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Työssä perehdytään Suomea koskevan ruokahävikin vähentämisen edellytysten tunnista-

miseen erilaisissa kohteissa. Työn kohteet on rajattu kotitalouksiin, ravintoloihin ja kaup-

poihin, jotka aiheuttavat valtaosan, noin 70 %, ruokahävikistä Suomessa. Työn tavoit-

teena on tarkastella erilaisia ratkaisumenetelmiä ruokahävikin vähentämiseen Suomessa. 

Työssä esitellään ruokahävikin nykytila Suomessa ja lisäksi tarkastellaan keinoja, edel-

lytyksiä ja rajoitteita ruokahävikin vähentämiseen. Lisäksi työssä esitellään, vertaillaan 

ja arvioidaan Suomessa jo käyttöönotettuja ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseksi eri 

kohteissa. Vertailussa otetaan esille sekä uusia että vanhoja ruokahävikin vähentämisen 

palveluja, mitä on otettu käyttöön kaupoissa, ravintoloissa ja kotitalouksissa. Palvelut 

ovat vähentäneet ruokahävikkiä, mutta lisää uusia keinoja tarvitaan, sillä maapallon re-

surssit eivät riitä kattamaan kasvavaa ruoan kulutusta.
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1 JOHDANTO 

 

Noin kolmannes maailmassa tuotetusta ihmisille tarkoitetusta ru0asta päätyy hävikkiin 

(National Geographic 2014). Suomessa syömäkelpoista ruokahävikkiä syntyy koko elin-

tarvikeketjussa yhteensä noin 400–500 miljoona kiloa vuodessa (Luonnonvarakeskus 

2016). Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa tällaiset lukemat eivät välttämättä hät-

kähdytä monia, mutta asiaan on alettu onneksi kiinnittämään enemmän huomiota viime 

aikoina. Suomessa ruokaa on hyvin tarjolla ja saatavilla, mutta kaikkialla maailmassa sitä 

ei ole riittävästi. Turhaan tuotettu ruoka kuluttaa luonnonvarojamme merkittävää vauhtia 

ja aiheuttaa tarpeetonta kaatopaikolle kuljetettavaa jätettä. Hävikkiin päätyvän syömäkel-

poisen ruoan määrä on aivan liian suuri ja keinoja sen vähentämiseksi on löydettävä. 

Kaikki turhaan tuotetun ja pois heitetyn ruoan ympäristöpäästöt vaikuttavat syötävän 

ruoan ympäristökuormaan merkittävästi.  

 

Ruokahävikkiä on tutkittu Suomessa aiemminkin, mutta laajemmin aihe on tullut esille 

vasta lähivuosina. Foodspill-hanke vuodelta 2012 on ollut yksi merkittävimmistä tutki-

muksista ruokahävikin vähentämisen suhteen. Tutkimuksessa tutkittiin ruokahävikin 

määrää ja sen jakautumista eri toimijoiden välillä sekä hävikin syitä ja vaikutuksia ym-

päristöön ja talouteen (Silvennoinen et al. 2012). Nykyisin on kehitetty paljon uusia ke-

hittyneen teknologian mahdollistamia keinoja ja ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseksi, 

mutta näiden tehokuutta ei ole kuitenkaan vielä tutkittu. Ruokahävikin määrää on alettu 

seuraamaan yhä tarkemmin ja sen on huomattu olevan suuri kuluerä myös taloudellisesti. 

Ihmisten vastuullisuus kasvaa koko ajan ja tietoisuus uhkakuvista, kuten ilmastonmuu-

toksesta ja fossiilisten polttoaineiden loppumisesta, lisäävät tätä. Uusia tutkimuksia ruo-

kahävikin vähentämiseksi tarvitaan vielä, jotta käytännön ratkaisuja saadaan toimeenpan-

tua joka puolella Suomea. 

 

Tässä työssä perehdytään Suomea koskevan ruokahävikin vähentämisen edellytysten tun-

nistamiseen erilaisissa kohteissa. Työ on rajattu pääasiassa kotitalouksien ja yritysten, 

kuten ravintoloiden ja kauppojen, hävikin vähentämisen tutkimiseen. Vältettävissä olevaa 



4 

ruokajätettä on paljon, ja sen vähentämiseen on löydettävissä keinoja joka osa-alueelle. 

Keinojen täytäntöönpano onkin vaikein tekijä ruokahävikin vähentämisessä.  

 

Työn alussa annetaan taustatietoa ruokahävikistä sekä sen määristä ja kartoitetaan edel-

lytyksiä hävikin vähentämiseen. Ruokahävikin vähentämisen keinoja tarkastellaan koti-

talouksien, ravintoloiden ja ruokakauppojen osalta. Työn tavoitteena on tarkastella eri-

laisten ruokahävikin vähentämisen ratkaisumenetelmien hyödyntämismahdollisuutta eri 

puolilla Suomea.  

 

2 RUOKAHÄVIKIN NYKYTILA SUOMESSA 

 

Ruokahävikillä tarkoitetaan tässä työssä turhaan tuotettua ruokaa, joka on ihmiselle syö-

täväksi tarkoitettua ja joka joutuu hävikkiin. Hävikkiin ei lasketa esimerkiksi luita ja he-

delmän kuoria. Ruokahävikistä voidaan käyttää myös ilmaisuja vältettävissä oleva ruo-

kajäte sekä väistämättä syntyvä ruokajäte. Vältettävissä olevaan ruokahävikkiin kuuluu 

syömäkelpoinen ja ihmisravinnoksi tarkoitettu ruoka, joka syystä tai toisesta päätyy hä-

vikkiin. Väistämättä syntyviin ruokajätteisiin lasketaan syömäkelvottomat osat ihmisra-

vintoon tarkoitetuista elintarvikkeista ja niitä syntyy kuluttajien toiminnan seurauksena.  

 

Puolittamalla maailmalla syntyvä ruokahävikki, voitaisiin ruokkia yli miljardi ihmistä ny-

kyistä enemmän Aalto-yliopiston tutkijoiden mukaan (Etelä-Saimaa 2012). Ruokapulan 

torjuminen maailmassa ei todennäköisesti olisi kuitenkaan niin helppoa, mutta luonnon-

varojen hukkaamista pystyttäisiin varmasti pienentämään. Lähes kolmannes ihmisen ai-

heuttamista ilmastovaikutuksista onkin ruoan aiheuttamaa (Motiva 2016). Ruokahävikin 

vähentämisellä on myös sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia merkityksiä. Ruoan jaka-

minen lisää esimerkiksi yhteisöjen ja verkostojen välistä vuorovaikutusta positiivisella 

tavalla (Luonnonvarakeskus 2016). 

 

Ravinnon ympäristövaikutusten takana ovat pitkät elintarvikkeiden tuotantoketjut. Tuo-

tantoketjuihin kuluu paljon luonnonvaroja ja energiaa, joten ruokahävikin vähentäminen 

pienentäisi koko ketjun aiheuttamia ympäristövaikutuksia sekä tehostaisi luonnonvarojen 
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käyttöä. (Koivupuro Heta-Kaisa et al. 2010, 3.) Ruoan tuottamiseen tarvitaan merkittä-

västi luonnonvaroja, kuten energiaa, vettä, maata sekä inhimillisiä resursseja, kuten aikaa 

ja rahaa. Kaikki nämä ruoan tuotantoon käytetyt panokset on käytetty turhaan, jos ruoka 

päätykin ihmisen suun sijasta roskiin. (Roosa Luukkanen 2016, 1.) 

 

Ruokahävikki jakautuu Suomessa kuvan 1 mukaisesti. Huomattavasti suurimpana hävi-

kin kerryttäjänä ovat kotitaloudet (35 %), jonka jälkeen tulee teollisuus (27 %). Pienim-

män osuuden tuottavat ravitsemuspalvelut (20 %) sekä kaupat (18 %), joihin tässä työssä 

viitataan ravintoloina. Tässä työssä käsiteltävät kotitaloudet, kaupat ja ravintolat muodos-

tavat 73 % Suomen kokonaishävikistä. 

 

 

Kuva 1. Ruokahävikin jakautuminen Suomessa. (Motiva 2016) 

 

EU:n tavoitteena on vahvistaa ja edistää kiertotaloutta. Kaikkien materiaalien uudelleen-

käyttöä pyritään lisäämään ja jätettä vähentämään. Vuonna 2016 asetetun tavoitteen mu-

kaan EU pyrkii puolittamaan ruokahävikin vuoteen 2030 mennessä. (Luonnonvarakeskus 

2016.) Suomi on vahvasti mukana tässä tavoitteessa. Muutosta Suomessa saatiin jo ym-

päristölainsäädäntöön, joka rajoittaa tehokkaasti biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoitta-

mista. Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto tuli voimaan vuonna 2016. 

 

20%

35%
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2.1 Hävikin määrä kotitalouksissa 

 

Suomessa syntyvästä 400-500 miljoonan kilon syömäkelpoisesta ruokahävikistä pelkäs-

tään kotitalouksista syntyy vuosittain jo noin 120 miljoonaa kiloa ruokajätettä, joka vas-

taa 24–30 % koko ruokahävikistä. Kotitalouksista heitetyn ruokajätteen vuotuinen talou-

dellinen arvo on noin 500 miljoonaa euroa. (Luonnonvarakeskus 2016.) Jokainen ihmi-

nen tuottaa siis noin 23 kiloa vältettävissä olevaa ruokajätettä vuosittain. (Katajajuuri et 

al. 2014.) Rahallisesti kotitalouksissa ruokaa hukataan noin 125 euron edestä per henkilö 

vuodessa. Ruokamäärä vastaa lähes 6 % kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta. (Silven-

noinen et al. 2012.) Ruokahävikin määrä on tutkimuksen mukaan 48–60 % kotitalouk-

sissa syntyvän biojätteen määrästä ja 15–19 % koko syntyvän yhdyskuntajätteenmäärästä 

(Havukainen et al. 2016). Kuva 2 osoittaa, kuinka kotitalouksien ruokahävikki jakautuu. 

Selvästi eniten hukkaan päätyy vihanneksia (19 %), kotiruokaa (18 %) sekä maitotuotteita 

(17 %). Kolmen kärki muodostuukin suurimmaksi osaksi nopeasti pilaantuvista tuotteista 

ja lautastähteistä. 

 

 

Kuva 2. Ruokahävikin jakautuminen kotitalouksissa. (Silvennoinen Kirsi et al. 2012) 
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Tutkimusten mukaan kotitalouksien koolla on yhteys ruokahävikin määrään. Talouden 

henkilömäärän kasvaessa hävikin määrä kasvaa samalla. Henkilöä kohden tarkastelta-

essa, yksin asuvat tuottavat suhteessa enemmän ruokahävikkiä muihin talouksiin verrat-

tuna. (Silvennoinen et al. 2012, 28.) Muita keskeisiä tekijöitä ruokahävikin määrään ko-

titalouksissa ovat kotitalouksien koko, tulotaso, perhetilanne, ikä ja kuluttajien sukupuoli. 

Tutkimusten mukaan suurimpia ruokahävikin tuottajia ovat lapsiperheelliset, yksinasu-

vat, naiset, sekä hyvätuloiset ja nuoret kuluttajat. (Luukkanen Roosa 2016.) 

 

2.2 Hävikin määrä ravintoloissa 

 

Ruokahävikin määrä ravintoloissa vastaa 20 % koko Suomen ruokahävikin määrästä. 

Vuositasolla se tarkoittaa 75–80 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa. Luvut sisältävät 

työpaikkaravintoloiden, hotellien, pikaruokaravintoloiden sekä laitosruokailupaikkojen, 

kuten koulujen ja sairaaloiden, ruokahävikin. Ravintoloiden ruokahävikinmäärä riippuu 

ravintolatyypistä ja valmistetun ruoan määrästä. Kuvasta 3 nähdään, että vähiten hävikkiä 

syntyy pikaruokapaikoissa (8 %) ja eniten sairaaloissa, vanhain- ja lastenkodeissa (26 %) 

sekä päiväkodeissa (27 %). Määrällisesti eniten ruokahävikkiä tulee anniskeluravinto-

loista ja hotelleista noin 18-20 miljoonaa kiloa vuodessa. (Silvennoinen et al. 2012.) 

Luonnonvarakeskus (2016) on arvioinut koulujen ruokahävikistä koituvien kustannusten 

olevan päivittäin noin 130 000 € ja vuositasolla 25 miljoona €. Taloudellisesti kulut ovat 

todella huomattavat. 

 



8 

 

Kuva 3. Ravintoloiden kokonaishävikki toimipaikoittain. (Silvennoinen et al. 2012, 31) 

 

Ravintoloista päätyy lautastähteeksi noin 4–8 prosenttia ruoasta ravintolatyypistä riip-

puen. Hävikkiä ravintoloissa syntyy pääasiassa ravintoloiden keittiöissä ruoan valmistuk-

sen yhteydessä, tarjoilutähteenä etenkin linjastoruokailussa sekä ruokailijoiden lautastäh-

teenä. Ravintoloiden ruokahävikistä suurin osa syntyy linjastoruokaluissa, koska niiden 

tarjoilutähteitä ei voida hyödyntää uudelleen sekä ylivalmistetun ruokamäärän johdosta. 

Ruokahävikin määrä riippuu kuitenkin huomattavasti ravitsemuspalvelun tyypistä. 

 

2.3 Hävikin määrä ruokakaupoissa 

 

Vuoden 2015 tutkimuksen mukaan, ruokakaupoista hävikkiin päätyy keskimäärin 1,7 % 

elintarvikkeista. Lukuun lasketaan myyntiajan loppumisen, laadun heikkenemisen, sekä 

pakkausten rikkoutumisten takia poistetut elintarvikkeet. Elintarvikeketjussa syntyvästä 

ruokahävikistä kauppojen osuus on noin 18 %. Se on noin puolet vähemmän kuin kotita-

louksissa syntyvä ruokahävikki. (Päivittäistavarakauppa ry 2016.) 
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Kauppojen suurien elintarvikkeiden läpivirtausvolyymien vuoksi jo muutaman prosentin 

hävikki tarkoittaa huomattavan suurta poisheitettyä elintarvikemäärää. Keskimäärin kau-

poista syntyy 12–14 kiloa ruokahävikkiä suomalaista kohti. Eniten hävikkiä syntyy tuo-

retuotteista, kuten hedelmistä, vihanneksista ja leivistä. Hävikkiä syntyy paljon myös 

maitotuotteista, lihasta, kalasta ja valmisruoista. Näitä tuotteita ei saa myydä enää parasta 

ennen–  tai viimeinen käyttöpäivä –merkinnän jälkeen. (Silvennoinen et al. 2012.) 

 

2.4 Ruoan poisheittämisen syyt 

 

Ruoan pois heittämiselle ei saisi olla mitään syitä, mutta silti tätä tapahtuu huomattavissa 

määrin. Parasta ennen– ja käytettävä ennen päiväyksiin uskotaan liikaa ja tuotteita ei us-

kalleta syödä enää vanhentumisen jälkeen. Ihmisten mielihalut vaikuttavat monella tavoin 

esimerkiksi syömistapoihin ja ruokaostoihin. Nykyajan hektinen elämä on myös osaltaan 

vauhdittamassa ruokahävikin syntyä, kun kaikkea ruokaa ei keretä syömään ja tähderuo-

kia ei osata hyödyntää. Kaupoista ostetaan kerralla paljon ruokaa varastoon ja suunnitte-

lematta, jolloin kaappien perukoille jää helposti vanhentuvia ja pilaantuvia ruokia. Pilaan-

tuvat tuotteet koetaan yleensä helpoimmaksi heittää jätteisiin ja ostaa tuoreita tuotteita 

tilalle. Huonot säilytysolosuhteet ruoalle nopeuttavat pilaantumista, mihin kuluttajien tu-

lisikin kiinnittää enemmän huomiota. 

 

Kuluttajat ovat asenteiltaan, käytökseltään ja taustoiltaan hyvin erilaisia, joten myös ruo-

kahävikin synnylle kotitalouksissa löytyy monia erilaisia syitä. Amerikkalaisen tutkimuk-

sen mukaan kotitalouksissa elintarvikkeita menee hukkaan eniten seuraavista syistä: 

 Ruokaa valmistetaan liian suuria määriä, eikä ylijäämiä osata säilyttää.  

 Aterialla ei jakseta syödä kaikkea ja lautaselle jää lautastähteitä.  

 Ruoka pilaantuu valmistamisen yhteydessä tai vaurioituu jollain muulla tavalla.  

 Pakkaus jossa ruoka on, vaurioituu kotona tai kuljetuksessa.   

(Koivupuro Heta-Kaisa et al. 2010, 23.)  
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Taulukossa 1 on esitetty Suomessa tehdyn tutkimuksen tulokset, jotka mukailevat hyvin 

paljon amerikkalaisen tutkimuksen tuloksia. Suurimpana syynä ruokahävikkiin on tuot-

teen pilaantuminen tai homehtuminen, jolloin tuotetta ei haluta enää syödä. 

 

Taulukko 1. Ruokahävikin syiden jakautuminen kotitalouksissa. (Silvennoinen Kirsi et al. 2012, 26) 

 

 

Suomen kaltaisessa teollisuusmaassa hävikkiä syntyy eniten kuluttaja- ja jälleenmyynti-

portaassa. Useimmiten taloudelliset näkökohdat asioihin estävät hyvinkin yksinkertaisien 

ratkaisujen hyödyntämisen hävikkiä tarkastellessa. (National Geographic 2014.) Esimer-

kiksi ruokakauppojen saattaa olla taloudellisesti kannattavampaa heittää pilaantuneet 

tuotteet pois kuin myydä niitä alennuksella, jotta normaalihintaisten tuotteiden menekki 

ei laskisi. Tällaisten toimien kitkemiseen tulisi puuttua ja lainsäädännössä tähänkin asiaan 

on alettu kiinnittämään huomiota enemmän.  

 

2.5 Ruokahävikin seuraukset ja vaikutukset 

 

Syötäväksi kelpaavan ruoan pois heittäminen aiheuttaa merkittäviä ilmastovaikutuksia. 

Ruokahävikin aiheuttama ilmastovaikutus Euroopassa on 16–22 % kulutetun ruoan il-

mastovaikutuksesta. Suomessa koko ruokaketjusta tulleen hävikin päästövaikutukset ovat 

noin tuhat miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttikiloa. Vesistöihinkin ruoantuotannolla on 

suuri vaikutus, sillä se vastaa puolesta kaikista kulutuksemme rehevöittävistä päästöistä. 

(Luonnonvarakeskus 2016.) 

 

Pilantunut, homehtunut 29 %

Parasta ennen tai viimeinen käyttöpäivä mennyt 19 %

Lautastähde 14 %

Ruokaa valmistettiin liikaa 13 %

Ruoka ei maistunut enää 10 %

Ruoka  ei näytä pilaantuneelta, mutta ei uskalleta ottaa riskiä 9 %

Muu syy 7 %

Ruokahävikin syiden jakatuminen kotitalouksissa
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Suomalaisista kotitalouksista kertyvä ruokajäte vastaa vuodessa 100 000 keskivertohen-

kilöauton hiilidioksidipäästöjä ja koko ruokaketjun tasolla ilmastovaikutukset ovat vähin-

tään kaksinkertaiset tähän verrattuna (Motiva 2016). Ruokahävikki lisää myös ruoantuo-

tannon ympäristökuormitusta ja samalla kuluttaa luonnonvaroja sekä nostaa ruoan hintaa 

ylöspäin. Pelkkä kulutus ei tuota vahingollisia päästöjä, vaan myös ruoan kuljettaminen, 

tuottaminen ja valmistaminen tuottavat näitä runsaasti. (Koivisto Leena 2015.) Kaatopai-

koille kuljetetusta ruokajätteestä syntyy anaerobisissa olosuhteissa metaanipäästöjä, jotka 

vastaavat noin 2 % ruoan ilmastovaikutuksista (Motiva 2016). Metaani on hiilidioksidia 

25-kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu ja täten sen syntymisen välttämiseen tulisi 

pyrkiä (Koivupuro Heta-Kaisa et al. 2010, 7). 

 

Ruokahävikin vähentäminen ei torju pelkästään ympäristöhaittoja vaan se näkyy myös 

rahallisena säästönä. Tuotteiden ostamiseen ei kulu ylimääräistä rahaa, kun ostot suunni-

tellaan hyvin ja kaikki tuotteet tulevat kulutetuiksi. Myöskin jätehuoltokustannukset las-

kevat, kun jätemäärät pienevät. 

  

3 EDELLYTYKSET, KEINOT JA RAJOITTEET RUOKAHÄVI-

KIN VÄHENTÄMISEEN 

 

Erilaisia keinoja tarvitaan muokkaamaan ruokahävikin kehityksen suuntaa kohti kestä-

vämpää tulevaisuutta. Kuvasta 4 nähdään, miten paljon eri toimialoilla on arviolta varaa 

välttää ruokahävikkiä. Selkeästi eniten vältettävää ruokahävikkiä on kotitalouksissa, 

jotka käyttävät myös ravintoloiden ja kauppojen palveluja hyödyksi, ja ovat siten mukana 

luomassa myös niiden tuottamaa hävikkiä. 
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Kuva 4. Vältettävissä oleva ruokahävikkimäärä elintarvikeketjussa eri toimialoilla. (Silvennoinen et al. 

2012, 43) 

 

Uusien teknologioiden tuleminen ja samalla digitalisaation leviäminen tuovat uusia mah-

dollisuuksia ja edellytyksiä ruokahävikin torjuntaan. Myös lainsäädännön muutoksilla ja 

niiden velvoitteiden muokkaamisella pystytään vähentämään hävikin syntyä. Yhteiskun-

nalla on tärkeä rooli ruokahävikin merkityksen tiedostamisella ja opettamalla kestävän 

kehityksen mukaisia tapoja heti kouluista alkaen. Ihmisiä tulisi myös velvoittaa tekemään 

enemmän normien ja ohjeistuksien avulla. Ruokapulan mahdollinen kehittyminen Suo-

messa tiettyjen elintarvikkeiden kohdalla saisi ihmiset myös varmasti havahtumaan pa-

remmin hävikin seurantaan. 

 

Ravinloissa ja kaupoissa olisi tärkeää keskittyä ruokahävikin syntyyn johtavien syiden 

tunnistaminen sekä hävikin ehkäisyyn kaikissa portaissa. Kaikki tämä vaatii pitkäjänteistä 

työtä ja tulosten seurantaa. Yritysten tulisi kokeilla myös rohkeasti erilaisia keinoja par-

haan tuloksen saavuttamiseksi. (Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry 2016.) 

 

Ruokahävikin vähentämiseen panostetaan koko ajan enemmän ja enemmän. Ihmisistä on 

tullut yhä valistuneempia ja tietoisempia maailmaa koskevista ongelmista. Uudet trendit 

leviävät maailmalla nopeasti ja ne liittyvät yhä useammin ekologisiin tai kestävää kehi-

tystä parantaviin asioihin. Tietoyhteiskunnassa syntyy koko ajan uusia teknologian mah-

dollistamia sovelluksia ja keksintöjä, joita tulisi pyrkiä hyödyntämään. Syntyvä uusi tek-

niikka tarjoaakin meille uusia ratkaisukeinoja ruokahävikin vähentämiseen eri osa-alu-
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eille. Tällaisia keinoja on tullut markkinoille viime vuosina, kuten ruoanpelastuspalve-

luja. Kehitystyötä ja panostuksia uusien toimintamallien luomiseksi tarvitaan kuitenkin 

vielä paljon joillakin osa-alueille. Työtä tarvitaan etenkin sen eteen, että joka puolelle 

Suomea löydettäisiin keinoja vähentää ruokahävikkiä soveltuvissa määrin. 

 

Lainsäädäntö on yksi suurimmista rajoitteista ruokahävikin vähentämiselle. Ruokahävi-

kin puolesta lait rajoittavat enemmän ravintoloiden ja ruokakauppojen toimintaa kuin ko-

titalouksien. 2016 alkaneessa LexFoodWaste projektissa onkin tarkoitus tunnistaa ruoka-

hävikin ennaltaehkäisemistä, ruokahävikin vähentämistä sekä ruoan uudelleen jakamista 

hankaloittavaa lainsäädäntöä ja ajaa näiden lakien purkamista (Luonnonvarakeskus 

2016). Ruokahävikin torjunnassa rajoitteina on se, että samat keinot eivät toimi yhtä hy-

vin joka puolella Suomea. Tämä johtuu Suomen eri alueiden hyvin erilaisesta asukasti-

heydestä. 

 

3.1 Kaupat 

 

Kauppojen edellytyksenä ruokahävikin vähentämiselle on sitoutuminen toimintaan ja 

halu kokeilla erilaisia keinoja parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Tuloksia keräämällä 

sekä seuraamalla ja henkilökuntaa opastamalla päästään jo hyviin tuloksiin. Kauppojen 

tulisi paneutua koko prosessin tarkasteluun ja etsiä ratkaisuja joka tasolta. 

 

Lainsäädännön muutoksilla pystyttäisiin paremmilla edellytyksillä vähentämään ruoka-

hävikkiä, sillä tällä hetkellä osissa tuotteista on tarkat säännökset niiden käytölle myy-

mättä jäämisen jälkeen. Kauppojen hävikin vähentäminen on tärkeä tavoite kaupoille ja 

asiassa ollaan kehitytty hyvin hyvän menekinhallinnan, sähköisten ennuste- ja tilausjär-

jestelmien, tehokkaan logistiikan, vapautuneiden aukioloaikojen sekä ammattitaitoisen 

henkilökunnan ansiosta. Kaikki nämä asiat tukevat toisiaan ja hävikkiä on saatu hillittyä. 

Tärkeintä on saada kuitenkin parannettua ruoan tilausten optimointia, jotta hävikkiä ei 

jäisi. Kauppa voi myös myydä tuotteita alennetuilla hinnoilla niiden parasta ennen -päi-

väyksen tai viimeisen käyttöajankohdan lähestyessä tai luovuttaa elintarvikkeita hyvän-

tekeväisyyteen.  Hävikkiä jäädessä tulisi niitä jakaa lainsäädännön puitteissa hyödyllisiin 
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tarkoituksiin, kuten vähävaraisille jätteisiin heittämisen sijaan. (Päivittäistavarakauppa ry 

2016.) 

 

Parhaiten hävikkiä pystytään pienentämään tutkimalla hävikin syitä joka osa-alueelta. 

Hyllyjen pitämien jatkuvasti täynnä saa monet asiakkaat kaivamaan aina kaikkein tuo-

reimman version haluamastaan elintarvikkeesta. Asiakkaita tulisikin valistaa ruokahävi-

kin vähentämisestä ja heille tulisi markkinoida hävikin vähentämiskeinoja. Kauppa voi 

käyttää markkinointitoimenpiteitä myös sosiaalisen median kautta ja näin ollen markki-

noida esimerkiksi vanhenemassa olevia tuotteita tarjousten kautta. Hyvänä keinona on 

laittaa vanhenemassa olevia tuotteita kaupassa tiettyihin pisteisiin, josta kuluttajien on ne 

helppo löytää ja poimia mukaansa. 

 

Kauppojen hävikkiä voi olla toisaalta vaikeaa merkittävästi pienentää, koska kauppa ha-

luaa tarjota kuluttajille kattavaa palvelua koko aukioloajan ja esimerkiksi mahdollisim-

man tuoreita ja hyvännäköisiä kasviksia. Aukioloaikojen vapautuminen kaupoille on kui-

tenkin osaltaan pienentänyt viikonlopuista ja juhlapyhistä johtuvaa hävikkiä, koska me-

nekki on tasaantunut ja kysyntäpiikit ovat pienentyneet. (Päivittäistavarakauppa ry 2016.) 

 

Jos elintarvikkeita ei saada myytyä kuluttajille kassan kautta, niin vaihtoehtoisesti niitä 

voidaan lahjoittaa hyväntekeväisyyteen, sekä käyttää hyödyksi teollisten prosessien 

raaka-aineena, kuten liikenteen biopolttoaineeksi ja biokaasun tuotantoon. Viimeisenä 

vaihtoehtona on niiden mahdollisimman ympäristöystävällinen käsittely biojätteen eril-

liskäsittelyssä. (Ruokatieto Yhdistys ry 2014.) Eduskunnassa on ollut myös keskustelua 

kauppojen hävikkiruoan jakeluvelvoitteesta ruoka-apuun (Etelä-Saimaa 2016). Tällöin 

varmistuttaisiin siitä, että vielä syömäkelpoisia ruokia ei päätyisi tarkoituksella kaupoista 

hävikkiin. 

 

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan ei ole sallittua käyttää kaksoismerkintää sa-

man tuotteen pakkauksessa. Pakatuille elintarvikkeille tulee siis asettaa joko vähimmäis-

säilyvyysaika eli parasta ennen tai viimeinen käyttöajankohta. (Ruokatieto Yhdistys 
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2014.) Kun tuotteisiin pystyttäisiin laittamaan molemmat merkinnät, eivät kuluttajat so-

kaistuisi parasta ennen merkintöjen ylittymisistä ja uskaltaisivat käyttää tuotteita vielä 

päiväyksen jälkeenkin. Parasta ennen merkinnästä voitaisiin kokeilla myös luopua tietty-

jen tuotteiden kohdalla, jotka eivät sitä välttämättä tarvitse. Näin ollen täysin käyttökel-

poisia, mutta myymättä jääneitä tuotteita ei päätyisi hävikkiin. 

 

3.2 Ravintolat 

 

Edellytyksenä ruokahävikin vähentämiselle ravintoloissa on hävikin määrän tarkkailu 

koko raaka-aineketjussa aina hankinnasta lautastähteisiin.  Henkilökunnan tulee olla si-

toutunut ja motivoitunut oikeanlaisiin työtapoihin. Ravintoloilla tulee olla tavoitteet joi-

hin ne pyrkivät pääsemään. Tavoitteisiin pääsemistä tulee seurata ja tuloksista pitää kir-

jaa. Asiakkaiden kuuleminen ja osallistaminen ruokahävikin vähentämiseen on tärkeä osa 

tuloksien saamiseksi. (Norden 2012.) 

 

Ravintoloille ruokahävikin minimoiminen on ollut tavallista jo pitkään. Optimoimalla 

hankinnan, säilytyksen ja valmistuksen työvaiheita raaka-aineista on pyritty saamaan suu-

rin mahdollinen hyöty irti. Tutkimukset ja hankkeet ovat kuitenkin osoittaneet, että edel-

leen on paljon varaa parantaa. (Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry 2016.) 

 

Ravintoloissa ruokahävikin syntymiseen vaikuttaa tarjontatapa. Jos ruoka otetaan esimer-

kiksi linjastosta, on tällöin suurin ruokahävikin syy tarjoiluhävikki. Tämä johtuu oikean 

ruokamäärän ennustamisen vaikeudesta sekä lainsäädännöstä. Lainsäädäntö asettaa pal-

jon rajoja, jottei pilaantunutta ruokaa tarjottaisi missään. Tämä koskee esimerkiksi läm-

pöhauteissa olevien ruokien säilyttämistä ja uudelleenkäyttöä. (Silvennoinen et al. 2012.) 

 

Samat toimenpiteet eivät ole monistettavissa kaikkiin ravintoloihin, vaan jokaisen on löy-

dettävä omaan toimintamalliinsa, henkilökunnalleen, tiloihinsa ja viime kädessä asiakas-

kunnalleen sopivimmat toimet. Lounasbuffetissa esillepanoastioiden pienentäminen voi 

toimia hyvänä keinona, kun taas à la carte -ravintolassa tehokkaampia saattavat olla val-

mistusvaiheeseen liittyvät niksit. (Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry 2016.) Ruokaloista, 
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joista saa itse hakea ruokaa, kannattaa tarjoiluajan lähestyessä loppuaan vaihtaa ruokaa 

pienempiin astioihin. Näin saadaan jäljelle jäävää ruokaa vähennettyä, mutta tarjoilun 

määrä ei kuitenkaan vähene. 

 

Ruoka-annoksista ei kannata tehdä liian suuria, jotta ihmiset jaksavat syödä kaiken. Asi-

akkaita miellyttävä keino on myös tarjota mahdollisuutta ottaa lautaselle jäljelle jäänyt 

ruoka mukaansa. Ylimääräiset valmiit ruoat tulisi pakastaa tai tyhjiöpakata saman tien, 

jotta niitä voi käyttää myöhemmin uudelleen. Valmista ylijäänyttä ruokaa pystytään myy-

mään nykyään myös kuluttajille päivän päätteeksi huokeampaan hintaan uusien palvelu-

jen kautta. Kuluttajien näkökulmasta tärkeintä ravintoloille on markkinoida niiden palve-

luja suoraan kuluttajille, jotta niistä saataisiin täysi hyöty irti. 

 

Nykyinen lainsäädäntömme tiukkoine vaatimuksineen elintarvikkeiden allergeenimer-

kinnöistä, kuluttajille annettavista tiedoista ja ennen kaikkea elintarvikehygieniasta sekä 

elintarvikkeiden käsittelystä ja säilyttämisestä vaikeuttaa uudenlaisten toimintatapojen 

hyödyntämistä ruokahävikin vähennyksessä (Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry 2016). 

 

Ravintolan kannattaa tutustua omaan asiakaskuntaansa mahdollisimman hyvin ja olla ak-

tiivisessa vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Ruokalistat kannattaa suunnitella niin, 

että annokset ovat asiakkaille maistuvia ja sopivankokoisia. Raaka-aineiden oikeanlainen 

säilytys on tärkeä osa ravintoloiden toimintaa, sillä raaka-aineet pilaantuvat herkästi. 

Keittiöiden siisteyteen tulisi myös panostaa, jolloin vältytään ruoka-aineiden sekaantu-

misilta ja näin ollen turhalta hävikiltä. Oikeanlaiseen menekkiin varautuminen on tärkeää, 

jotta varastoissa ei olisi liikaa ruokatarvikkeita. 

 

Tähteiden ja pilalle menneiden annosten hyötykäyttöön tulisi panostaa ravintoloissa, jotta 

niiden määrää saadaan pienenemään. Varsinkin pilalle menneet annokset menevät 

yleensä suoraan biojätteisiin, vaikka ruoka olisi käytännössä täysin syötävää. Uutena il-

miönä on markkinoille tullut hävikkiruokaravintoloita, joissa ruoat tehdään täysin ravin-

toloiden sekä kauppojen hävikkituotteista. Tällaiset ideat tarjoavat ravintola-alalle hyvää 

uutta kehitystä. 
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3.3 Kotitaloudet 

 

Ruokahävikin vähentäminen vaatii ihmisiltä paljon pieniä päivittäisiä tekoja. Lasten ja 

nuorten tietoisuutta ja oikeanlaisia toimintamalleja opetetaan Suomessa onneksi jo pie-

nestä pitäen kouluissa. Myös kotitalouksissa tulisi tähän pyrkiä, sillä vastuullisella kas-

vattamisella autetaan nuorisoa myöhemmässä vaiheessa ajattelemaan viisaammin ja eko-

logisemmin. Hävikin vähentämiseen tarvitaan kaikkien henkilöiden panosta ja omaa vas-

tuullisuutta. 

 

Kotitalouksissa voitaisiin alkaa seurata biojätteen määrä sekä sen sisältöä. Talouskohtai-

sesti pystyttäisiin näin miettimään helppoja vähentämisen edellytyksiä. Useimmiten ruo-

kahävikin syynä ovat ruokatottumukset ja perheiden eri henkilöiden ruokamieltymykset. 

Helppoja ratkaisuja kuitenkin löytyy kotien ongelmiin; ei esimerkiksi tehdä uutta ruokaa 

ennen kuin vanhat on syöty ja tähteitä jäädessä niitä hyödynnetään seuraavia ruokia teh-

dessä. Ruokakaappeja ei kannata ostaa täyteen, sillä kaikkea ei kuitenkaan pystytä käyt-

tämään kerralla. 

 

Kotitalouksissa ruokaa syödään paljon ja usein, jolloin kaapit ovat yleensä täynnä erilaisia 

elintarvikkeita ja tuoretuotteita. Hyvä lähtökohta kotitalouksien ruokahävikin vähentämi-

seen on järjestää ruokaa sisältävät kaapit niin, että ensiksi vanhenevat tuotteet olisivat 

aina edessä. Näin ruoat tulisi käytettyä vanhimmasta alkaen ja uutta tulisi ostettua aina 

tarpeen tullen tilalle. Kotona tuotteiden käyttöikään voidaan vaikuttaa myös säilyttämällä 

kutakin tuotetta sille sopivassa säilytyslämpötilassa. (Päivittäistavarakauppa ry 2016.) 

 

Ruokaa ja elintarvikkeita tulisi opetella myös pakastamaan, jotta niitä voisi käyttää myö-

hempänä ajankohtana. Isoja leipäpusseja voi helposti jakaa pienempiin pusseihin ja pa-

kastaa. Sen jälkeen niitä on helpompi käyttää todellisen tarpeen mukaan. Kaupoissa on 

usein tarjolla pakettitarjouksia, josta saa ostettua normaalia halvempaan hintaan isomman 

erän samaa tuotetta. Tarjouksissa olevia monen paketin eriä ei kannattaisi kuitenkaan aina 
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ostaa, sillä jos kulutus on vähäistä saattaa osa päätyä pilaantumisen takia roskikseen. Os-

tos- sekä ruokalistojen suunnittelu viikoittain on tärkeää, jotta kaupasta ei tulisi kannettua 

tarpeettomia tuotteita ja jotta edelliset ruoat tulisivat syödyksi. 

 

4 VAIHTOEHTOISTEN RUOKAHÄVIKIN VÄHENTÄMISKEI-

NOJEN VERTAILU 

 

Uusia ruokahävikin vähentämiskeinoja on ilmaantunut markkinoille. Tässä luvussa sel-

vitetään sekä uusien että vanhojen keinojen hyödyntämiä mahdollisuuksia eri puolilla 

Suomea. Lisäksi luvussa esitellään, miten erilaisia ratkaisuja voitaisiin hyödyntää Suo-

messa. Taulukossa 2 on esitelty luvussa käsiteltävät palvelut ja vertailtu niitä. 

 

Taulukko 2. Ruokahävikkipalvelujen vertailu 

 

 

4.1 Kotitaloudet 

 

4.1.1 Ruoanjakopiiri 

 

Palvelu Palvelun tyyppi Levitettävyys Palvelun tavoite Hinnoittelu

ResQ Sovellus
Ravintolat ja 

kahvilat

Ylijääneiden ruokien 

myynti

Normaalia 

halvempi

Lunchie Sovellus
Ravintolat ja 

kahvilat

Ylijääneiden ruokien 

myynti

Normaalia 

halvempi

Kouluruokakokeilu Kouluruokalat
Koulut ja 

vanhainkodit

Yli jääneiden 

ruokien myynti

Ei voittoa 

tavoitteleva

Hävikkiruokaravintola
Ravintola (pop-

up)
Suuret kaupungit

Ruuan valmistus 

päiväystuotteista
Ravintolahinnat

Hävikkimestari sovellus Sovellus
Kaikkiin 

ravintoloihin

Vähentää hävikin 

määrää
-

Hinnanalennukset 

päiväystuotteille
Alennus

Kaikkiin 

kauppoihin

Vähentää hävikin 

määrää

Alennusprosenttien 

mukaan

Toimitusketjujen 

hallintaohjelma
Ohjelma Kauppoihin

Vähentää hävikin 

määrää
-

Ruuanjakopiiri Käyttäjälähtöinen Asukasyhteisöt
Vanhetuvien 

tuotteiden jakaminen
Ilmaista

Hävikkiviikko Mainonta Moniin kohteisiin
Lisätä tietoisuutta 

ruokahävikistä
-
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Ruokapiirit ovat toimiva tapa jakaa ylimääräisiä ruokia muiden kesken. Piirit toimivat 

kuluttajalähtöisesti ja niiden toimintaa valvoo sitä käyttävät ihmiset. Ruokapiirissä käyt-

täjät jakavat ylimääräisiä tai vanhenemassa oleviaan elintarvikkeita sekä ruokia muiden 

piirissä olevien ihmisten kesken. (Motiva 2012.) 

 

Ruokapiiri toimii niin, että kerrostalossa on esimerkiksi komero, johon kaikki asukkaat 

saavat viedä ylimääräisiä tai vanhenemassa olevia elintarvikkeita ja tuotteita. Asukkaat 

voivat ottaa muiden jättämiä tuotteita komerosta omaan käyttöönsä. Käytäntöä voitaisiin 

hyödyntää melkein missä vain, jos ihmisiä saadaan tarpeeksi mukaan toimintaan. Esimer-

kiksi kerrostaloissa, lähiöissä ja pienissä kylissä piirit toimisivat hyvin. Muissa paikoissa 

kuin kerrostaloissa komeron tilalle pitää keksiä muita ratkaisuja, ja hyvänä vaihtoehtona 

olisi esimerkiksi sosiaalisenmedian hyödyntäminen virtuaalisena markkinapaikkana. 

 

Kerrostaloissa toiminnan rajoitteena on ruokakomeron tuotteiden säilytyksestä vastaami-

nen. Tuotteiden kylmäketju saattaa katketa tai ne voivat pilaantua muista syistä. Toiminta 

olisi myös nimetöntä ja riskit ruokien syötävyydestä voisivat olla suuria. Sosiaalista me-

diaa hyödynnettäessä ihmiset tietäisivät mistä ruoat on saatu, ja lisäksi haitat säilytyksen 

ja tilojen hoitamisesta poistuisivat.  

 

Ruokapiirejä voitaisiin perustaa joka puolelle Suomea. Perustamiseen ei tarvita kuin yksi 

aktiivinen ihminen ja hiukan mainostusta ja asukkaiden aktiivisuutta, jotta piiri alkaisi 

pyöriä. Toimiakseen järjestelmä tarvitsisi arviolta yli 10 henkilöä. Piireissä pystyttäisiin 

hyödyntämään helposti toisten ylimääräiseksi jääneitä ruokatuotteita, kuten oman pihan 

omenasatoa kesäisin. 

 

4.1.2 Hävikkiviikko 

 

Hävikkiviikko on kuluttajaliiton kerran vuodessa valtakunnallisesti järjestämä tapah-

tuma. Sen tarkoituksena on kannustaa kaikkia ruokaketjun osia ruokahävikin vähentämi-

seen ja ruoan arvostuksen lisäämisen. Viikon aikana järjestetään paljon tapahtumia liit-

tyen ruokahävikin ongelmiin ja tietoisuuden kasvattamiseen. Tapahtuma haluaa herättää 
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huomiota ruokahävikistä ja se on saanutkin viime vuosina paljon huomiota mediassa, 

sekä yhteistyökumppaneita. Hävikkiviikkoon osallistuvien tahojen tarkoituksena on nos-

taa ruokahävikkiä esille omilla kanavillaan ja kannustaa ihmisiä kiinnittämään huomiota 

omiin toimintatapoihin. Hävikkiviikkoon voivat osallistua kaikki yritykset, järjestöt ja 

ihmiset. (Kuluttajaliitto 2016.) 

 

Tapahtuma tuo hyvää kuluttajavalistusta kuluttajille kerran vuodessa. Tämänkaltaista tie-

toisuuden lisäystä tarvittaisiin enemmänkin, jotta ihmiset tajuaisivat ruokahävikistä ai-

heutuvat ongelmat. Esimerkiksi kouluissa ja työpaikoilla voitaisiin samanlaisia tempauk-

sia järjestää vuosittain. 

 

4.2 Ravintolat 

 

4.2.1 Sovellukset ylijäämäruoan myyntiin 

 

ResQ ja Lunchie ovat molemmat samankaltaisia ravintoloille ja kahviloille suunnattuja 

sähköisiä palveluja, joita ravintolat voivat hyödyntää ylijäämäruoan myymisessä kulutta-

jille. Sovelluksen avulla voi ostaa mukana olevista ravintoloista ylijäänyttä lounasruokaa 

edullisina take away -annoksina ja samalla torjua ruokahävikkiä. Palvelut tarjoavat siis 

ravintoloille kanavan saattaa muuten hävikiksi päätyvä ruoka kuluttajien saataville. An-

nosten hinta vaihtelee noin kolmesta kuuteen euroon ja ne ovat täten normaalihintoja hal-

vempia. (Lunchie 2016.) Sovellusten avulla ravintoloiden ei tarvitse heittää niin paljon 

ylijääneitä ruokia pois ja ravintolat saavat samalla rahallista hyötyä tuotteistaan. Kulutta-

jat hyötyvät, kun eivät joudu maksamaan annoksistaan normaalia hintaa ja he pystyvät 

hakemaan ostamansa annokset joustavasti ravintolasta mukaansa. 

 

Molemmat palvelut on lanseerattu vuoden 2016 alussa ja ovat levinneet sen jälkeen eri 

puolille Suomea. ResQ:ssa on mukana Suomessa jo yli 200 ravintolaa ja lisäystä on odo-

tettavissa. ResQ on myös levittäytynyt jo muihinkin maihin kuten Viroon, Ruotsiin sekä 

Hollantiin (Kouvolan Sanomat 2016). Palvelut toimivat sekä nettisivujen että kännykkään 
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ladattavien sovellusten kautta. Jotta palvelut toimisivat kunnolla eri paikoissa, tarvittai-

siin mukaan noin 3–4 ravintolaa, sekä vähintään tuhat ylijäämäruoan ostamisesta kiin-

nostunutta asiakasta (Etelä-Saimaa 2016). Palvelua ei siis pystytä viemään pieniin kun-

tiin, vaan se toimii parhaiten keskikokoisissa ja isoissa kaupungeissa. 

 

ResQ -palvelun antamien tietojen mukaan se on saanut pelastettua jo yli 80 000 ruoka-

annosta yli 200 ravintolasta noin 10 kuukaudessa vuoden 2016 aikana. Määrällisesti se 

vastaa yli 25000 kg ruokaa ja 3 miljoonaa ajetun kilometrin hiilidioksidipäästöjä. Palve-

lun tavoitteena on poistaa ravintoloista syntyvä tarjoiluhävikki Euroopasta vuoteen 2030 

mennessä. (ResQ Club 2016.) Palvelun tavoitteet ovat korkealla ja työmäärä on suuri, jos 

tässä halutaan onnistua. Huomioitavaa on myös, että palveluista saattaa tulla ravintoloille 

myös yksi uusi markkinoinnin keino ja hävikkiruoan myynti olisikin normaalia myyntiä. 

Molemmat palvelut ovat hyvä lisämahdollisuus sekä kuluttajille että ravintoloille osallis-

tua ruokahävikin pienentämiseen. 

 

4.2.2 Kouluruokakokeilu 

 

Kouluruokakokeilussa on tarkoituksena myydä koulujen ylijäänyttä ruokaa lähialueen 

asukkaille omakustennehintaan. Koulujen ruokamäärien arviointi on erittäin vaikeaa ja 

välillä ruokaa saattaa jäädä paljonkin yli. Myymällä ylijäänyttä ruokaa omakustannehin-

taan pystytään hävikin määrää vähentämään. 

 

Kouluruokakokeilua on testattu muun muassa Jyväskylässä, jossa kokeilu todettiin on-

nistuneeksi ja sitä jatkettiin kokeilun jälkeenkin. Jyväskylässä kokeilun toteuttaja laski, 

että jos kokeilua laajennettaisiin kaikkiin Jyväskylän kaupungin palvelutaloihin ja kou-

luihin, ruokahävikki pienenisi vuodessa vähintään 50 000 aterialla. (Sitra 2013.) 

 

Palvelu sopii koulun lähialueella asuville ihmisille satunnaiseksi ruokailumahdollisuu-

deksi. Eniten palvelusta hyötyisivät vanhukset sekä työttömät. Ylijäävän ru0an määrä 

vaihtelee paljon ja toisinaan sitä ei saata olla yhtään. Kouluissa ruokaa tarjoillaan yleensä 
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päiväsaikaan koululaisille, jonka jälkeen muut voisivat tulla syömään sitä. Ruoan saata-

vuudesta voitaisiin tiedottaa sosiaalisen median kanavilla tai liikennevalo systeemillä 

koulun alueella. Palvelua voitaisiin viedä kaikkiin kouluihin, joissa ruokaa tarjoillaan, 

huolehtien kuitenkin siitä, että lähialueen ravintoloiden menekki ei pienene. (Sitra 2013.) 

 

4.2.3 Hävikkiruokaravintola 

 

Suomen ensimmäinen hävikkiruokaravintola avattiin vuonna 2016 Helsingissä. Ravinto-

lan toiminta kamppailee ilmastonmuutosta ja ruokahävikkiä vastaan. Noin 90 % ravinto-

lan tarjoamasta ruoasta tehdään kauppojen ylijäämästä ja tuotteista, jotka ovat vaarassa 

joutua hukkaan, kuten kuluttajille kelpaamattomista porkkanoista, liian käyristä kurkuista 

ja muista kelpaamattomista kasviksista, sekä raaka-aineista jotka ovat jäämässä ravinto-

ketjun ulkopuolelle. (Kohvakka Johanna 2016.) 

 

Ravintola saa raaka-aineensa eli hävikkiruokansa lahjoituksina sekä ostamalla yhteistyö-

kumppaneidensa päiväystuotteita. Kaikki raaka-aineet ovat vielä kuitenkin käyttökelpoi-

sia ja pilaantumattomia. Ruokalistan tuotteet vaihtelevat raaka-aineiden saatavuuden mu-

kaan. (Kohvakka Johanna 2016.) 

 

Hävikkiruokaravintoloita pystyttäisiin perustamaan myös muihin suurin kaupunkeihin 

Suomessa. Toiminta saattaisi kuitenkin olla satunnaista ja esimerkiksi pop up tyyliseksi 

ravintolavaihtoehdoksi hävikkiruokaravintolat sopisivat hyvin. 

 

4.2.4 Hävikkimestari sovellus 

 

Hävikkimestari sovellus on Lassila & Tikanojan kehittämä sovellus ravintoloille ruoka-

hävikin minimoimiseksi. Sovelluksen tarkoituksena on visualisoida hukkaan heitettävän 

ruoan määrä näkyväksi. Lisäksi sovellus auttaa selvittämään syitä ruokahävikin taustalla. 

Toiminta perustuu työntekijöiden sovellukseen kirjaamiin määriin, mitä he heittävät pois 

ja miksi. (Lassila & Tikanoja 2016.) 
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Sovellusta on kokeiltu pilottiravintoloissa ja tulokset ovat olleet hyviä. Puolen vuoden 

aikana ruokahävikin määrää saatiin alenemaan jopa 45 %. Sovellus ei itsessään kuiten-

kaan ratkaise mitään ongelmia, vaan se havainnollistaa ja sen pyrkimyksenä on saada 

sovelluksen käyttöönottavat ravintolatyöntekijät kokoontumaan viikoittain tarkastele-

maan tuloksia ja ideoimaan keinoja hävikin vähentämiseksi. (Lassila & Tikanoja 2016.) 

Ravintoloiden kannattaa kuitenkin ottaa sovellus käyttöönsä ja kokeilla sillä saatavissa 

olevia tuloksia. 

 

4.3 Kaupat 

 

4.3.1 Hinnanalennukset päiväystuotteille 

 

Kaupassa on usein näkyvillä punalappuisia tuotteita, joissa lukee tietty alennusprosentti. 

Tuotteiden parasta ennen –päiväys tai viimeinen käyttöpäivä on todennäköisesti tässä ta-

pauksessa lähestymässä ja kauppiaalla on tarve päästä tuotteista eroon. Alennuslappujen 

laittaminen on kauppiaalle helppo ratkaisu, mutta silti työllistävä. Alennuksista huoli-

matta kaikkia vanhaksi meneviä tuotteita ei yleensä saada myytyä asiakkaille. 

 

Jos alennuksella myytäviä vanhenevia tuotteita on tarjolla paljon, saattavat kuluttajat al-

kaa hamstrata näitä. Halvalla vanhenevien tuotteiden ostaminen näkyy yleensä kuluttajan 

arvostuksen puutteena tuotteita kohtaan. Näin ollen alennuksesta ostetut ruoat voivat suu-

rella todennäköisyydellä päätyä hävikkiin myös kotitalouksissa. 

 

Eviran mukaan tuotetta voidaan pitää myynnissä tai käyttää vielä parasta ennen - ajan-

kohdan jälkeenkin edellyttäen, ettei sen laatu ole oleellisesti heikentynyt (Ruokatieto yh-

distys 2014). Viimeisen käyttöpäivä merkinnän jälkeen tuotteita ei kuitenkaan saa enää 

myydä edes alennuksella. 

 

S-ryhmän Alepa kaupoissa on ollut käytössä hintakokeilu päiväystuotteiden osalta. Klo 

21 jälkeen kauppojen 30 % alennuksella merkityt tuotteet ovat olleet kahden viimeisen 
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aukiolotunnin ajan 60 % alennuksella. Näin saadaan päiväystuotteiden kysyntää kasva-

tettua entisestään ja myöskin kuluttajia liikkeelle illan viimeisille tunneille. Kokeilu on 

osoittautunut toimivaksi ja kokemukset ovat olleet positiivisia S-ryhmälle. (S-ryhmä 

2015.) Myöskin hedelmien ja vihanneksien kohdalla on kokeiltu vähentää niiden hävikkiä 

myymällä huonoimpia ja vanhettumassa olevia yksilöitä laatikkoerinä minimaaliseen 

hintaan. Tämänkaltaisia kokeiluja voitaisiin levittää helposti muihinkin kauppoihin ja 

näin ollen vähentää päiväystuotteiden ja tuoretuotteiden hävikkiä. 

 

4.3.2 Toimitusketjujen hallintaohjelma 

 

Suomalaisen kasvuyrityksen tekemä tietokoneohjelmisto ennustaa mahdollisimman tar-

kasti, mitä ruokaa minäkin päivänä ostetaan. Ohjelmisto ennustaa siis sitä käyttävän kau-

pan tuotteiden kysyntää. Tarjonnan ja kysynnän kohdatessa hävikin määrä myös piene-

nee. Myös kotitalouksien ruokahävikin määrä voi pienentyä, sillä jos ohjelmistoa käyte-

tään sekä kaupassa että tukussa, voivat kauppojen tuotteet olla 1–2 päivää normaalia tuo-

reempia. (Yle 2016.) 

 

Ohjelmistoa on testattu Stockmannilla, jossa ohjelmiston kehittäjän Relexin mukaan ruo-

kahävikin määrä väheni 40 %:lla. Kaikkiin tuotteisiin, kuten kalatiskin kaloihin, ennus-

taminen ei kuitenkaan sovi, sillä tarjonta vaihtelee olosuhteiden mukaan. Ohjelmisto on 

kuitenkin hyvä tekninen lisäapu kaupoille ennustamaan menekin määrää. (Yle 2016.) 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työssä suoritetun kirjallisuusselvityksen perusteella ruokahävikkiä pystyttäisiin merkit-

tävästi vähentämään jokaisella tutkitulla osa-alueella erilaisilla uusilla toimintamalleilla. 

Uusia ratkaisuja kehitetään koko ajan ruokahävikin vähentämiseksi. Niitä sekä aiemmin 

keksittyjä keinoja tulee hyödyntää parhailla mahdollisilla tavoilla eri aloilla, jotta ruoka-

hävikin vähentämisessä päästään parhaimpaan mahdolliseen tulokseen. Tietoisuuden li-

sääminen ruokahävikin vaikutuksista ihmisille on kuitenkin tärkein asia, jota pitäisi tehdä 

erilaisten kampanjoiden ja koulutuksen kautta, jotta saadaan parhaita tuloksia aikaiseksi. 
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Varsinkin ravintola-alalle on kehitelty paljon uusia teknologian tarjoamia mahdollisuuk-

sia ruokahävikin välttämiseksi. ResQ ja Lunchie ovat innovatiivisimmat esimerkit näistä. 

Näitäkään sovelluksia ei kutenkaan voida hyödyntää joka puolella Suomea ja erilaisia 

toimintamalleja tarvittaisiin kattamaan myös katveeseen jäävät alueet. Hävikkiruokara-

vintola on uudenlainen konsepti, joka vapisuttaa vanhoja toimintamalleja ja on rohkeasti 

erilainen ruokahävikin vähennyksen toimintamalli. 

 

Kotitalouksissa ruokahävikin pienentämiseksi tulisi keskittyä ihmisten asenteiden muut-

tamiseen. Suurin osa ihmisistä on tietämättömiä ruokahävikin vaikutuksista ja sen vähen-

tämisen seurauksista. Hyvinä keinoina tähän voidaan vaikuttaa kouluissa ja erilaisten 

kampanjoiden kuten hävikkiruokaviikon avulla. Kotitalouksissakin pystyttäisiin hyödyn-

tämään tarpeettoman ja vanhentuvan ruoan jakamista esimerkiksi ruoanjakopiirien muo-

dossa. Nämä ovat kuitenkin käyttäjälähtöisiä tapoja vähentää ruokahävikkiä. Ruoanja-

kopiirin toimintamallia pystyttäisiin helposti levittämään pienempiinkin asukasyhteisöi-

hin. 

 

Kauppojen ruokahävikin vastainen toiminta on vielä murroksessa ja lakimuutoksia on 

odotettavissa mahdollistamaan kauppojen hävikin vähentäminen. Kaupat ovat jo itse ak-

tiivisesti kehittäneet omia toimintatapoja ruokahävikin vähentämiseksi monilla toimitus-

ketjun portaillaan. Kaupoillekin on kehitelty uusia toimintamalleja, kuten suomalainen 

toimitusketjujen hallintaohjelma ja erilaisia kokeiluja päiväystuotteiden suhteen, joista on 

saatu onnistuneita tuloksia ruokahävikin pienentämiseksi. 

 

Ruokahävikin torjumisesta on odotettavasti tulossa seuraava muoti-ilmiö, joka toivotta-

vasti ei kuitenkaan olisi vain nopeasti ohimenevä. Ihmisten ekologisen toiminnan sekä 

vaurauden kasvaessa suunta voi kuitenkin olla mikä vain, mikä eniten tukee ihmisten hy-

vinvointia. Valtio pystyy vaikuttamaan omalla lainsäädännöllään ja normeillaan ruoka-

hävikki-ilmiön laajuuteen ja näin ollen myös muovaamaan kehityksen suuntaa. Jotain 

muutoksia on kuitenkin tehtävä pian, sillä maapallon kantokyky ei pysty vastaamaan li-

sääntyvään ihmismäärään. 
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6 YHTEENVETO 

 

Ruokahävikki tulee olemaan suuri ongelma tulevaisuudessa, ellei siihen aleta kiinnittää 

enemmän huomiota varhaisessa vaiheessa. Kulutuksen kasvaessa nopeasti, kestävästi 

hyödynnettävissä olevat resurssit eivät pysty enää seuraamaan kulutusta. Turhaan tuotetut 

päästöt ja kulutetut resurssit vievät voimavarojamme pois jälkipolviltamme. Arvosta-

malla ruokaamme enemmän tajuaisimme sen arvokkuuden elämässämme. Heittämällä 

ruokaa pois vaikeutamme sekä omaa, että maailmassa nälässä olevien elämää. 

 

Työn tavoitteena oli tarkastella ruokahävikin vähentämisen edellytyksiä erilaisissa koh-

teissa Suomessa. Työ rajautui kotitalouksien ja yritysten, kuten ravintoloiden ja kauppo-

jen, hävikin vähentämisen tutkimiseen. Työssä pyrittiin löytämään joka puolella Suomea 

toimivia menetelmiä ruokahävikin vähentämiseksi tutkimalla vaihtoehtoisia, sekä uusia 

että jo olemassa olevia ruokahävikin vähentämispalveluja. 

 

Työn alussa annetaan taustatietoa ruokahävikin nykytilasta Suomessa ja sen määristä tut-

kittavissa kohteissa. Eniten ruokahävikkiä Suomessa tuottavat kotitaloudet (35 %), jonka 

jälkeen tulevat ravintolat (20 %) ja kaupat (18 %). Kaikki vaikuttavat kuitenkin toisiinsa 

ja ruokahävikin vähentyessä esimerkiksi kaupoissa vaikuttaa se myös positiivisesti koti-

talouksien ja ravintoloiden hävikin määrään. 

 

Ravintoloilla, kaupoilla ja kotitalouksilla on edellytyksiä vähentää niiden ruokahävikkiä 

huomattavia määriä. Kauppojen ja ravintoloiden ruokahävikki rakentuu monesta eri 

osasta, joista jokaiseen tulisi vaikuttaa, kun taas kotitalouksissa ruokahävikin vähentämi-

nen vaatii paljon pieniä päivittäisiä tekoja ihmisiltä. Sitoutumalla hävikin vähentämiseen 

pystytään saamaan tuloksia jokaisessa paikassa. 

 

Uusia teknologian mahdollistamia palveluita on tullut markkinoille ja niiden hyödyntä-

mistä pitäisi edelleen lisätä. Yksi esimerkki uudenlaisesta toimintamallista on voimak-

kaasti laajentunut ResQ, jonka toiminta-ajatuksena on myydä ravintoloilta ylijääneitä 
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ruokia kuluttajille normaalia halvempaan hintaan sille kehitetyn sovelluksen kautta. So-

vellus on auttanut ravintoloita vähentämään niiden hävikkiä huomattavia määriä. Erilaisia 

kokeiluja on myös tehty ja niistä on saatu hyviä tuloksia. Esimerkiksi päiväystuotteiden 

hinnanalennusten nosto kaupoissa illan viimeisiksi tunneiksi on vähentänyt hävikkiin me-

nevien tuotteiden määrää. Mukana olevat yritykset ja kuluttajat hyötyvät vastaavanlaisista 

kokeiluista yleensä sekä taloudellisesti että ekologisesti. 
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