa	 olevaan	 teoriaan,	mikä	

lisää	luotettavuutta	(Yin	2003,	32).	Kaikki	analyysin	kohteena	olevat	yritykset	toimivat	

Suomessa	 ja	 siten	 tulokset	 ovat	 luotettavia	 vain	 suomalaisessa	 kontekstissa.	

Johtopäätösten	 voidaan	 kuitenkin	 olettaa	 olevan	 suuntaa	 antavia	 myös	 muissa	

samankaltaisten	kulttuurien	maissa.	Tätä	 johtopäätöstä	 tukee	esimerkiksi	ResQ	Clubin	

liiketoiminnan	nopea	kasvu	myös	ulkomailla.	

	

Jatkotutkimusta	 ajatellen	 ruokahävikkiin	 liittyvä	 aika–	 ja	 paikkasidonnaisuus,	 sekä	

logistiikan	 haasteet	 tarjoavat	 kiinnostavia	 tutkimuskohteita.	 Kaikki	 haastateltavat	

mainitsivat	 ruokakaupan	 väistämättömän	 hävikin	 sisältämän	 potentiaalin.	 Olisi	

kiinnostavaa	 tutkia,	 kuinka	 tätä	 hävikkiä,	 jota	 syntyy	 ympäri	 maailmaa,	 voitaisiin	

hyödyntää	siten,	että	toiminta	olisi	kannattavaa	kaikkien	osapuolien	kannalta.	
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Liite	1:	Haastattelukysymysten	runko	
	
LIIKETOIMINTAMALLI	

1. Mikä	on	yrityksen	toiminnan	tarkoitus	/	ydintuote?	Kuinka	laaja-alaista	toiminta	

on	(tarjonta)?	Ketkä	ovat	yrityksen	kilpailijat,	ja	miten	heistä	erotutaan?		

2. Keitä	ovat	yrityksen	asiakkaat?	Miten	yritys	tuottaa	arvoa	asiakkaalleen?	

Millainen	suhde	yrityksellä	on	asiakkaisiin?	(vuorovaikutusta	vai	ei?)		

3. Keitä	ovat	yrityksen	tärkeimmät	kumppanit?	Kuinka	tiiviitä	nämä	suhteet	

kumppaneihin	ovat?		

4. Mitkä	ovat	yrityksen	tärkeimmät	resurssit?	(kyvyt,	prosessit	/	fyysiset)	Mistä	

syntyvät	suurimmat	kustannukset?	Mitä	kautta	arvo	tulee	yritykseen?	Kuinka	

yritys	tuottaa	voittoa?	

	

KIERTOTALOUS	JA	JÄTE	RAAKA-AINEENA	

5. Mistä	idea	jätteen	hyödyntämisestä	raaka-aineena?	(aukko	markkinoilla?	

ideologiset	tavoitteet?	niukkuus	ja	hintojen	volatiliteetti?)	

6. Kuinka	logistiset	haasteet	on	otettu	huomioon?		

7. Onko	ruokajätteestä,	eli	materiaalista,	kilpailua?	

8. Onko	kiertotaloudellisuus	isompi	osa	yrityksen	toimintaa?	Noudatetaanko	

kiertotaloudellisia	periaatteita	myös	muualla	”jäte	raaka-aineena”	periaatteen	

lisäksi?	

	

HAASTEET	&	MAHDOLLISUUDET,	TAVOITTEET	

9. Mitkä	ovat	liiketoiminnan	tärkeimmät	tavoitteet	taloudellisten	tavoitteiden	

lisäksi?	Onko	tavoitteita	saavutettu?	

10. Miten	teidät	/	toiminta	on	otettu	vastaan?	Millaisia	asenteita	olette	kohdanneet?	

(kuluttajien	taholta,	viranomaisilta,	yhteistyökumppaneilta?)	

11. Onko	rahoituksen	hankkiminen	ollut	helppoa/vaikeaa?	Onko	

yhteistyökumppaneiden	hankkiminen	ollut	helppoa	/	vaikeaa?	Onko	asiakkaiden	

löytäminen	ollut	helppoa	/	vaikeaa?	Onko	viranomaisten	kanssa	asiointi	ollut	

helppoa/vaikeaa?	

12. Mitkä	ovat	olleet	suurimmat	haasteet?	Kuinka	näistä	haasteista	on	selvitty?	

Kenen/miltä	tahoilta	haasteita	on	tullut?	(asenteet,	vastaavaa	ei	aiemmin	tehty,	

lainsäädäntö,	rahoitus)	



	

13. Mitkä	ovat	olleet	suurimmat	onnistumiset?	Olivatko	nämä	onnistumiset	

odotettuja?	Tuliko	menestys	jollain	alueella	yllätyksenä?	

	

14. Näetkö	ruokahävikin	käytössä	vielä	käyttämätöntä	potentiaalia?	Oman	yrityksen	

sisällä	/	yleisesti?	

15. Minkälaista	liiketoimintaa	kaipaisit	vielä	kiertotalouden	/	jäte	raaka-aineena	

periaatteen	ympärille?	

16. Haluaisitko	tuoda	vielä	jotain	näkökohtia	esille	liittyen	ruokahävikin	

hyötykäyttöön	liiketoiminnassa?	



	

	


