Kasvishävikki voimavaraksi
naapurustoon
-toimintamalli koulujen
hävikkiruokaongelman
ratkaisuun
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Oppilaat saavat
tietoa hävikkiruuan
ilmastovaikutuksista.

Jakelupaikassa
hävikkiruoka tarjoillaan
alueen asukkaille.

Hävikkiruoka kuljetetaan
keittiöltä jakelupaikkaan
hiilineutraalisti.
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Ruuan kulutuksen hiilijalanjälki
Suomessa
Tässä Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon -toimintamallissa on kerrottu,
millaisia ratkaisuja kouluhävikkiongelmaan on järjestön näkökulmasta
mahdollistaa löytää. Mallia voivat soveltaa erilaiset organisaatiot omaan
toimintaansa.
Sen tavoite on kuvata, miten ruokapalveluiden voidaan saada mahdollisimman
lähelle nollaa. Tavoite on sekä pienentää koulussa syntyvän biojätteen määrää
että saada ylijäämä ruoka siitä hyötyvien tahojen käyttöön.
Mallin lähtökohta on alueellisuudessa: Siinä että sosiaaliset ja ekologiset
haasteet näkyvät ja niihin voidaan etsiä ratkaisuja ihmisten arjessa. Ne
näkyvät siis kouluissa, työpaikoilla, kodeissa ja naapurustoissa, eli paikoissa,
joissa ihmiset ja arvot kohtaavat ja kulutuspäätökset tehdään.
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Ekologinen kestävyys edellyttää sitä, että kaupunginosat ovat sosiaalisesti
kestäviä, oikeudenmukaisia paikkoja, joissa ehkäistään segregaatiota ja
osallistumisen edellytykset turvataan.
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Suomalaisten hiilijalanjälki
Suomalaisen hiilijalanjäljestä noin viidennes tulee ruuan kulutuksesta1,
joten ruokailutottumusten muuttaminen ilmastokestävään suuntaan
pienentää hiilijalanjälkeä merkittävästi. Kotitaloudet voivat ehkäistä hävikkiä
kulutustottumuksia muuttamalla. Omaan ruokavalioon voi olla myös helpompi
vaikuttaa esimerkiksi taloudellisesti, kuin esimerkiksi omaan asumismuotoon.
Ruokailutottumusten muuttaminen ilmastokestävään suuntaan voi olla
esimerkiksi seuraavia tekoja:
●

Kasvisperäisen ruuan tai kalaruuan lisääminen ruokavalioon

●

Hävikkiruuan syntymisen välttäminen omassa kotitaloudessa

●

Ravitsemuspalveluiden ja kauppojen hävikkiruuan syöminen
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Tiesitkö koulujen ruokahävikistä näitä?
Melkein 20% valmistetusta kouluruuasta päätyy hävikiksi. Suurin osa koulujen
hävikistä on tarjoiluhävikkiä eli ruokaa, jota ei olla asetettu tarjolle tai kukaan
ei ole ottanut linjastolta. Toiseksi eniten hävikkiä päätyy koululaisten lautasilta
lautashävikkinä. 2 3 Kouluissa 6% kaikesta valmistetusta ruuasta heitetään
lautaselta roskiin.
Kouluissa pyritään ruokahävikin pienentämiseen. Hävikkiviikko antaa syksyllä
keskustelualustan koululaisten lautashävikin vähentämiseen. Koulujen hävikin
hillintään pyritään myös mm. hävikin seurantaa parantamalla ja kehittämällä
reseptiikkaa.
Ravitsemuspalvelut ja kaupat voivat ennaltaehkäistä hävikkiä ennakoimisella ja
suunnata jo syntynyttä hävikkiään edelleen jaettavaksi.
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Kasvishävikki voimavaraksi
naapurustoon -mallissa toiminta
keskittyy ravitsemuspalveluiden hävikin
hillitsemiseen ja hyödyntämiseen. Mallissa
ruuan ilmastovaikutuksista kerrotaan
ruokaa tarjoavan koulun oppilaille ja
hävikkiruokaa vastaanottaville. Toiminnan
avulla voidaan vähentää lautashävikin
määrää ja antaa ylijäämäruoka sitä
tarvitseville.
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Ilmastostrategiatyö kunnissa
Monet kunnat ovat sitoutuneet päästövähennyksiin. Hallituksen strategia
kokonaisuus Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi pyrkii
saamaan Suomen hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Hallitus pyrkii
hiilineutraaliuteen vähentämällä fossiilipäästöjä ja kasvattamalla hiilinieluja.
Hallituksen tavoitteisiin kuuluu myös ilmastoystävällinen ruokapolitiikka,
jonka avulla pyritään pienentämään ruuan hiilijalanjälkeä mm. lisäämällä
ruokapalveluissa kasvipainotteisen ruuan osuutta4 sekä puolittamalla
ruokahävikin määrä vuoteen 2030 mennessä.
Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma esittää
147 toimenpidettä, joista seuraavat koskettavat kaupungin ruokapalveluita5:
●

Kasvisruuan lisääminen kouluissa ja päiväkodeissa.

●

Ruokahävikin vähentäminen.

●

Ruuan kuljettaminen ilmastoystävällisesti.
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Mallia hyödyntämällä voidaan vastata Hiilineutraali
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitteisiin sekä
Marinin hallituksen tavoitteisiin seuraavasti:
●

Kannustetaan koululaisia ja opiskelijoita valitsemaan
koululounaaksi kasvisruokaa.

●

Lisätään tietoa ruokahävikistä.

●

Hyödynnetään hävikki, jonka muodostumista ei voida
estää, jakamalla ruoka sitä tarvitseville.

●

Kuljetetaan jaettava ylijäämäruoka päästöttömästi.
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Nuoret ja ilmastovaikuttaminen
Nuorista yli puolet kokee huomattavaa ilmastoahdistusta. Ilmastoahdistus
on yleisempää nuorilla kuin muilla ikäluokilla. Monet nuoret turhautuvat,
koska heidän mielipiteitään ei oteta vakavasti. Nuoret haluavat
kuulla yhteiskunnallisessa ilmastokeskustelussa erityisesti ratkaisuja
ilmastonmuutokseen ja nähdä ilmastotekoja. Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa
päätöksentekoon ja omiin kulutusvalintoihin ovat kuitenkin rajallisemmat kuin
aikuisilla.
Nuoret pystyvät vaikuttamaan esimerkiksi asioihin omassa koulussaan (katso
esimerkki Korso valittaa). Nuorisojärjestöt voivat myös esittää nuorten
vaatimuksia ja nuorten äänen kuuntelemista ilmastotoimien suunnittelussa
ja toteuttamisessa.6 Nuorille on myös tärkeää avata yhteiskunnallisen
päätöksenteon prosesseja, jotta he ymmärtävät eri toimijoiden näkökulmia.7 8
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Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon
-mallissa koululaiset otetaan mukaan
konkreettiseen ilmastotyöhön.
●

Oppilaiden ja nuorten osallisuus
ja vaikuttamismahdollisuudet
ympäristöasioihin lisääntyvät.

●

Oppilaat osallistuvat ja vaikuttavat
koulussaan, esimerkiksi kouluruokailun
yhteydessä.

●

Oppilaiden tietoisuus vahvistuu ruuan
hiilijalanjäljestä.

●

Voidaan etsiä ratkaisuja
hävikkiongelmaan yhdessä oppilaiden
ja henkilökunnan kanssa.
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Ruokahävikki sosiaalisen
hyvinvoinnin edistäjänä
Ruoka-apua jaetaan yhteisruokailussa tai kotiin otettavina ruokakasseina tai
annoksina laajasti Suomessa etenkin järjestökentällä. Ruoka-apu perustuu
erityisesti kaupoista ylijäävään ruokaan, lähinnä huoneenlämmössä säilyvään
ruokaan kuten leipään. Yhteisruokailut parantavat hyvinvointia, ja tutkitusti
muiden kanssa syöminen parantaa fyysistä ja henkistä terveyttä ja vahvistaa
sosiaalista hyvinvointia.
Kunnat auttavat kolmannen sektorin toimijoita jakamaan ruoka-apua ja
kehittämään ruoka-aputoimintaa Suomessa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla
Yhteinen pöytä Vantaalla ja Stadin safka Helsingissä hakevat hävikkiruokaa
kaupoista hävikkiterminaaleihinsa ja jakavat sitä mm. järjestöille.9 10
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Osallistava yhteisö -hanke lisää valtakunnallisesti Suomessa verkostoitumista
ruoka-aputoimijoiden välillä. Hanke ylläpitää ruoka-apu.fi sivustoa, jossa on
ruoka-apua tarjoavat ja yhteisruokailuita järjestävät toimijat voivat ilmoittaa
toiminnastaan.
Muualla maailmassa, kuten Euroopassa, koulujen ruokahävikkiä jaetaan
ruoka-apuna enemmän kuin Suomessa. Suomessa hävikkiä hyödynnetään
maksuttomissa ruokailuissa eri puolilla Suomea pienimuotoisesti. Katso
esimerkiksi asukastalo Ankkurissa Helsingissä sekä Joroisissa, miten
kouluhävikkiä jaetaan.
On kuitenkin huomioitava, ettei ruokahävikkiongelmaa voida ratkaista
siten, että kaikki hävikki ja ylijäämäruoka päätyy kolmannelle sektorille.
Hävikin syntymisen välttäminen on ensisijainen keino ilmastovaikutusten
pienentämiseen. Vastuu koulujen ruokahävikin muodostumisesta on
niitä tuottavilla palveluilla, ja niiden sekä kuntien tulee myös osallistua
hävikkikysymysten ratkaisuihin. Ratkaisut vaativatkin yhteistyötä yli
sektorirajojen.
14

Ruokajakotoiminnan tavoitteet ja
kohderyhmät
Toiminnassa tavoitellaan sitä, että kaikilla kuntalaisilla olisi mahdollisuus
osallistua ilmastokysymysten ratkaisemiseen omista lähtökohdistaan. Toiminnan
tavoitteena on edistää kouluruuan hiilijalanjäljen pienentämistä siten, että
ruokaa päätyisi kouluissa mahdollisimman vähän biojätteeseen ja syntyisi
mahdollisimman vähän ylijäämäruokaa, jota ei voida hyödyntää. Toimintaan
osallistuvat pääsevät konkreettisesti pienentämään ruuan hiilijalanjälkeä
muuttamalla käyttäytymistään ja syömällä ylijäämäruokaa.
Lisäksi tavoitteena on, että toimintaan osallistuvat muuttaisivat
kulutuskäyttäytymistään siten, että he suosisivat useammin kasviperäistä
ruokavaliota. Tavoite on tiedon lisääntymisen avulla vaikuttaa käyttäytymiseen.
Toiminnalla on kaksi erityistä kohderyhmää: kaupunginosien koulujen oppilaat
sekä asukkaat.
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Toiminnan sosiaalista hyvinvointia tukevat tavoitteet nojaavat Kuntoutussäätiön
aluetyön mallin tavoitteisiin ja lähtökohtiin11, eli sen avulla tavoitellaan
erityisesti sosiaalista kestävyyttä, kuitenkin myös muut kestävän kehityksen
ulottuvuudet huomioiden, ts. sosiaalisesti kestäviä kaupunkeja. Tavoite on, että
asukkaiden yhteisöllisyys, osallisuus ja viihtyvyys naapurustoissaan paranee
toiminnan avulla, kun he löytävät mielekkään yhteisen toiminnan äärelle.
Toiminnan tavoite on myös edistää kestävän kehityksen tavoitteista12 oikeutta
mielekkääseen elämään, mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon sekä
oikeudenmukaisuutta.
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Verkostotyö koulujen kanssa ja oppilaiden osallisuus
Miten koulujen kanssa voi edetä yhteistyössä? Miten nuorten osallisuus
toteutuu? Mitä vaikutusmahdollisuuksia nuorilla on?

Miten oppilaat voivat vaikuttaa omilla teoillaan
●

Syömällä rohkeasti kasvisruokaa koulun kasvisruokapäivänä.

●

Vähentämällä omaa lautashävikkiään eli ottaa vain sen verran kuin syö.

Miten oppilaat voivat vaikuttaa omassa koulussaan
●

Olemalla esimerkkinä muille ja kannustaa kavereita toimimaan
ympäristöystävällisesti.

●

Järjestämällä hävikkiviikolla hävikinvähentämiskisan.

●

Toimimalla ruokala-agenttina eli opastaa nuorempia oppilaita.
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●

Osallistumalla konkreettisesti esimerkiksi ruuan kuljetukseen tai
yhteisruokailuiden järjestelyihin.

Miten oppilaat voivat vaikuttaa yhteiskuntaan
●

Tekemällä kampanjan sosiaaliseen mediaan.

●

Kirjoittamalla mielipidepalstalle.

●

Ottamalla yhteyttä kunnallispoliitikoihin tai kansanedustajiin tai
nuorisojärjestöjen edustajiin.
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Oppituntimateriaali antaa valmiin tietopaketin
kouluruuan ilmastovaikutuksista
Kestävä elämäntapa on osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa.13 Kestävän
elämäntavan harjoitteleminen kuuluu jo 1–2-luokkalaisten ympäristöoppiin.
3–6-luokkalaisten ympäristöoppiin kuuluu ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
kun taas 7–9-luokkalaiset hahmottavat jo ilmastokriisin globaaleja vaikutuksia.
Monet alakouluikäiset tunnistavat siis jo termit ilmastonmuutos ja hiilijalanjälki.
Tämän oppaan liitteenä on oppituntimateriaali, joka käsittelee kouluruuan
hiilijalanjälkeä ja miten kasvisruuan ja hävikkiruuan osuus vaikuttaa ruuan
ilmastokuormaan. Materiaaliin kuuluu myös ryhmätehtävä, jossa oppilaat
voivat pohtia omia vaikuttamismahdollisuuksiaan ja helppolukuisia lähteitä.
Opettajan materiaali sisältää lisätietoa ja lähdemerkinnät.
Tämä oppituntimateriaali on suunnattu 4–6-luokkalaisille. Kasvishävikki
voimavaraksi naapurustoon -kokeilun aikana oppitunnit pidettiin kouluissa,
jotka tarjosivat hävikkiruokaa hankkeen ruokajakeluihin.
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Oppilaat saavat oppitunneilla tietoa
ruuan hiilijalanjäljestä ja miten siihen
voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.
Voit ladata oppituntimateriaalin
muokattavana PowerPoint-tiedostona
tai PDF-tiedostona. PowerPointtiedosto sisältää opettajan
lisämateriaalin.
●

Oppituntimateriaali PowerPointtiedostona

●

Oppituntimateriaali PDFtiedostona
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Nuoret muutosagentteina ilmastoimia edistämässä
Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon -kokeilussa oli apuna vapaaehtoisia
lukiolaisopiskelijoita. Heidän tehtävänsä oli laatia kokoelma helppoja ja edullisia
kasvisruokareseptejä. Opiskelijat kehittelivät reseptit, valokuvasivat ruuat ja
tuottivat niistä valmiin reseptikokoelman. Jaoimme reseptivihkoa hävikkiruokaa
vastaanottaville ihmisille. Siten pystyimme jakamaan heille tietoa kasvisruuan
tekemisestä. Koronavirustilanteen vuoksi emme pystyneet toteuttamaan
yhteisöllistä ruuanlaittoa eivätkä opiskelijat voineet osallistua ruuanjakelun
toteuttamiseen.
Nuorilta saimme myös ehdotuksia toiminnan kehittämiseen. He ehdottivat mm.,
että ruokajakelutoiminnassa koulujen vanhemmat oppilaat voisivat kuljettaa
ruokaa lähialueen jakelupaikkaan, jos koulupäivän päättyminen sopii jakelun
aikatauluun.
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Ruokajakeluiden malli:
tapausesimerkkinä KannelmäkiMalminkartano
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Aluetyö pohjusti toiminnan aloittamista
Järjestämämme yhteisruokailut sijoittuivat Länsi-Helsinkiin Malminkartanon
ja Kannelmäen kaupunginosiin. Kuntoutussäätiö on tehnyt Malminkartanossa
aluetyötä monen vuoden ajan, ja valmiiden verkostojen avulla löysimme
toimintaan yhteistyökumppaneita. Alueen kouluissa toimivat nuorten omat
ympäristöryhmät, joista toinen oli jo mitannut kouluruokailun lautashävikin
määrää. Otimme yhteyttä kouluihin, ja selvisi että hävikkiruokaa jää jaettavaksi
alueen asukkaille.
Edellä mainitut kaupunginosat ovat Helsingin keskiarvoa enemmän sosiaalisesti
eriytyneitä eli siellä esiintyy enemmän pienituloisuutta, työttömyyttä ja
alhaista koulutustasoa kuin Helsingissä keskimäärin.14
Tiesimme kokemuksesta ja yhteistyökumppaneiden haastatteluiden perusteella,
että alueella on sekä ylijäämäruokaa että ruoka-avun tarvetta. Ruoka-apua
toivottiin yhteisruokailujen muodossa. Koordinoimme eri toimijoiden yhteistyötä
ja toteutimme ruuan noutamisen, kuljettamisen ja jakamisen.
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Kehitimme toimintaa jakeluiden edetessä
Toteuttamamme ruokajakelut vaativat muutaman toteuttamiskerran, joiden
aikana ratkaisimme vastaan tulevia käytännön ongelmia. Kun opimme tekemään
tarvittavat ennakkojärjestelyt, opimme parhaan aikataulun ja työnjaon
sujuivat jakelukerrat paljon helpommin. Jokaisella toimijalla tulee vastaan
omia käytännön pulmiaan, joita täytyy ratkaista tapauskohtaisesti. Kannattaa
varautua siihen, että käytännön ongelmat ja niiden ratkaisut saadaan
ilmi vain kokeilemalla. Miten toimitaan, jos ruokaa onkin eri määrä kuin oli
ilmoitettu? Entä, jos hankala sää hidastaa ruuan kuljettamista? Kuka sijaistaa,
jos ruuan noutajalle tulee äkillinen poissaolo? Selkeä viestintä ja työnjako
ennaltaehkäisevät jo monia ongelmia.
Kokeilumme sijoittui syksyyn 2020, jolloin koronavirustilanne vaikutti
toimintaamme. Tilanne hankaloitti ruuanjakelua, mutta myös lisäsi ruoka-avun
tarvetta.15 Koronavirustilanne sulki Kannelmäen yhteistyökumppanimme ovet
ulkopuolisilta, joten etsimme jakelupaikaksi samalta asuinalueelta uuden
yhteistyökumppanin Kannelmäen D-aseman.
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D-aseman tiloissa pystyimme järjestämään yhteisruokailun heidän
asiakkailleen ja jättää yli jääneet annokset take away -annoksina
yhteistyökumppanin hävikkikioskilla seuraavana aamuna jaettavaksi.
Malminkartanon yhteistyökumppanin tiloissa emme saaneet järjestää
yhteisruokailuja, joten jaoimme take away -annoksia ovelta.
Kerroimme ruuan hakijoille alusta asti, että ruoka on lähikoulun lounaalta
jäänyttä hävikkiä. Emme siis voineet luvata, että ruokaa jää jaettavaksi
jokaisena jakokertana tai että annoksiin kuuluisivat kaikki aterian osat.
Joinain päivinä hävikkiä ei jäänyt jaettavaksi ja joinain jäi yli pelkästään
kasvispyöryköitä tai pinaattilettuja ilman lisäkettä tai salaattia.
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Hankinnat ja tarvittava työvoima
Kokeilussamme koulujen ja jakelupaikkojen etäisyys oli vajaa kilometrin eikä
meillä ollut käytössämme autoa. Päädyimme kuljettamaan ruuan pyörän
peräkärryssä. Ruuan kuljettamiseen polkupyörän kärry ei vaadi ruokajakelun
järjestäjältä autoa tai ajokorttia eikä kärry vaaranna lyhyellä matkalla
elintarvikehygieniaa. Kärryyn lisättiin GN1/1-kuljetuslaatikko, johon mahtui kaksi
1/1-100-koon GN-astiaa. Kärryssä pystyi kuljettamaan noin 27 litraa ruokaa
kerrallaan. Sadepäivinä peitimme kärryn pressulla.
Jakelupaikkoinamme toimivat yhteistyökumppaniemme tilat, joista löytyi
elintarvikehygienian vaatimat käsienpesumahdollisuus, astianpesumahdollisuus
ja jääkaappi. Ruuan oikean lämpötilan ylläpitämiseen ja tarkkailuun käytimme
infrapunalämpömittaria, kuljetuslaatikkoon asetettavia kylmävaraajia ja
tulostettuja lämpötilantarkkailulomakkeita.
Yhteisruokailuihin yhteistyökumppaneilta löytyi astioita, aterimia ja ottimia.
Take away -annosten jakamiseen hankimme rasioita, teippiä ja merkkaustussin.
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Kotiin vietäviin annoksiin teippasimme lapulla tiedon siitä, että ruoka on syötävä
mahdollisimman pian kuumaksi lämmitettynä.
Meidän toiminnassamme jakelun toteuttaminen vaati jakelupäivänä kahden
työntekijän työpanoksen. Meistä toinen pystyi sitoutumaan ruuan noutamisen
aikatauluihin ja toinen hoitaa valmisteluita ja muita juoksevia asioita.
Vapaaehtoisten rekrytointi ei koronatilanteen ja toiminnan lyhytkestoisuuden
vuoksi ollut mahdollista.
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Toiminnan tulokset ja tuloksellisuuden arviointi
Toimintamme tuloksellisuutta arvioitiin keskustelemalla, havainnoimalla,
tekemällä kyselyitä ja haastattelemalla toimintaan osallistuneita kohderyhmiä
sekä yhteistyökumppaneita. Lyhytkestoisen toiminnan haasteena on, ettei
toiminnan vaikuttavuus joko toteudu tai vaikuttavuutta ei voida arvioida ilman
seurantatutkimusta.
Sen sijaan toiminnan tuloksia voidaan hyvin arvioida. Ruoka-apua saavaa
kohderyhmää pidetään yleisesti ”hard to survey” ryhmänä, jota ei tavoiteta
kyselytutkimuksiin16. Lisäksi toiminnan lyhytkestoisuus ja koronatilanne
haastoivat tuloksellisuuden mittaamista. Tästä huolimatta monipuoliset
arviointimenetelmät auttoivat meitä tunnistamaan keskeiset tulokset ja
vaikutukset.
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Tulokset ja vaikutukset kouluissa ja nuorilla
●

Oppilaiden ja nuorten kiinnostus ja tieto kouluruokailun hiilijalanjäljestä
lisääntyi.

●

Pelastettu noin 580 annosta koulujen ruokaa (pääosin kasvis -ja
kalaruokaa).

●

Nuoret kokivat voineensa vaikuttaa myönteisesti ympäristöasioihin.

●

Kouluissa on lisätty vuoropuhelua oppilaiden ja koulun aikuisten, kuten
opettajien ja keittiöhenkilökunnan välillä, jolla voi olla vaikutuksia
tulevaisuudessa ruokahävikin pienentymiseen.

●

Tietoa hävikin lautashävikin määrän muutoksesta oli vaikea arvioida mm.
koronatilanteen vuoksi, eikä kokeilun kesto ollut riittävä luotettavien tulosten
arvioimiseksi.

●

Mahdollinen pysyvä vaikuttavuus tulee esille toiminnan jatkumisen ja
edelleen kehittymisen myötä, kun toinen koulu jatkaa ruuan lahjoittamista
ja oppilaiden toimintaa ruokahävikkiongelman ehkäisemiseksi tuetaan.
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Tulokset ja vaikutukset yhteisruokailuissa ja ruokaa mukaan
hakeneilla asukkailla
●

Kokeilulla tavoitettiin noin 40 ihmistä viikoittain.

●

Kaiken kerätyn palautteen mukaan osallistujat kokivat vaikuttaneensa
myönteisesti ympäristöasioihin syömällä hävikkiruokaa.

●

Kaiken kerätyn palautteen mukaan ruokaa saaneet olivat tyytyväisiä ruuan
laatuun

●

Yhteisruokailuissa mukana olleet kokivat olleensa enemmän
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa kuin ruokaa mukaan hakeneet.
Toisaalta ruokaa mukaan hakeneet olisivat mielummin ottaneet ruuan
mukaan kuin jääneet syömään sitä yhdessä. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi
koronatilanne. Tärkeänä pidettiin sitä, että voi valita kumman vaihtoehdon
haluaa tai mieluiten molemmat.
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●

Toiminta tuki yhteistyötahojen olemassa olevaa toimintaa ja täydensi sitä
luontevasti. Toiminta toi myös uusia ihmisiä mukaan toisen yhteistyötahon
toimintaan.

●

Lähes kaikki alussa mukaan tulleet osallistujat olivat mukana loppuun
saakka, eli toiminta nähtiin tarpeellisena. Kaikki toivoivat myös jatkoa
toiminnalle.

●

Kaiken kerätyn palautteen mukaan osallistujat olivat tyytyväisiä toimintaan
ja kokivat sen helpottaneen ja piristäneen arkeaan. Ruokaa oli helppoa
hakea mukaan ja tulla syömään. Hankkeen työntekijöiden koettiin olleen
heitä kohtaan ystävällisiä.

●

Lyhyen keston ja kohderyhmän (hard to survey) vuoksi, alkuja loppukyselyiden kerääminen ei ollut mielekästä. Muutoksia
ympäristöasenteissa ei voitu siten tarkastella kyselyiden avulla.
Havainnoinnin perusteella kuitenkin muutokset asenteissa kasvisruokaa
kohtaan muuttuivat positiivisemmiksi.
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Hävikkiruuan jakaminen on mahdollista pienilläkin
resursseilla ja hiilineutraalisti
Halusimme saada kokeilun avulla tietoa siitä, miten koulujen hävikkiä voidaan
hyödyntää resurssitehokkaasti asukkaiden hyödyksi. Tuloksena on alustava
toimintamalli, jossa koulujen hävikkiruoka kuljetetaan saman kaupunginosan
sisällä asukkaiden kohtaamispaikkoihin.
Opimme, että toimintamallin toteuttaminen on mahdollista pienillä
resursseilla, mutta toiminta vaatii paljon yhteistyöhalukkuutta ja motivaatiota
sekä ongelmanratkomiskykyä. Haasteena on ruuan määrän vaihtelu ja
elintarvikehygienialainsäädännön ymmärtäminen.
Erityisesti kokeilussa havaittiin, että resursseja ja osaamista suunnitella
toimintaa kestävästi tarvitaan toimintaa aloittaessa. Arvioimme mukaan nämä
ovat syitä, joiden vuoksi koulujen ruokahävikkiä hyödynnetään Suomessa niin
vähän esimerkiksi ruoka-aputoiminnassa. Näiden haasteiden ratkomiseen
tarvitaan lisää kokemusperäistä kehittämistyötä ja tutkimusta ja laaja32

alaisempaa hanketoimintaa. Kokeilun perusteella ruoka-apua saavat eivät
ole homogeeninen ryhmä esimerkiksi ympäristöasenteiden osalta. Tieto ja
tutkimus ruoka-apua saavista ryhmistä on myös puutteellista, esimerkiksi juuri
ympäristöasenteiden osalta ja sen osalta, miksi ruoka-apua haetaan.
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Elintarvikehygienialla varmistetaan
ruuan turvallisuus
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Tutustu ohjeistuksiin
Lue Eviran ohjeistus Ruoka-apuun luovutettavat elintarvikkeet. Tästä oppaasta
löytyvät tärkeimmät tiedot siitä, mitä elintarvikehygienian ohjeistuksia ruokaaputoiminnassa tulee noudattaa. Ruoka-aputoimintaan annetaan helpotuksia
kaupalliseen toimintaan verrattuna.
Motivan julkaisu Ravintolan hävikki hyödyksi tarjoaa tiivistelmän huomioon
otettavista asioista.
Kysy aina omaan toimintaasi liittyviä tarkennuksia kaupunkisi tai
kuntasi elintarviketurvallisuusyksiköltä. He ohjaavat oikean tiedon äärelle
ja vastaavat kysymyksiin. Kysy myös ruokaa luovuttavan tahon omista
elintarvikesäännöistä. Ne saattavat poiketa viranomaisten ohjeistuksista.
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Tee ilmoitus toiminnastasi ja laadi
omavalvontasuunnitelma
Tee elintarvikehuoneistoilmoitus toiminnastasi oman kuntasi ympäristö
palvelujen elintarviketurvallisuusyksikköön neljä viikkoa ennen ruokajakelun
aloittamista, jos luovutat tai tarjoilet helposti pilaantuvia elintarvikkeita tai
valmista ruokaa.
Voit täyttää ilmoituksen Ilppa-palvelussa tai palauttaa sen täytettynä
Word- tai PDF-tiedostona kuntasi elintarviketurvallisuusyksikköön. Mainitse
hakemuksessasi, että kyseessä on ruoka-aputoiminta. Jotkut kaupungit tai
kunnat eivät peri silloin maksua ilmoituksesta ja ensimmäisestä tarkastuksesta.
Ilmoituksen tekemisen jälkeen toiminnan voi aloittaa. Oman kaupunkisi tai
kuntasi elintarviketurvallisuusyksikkö tekee omavalvontasuunnitelman pohjalta
arvion siitä, tarvitseeko elintarvikehuoneistoosi tehdä alkutarkastusta. Ruokaaputoimintaan suoritetaan tarkastuksia vain tarvittaessa toiminnan alkaessa ja
valitustapauksissa.
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Elintarvikehuoneistolla täytyy olla omavalvontasuunnitelma, jonka avulla ruokaaputoimija voi ennakoida elintarvikehygienian riskejä.
Ilmoituksen tekemisen jälkeen toiminnan voi aloittaa. Oman kaupunkisi tai
kuntasi elintarviketurvallisuusyksikkö tekee omavalvontasuunnitelman pohjalta
arvion siitä, tarvitseeko elintarvikehuoneistoosi tehdä alkutarkastusta. Ruokaaputoimintaan suoritetaan tarkastuksia vain tarvittaessa toiminnan alkaessa ja
valitustapauksissa.
Elintarvikehuoneistolla täytyy olla omavalvontasuunnitelma, jonka avulla ruokaaputoimija voi ennakoida elintarvikehygienian riskejä.
Omavalvontasuunnitelman pohjana voi käyttää ravintoloiden omavalvonta
suunnitelman pohjaa. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan tilojen ja
laitteiden riittävyys, toiminnan laajuus ja riskienhallinta.
Esimerkiksi kuumana tai kylmänä vastaanotettujen elintarvikkeiden tai valmiin
ruuan lämpötilat täytyy kirjata kun ruoka otetaan vastaan.

37

Hygieniapassi on hyödyksi ruoka-aputoiminnassa
Ilman hygieniapassia voit esimerkiksi keittää puuroa tai perunoita, koota
voileipiä valmistelluista raaka-aineista, laittaa valmista ruokaa tarjolle, tiskata
ja siivota.17
Hygieniapassi vaaditaan ruuan valmistamiseen eli kuorimiseen, pilkkomiseen ja
kypsentämiseen.
Hävikkiruuan pakkaaminen ei vaadi elintarvikehygienian osaamistodistusta eli
hygieniapassia. Toiminnassa kannattaa kuitenkin olla mukana työntekijä, joka
on suorittanut hygieniapassin.
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Valmistetun ruuan lämpötiloja täytyy tarkkailla
Valmistettuja ruokia saa vastaanottaa, kuljettaa ja tarjoilla vain alle
6-asteisena tai yli 60-asteisena. Vaaravyöhykkeellä 6–60 °C ruokaa tulisi pitää
mahdollisimman lyhyitä aikoja.18 Älä vastaanota valmistettua ruokaa, jos sen
lämpötila on 6–60 °C. Kolmen (3 °C) asteen poikkeama sallitaan alle 24 tunnin
aikana.19
Ruuan säilyminen oikeassa lämpötilassa voidaan varmistaa asianmukaisilla
kuljetuslaatikoilla, kylmävaraajilla, kylmä- tai kuumalevyillä.
Kylmänä tarjoiltavien ruokien kuten salaattien täytyy säilyä alle 12 °C kun
tarjollapitoaika on alle neljä tuntia.
Ruokaa kuumennettaessa siipikarjan lämpötilan täytyy saavuttaa yli 75 °C ja
muun ruuan 70 °C.
Ruuan valmistuspaikka, esimerkiksi suurtalouskeittiö tai henkilöstöravintola voi
luovuttaa ruuan jäädytettynä ruokajakelijalle, jos ruuan lämpötila on säilynyt
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yli 60 °C. Silloin ruoka täytyy jäähdyttää nopeasti alle 6 °C neljän tunnin
sisällä.20
Jos toiminnassasi jaetaan jäähdytettyä ruokaa, varmista, että
valmistuspaikalla on käytössään jäähdytyskaappi. Ruuan jäähdyttäminen
ruoka-aputoiminnan resursseilla on vaikeaa.
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Siivoaminen ja henkilökohtainen hygienia
Jakelupaikassa täytyy olla siivousvälineet ja käsienpesumahdollisuus.
Ruuan pakkaajilla ja jakelijoilla täytyy olla siistit puhtaat vaatteet, hiukset
kiinni, eikä koruja. Ruuan pakkaamisessa käytetään kertakäyttöhanskoja.
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Anna ruuan vastaanottajalle tiedot ruuan
allergeeneista ja tarjoiluajasta
Anna take away -annosten vastaanottajalle tieto siitä, että ruoka tulee syödä
mahdollisimman pian kylmä kylmänä ja kuumennettava ruoka kuumana. Tiedon
voi antaa suullisesti ja/tai kirjallisesti esimerkiksi rasiaan teipatulla lapulla.
Yhteisruokailussa tai take away -annosten jaossa ruuan vastaanottajille täytyy
esittää tiedot ruuan allergeeneista. Nämä tiedot löytyvät koulun ruokalistalta.
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Ruokahävikin jakamisen
toteuttaminen: Mieti näitä
toiminnan edetessä
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Toiminnan aloittaminen
1.

Verkostotyö ja taustoitus:
taustoitus Ruuan lahjoittajien etsiminen, rahoituksen
hakeminen/lahjoitukset ja perehtyminen elintarvikelupiin.

2. Käytännön asiat ennen käynnistämistä:
käynnistämistä Omavalvontasuunnitelman
laatiminen ja elintarvikehuoneistoilmoituksen tekeminen, aikataulujen
suunnitteleminen, hankintojen tekeminen sekä mahdollisten vapaaehtoisten
etsiminen ja heidän perehdytyksensä.
3. Käynnistäminen:
Käynnistäminen Osallistujien etsiminen ja viestinnän käynnistäminen.
Alussa on tärkeää aloittaa pienesti kokeilemalla paljonko ruokaa jää
ja saadaanko ruoka kuljetettua perille oikeassa lämpötilassa. Tärkeää
on noudattaa omavalvontasuunnitelmaa heti alusta alkaen. Mikäli
omavalvontasuunnitelmassa tulee haasteita, niitä korjataan esim. tekemällä
uusia hankintoja ja muuttamalla aikataulua.
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4. Toteutus:
Toteutus Tärkeää turvata säännöllisyys ja kehittää toimintaa jatkuvasti
mm. keräämällä palautetta ja tukemalla henkilöstön ja vapaaehtoisten
jaksamista. Toiminta voi olla monenlaista ja sitä voi kehittää oman
näköisekseen.
5. Jatkuvuus:
Jatkuvuus Jokainen ymmärtää oman roolinsa ja vastuunsa siinä, että
ruoka saadaan jaettua sovitusti. Ongelmakohtiin puututaan nopeasti ja
pyritään jatkuvaan avoimeen vuorovaikutukseen.
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Ruokajakelupäivän eteneminen
1.

Lounasajan päätteeksi koululta saadaan tieto siitä, onko hävikkiä sinä
päivänä jäänyt jaettavaksi.

2. Jos ruokajakeluun otetaan erilliset ilmoittautumiset, lähetetään osallistujille
tieto siitä, mitä ruokaa on tarjolla.
3. Ruoka noudetaan koululta jakelupaikkaan.
4. Ruoka pakataan take away -rasioihin ja annetaan mukaan tai tarjoillaan
yhteisruokailussa.
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Viestintä ja vaikutukset
Toteutuksessa saumaton viestintä eri tahojen välillä on tärkeää. Tässä
toiminnassa erityisesti haastavaa on se, että ruuan määrä ja kysyntä
kohtaavat. Tämän vuoksi viestinnän täytyy olla mahdollisimman avointa ja
selkää, jotta osallistujat ymmärtävät helposti pilaantuvaan hävikkiin liittyvät
erityispiirteet.
Viestinnän täytyy olla myös osallistujia kunnioittavaa. Hyvinvointivaikutuksia
saavutetaan vain sillä, että osallistujat huomioidaan tasa-arvoisesti ja
luottamusta pidetään yllä. Jokaisen toimijan tulee miettiä, miten tätä voidaan
toiminnassa edistää jo ennen toiminnan aloittamista. Miten toimintaa
voidaan pitää kaikille kohderyhmään kuuluville avoimena? Esimerkiksi
Diakonissalaitoksen Kanssala on julkaissut työkirjan vieraanvaraisista
yhteistöistä, jonka avulla näitä voi pohtia järjestötoiminnassa.
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