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Esipuhe 

Hävikin hallinnan ja resurssitehokkuuden yleinen merkitys on kasvussa paitsi kaupallisesti, myös 

poliittisella agendalla niin kansallisesti, kuin EU-tasolla. Se nähdään laajalti yhtenä keskeisenä vä-

lineenä taloudellisen kilpailukyvyn ja ympäristönäkökohtien parantamisessa sekä luonnonvarojen 

riittävyyden turvaamisessa. YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa on mukana ruokahävikin puo-

littamisen tavoite, johon koko EU, Suomi mukaan lukien on sitoutunut. 

Julkisuudessa on käyty kuluvana vuonna vilkasta keskustelua ruokahävikistä, mikä kertoo 

laajan yleisön kiinnostuksesta aihepiiriä kohtaan. Kiinnostus ruokaan liittyviin kestävän kehityk-

sen näkökohtiin onkin loogista ja tarpeellista. Ruoka muodostaa yhdessä asumisen ja liikkumisen 

kanssa kolmen kärjen mitä tulee loppukulutuksen elinkaarenaikaiseen luonnonvarojen käyttöön 

ja ympäristövaikutuksiin. Kuluttajien kysyntä ohjaa sitä mitä ja miten ruokaa tuotetaan. Ruokahä-

vikin vähentäminen on yksi osa tässä kokonaisuudessa, sillä kaikki tuotettu ruoka käyttää luon-

nonvaroja sekä tuotantopanoksia ja aiheuttaa ympäristövaikutuksia. Ruoan pitkässä arvoketjussa 

kaikilla ketjun osapuolilla on vaikutusmahdollisuuksia ruokahävikin muodostumiseen. Jokainen 

ketjun osa voi tehdä töitä oman hävikkinsä vähentämisessä. Samaan aikaan hävikkiä aiheuttavat 

myös ilmiöt, joihin puuttumiseen tarvitaan yhteistyötä koko ketjussa. Päivittäistavarakauppa toi-

mii keskellä tätä arvoketjua, joten sillä on suora yhteys niin kuluttajiin, kuin tuotantoonkin.  

Tämän hankkeen taustalla on päivittäistavarakaupan halu edelleen kehittää hävikinhallintaa 

omassa toiminnassaan ruohonjuuritasolla, eli myymälöissä missä se liittyy suoraan tuloskuntoon 

ja kannattavuuteen. Hävikinhallinnan jatkuvassa parantamisessa tarvitaan tietoa, työkaluja ja te-

koja. Tässä hankkeessa myymälätasolla kokeiltu metodi ja työkalut antavat toivottavasti herät-

teitä päivittäistavarakaupan yritysten toiminnan edelleen kehittämiseen. 

Hankkeessa käytetyt työkalut eivät ole edellytys metodin soveltamiselle, ne ovat vain väli-

neitä ja on mahdollista tehdä ne itsekin. Hankkeen aikataulun ja toiminnallisuuden vuoksi kaikille 

tarjottiin samat työkalut. Vielä parempiin tuloksiin on mahdollista päästä tekemällä omat työkalut 

jokaisen ketjun tarpeisiin. Kaikilla myymälöillä on mahdollisuus vähentää hävikkiä noudattamalla 

järjestelmällisesti hävikin syyt paljastavaa metodia.  
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Tiivistelmä 
 

 

 

Hävikin hallinnan ja resurssitehokkuuden yleinen merkitys on kasvussa paitsi kaupallisesti, myös 

poliittisella agendalla niin kansallisesti, kuin EU-tasolla. Julkisuudessa on käyty kuluvana vuonna 

vilkasta keskustelua ruokahävikistä, mikä kertoo laajan yleisön kiinnostuksesta aihepiiriä kohtaan. 

Päivittäistavarakaupan hävikinhallinnan työkalut -hankkeen taustalla on päivittäistavarakaupan 

halu edelleen kehittää hävikinhallintaa omassa toiminnassaan ruohonjuuritasolla, eli myymä-

löissä missä se liittyy suoraan tuloskuntoon ja kannattavuuteen. Hankkeen aikana myymälätasolla 

sovellettiin lean-ajatteluun perustuvaa metodia ja työkaluja.  Mukana oli kolmetoista myymälää 

yhdeksästä eri päivittäistavarakaupan ketjusta. Useimmissa tapauksissa hävikki väheni sovelta-

misjakson aikana verrattuna edellisen vuoden vertailukelpoiseen hävikkiin samalla jaksolla. Hank-

keessa tehtiin myös tiivis läpileikkaava tarkastelu yrityksille vapaasti julkisista lähteistä tarjolla 

olevista työkaluista. Yritykset voivat sisäisesti arvioida toimintaansa raporttiin sisältyvän hävikin-

hallinnan arviointitaulukon avulla. 

Hävikki ei synny itsestään, vaan siihen on aina olemassa syy. Tässä hankkeessa tunnistettiin 

kahdeksantoista eri juurisyitä päivittäistavarakaupan hävikille. Näistä kuusi erottui kaikissa ket-

juissa selvästi yleisemmin, kuin muut. Hävikin jatkuva vähentäminen vaatii jatkuvaa paranta-

mista. Parhaiten tämä tapahtuu paikan päällä osastoilla, missä työ tehdään. Tehokas keino vä-

hentää hävikkiä onkin kannustaa henkilökuntaa oma-aloitteisuuteen ja tarjota käyttöön tähän 

tarvittavia työkaluja. Jotta päästäisiin paremmalle tasolle, niin työkaluja, kuin prosesseja on edel-

leen kehitettävä. Tulosten toivotaan antavan herätteitä päivittäistavarakaupan yritysten toimin-

nan edelleen kehittämiseen. Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöltä. 
 
Termien selityksiä 

Epänormaali hävikki Hävikki, jonka juurisyytä ei ole tunnistettu, tai joka johtuu erityis-

syyvaihtelusta 

Hevi Hedelmä- ja vihannes 

Hukka Hävikki + punalaputuksen aiheuttama katteen menetys 

Hyllypuute Tuote on loppunut hyllystä. 

Hyllysaldo Yksittäisen tuotteen lukumäärä 

Hävikki Myymättä jääneet tuotteet. Kaikki hävikkituotteet eivät mene jät-

teeksi, osa menee esimerkiksi ruoka-apuun 

Juurisyy Syy on seurauksen, hävikin aiheuttaja. Myös syy voi olla jonkun toi-

sen seuraus. Juurisyy on alkupiste, jonka muuttamalla voidaan 

muuttaa kokonainen sarja syitä ja seurauksia. 

Myyntierä Pienin kappalemäärä, mitä myymälä voi kerralla tilata yhtä tuo-

tetta. Vaihtelee tuotteesta riippuen. 

Normaali hävikki Hävikki, jonka juurisyy on tunnistettu ja joka johtuu normaalista 

vaihtelusta 

Systeeminen virhe Prosessissa piilevä virhe, joka jatkuu tästä ikuisuuteen, ellei sitä 

korjata, tai se ei vahingossa korjaannu itsestään. Ei koske pelkkiä 

tietojärjestelmiä, vaan kaikkea toimintaa, jota toistetaan jatku-

vasti samanlaisena. 

Toimitusviive Viive tilauksen tekemisen ja sen toimittamisen välillä  
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1 Johdanto 

Päivittäistavarakauppa (PTY) ry:n jäsenyrityksissä hävikiksi päätyy keskimäärin 1,7 % elintarvik-

keista (2015). PTY on koostanut luvun jäsenyritysten ilmoittamista tiedoista koskien elintarvikkei-

den myynnin ja hävikin määrää tonneina. Motivan arvion mukaan päivittäistavarakaupan hävikin 

arvo on Suomessa arviolta yli 200 miljoonaa euroa vuodessa. 

Mikäli kaikki päivittäistavarakaupan yksiköt saataisiin hävikin osalta nykyisten parhaiden ta-

solle, säästyisi vuositasolla arviolta yli 150 miljoonan euron edestä hävikkiin menevää arvoa. Tä-

hän arvioon voidaan päätyä laskemalla oletuksilla, että PT-kaupan myynti on vuodessa 16700 mil-

joonaa euroa, hävikin arvo tästä 1,5 % ja parhailla myymälöillä hävikin arvo on noin 0,5 %. Arvio 

ei sisällä työvoiman kustannuksia, joka joudutaan käyttämään myymälöissä esimerkiksi hävikki-

tuotteiden keruuseen, kuljetukseen ja uudelleenlastaamiseen. 

Käytännössä hävikin arvo on useissa myymälöissä suurempi kuin arviolaskelman esimerkissä 

käytetty 1,5 % myynnistä. Kerrannaisvaikutuksineen hävikin taloudellinen merkitys ja kustannus-

vaikutus on siis vielä suurempi. Päivittäistavarakaupassa muodostuvan ruokahävikin jätteiden kä-

sittelyn suorat kustannukset ovat Suomessa noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. 

Systemaattisella työllä voidaan hävikkiä ja siitä aiheutuvaa ylimääräistä työtä edelleen vä-

hentää myymälöissä. Samalla on mahdollista päästä hävikissä entistä pienempään vaihteluun. 

Avainasemassa on hävikkiin liittyvän tiedon systemaattinen keruu, ja sen perusteella tehtyjen ha-

vaintojen hyödyntäminen puuttumalla hävikin juurisyihin. 

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, ideoida, kehittää ja kokeilla kevyitä systemaattisia toi-

mintatapoja materiaalitehokkuuden mittaamiseksi ja kehittämiseksi päivittäistavarakaupan yksi-

köissä. Nämä toimintatavat voivat perustua esimerkiksi: 

 itsearviointityökaluihin, kuten esim. tarkistuslistat 

 kaupan alan yritysten jo olemassa oleviin ketjuohjauksen malleihin ja käytäntöihin 

sekä sisäisesti tarjolla olevaan asiantuntija-apuun 

 ulkopuolisten asiantuntijoiden tarjoamiin palveluihin 

 toimialan parhaisiin käytäntöihin, työohjeisiin ja tietokantaratkaisuihin 

 kaikkien edellä mainittujen yhdistelmiin 

 

Tavoitteena tällaisille työkaluille asetettiin skaalautuvuus siten, että niitä voitaisiin soveltaa 

erikokoisissa kaupan yksiköissä. Selvyyden vuoksi haluamme vielä korostaa, että termeillä hävikki 

ja hukka tarkoitetaan tässä raportissa hieman eri asioita. Hävikillä tarkoitetaan sitä, että tavaraa 

ei saada myytyä. Hukassa on hävikin lisäksi mukana punalaputuksen aiheuttama katteen mene-

tys. 



6 

 

 

2 Hävikinhallinnan työkaluja kaupalle ja kuluttajille   

Erilaisia kaupan alaan liittyviä hävikin ennaltaehkäisyn ja materiaalitehokkuuden työkaluja sekä 

toimintatapoja on löydettävissä julkisista lähteistä lukumääräisesti verraten runsaasti. Motivan 

tekemässä päivittäistavarakaupan hävikinhallinnan varhaistoimiselvityksessä sekä PTY:n elo-

kuussa 2016 ilmestyneessä julkaisussa on kerrottu suomalaisen kaupan työkaluista ja toimintata-

voista. Nämä julkaisut ovat ladattavissa Päivittäistavarakauppa ry:n www-sivuilta (www.pty.fi). 

Julkisista lähteistä saatavat esimerkit tarjoavat läpileikkauksen yrityksille vapaasti tarjolla 

olevista työkaluista. Tätä tietoa on käytetty tämän hankkeen toteutuksen suunnittelussa ja sitä 

voidaan käyttää tulevassa kehitystyössä kansallisesti, pt-kaupan toimialalla ja yrityksissä. Työkalut 

ja toimintatavat voidaan kolmeen luokkaan sen perusteella kuka työkalua käyttää, ja kenen nä-

kökulmasta hävikkiin pyritään vaikuttamaan. Osa liittyy puhtaasti kaupan omaan toimintaan. On 

myös työkaluja ja toimintatapoja kaupan ja kuluttajan yhteistoimintaan. Kolmanneksi löytyy vielä 

työkaluja ja sovelluksia, jotka liittyvät puhtaasti kuluttajan omaan toimintaan hävikin vähentä-

miseksi. 

 
 
 

2.1 Kaupan toimenpiteet  

2.1.1 Hävikin ja jätteen ennaltaehkäisy tilaus- ja sisäänostovaiheessa  

IGD Availability Assessment Tool-testi  

ECR UK:n ja IGD:n yhteisteinen Availability Assessment Tool on Excel-pohjainen testi, jonka avulla 

voidaan selvittää kuinka hyvin kauppa pystyy vastaamaan tuotteiden hyllysaatavuudesta. Testin 

vastausten perusteella kauppa saa pisteitä, jonka jälkeen kauppa voi Convenience Availability 

Functional Guidelines-dokumentista katsoa, mitä toimenpiteitä kaupassa tulisi tehdä tuotteiden 

hyllysaatavuuden parantamiseksi. Mitä vähemmän pisteitä jostakin osa-alueesta on saanut, sitä 

enemmän siihen aihealueeseen tulisi panostaa. (IGD Avaialbility Assessment Tool, 2015) Päästäk-

seen aiemmin mainittuihin tiedostoihin, tulee käyttäjän antaa sivustolle joitakin tietoja itsestään, 

joko rekisteröitymällä käyttäjäksi tai kirjautumalla vieraana järjestelmään.  

Waste Prevent Connect-konsepti  

ECR UK:n Waste Prevent Connect on kauppojen ja tuottajien välinen verkosto, jonka kautta pyri-

tän ratkomaan jätteisiin ja jätteiden syntyyn liittyviä ongelmia verkostoon liittyneiden tahojen 

kesken. (IGD Waste Prevent Connect, 2015) Mikäli esimerkiksi kauppiaalla on kehitysehdotus, 

joka yhteistyössä tuottajan kanssa vähentää syntyvän jätteen määrää, voi kauppias täydentää 

Waste Prevent Connectin sivuilla lomakkeen, josta käy ilmi kauppiaan tiedot, mihin verkostoon 

kuuluvaan toimijaan pulma tai kehitysehdotus kohdistuu ja minkälaisesta asiasta on kyse. Tämän 

jälkeen Waste Prevent Connect ilmoittaa kehen yrityksessä tulisi olla yhteydessä, jotta ongelmaan 

voidaan tarttua.  
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2.1.2 Hävikin ennaltaehkäisy ja materiaalitehokkuuden tehostaminen kaupassa  

ECR Loss Prevention Benchmarking Tool  

ECR Europe (Efficient Consumer Response) on kehittänyt hävikin ennaltaehkäisyyn työkalun, joka 

perustuu ECR:n Loss Prevention Pyramid-malliin. Pyramidimallissa on eri osa-alueita, jotka vai-

kuttavat hävikin syntyyn ja määrään. Työkalu on jaettu kolmeen osaan; testiin, jossa on 11 kysy-

mystä ja jonka täydentämiseen menee alla viisi minuuttia, testiin jossa on 33 kysymystä sekä tes-

tiin, jossa on 66 kysymystä. Testiin päästäkseen tulee luoda käyttäjätunnukset. (ECR Shrinkage 

Benchmarking Tool, 2015)  Kun kysymyksiin on vastattu, voi kauppa verrata omia vastauksiaan 

muiden testin täydentäneiden vastauksiin.  

ForMat sjekk-testi  

Matvett on julkaissut norjankielisen ForMat-sjekk-testin, joka on verkossa tehtävä kysely, joka 

vastausten perusteella antaa vastaajalle pisteitä ja pisteiden perusteella kategorisoi kaupan tie-

tylle tasolle (yksi kolmesta). Lisäksi testi voi antaa kehitysehdotuksia siitä, mitä kauppa voisi tehdä 

parantaakseen tulostaan. (FormMat, 2015) 

Resource Efficiency for the Retail Business-opas  

Green Business Ireland on julkaissut kaupan alalle oppaan, jossa on neuvoja energian- ja veden-

käytön tehostamiseksi sekä jätteen vähentämiseksi. Lisäksi oppaassa on jokaiselle osa-alueelle 

muistilista, jossa käydään läpi eri asioita, joiden avulla jätehuoltoa sekä veden- ja energiankulu-

tusta voidaan tehostaa. (GreenBusinessIreland, 2014)  

NetRegs Quick start checklist for retail and wholesale staff-muistilista  

Kaupan työntekijöille suunnattu muistilista käsittelee muutamien kysymysten avulla energiate-

hokkuuteen, jätteiden ja ruokajätteen käsittelyyn, veden- ja jätevedenkäsittelyyn sekä saasteiden 

ennaltaehkäisyyn liittyviä asioita. Lisäksi valtaosasta aihealueista on lisätietoja tehostamis- ja en-

naltaehkäisytavoista. (NetRegs checklist forStaff, 2015) 

NetRegs Quick start checklist for retail and wholesale managers-muistilista  

Kaupan omistajalle suunnattu muistilista käsittelee energiatehokkuutta, jätteenkäsittelyä ja on-

gelmajätettä, jäteveden käsittelyä sekä saasteiden ennaltaehkäisyä. Kaikista aihealueista löytyy 

myös lisätietoa. (NetRegs Checklist for Managers, 2015)  

Collaborative Waste Prevention Toolkit Checklist Summary-työkalu  

IGD:n muistilista käy läpi toimenpiteitä hävikin ennaltaehkäisyyn viiden eri osa-alueen avulla; 

missä ja miksi jäte syntyy, mitä jätteen synnyn ennaltaehkäisemiseksi voidaan tehdä, miten pää-

tetyt toimenpiteet toteutetaan käytännössä ja miten toimenpiteiden vaikutukset todennetaan. 

Dokumentissa käydään myös tarkemmin läpi ja kuvaillaan eri osa-alueet käytännössä. (IGD 

Collaborative Waste Prevoolkit, 2014) 

Green Retail-applikaatio  

Irlantilaisessa sovelluksessa on työkaluja sekä tietoa jätteen, energian, veden ja raaka-aineiden 

tehokkaasta käytöstä vähittäiskaupassa. (iTunes, 2015) Sovelluksessa on myös videoita. Lisäksi 

sovelluksessa on työkaluja; työkalu, joka laskee mitä säästöjä on mahdollista saavuttaa toimipai-

kalla. Työkalussa on tarkoitus vastata kysymyksiin, joiden pohjalta työkalu kertoo, miten hyvin 

toimipaikka käsittelee jätettä.  

 



8 

 

 

2.1.3 Syntyneen hävikin hallinta  

FoodCloud  

Irlannissa toimiva FoodCloud-konsepti toimii siten, että konseptissa mukana olevat kaupat ilmoit-

tavat FoodCloud-verkkosivujen tai mobiiliapplikaation avulla ylimääräisistä ruokatuotteista. Il-

moituksista lähetetään tekstiviestit konseptissa mukana oleville tahoille. Se toimija, joka haluaa 

hakea kaupan tuotteet ja ensimmäisenä on ilmoittanut kaupalle kiinnostuksensa, saa hakea tuot-

teet itselleen. (FoodCloud, 2015) 

Tesco kauppaketjun ostetuimpien tuotteiden hävikkiprofilointi  

Tesco kauppaketjun suosituimpien tuotteiden hävikkiprofiloinnin tarkoituksena on kartoittaa, 

missä kohtaa tuotteen elinkaarta syntyy suurin hävikki ja miksi sekä mihin hävikin ennaltaeh-

käisyssä tulisi panostaa. Selvittääkseen tuotteiden hävikin määrät eri elinkaarivaiheissa, tulee 

kaupan tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.  

 

 

Kuva 1 Esimerkki Tescon hävikkiprofiloinnista tuotteittain. 

 

PETRA-jätevertailu  

Petra-jätevertailu on Helsingin Seudun Ympäristöpalvelujen (HSY) kehittämä työkalu. Työkalulla 

voi verrata ja seurata yhteisöjen ja yritysten jätemääriä. Palvelu toimii pääkaupunkiseudulla, Kirk-

konummella ja Turun sekä Lahden seuduilla.  Työkalun avulla voi seurata toimipaikan jätteiden 

hyötykäyttöastetta sekä jätteiden kokonaismäärää suhteessa eri mittareihin, joita ovat esimer-

kiksi henkilöstömäärä ja liikevaihto. Työkalun avulla toimipaikka voi verrata itseään muihin saman 

alan toimijoihin. Jätevertailussa lasketaan myös jätteistä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. 

(HSY, 2015) Tietojen täydentäminen palveluun vaatii käyttäjätunnukset, mutta palveluun voi tu-

tustua myös testitunnuksilla.  
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Kuva 2 Petra-jätevertailu on Helsingin Seudun Ympäristöpalvelujen (HSY) kehittämä työkalu 

 

BRE Smart Waste Commercial  

Iso-Britannian BRE Smart Waste Commercial-työkalussa eri alojen yritykset voivat asettaa itsel-

leen tavoitteita jätteen vähentämiseksi sekä seurata tavoitteidensa saavuttamista. Työkalun käyt-

täminen on ilmaista, mutta vaatii rekisteröinnin palveluun. Palveluun voi tutustua testitunnuk-

silla. 

Food Donations Checklist  

IGD:n kymmenen kysymyksen muistilista auttaa päättämään, lahjoittaako ylijäämäruokaa hyvän-

tekeväisyyteen vai ei. Muistilistassa on asioita, jotka kaupan tulisi ottaa huomioon, ennen kuin 

ruokalahjoituksia aletaan antaa. (IGD, 2015)  
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Waste Metrix-työkalu  

IGD:n Waste Metrix on Excel-tiedosto, jonne syötetään tiedot tuotteista, niiden myyntihinnoista 

sekä vaurioituneiden ja päiväyksen ylittäneiden tuotteiden rahalliset arvot. Tämän perusteella 

Excel-työkalu laskee hävikkiprosentin suhteessa kyseisen tuotteen arvoon sekä hävikkiprosentin 

suhteessa kaikkien hävikkiin päätyneiden tuotteiden myyntiarvoihin. Lisäksi työkaluun voi syöttää 

tuotteiden myyntivolyymit ja vaurioituneiden sekä päiväyksen ylittäneiden tuotteiden kappale-

määrät. Tämän perusteella työkalu laskee hävikkiprosentin suhteessa kyseisen tuotteen myynti-

määrään sekä hävikkiprosentin suhteessa kaikkien hävikkituotteiden kokonaismyyntiin. (IGD 

Waste Matrix, 2015)  
 

Foodwe.org  

Foodwe.org on belgialainen konsepti, jossa kaupat, tuottajat jne. voivat lahjoittaa tai myydä alen-

nettuun hintaan sellaista ruokaa, jota kaupassa ei enää voi syystä tai toisesta myydä (päiväys lä-

henee, väärä tuoteseloste jne.). Foodwen kautta eri hyväntekeväisyysjärjestöt voivat hankkia 

tuotteita jaettavaksi eteenpäin. Jos tuotteet myydään, ottaa Foodwe 3 % osuuden myynnistä. 

Tuotteet voi myydä maksimissaan 60 % hintaan tuotteiden vähittäismyyntihinnoista.  
 

2.2 Kaupan ja kuluttajien väliset toimenpiteet  

FeedApp-applikaatio  

Ruotsalaisen applikaation on tarkoitus vähentää kaupan hävikkiä siten, että kauppa ilmoittaa ap-

plikaation kautta kuluttajille tuotteista, joiden päiväys lähestyy ja millä hinnalla tuotteet myy-

dään. Tällöin applikaation käyttäjät voivat applikaation kautta seurata, mitä tuotteitta missäkin 

kaupassa on myynnissä. (FeedApp, 2015) 

Afgeprijsd-applikaatio  

Afgeprijsd-applikaatio on eurooppalaisen No Food Wasted-organisaation alankomaissa toimiva 

sovellus, jossa kauppiaat voivat ilmoittaa alennuksella myytävistä päiväystuotteista asiakkailleen. 

 

 

ShopBaloo-mobiilisovellus  

Suomalaisessa ShopBaloo-mobiilisovelluksessa kauppiaat voivat ilmoittaa tuotetarjouksista so-

velluksen käyttäjille. Sovellus pyrkii näin vähentämään paperista mainontaa. Käyttäjät voivat 



11 

 

 

myös lisätä tarjoustuotteita ostoslistalle. Lisäksi kauppiaat voivat ilmoittaa sovelluksen kautta 

ruokaeristä, joiden päiväykset lähestyvät. (ShopBaloo, 2015) 

Foller-sovellusalusta ruokajätteen vähentämiseen  

Suomalaisen kolmen yrityksen yhteenliittymä Follerin tuoteidea keskittyy vähentämään ruuan 

hävikkiä seuraamalla tuoreusastetta ruuan koko tuotanto-, kuljetus- ja myyntiketjun aikana. 

Ideana on, että ruuan hinnoittelua ja markkinointia voidaan säätää jatkuvasti tuoreusasteen pe-

rusteella. Näin myymättä jääneen ruuan osuus vähenee. Palvelukehitystoimisto LINK Design & 

Developmentin vetämässä tiimissä ovat mukana ohjelmistoyritykset Trelab ja Streamr. Foller on 

käynnistänyt yhteistyön ja pilottiprojektin kahvilaketju Sis. Delin kanssa. 
 

2.3 Kuluttajille suunnatut toimenpiteet  

Saa Syödä! 

Kotimainen Saa Syödä! –sivusto kannustaa nauttimaan ruoasta ja antaa vinkkejä ruokahävikin vä-

hentämiseen. Sivustolla on vinkkejä mm. ruokamenoissa säästämiseen, hävikkiä vähentäviä re-

septivinkkejä ja annoslaskuri, joka auttaa mitoittamaan valmistettavan ruoan oikein. 

http://www.saasyoda.fi/ 

Hävikkiruokareseptejä  

Ruotsalainen ICA-kauppaketju antaa kotisivuillaan reseptejä ja vinkkejä siihen, mihin ruokiin hä-

vikkituotteita voi käyttää (ICA, 2015).  

Leftover Tool-verkkosivu  

Sivustolla voi ilmoittaa maksimissaan kolme ruokatuotetta kerrallaan, joista haluaisi tehdä ruokaa 

(Tesco Real Food, 2015). Sivusto etsii ilmoitettujen ruokatuotteiden perusteella reseptejä, joihin 

ilmoitetut ruokatuotteet sisältyvät.  

DekaMarkt-ketjun reseptisivusto  

DekaMarkt-ketjun reseptisivustolta voi etsiä ruokareseptejä, joissa otetaan huomioon syöjien 

määrä, sukupuoli ja ikä. Valituissa resepteissä otetaan huomioon ruokailijoista ilmoitetut edellä 

mainitut tiedot, jotta valmistettava määrä ruokaa todella vastaa ruokailijoiden määrää. Resepti-

haussa voi myös kertoa mitä aineksia haluaa tai ei halua käyttää ruoissaan. (DekaMarkt, 2015)  

Sainsburys’ Rescue Food-sivusto  

Sainsbury on julkaissut Rescue food-nimisen sivuston ja mobiiliapplikaation yhteistyössä Googlen 

kanssa. Sivustolle ja sovellukseen voi syöttää hävikkiruoka-aineksia, jonka jälkeen sivusto hakee 

reseptejä, joita aineksista voi tehdä. Sivusto ja applikaatio ovat interaktiivisia, eli kuluttaja voi ää-

neen kertoa hävikkituotteet kirjoittamisen sijaan. (Sainsbury's, 2015) Työkalu verkossa: 

https://www.sainsburysfoodrescue.co.uk/landing  

Love Food, Hate Waste-ruokapakkauksia  

Ruokapakkauksissa on ruoansäilytysvinkkejä, joiden avulla kuluttajat voivat saada ostamansa 

ruoan säilymään pidempään.  Vinkit on otettu Iso-Britannian WRAP-ohjelman (Waste Reduction 

Action Programme) Love Food, Hate Waste-ohjelmasta. (Little, 2014) 
 
 
 
  

http://www.saasyoda.fi/
https://www.sainsburysfoodrescue.co.uk/landing
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3 Työkalujen kokeilu kaupan yksiköissä 

Toisin kuin yleisesti luullaan, hävikki ei ole normaalia. Hävikki ei synny itsestään, vaan siihen on 

aina olemassa syy. Osa syistä voidaan nykytiedolla tunnistaa ja niihin voidaan vaikuttaa, osaan ei. 

Löytämällä ja ymmärtämällä syvällisesti alkuperäinen juurisyy, siihen on yleensä mahdollista 

puuttua ja muuttaa seuraus. Suurin osa syistä johtuu tekijöistä, jotka ovat jossain kohtaa arvoket-

jua syntyneitä virheitä ja joille voi tehdä jotain. Vain pieni osa hävikistä johtuu ennustamatto-

masta myynnin vaihtelusta, tunnistamattomista syistä tai tietoisesta toiminnasta, esimerkiksi li-

sämyynnin hakemisesta. Myös myymälän koko, asiakaskunta, sijainti, valikoima ja ”historia” vai-

kuttavat hävikkiin. 

Kaupoissa on totuttu hävikkiin, sillä sitä on ollut aina. Hävikkiä vähennetään pikkuhiljaa, 

mutta sen koetaan kuuluvan asiaan. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että raja, jonka jälkeen hävikkiä 

ei enää voi pienentää ilman, että muut toiminnot kärsivät, on jo saavutettu, tai ollaan lähellä sitä. 

Ajatus kuvitteellisesta rajasta johtuu siitä, että ei ymmärretä hävikin synnyn mekaniikkaa. 

Kaupan merkittävä ongelma on myynnin vaihtelu, hevi (hedelmä- ja vihannes)- ja kalaosas-

toilla lisäksi laadun vaihtelu. Vaihtelun vaikutuksia pehmentämään kauppa on kehittänyt nerok-

kaan menetelmän, punalaputuksen. Punalaputuksen avulla kauppa pääsee helpommin eroon 

tuotteista, jotka normaalin vaihtelun vuoksi uhkaavat päätyä hävikkiin. On havaittu, että punala-

putus on erittäin tehokas hävikin vähentäjä. Parhaimmillaan peräti 9 punalaputettua tuotetta 

kymmenestä menee kaupaksi ja vain yksi päätyy hävikkiin. Mikäli ihmiset eivät saa punalapulla 

sitä tuotetta, mitä haluavat, he ostavat jotain toista. Punalaputus ei kuitenkaan korjaa itse ongel-

maa. Se vain pelastaa, mitä pelastettavissa on. 

Hankkeessa mitattiin ainoastaan hävikin muutosta, sillä muiden tietojen jakaminen koettiin 

ketjuissa liian arkaluonteiseksi. Ketjujen mahdollisesti itse tekemissä kokeiluissa muita tärkeitä 

mittareita ovat 

1) Annetut alennuksen punalaputuksen muodossa. Mikäli hävikkiä pienennetään ainoas-

taan lisäämällä punalaputusta, ei ole puututtu itse ongelmaan. 

2) Tyhjät hyllypaikat. Mikäli hävikkiä vähennetään oikein, pienentynyt hävikki johtaa myös 

hyllypuutteiden vähenemiseen. Tämä johtuu siitä, että hävikki ja punalaputus ovat yksi 

yleisimpiä syitä tyhjille hyllypaikoille. 

3) Valikoima. Mikäli hävikkiä pienennetään karsimalla valikoimasta muitakin kuin ”Mini-

maalinen myynti” – tuotteita, ei puututa itse ongelmaan. 

4) Myynti. Hävikkiä ei saa pienentää myynnin kustannuksella. 

5) Yleisfiilis. Miten työntekijöiden, osastovastaavien, myymäläpäällikön/kauppiaan ja asi-

akkaiden mielestä menee? 

 

3.1 Kuvaus kokeilussa sovelletusta metodista 

 

Hävikkiä on totuttu ajattelemaan prosenttina myymälästä, tai osastosta. Tämä keskiarvo on hä-

määvä, sillä se peittää alleen sen tosiasian, että osassa tuotteista hävikkiprosentti voi olla korkea 

samaan aikaan, kun suurin osa tuotteista ei aiheuta lainkaan hävikkiä. 
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Kuva 3 Tuotejoukko lajiteltuna suuruusjärjestykseen 3 kuukauden hävikkiprosentin mukaisesti 

 

 

Hävikkiprosentti sinällään ei määritä, miten helppo tuotteen hävikkiä on vähentää, vaan 

säännöllisyys. Mikäli tuotteesta voidaan tunnistaa kaava, minkä vuoksi hävikkiä syntyy, siihen 

puuttuminen on helppoa, vaikka hävikkiprosentti olisi pienikin. Näin ollen potentiaalisesti kaikelle 

hävikille voidaan tehdä jotain. Kyse on ainoastaan siitä, tunnistetaanko syy ja miten siihen voi-

daan vaikuttaa. 

Hankkeessa kokeiltiin Kauppavalmennuksen metodia, joka perustuu lean-ajatteluun. Meto-

dissa yritetään löytää juurisyyt kaikelle hävikille ja löytää keinot korjata niitä. Juurisyistä pyritään 

rakentamaan malleja, jotka pätevät koko ketjussa, mahdollisesti koko alalla. Näiden avulla voi-

daan rakentaa prosesseja, joiden avulla hävikkiä voidaan ketjuohjatusti vähentää koko ketjussa. 

Metodi vaatii myymälöiltä säännöllistä ja tarkkaa hävikin seurantaa, sekä nopeaa reagointia tun-

nistettuun hävikkiin. 

Kauppavalmennuksen visio on 

 0 % hukka (ei hävikkiä, eikä punalaputusta) 

 100 % hyllysaatavuus (ei hyllypuutteita) 

 Hukkaa ei tule vähentää siirtämällä ongelma muualle (esimerkiksi henkilökuluihin) 

 Hukkaa ei tule vähentää heikentämällä asiakaskokemusta (esimerkiksi kaventamalla 

valikoimaa) 

On selvää, että tämä visio ei ole realistinen. Sen ei ole tarkoituskaan olla. Tarkoitus on antaa 

suunta, jota kohti edetään tästä ikuisuuteen. Hävikissä tulee olemaan aina vähentämistä, jolloin 

joudutaan aina keksimään uusia ja parempia tapoja saada tuloksia. Viimeistään valikoiman laa-

jentaminen tai henkilökulujen pudottaminen asettaa hävikkiä vähentävän henkilön uuden haas-

teen eteen. Noudattamalla tätä visiota kuka tahansa voi keksiä uusia ratkaisuita, joilla juuri hänen 

organisaatiossaan hävikkiä saa pienennettyä. 

 

Mikä hävikkiä aiheuttaa 

 

Kun myymälässä syntyy hävikkiä, henkilökunnan tulee mahdollisimman pikaisesti tutkia, mistä se 

on johtunut ja mitä voidaan tehdä sen korjaamiseksi.  Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin, kaikki 

viive on hävikkiä. Vain pieni osa hävikistä johtuu satunnaisista syistä. Valtaosa johtuu systeemi-

sistä virheistä, jotka jatkuvat niin kauan, kunnes ne havaitaan ja korjataan. Mitä pidempi on viive, 

sitä suurempi on hävikki. Toiseksi, mitä vähemmän aikaa kestää siitä, kun hävikki on havaittu ja 

tilastoitu, sitä paremmin muistetaan, missä tilanteessa hävikkiä syntyi. Tämä on tärkeää paitsi 

juurisyyn selvittämisen kannalta, myös oppimisen kannalta, jotta vastaavaa osataan jatkossa vält-

tää. Tästä syystä tavoitteena tulisi olla hävikin selvittäminen välittömästi, samalla hetkellä kun se 

kirjataan. 
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Kuva 4 Mikäli hävikin syy on systeeminen virhe, kaikki hävikki syntyy viiveestä 

 

Pilotissa hävikkiä seurattiin aina viikko kerrallaan ja johtopäätöksiä tehtiin seuraavalla vii-

kolla. Hävikin juurisyitä etsittiin pääosin vain kaupan omasta tekemisestä, ei kauppaa edeltävästä 

arvoketjusta. Siispä kaikkiin juurisyihin ei voitu puuttua. Juurisyy on päätelty joko kaupan omista, 

tai Kauppavalmennuksen tekemistä raporteista. Työn ovat lähtökohtaisesti tehneet osastovas-

taavat, jotka tuntevat osastonsa parhaiten, sillä syyn päättelemiseen tarvitaan kaikki mahdollinen 

tieto. Siitä tieto on tapauskohtaisesti valunut ketjussa taaksepäin. 

Myymälöissä on myös päiväyshävikkiä, joka koostuu erityissyyvaihtelusta, tai jolle ei tunnis-

teta syytä. Tätä kutsutaan epänormaaliksi hävikiksi. Molempien osuus on pieni ja ne pienenevät 

jatkuvasti, kun asiaa tutkitaan. Suurempi ongelma on hävikki, jolle löydetään kyllä syy, mutta ei 

ole riittävästi tietoa, jotta osattaisiin korjata se. 

Myymälät voi jakaa erilaisiin ryhmiin vertaamalla hävikin osuutta hukasta. Hukassa on mu-

kana myös punalaputuksen aiheuttama katteen menetys. Osassa myymälöistä hävikin osuus hu-

kasta oli erittäin pieni, osassa erittäin suuri. Se, että myymälän hävikki on pieni, ei tarkoita, että 

myymälän prosessit olisivat hyvät. Paras on seurata myös hukkaprosenttia, tyhjiä hyllypaikkoja, 

valikoimaa, työtunteja ja myyntiä. Pelkkää hävikkiä olisi helppo pienentää, mutta koska kauppa 

ei ole olemassa minimoidakseen hävikkiä, vaan tehdäkseen katteellista myyntiä, myös kaikista 

edellä mainituista on huolehdittava. 

Myymälä on sisäinen asiakas, joka palvelee ulkoista asiakasta. Myymälä on koko arvoketjun 

kasvot asiakkaalle ja siksi koko arvoketjun tulee tehdä kaikkensa sisäisen asiakkaan tilanteen pa-

rantamiseksi. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa osaoptimointiin, vaan paras tulos saadaan koko ar-

voketjun optimoinnilla. Joskus tämä johtaa tilanteisiin, joissa myymälän täytyy kantaa lisäkustan-

nuksia, mutta samaan aikaan se saa tuotteita niin paljon halvemmalla, että se kannattaa. 

 

3.2 Lähtökohta myymälöissä ja ketjuissa kokeilun alussa 

 

Kokeilussa oli mukana yhdeksän ketjua. Kokeilu aloitettiin 14 kaupalla, mutta kesällä yksi pudo-

tettiin merkittävien muutosten vuoksi pois. Ketjuissa ja myymälöissä oli hyvin vähän yhteistä, jär-

jestelmät ja prosessit erosivat toisistaan paljon. Kaikille yhteistä oli kiinnostunut asenne hanketta 

kohtaan. Hävikkiä ei kuitenkaan useimmiten pidetty ongelmana, vaan normaalina ja asiaan kuu-

luvana. Myymälöillä oli havaittavissa erilaisia hävikkiprofiileja, joiden aiheuttajia lähdettiin ensim-

mäisenä tutkimaan. 
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Kuva 5 Erään tuotejoukon hävikkiprofiili. X-akselilla tuotejoukon kaikki hävikkituotteet, Y-akselilla 

kappalemäärä. Kohta A osoittaa koko tuotejoukon keskiarvopisteen, kohta B mediaanin. 

Tuotejoukon hävikkiprofiililla tarkoitetaan tuoteriveittäin tehtyä, suurusluokiltaan järjestet-

tyä analyysiä siitä, miten suuria kappalemääräisesti ovat yksittäiset hävikkitapahtumat. Mikäli 

analyysi tehdään esimerkiksi viikon ajalta ja samaa tuotetta menee päivittäin hävikkiin, siitä muo-

dostuu 7 erillistä hävikkitapahtumaa. 

Keskiarvopiste jakaa tuotejoukon ”päähän” ja ”häntään”. Mitä suurempi on keskiarvopis-

teen arvo, sitä suurempi on ”pää”. On normaalia, että ”pää” on olemassa, mutta sen tulisi aina 

johtua erityissyyvaihtelusta ja sen tulisi olla pieni. Jos ”pää” on suuri, tiedetään, että myymälässä 

on suuri ongelma tilausmäärien kanssa. ”Pää” kannattaa tutkia aina ensimmäisenä, sillä sieltä hä-

vikin vähentäminen on helpointa. Seuraamalla keskiarvopisteen kehitystä nähdään, kehittyykö 

myymälä oikeaan suuntaan. Mikäli ”häntä” puolestaan on erittäin pitkä, se merkitsee sitä, että 

myymälässä jää usein pieniä määriä hävikkiin. Tilaukset ovat jatkuvasti vähän liian suuria. 

Mediaanipisteen arvo kertoo, kuinka monta kappaletta tuotteita päätyy hävikkiin vähintään 

puolissa hävikkitapahtumista. Tämä on toinen kätevä tapa seurata, tehdäänkö tilauksia tarkasti. 

Nyrkkisääntönä voi pitää, että mediaanipisteen tulisi olla kaksi, mieluiten lähempää yhtä kuin kol-

mea. Mikäli mediaani on 3 tai yli, myymälä joutuu usein laittamaan hävikkiin kokonaisia myyn-

tieriä. Silloin kyse ei ole pienestä vaihtelun aiheuttamasta hävikistä, vaan kroonisesta ongelmasta. 

Kokeilussa kävi hyvin nopeasti selväksi, että pelkällä metodilla ei tulla saamaan tuloksia, 

vaan tarvitaan myös työkalu, sillä myymälöillä ennestään käytettävissä olleet raportit sopivat hei-

kosti metodin tarpeisiin. Kauppavalmennuksen valmista raporttityökalua saatiin muokattua sel-

laiseen muotoon, että sitä pystyttiin käyttämään kaikkien ketjujen perustarpeisiin. Kunnollisten 

raporttien puute havaittiin yhdeksi merkittäväksi syyksi siihen, miksi hävikkiä syntyy. Riittävän 

laadukkaan datan saamisen viivästyminen johti toisinaan myös hankkeen viivästymiseen, sillä il-

man dataa toimenpiteet ovat arvailua. 

Tilaajan ongelmat voi jakaa kahteen osaan, automaattitilaukseen ja manuaaliseen tilauk-

seen. Osastoilla, joissa käytetään automaattista tilausjärjestelmää, automaatti osaa hoitaa työn 

tarkasti. Tilaajan tehtäväksi jää huolehtia, ovatko tilausjärjestelmän asetukset ajan tasalla. Auto-

maattinen tilausjärjestelmä on osoittautunut niin hyväksi, että enää ei osata kyseenalaistaa, onko 

kaikki varmasti kunnossa. Hävikin ja tyhjän hyllypaikan tulisi olla varoitus siitä, että jokin saattaa 

olla vialla ja asia pitää tutkia. 

Osastoilla, joilla ei käytetä automaattista tilausjärjestelmää, tilaaja on hankalassa asemassa. 

Hänellä ei ole käytössään ajantasaisia, tarkkoja ja nopeasti luettavia raportteja siitä, paljonko 

myynti, hävikki ja hyllypuutteet ovat olleet. Siispä hän tekee tilauksensa pääosin fiilispohjalta. Ne 

raportit, jotka tilaajalla on, näyttävät useimmiten vain lyhyen aikavälin tilanteen, eivät jatkumoa. 
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Osastovastaavan kokemus johtaa ainoastaan parempaan fiilispohjaan, mutta ei todelliseen tark-

kuuteen. Lähtötilanne oli, että osastovastaavien kykyä arvioida tilausmääriä oikein yliarvioitiin 

myymälöissä selvästi. Koska hävikin ei tästä syystä uskottu johtuvan tilausvirheistä, sen oletettiin 

johtuvan muista syistä, jolloin oikeaan syyhyn ei osattu kiinnittää huomiota. 

Koska näihin toimintatapoihin on myymälöissä vuosien mittaa totuttu, ei osata edes kuvi-

tella, että tilanne voisi olla toisin. Tästä syystä hävikki koetaan täysin normaalina ja asiaan kuulu-

vana. Tällaisessa tilanteessa myymälöiden vaihtoehdot ovat vähissä: hyvien raporttien puutteen 

vuoksi ei nähdä, mitä mahdollisuuksia hävikkiä olisi vähentää. Tästä syystä luullaan, että hävikki 

on jo niin vähissä, kuin se voi olla. Myymälöissä on siis tehty parhaansa sen paradigman puitteissa, 

mikä on vallalla. Jos hävikkiä haluttaisiin vähentää entisestään, siihen nähdään myymälöissä vain 

kaksi mahdollisuutta: vähennetään valikoimaa, tai annetaan tuotteiden loppua kesken. Kumpikin 

on kaupan kokonaisuudelle haitallista. 

 

3.3 Myymälöiden toiminta työkalujen kokeilujaksolla 

 

Myymälöiden työ aloitettiin osastoilta, joissa tuotteet tilataan automaattisella tilausjärjestel-

mällä. Tavoitteena oli selvittää tuotekohtaisia juurisyitä hävikin syntymiselle. Toisinaan tuotekoh-

taisista oivalluksista pystyttiin johtamaan myös suurempien tuotejoukkojen juurisyitä, jotka pys-

tyttiin näin korjaamaan. Automaattisen tilausjärjestelmän tuotteissa saatiin erittäin hyviä tulok-

sia, sillä korjauksen jälkeen automatiikka pystyi jälleen tilaamaan tarkasti. 

Manuaalisesti tilattavissa osastoissa huomattiin edellä kuvattujen puutteiden vuoksi tarve 

juuri siihen tilanteeseen sopivalle uudelle työkalulle, joka jouduttiin kehittämään hankkeen ai-

kana. Työkalun avulla pystyttiin parantamaan manuaalisesti tehtävien tilausten tarkkuutta. 

Työkaluja käytettäessä ilmeni, että pelkkä tieto ei riitä. Tiedon hyödyntämiseksi olisi pitänyt 

luoda ja kokeilla täysin uusia prosesseja, mahdollisesti joka osastolle ja ketjulle omansa, jota ei 

tämän hankkeen aikana ollut täysin mahdollista tehdä. Tästä syystä manuaalisesti tilattavilla osas-

toilla saavutettiin selvästi heikommat tulokset, kuin automaattisen tilausjärjestelmän osastoilla. 

 

 

Kuva 6 Automaatin tilaaman tuotejoukon hävikki viikkotasolla. Vihreä osoittaa muutoshetken. 
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Kuva 7 Manuaalisesti tilattavan tuotejoukon hävikki viikkotasolla. Vihreä osoittaa muutoshetken. 

Aiemmalla työkalulla ei ollut tuotejoukkoon mitään vaikutusta. 

Tärkeäksi tekijäksi muodostui osastovastaavien tietotaito ja ymmärrys kaupankäynnin pro-

sesseista. Mitä paremmin osastovastaava ymmärsi kokonaisuutta, sitä paremmin hän pystyi päät-

telemään hävikin juurisyyn ja korjaamaan sen. Myös valtuuksilla oli suuri merkitys: mitä suurempi 

autonomia osastovastaavalla oli, sitä nopeammin hän pystyi reagoimaan ongelmiin ja sitä parem-

pia tuloksia saavutettiin. Jotkut osastovastaavat keksivät mahdollisia ratkaisuja, miten prosessia 

tulisi muuttaa, tai millaisia raportteja he tarvitsisivat. Pääosin suoritus oli kuitenkin mekaanista 

tarkastamista. 

Kaikki hävikki ei johtunut syistä, joihin myymälät pystyvät vaikuttamaan, vaan se on tapah-

tunut arvoketjussa ennen myymälää. Arvoketjun suuntaan pilottimyymälöillä oli hyvin rajoitetut 

mahdollisuudet kommunikoida. Olemassa olevat mahdollisuudet koettiin hankaliksi. Koska myy-

mälöissä ei ole liikaa aikaa, kommunikointi jäi usein tekemättä. Siispä näihin ongelmiin oli vaikea 

puuttua. 

Metodin ja työkalujen kokeilun järjestelmällisessä toteutuksessa oli suuria eroja. Osassa hä-

vikkiin puuttuminen koettiin työksi, joka tehdään, kun ”oikeat” työt on tehty ja aikaa jää. Tämä 

johti satunnaiseen toimintaan, jonka seurauksena kyseisten osastojen ja myymälöiden tulokset 

olivat selvästi heikommat, kuin verrokkiensa. Parhaat tulokset saavutettiin osastoilla ja myymä-

löissä, joissa työstä tuli rutiini. Työn väliin jättämistä perusteltiin kiireellä, mutta seuranta osoitti 

asian olevan päinvastoin: rutiininomaisissa myymälöissä jouduttiin tekemään vähemmän töitä, 

kuin vaihtelevasti tekevissä. Tämä johtuu siitä, että kaikki hävikkituotteet on myös hyllytettävä, 

osa niistä punalaputettava ja kaikki merkittävä hävikkiin ja heitettävä roskiin. Tämä kaikki vaatii 

työtä. Kun hävikki on suurta, myös työtä on paljon. Kun hävikki on pientä, viikoittain tutkittavien 

hävikkirivien määrä on pieni. 
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Kuva 8 Hävikinhallinnan vastuukolmio 

 

Vastuun jakautumista voi kuvailla yllä olevalla kolmiolla, jossa ovat mukana keskeiset elementit. 

1) Vastuu hävikin hallinnasta on myymälän henkilökunnalla ja he käyttävät apuvälineinä au-

tomaattista tilausjärjestelmää 

2) Henkilökunta vastaa ja he käyttävät apuna ketjulta saatuja työkaluja ja ohjeita 

3) Ketju vastaa ja he konsultoivat henkilökuntaa. 

4) Ketju vastaa ja he käyttävät automaattia 

5) Automaatti hoitaa työn ja ketju tarkkailee sitä 

6) Automaatti hoitaa työn ja henkilökunta tarkkailee sitä 
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3.4 Hävikki tuoteryhmittäin 

Lähes kaikki hävikki tulee tuoretuotteiden tuoteryhmistä, liha, kala, lihajaloste, valmisruoka, 

leipä, hedelmät ja vihannekset, maito ja juusto. Muiden tuoteryhmien (pakaste, teolliset elintar-

vikkeet, juomat, käyttötavara, kodintarvike) hävikki on marginaalista, vaikka niiden myynnin 

osuus on suurempi. 

Tuoteryhmittäin hävikkien juurisyyt ja korjaustoimenpiteet vaihtelevat erittäin paljon. Tuo-

teryhmissä, joissa on automaattinen tilausjärjestelmä käytössä, hävikki johtuu yleensä virheistä 

tilausjärjestelmän käytössä. Tuoteryhmissä, joissa ihminen tekee tilauksen, hävikki johtuu yleensä 

ihmisen virheestä. Ihmisen virhe taas johtuu yleensä siitä, että hänellä ei ole riittävästi tietoa ja 

toimivaa työkalua käytettävissään kyetäkseen tekemään tilauksen tarkasti. 

Merkittävimmät hävikkiä aiheuttavat erot tuoteryhmissä ovat vaihtelu (myynti ja laatu), 

myyntierä, myyntiaika ja toimitusviive. Pidentämällä myyntiaikaa ja pienentämällä muita voidaan 

pienentää hävikkiä. Kuitenkin jo yhden tekijän parantaminen voi riittää siihen, että hävikkiä ei 

synny. Pakasteosaston hävikki on olematon, koska myyntiaika on erittäin pitkä. Maito-osaston 

hävikki on pieni, koska toimitusviive on lyhyt ja myyntiaika pitkähkö. Leipäosastolla hävikki on 

ongelma, vaikka myyntierä on pääosin yksi ja toimitus tapahtuu seuraavana päivänä, sillä lyhyt 

myyntiaika yhdistettynä suureen vaihteluun vaikeuttaa ennustamista. Leipäosaston kolmas mer-

kittävä ongelma on, jos tilaajalta puuttuu riittävät tiedot kyetäkseen tekemään tilauksen tarkasti. 

Hedelmä- ja vihannesosasto on täysin omaa luokkaansa, sillä mukana on myös myymälälle 

täysin ennakoimaton vaihteleva tekijä, laatu. Tästä esimerkkinä käy myymälä, johon tuli toista-

kymmentä laatikkoa kirsikkatomaatteja, jotka olivat aavistuksen verran raakoja. Tuotteet myytiin 

parissa päivässä. Seuraavassa toimituksessa tuotteita tuli saman verran, mutta aavistuksen ver-

ran ylikypsiä. Yli puolet tuotteista jäi myymättä. 

Laadun vaihtelun lisäksi toinen ongelma on se, että myyntierät ovat tavallisesti suuria, mikä 

aiheuttaa ongelmia keskimääräistä pienemmille myymälöille. Raporttien mukainen myynnin ja 

hävikin seuraaminen on hankalaa, sillä osassa tuotteista ean-koodit vaihtuvat aika ajoin. Tämän 

seurauksena tilauksen tekemiseen tarvittavat työkalut eivät ole riittävän tarkat. 

 

 

 

3.5 Hävikin juurisyyt ja niihin puuttuminen 

Päiväyshävikki muodostuu kaupan näkökulmasta tuotteista, joita ei myyntiajan puitteissa ehditä 

myydä. Hävikki ei välttämättä tarkoita, etteivätkö tuotteet menisi hyötykäyttöön vielä myyntiajan 

jälkeenkin, esimerkiksi ruoka-apuun. 

Hävikin syntyyn on useita syitä. Yksinkertaisimmillaan kyse on liian suuresta tai liian aikai-

sesta tilaamisesta. Tilaus pitäisi tehdä niin myöhään kuin mahdollista, mutta samalla hyllyjen tu-

lisi aina olla mahdollisimman runsaan näköisiä. Toisinaan syntyy tilanteita, jossa ei haluta vähen-

tää tilausmääriä, sillä sen seurauksena hylly näyttäisi kyseisen tuotteen kohdalla tyhjältä. Silloin 

on hyvä ymmärtää, että ollaan valmiit tilaamaan tuotteita koristeeksi tietäen, että ne heitetään 

1-3 viikon välein roskikseen ja tilataan jälleen uudet koristeet. Tämä tulee erittäin kalliiksi suh-

teessa hyötyyn. 

Kaikki hävikki ei ole pahasta, vaan joissakin tilanteissa se riski kannattaa ottaa. Keskeinen 

ero on se, että kyseessä on tietoinen päätös, tilanne on väliaikainen, tai asiaa tutkitaan. Tällaisia 

tilanteita ovat esimerkiksi 
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 Uutuustuotteiden lanseeraus 

 Nopea myynnin kasvattaminen 

 Valikoiman laajentaminen 

 Erilaiset kokeilut 

 Tunnistamattomat hävikin syyt 

 

Näistä kaikista seuraa ennustamatonta vaihtelua, joka tekee tilaamisen vaikeaksi. Kun vaihe 

on mennyt ohi, tulee jälleen palata normaaleihin rutiineihin. Tasaisessa myynnin kasvattamisessa 

hävikki ei ole välttämätöntä, päinvastoin. Pienentyvä hävikki mahdollistaa lisäresurssien allokoin-

nin myynnin kasvattamiseen. 

Hankkeessa havaittiin yhteensä 18 erilaista syytä, miksi kaupoissa syntyy hävikkiä. Näistä 

kuusi erottui kaikissa ketjuissa selvästi yleisemmin, kuin muut. Seuraavassa on listattu sekä nämä 

kuusi yleisintä juurisyytä, että loput 12, jotka olivat harvinaisempia. 

 

Yleisimmät (TOP-6) juurisyyt listattuna aakkosjärjestyksessä 

 

Automaatin tilausarvo liian suuri (1) 

Tämä syy tarkoittaa tilanteita, joissa automaatin tilausarvo on asetettu tilaamaan liikaa tai liian 

aikaisin tavaraa, jonka seurauksena tuotteen hyllysaldo kasvaa niin suureksi, että sitä ei säilyvyys-

ajan puitteissa ehditä myymään. Syyn erottaa ”myynnin putoaminen” –syystä se, että ongelma 

on jatkunut jo pitkään ja se havaitaan niin myöhään, että ei voida enää puhua äkillisestä myynnin 

putoamisesta. Mikäli ongelmiin reagoitaisiin heti, kun myynnin taso putoaa, tätä juurisyytä ei 

edes olisi olemassa. 

 

Automaatti tilasi liikaa (2) 

Tämä syy tarkoittaa tilanteita, joissa ei voida tunnistaa, miksi automaattinen tilausjärjestelmä on 

tilannut liikaa tai liian aikaisin tavaraa. Kaikki on päällisin puolin kunnossa (saldo oikein, tilausase-

tukset oikein, myynnissä ei näy mitään erikoista yms.), mutta tuotetta on tullut liikaa. Myymälän 

mahdollisuudet korjata tämä syy ovat vähissä. Tilausjärjestelmää hyvin tuntevien henkilöiden pi-

täisi tutkia, mistä on kyse. Syy voi olla myös myymälähenkilöstön erheellisessä järjestelmän käy-

tössä. Syy voi olla joko krooninen, tai aiheuttaa hävikkipiikkejä. Kummassakin tapauksessa tar-

kemman juurisyyn tunteminen johtaa automaattisesta tilausjärjestelmästä johtuvan hävikin vä-

henemiseen. Tälle syylle voi löytää koko joukon uusia juurisyitä. 

 

Ihminen tilasi liikaa (3) 

Tämä syy tarkoittaa tilanteita, joissa ihminen on tehnyt tilausvirheen. Tuotteen myynti, myyn-

tierä, säilyvyys, myynnin vaihtelu yms. ovat normaalin rajoissa, mutta ihminen on tilannut tuo-

tetta liikaa tai liian aikaisin, jonka seurauksena on syntynyt hävikkiä. Tilaajalla ei joko ole riittävää 

koulutusta tilausten tekemiseen, tai hänellä ei ole riittävän hyviä työkaluja siihen. 

 

Liian suuri myyntierä (4) 

 

Tämä syy on hyvin tapauskohtainen ja riippuu täysin myymälästä ja tuotteesta. Myyntierä (pienin 

mahdollinen määrä yksittäistä tuotetta, jota myymälä saa tilattua kauppaan) on selvästi suu-

rempi, kuin myymälässä on mahdollista myydä ja samaan aikaan myyntierä on suurempi, kuin 

verrokkituotteissa. Ongelma ei siis ole pieni myynti, vaan suuri myyntierä. Myyntierää ei ehditä 

myydä, vaikka uusi myyntierä tulisi niin myöhään, että tuotteen hyllysaldo on 0 tai 1. 
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Minimaalinen myynti (5) 

Tämä syy tarkoittaa tilanteita, joissa tuotetta myydään niin vähän, että sen valikoimassa pitämi-

nen on kyseenalaista. Tuotteen myyntierä on tavallisen kokoinen, myyntiaika on normaali, tilaus 

tehdään vasta viime hetkellä ja tilataan niin vähän kuin mahdollista, mutta silti myyntierää ei 

usein ehditä myydä, ennen kuin loput menevät vanhaksi. Mikäli tuote on välttämätön valikoi-

massa, syykoodi on ”palvelutuote”. Mikäli kyse on ketjun määrittämästä valikoimasta, syykoodi 

on ”valikoimatuote”, johon ketju voi vaikuttaa. Minimaalinen myynti –syy tarkoittaa, että myy-

mälällä on mahdollisuus poistaa tuote niin halutessaan. 

 

Myynnin putoaminen (6) 

Tämä syy tarkoittaa tilanteita, joissa tuotetta on ensin myyty tasolla, jolla hävikkiä ei ole syntynyt 

ja sen jälkeen sen myynti on pudonnut, minkä seurauksena on syntynyt hävikkiä. Tuotetta on siis 

tilattu liikaa, koska on oletettu, että myynti pysyy samana. Myynnin pudotus voi olla joko pysyvä 

(normaali hävikki) tai erityissyyvaihtelusta johtuva (epänormaali hävikki). Vain normaaliin hävik-

kiin on mahdollista reagoida, epänormaaliin ei. Tilausmääriä voi pienentää vain, kun myynti on 

pysyvästi muuttunut. Mikäli tilausmääriä pienennetään erityissyystä johtuvan hävikkipiikin 

vuoksi, aiheutetaan haittaa hyllysaatavuudelle, runsauskuvalle ja myynnille. Jos sen sijaan pysty-

tään tunnistamaan, mikä hävikkipiikin juurisyy on ollut, niitä voidaan ehkäistä jatkossa paremmin. 

 

Muut havaitut juurisyyt listattuna aakkosjärjestyksessä 

 

Hyllytysvirhe (7) 

Tuote on joko hyllytetty väärään paikkaan, tai oikeaan paikkaan, mutta myyntiaikoihin nähden 

väärään järjestykseen. Jälkimmäinen johtuu yleensä joko huolimattomuudesta, tai siitä, että 

kuormia hyllytetään väärässä järjestyksessä. Jälkimmäisessä tapauksessa takavarastossa on aiem-

min tulleita, mutta hyllyttäjä hyllyttää uutta kuormaa. 

 

Hyvitettävä tuote (8) 

Kauppa saa valmistajalta hyvityksen hävikkiin menneestä tuotteesta. Tästä seuraa se, että tuot-

teen hävikkiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota. 

 

Kampanjahäntä (9) 

Kampanjassa ja sen jälkeisinä päivinä on myyty vähemmän tuotteita, kuin kampanjaan on tilattu. 

 

Kilpaileva tuote (10) 

Jokin toinen tuote on syrjäyttänyt tuotteen menekkiä joko tilapäisesti tai pysyvästi. Kyse on 

useimmiten kampanjatuotteesta, tai uutuudesta. 

 

Liian lyhyt myyntiaika (11) 

Tuotteella on selvästi lyhempi myyntiaika verrattuna vastaaviin tuotteisiin, riippumatta myynti-

määristä. 

 

Pakkojako (12) 

Ketju toimittaa myymälään tuotteita, joita myymälä ei ole tilannut. 

 

Palvelutuote (13) 

Tuotteen myynti on jatkuva, mutta liian pieni, jotta myyntierä saataisiin useimmiten myytyä. Sa-

malla tuote on joko ainutlaatuinen, tai tärkeä yhdelle asiakkaalle. 
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Saldovirhe (14)  

Automaatin tuntema saldo on pienempi, kuin tuotteiden oikea lukumäärä. Suurempi saldovirhe 

ei voi aiheuttaa hävikkiä, vaan hyllypuutteita. 

 

Sesonkituote (15) 

Ajallisesti rajatun sesongin erikoistuote (esimerkiksi joulukinkku, mämmi) jää myymättä ja menee 

hävikkiin. 

 

Uutuustuote (16) 

Tuote on juuri tullut markkinoille, eikä sen kysyntä ole vielä vakiintunut. 

 

Valikoimatuote (17) 

Ketju on määritellyt, että tuote pitää olla valikoimassa, riippumatta menekistä. 

 

Väärä toimitusrytmi (18) 

Tuotetta toimitetaan liian harvoin tai väärinä päivinä myyntirytmiin verrattuna 

 

 

Kuva 9 Hävikin juurisyiden sijoittuminen vastuun kannalta. Numerointi viittaa edellä aakkosjärjes-

tyksessä esitettyjen juurisyiden esitysjärjestykseen. 

 

3.6 Kokemukset hävikkinäkökohtien arviointitaulukosta 

Hankkeessa päivittäistavarakaupan materiaalitehokkuuden kehittäminen käytettyä hävikinhal-

linnan arviointitaulukkoa kehitettiin eteenpäin ja sovellettiin hankkeessa useassa eri vaiheessa. 
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Taulukko sisältää sanallisiin kuvauksiin perustuvan neliportaisen arviointiasteikon hävikin hallin-

nan toimintatapojen systemaattisuudelle päivittäistavarakaupassa. Taulukossa asteikkona ovat 

seuraavat tasot: (1) vähäistä tai tilapäistä toimintaa, (2) aloittelevaa toimintaa, (3) systemaattisia 

käytäntöjä, (4) strateginen toimintatapa. Arvioitavia näkökohtia on taulukossa yhteensä 27 kap-

paletta, ja ne ryhmiteltiin laatujohtamisesta tuttuihin ryhmiin plan, do, check ja act. 

Ensimmäinen päivitys arviointitaulukkoon tehtiin Motivan ja Kauppavalmennus Oy:n yhteis-

työnä heti hankkeen alussa 9.9.2015 ennen taulukon soveltamista tämän hankkeen aikaisia myy-

mälöiden haastatteluja. Ensimmäisen päivityksen aikana todettiin, että osa kysymyksistä liittyy 

enemmän ketjuohjauksen tasolla päätettäviin asioihin, kuin myymäläkohtaisiin asioihin. Osaan 

arviointitaulukon eri suorituskykytasojen tekstikuvauksiin tehtiin Kauppavalmennus Oy:n aiem-

paan kokemukseen perustuvia lisäyksiä ja täsmennyksiä. 

Päivitettyä taulukkoa kokeiltiin kuudessa eri myymälässä ennen seuraavaa välitarkastusta 

18.2.2016. Kyseisessä välitarkastuksessa arvioitiin rivikohtaisesti arviointitaulukon suorituskyky-

tasojen soveltuvuus myymälöiden arviointiin käytännössä. Kunkin rivin arviointiasteikko arvioitiin 

joko liian tiukaksi, sopivaksi tai liian lepsuksi sen perusteella miltä tilanne kuudessa siihen saakka 

haastatellussa myymälässä taulukon avulla läpikäytynä oli vaikuttanut. Rivejä, eli arvioitavia nä-

kökohtia oli taulukossa tässä vaiheessa yhteensä 27 kappaletta, eli uusia arvioitavia näkökohtia 

ei ole lisätty taulukkoon. Arviointiasteikoltaan liian tiukoiksi arvioitiin taulukon neljä riviä. Arvi-

ointiasteikoltaan liian lepsuiksi arvioitiin kaksi riviä. Osa riveistä, yhdeksän kappaletta, arvioitiin 

tässä vaiheessa lähinnä ketjutason suorituskyvyn arviointiin soveltuviksi tai ketjutason asioita si-

sältäviksi. Taulukon jakaminen erikseen myymälä- ja ketjutason asioiden arviointiin tunnistettiin 

mahdolliseksi tulevaisuuden kehitysaskeleeksi. Arviointitaulukkoa päivitettiin vielä kerran aivan 

hankkeen lopuksi 27.10.2016 ennen tähän raporttiin liittämistä. 

Hankkeen aikana Brittiläinen Martec International Ltd julkaisi RELEX Oy:n toimeksiannosta 

selvityksen johon sisältyy vastaavanlainen neliportaiseen arviointiin perustuva benchmarking 

taulukko. Kyseinen taulukko sisältää näkökohtia liittyen keskeisiin arvoketjun hallinnan käytän-

töihin, kuten ennustamiseen, täydennyksiin, varastonhallintaan, ajankäyttöön ja raportointiin eli 

se kattaa osan hävikinhallinnan kokonaisuudesta päivittäistavarakaupassa. Martec International 

Ltd:n koostama taulukko on mielenkiintoinen, sillä se tarjoaa päivittäistavarakaupan arvoketjun-

hallinnan ammattilaisten nykytietämykseen perustuvan näkemyksen eri näkökohtien kehitysas-

teesta päivittäistavarakaupassa. Martec Internetional Ltd:n koostaman taulukon näkökohtia ei 

tässä hankkeessa liitetty mukaan osaksi hankkeessa sovellettua arviointitaulukkoa. 

 

3.7 Myymälöiden hävikkikokeilun tulokset suhteessa vertailujaksoon 

Kokeilun tulosten arvioimiseksi otoksena käytettiin 11 viikon jaksoa hankkeen lopussa. Riittävän 

pitkä otos varmisti, että yksittäinen poikkeava viikko joko hankkeen aikana tai sen vertailuluvuissa 

ei päässyt vaikuttamaan. Vertailujakso sijoitettiin aivan hankkeen loppuun, jotta voitaisiin mitata 

taso, jolle on päästy. Useimmissa tapauksissa hävikki väheni jakson aikana verrattuna edellisen 

vuoden vertailukelpoiseen hävikkiin samalla jaksolla. Yhden yhtiön yksittäisen myymälän kohdalla 

hävikki on lisääntynyt vertailujaksolla merkittävästi. Syitä tähän ei voida tässä raportissa avata 

enempää. Varmuudella kuitenkin tiedetään, että hävikin lisääntyminen ei kyseisessä tapauksessa 

johtunut hävikinhallinnan työkalujen kokeilusta. 

Myymäläpäällikön/kauppiaan asenne ja toiminta oli aivan keskeinen tekijä tulosten saami-

sen kannalta. Asenne vaikutti kahteen asiaan: myymälän jokapäiväiseen työhön ja hävikin vähen-

tämisen prosessiin. Mikäli myymälän jokapäiväisissä prosesseissa oli puutteita, hävikin vähentä-
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misen prosessia ei voitu aloittaa, tai se jouduttiin keskeyttämään, kunnes puutteet saatiin korjat-

tua. Hävikin vähentäminen puolestaan vaati standardoitua, jatkuvaa, sekä säännöllistä työtä, 

muuten oli mahdotonta havaita, mikä toimi ja mikä ei. 

 

 

Kuva 10. Hävikin prosentuaalinen muutos kokeilussa mukana olleiden yhtiöiden myymälöissä yhti-

öittäin. Kukin pylväs edustaa eri yhtiötä. 

 

Hankkeen aluksi käytössä oli lähinnä automaattitilauksia varten suunniteltu työkalu. Hank-

keen kestäessä havaittiin tarve työkalulle, joka auttaa käsin tehtävissä tilauksissa. Se saatiin val-

miiksi heinäkuussa. Tästä syystä käsin tilattavilla leipä/heviosastoilla ei syntynyt kokeilun aikana 

merkittävää parannusta. 

Suurin osa hankkeessa mukana olleista myymälöistä palaa kokeilun jälkeen vanhaan teke-

miseen. Kyse ei ole siitä, etteivätkö he uskoisi metodin toimivan, vaan siitä, että heillä ei ole työ-

kaluja noudattaa sitä. Suurin ongelma hävikin vähentämiseksi on oikeanlaisten työkalujen puute. 

Datan merkitys sekä sitä hyödyntävien työkalujen helppokäyttöisyys ja nopeus korostuu valta-

vasti, etenkin osastoilla, joilla tuotteet tilataan käsin. Myös ainainen kiire, ”hävikkiä ei voi vähen-

tää”-asenne ja lyhytjänteisyys haittaavat hävikin ja muun hukan vähentämistä. 

Useiden myymälöiden mielipide automaattisesta tilausjärjestelmästä muuttui positiiviseen 

suuntaan, kun havaittiin, että automaattitilaus ei aiheuta hävikkiä, vaan oma toiminta aiheuttaa. 

Luottamus automaattiin lisääntyi ja käsin tehtäviä tilauksia vähennettiin, mikä jo sinällään vähen-

tää hävikkiä. 

Kauppojen aukioloajat laajentuivat ja vapautuivat vuoden 2016 alusta. Kaupan aukioloaiko-

jen muutosten mahdollista vaikutusta hävikin vähentymiseen on vaikea erottaa muista tekijöistä 

ja case-myymälöiden työkalujen kokeilujen vaikutuksista. Ketjuihin on muutenkin kohdistunut 

suuria muutoksia kuluneen vuoden aikana (yhdistymiset, aukioloajat, myynnin vaihtelu tai lasku). 
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4 Johtopäätökset ja suositukset 

Yritykset ovat tehneet hävikinhallintaan liittyen omia yrityskohtaisia ratkaisujaan ja osittain käyt-

täneet ulkopuolisten palveluntarjoajien tuotteita. On merkille pantavaa, että pelkästään julkisesti 

saatavilla olevia työkaluja tarkastelemalla voi kauppojen hävikinhallinnasta muodostua sirpalei-

nen kokonaiskuva. Ottaen huomioon yrityksissä jo käytössä olevan hävikinhallinnan koko keino-

valikoiman kaupan alalla ketjuista myymälöihin, jää sellainen vaikutelma, että julkisista lähteistä 

helposti löydettävissä oleva keino- ja työkaluvalikoima on hieman eriparinen kaupan ja myymä-

löiden tämänhetkiseen todelliseen tarpeeseen nähden.  

On olemassa lukuisia erilaisia pikatestejä hävikinhallinnan arviointiin. Lisäksi tarjolla on apu-

välineitä, joissa lähtökohtana on jokin tietty näkökulma, kuten vaikkapa hyllysaatavuus tai kaup-

pojen ja tuottajien välisen yhteistyön tiivistäminen. Myymälätasolla hävikinhallintaan liittyvä ar-

kinen tekeminen on kuitenkin monitahoinen kokonaisuus, jossa nämä eri näkökulmat tulisi hallita 

samanaikaisesti. Hankkeen aikana oli jossain määrin yllättäväkin havainto, että myymälähenkilös-

töltä usein puuttuu hävikinhallintaan liittyen aivan perustason työvälineitä, kuten dataan perus-

tuvia riittävän ajantasaisia ja oleelliset asiat esiin nostavia tuoterivitasoisia seurantatyökaluja. 

Hävikinhallinnan jatkuvan parantamisen polulla tulee seuraaville tasoille edetessä pohditta-

vaksi yhä uusia kysymyksiä. On vielä syytä korostaa, että tässä kokeilussa on keskitytty vain hävi-

kin suoriin vaikutuksiin ja miten sitä voi ehkäistä. Suorien vaikutusten lisäksi hävikin vähentämi-

sellä on epäsuoria kerrannaisvaikutuksia. Jokainen hävikkituote on pitänyt hyllyttää ja merkata 

hävikkiin, monet niistä myös punalaputtaa. Ne on valmistettu, kuljetettu ja käsitelty koko arvo-

ketjun läpi ennen päätymistään hävikkiin. Moni hävikkituote on myös todennäköisesti pistänyt 

asiakkaan silmään huonona päiväyksenä. Tästä syystä hävikkiä ja sen vähentämisen vaikutta-

vuutta tulisi tulevaisuudessa tarkastella haitallisilta kerrannaisvaikutuksiltaan entistä kokonais-

valtaisemmasta näkökulmasta. 

 

Hankkeen aikana on tutustuttu kaupan lattiatason arkeen, sekä jonkin verran ketjujen toimintaan 

lähinnä myymälätasolle vaikuttavissa hävikinhallinnan asioissa. Tässä esitetään suosituksia perus-

tuen hankkeen aikana tehtyihin havaintoihin. 

 

Juurisyitä ei ole tutkittu ja dokumentoitu tilastointia varten, vaan niiden poistamista varten. Osa 

toimenpiteistä voidaan tehdä myymälässä, mutta ketjulla on tärkeä tehtävä tunnistaa ongelmista 

kaavoja, joihin voidaan puuttua keskitetysti ja levittää parempia käytäntöjä koko ketjuun. Kaikki 

tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset tulisi nähdä tässä valossa. 

 

On havaittavissa, että myymälät eivät pidä hävikkiä suurena ongelmana. Vaikka hävikkiä pienen-

tämällä on mahdollisuus suuriin säästöihin niin välittömästi kuin välillisestikin, hävikin pienentä-

miseen tarvittavia työtehtäviä ei myymälätasolla valtaosin pidetty tärkeinä. Tämän vuoksi ne 

usein jäivät tekemättä tai niitä tehtiin kun ehdittiin. Tähän oli neljä syytä. 

1) Alhainen priorisointi. Hävikki on “näkymätöntä” hukkaa. Purkamaton rullakko pistää 

silmään, mutta hävikki ei. Siispä “näkyvät” työtehtävät tuntuvat tärkeämmiltä: nii-

den tekemättä jättämisestä tulee välitön palaute. Hävikille on tavoitetaso ja jos siinä 

pysyttiin, se riittää kaikille. 
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2) Tottumus ja vertailukohdan puute haittaavat hävikinhallinnan jatkuvaa paranta-

mista. Myymälän henkilökunnalla ei ole ymmärrystä siitä, että hävikkiä on mahdol-

lista vähentää pienillä toimenpiteillä. Ajatuskin siitä tuntuu mahdottomalta, sillä ylei-

nen näkemys on, että hävikille ei voi mitään. Alkukeskusteluissa yleinen asenne oli 

se, että jos hävikkiä vähennetään, tyhjät hyllypaikat lisääntyvät tai valikoimaa pitää 

kaventaa, jotka molemmat ovat huonoja ratkaisuja.  

3) Työkalujen puute. Työkaluja on, mutta niiden avulla on päästy nykyiseen tasoon. 

Jotta päästäisiin paremmalle tasolle, niin työkaluja, kuin prosesseja on kehitettävä. 

4) Aloitteellisuus. Tehokas keino vähentää hävikkiä on kannustaa henkilökuntaa oma-

aloitteisuuteen. Mikäli esimiehet ovat kiinnostuneita* hävikin vähentämisestä, kiin-

nostus valuu eteenpäin. Hävikin seuranta ja siitä kiinnostuminen on kuitenkin tur-

haa, ellei henkilökunnalle voida antaa työkaluja, valtuuksia ja mahdollisuuksia puut-

tua hävikkiin ja kehittää prosessia eteenpäin. Kyvyttömyys vaikuttaa vähentää aloit-

teellisuutta. 

 

* Kiinnostus ei ole sitä, että seurataan lukuja. Kiinnostus on sitä, että mennään paikan 

päälle, missä työ tehdään, keskustellaan ja kuunnellaan suorittavan ihmisiä, mitä ongel-

mia ja mahdollisuuksia heillä on mielessään. 

 

Hävikin jatkuva vähentäminen vaatii jatkuvaa parantamista, hävikkituotteiden syiden yhä tar-

kempaa ja nopeampaa tunnistamista ja yhä pidempien syy-seuraus -ketjujen ymmärtämistä. 

Työtä täytyy tehdä systemaattisesti päivittäin. Mikäli tekeminen lopetetaan, entropian vuoksi hä-

vikki alkaa jälleen nousta. 

 

Myymälöissä on niin kiire, että ylimääräisiksi koettuihin töihin ei ole aikaa. Siksi oli tärkeää, että 

ketju auttoi myymälöitä kaikin mahdollisin tavoin, esimerkiksi toimittamalla tarpeelliset raportit 

automaattisesti. Kaikki työ, minkä voi tehdä keskitetysti tehokkaammin, tulisi tehdä ketjussa ja 

vain se, mistä saadaan parhaiten tuloksia kentällä, tulisi tehdä kentällä. 

 

Vaihtelu on päivittäistavarakaupassa pysyvä tilanne, siksi sitä ei tulisi pitää syynä sille, miksi hä-

vikkiä ei voi vähentää. Sen sijaan se tulisi hyväksyä ja oppia reagoimaan siihen nopeasti ja oikein. 

Tietyt vaihteluun liittyvät ilmiöt ovat myös sellaisia, että niiden ratkomiseksi tarvitaan koko ketjun 

ja tavarantoimittajien välistä yhteistyötä. Asiakaskokemuksen parantaminen johtaa usein kasva-

vaan vaihteluun. 

 

Hävikin vähentämisessä kokonaisuus on tärkein: hyllysaatavuus, hävikki, punalaputus, valikoima, 

työtunnit. Ei tule keskittyä pelkästään hävikkiin eli myymättä jääneisiin tuotteisiin, vaan ennen 

kaikkea hukkaan, mikä ottaa huomioon myös punalaputuksesta johtuvan katteen menetyksen. 

Korjaamalla prosessia niin, että punalaputetuiksi joutuu yhä vähemmän tuotteita, pienentää 

myös hävikkiä. 

 

Hävikin juurisyitä on hyvin vaikea päätellä etäältä toimistossa. Parhaiten asian kaikki puolet sel-

viävät menemällä paikan päälle osastolle, missä työ tehdään. Päätelmien ja päätösten tekeminen 

paikan päällä on tarpeen, sillä vain siten ne voidaan tehdä nopeasti ja riittävän hyvillä tiedoilla 

kokonaisuus huomioiden. Ketjun tulee tarjota mahdollisuudet onnistua tässä tehtävässä. Mikäli 

korjaamista ei voida tehdä myymälässä, tulee järjestää ketju, jota pitkin tieto etenee pisteeseen, 

jossa virheen epäillään tapahtuneen. Mitä nopeammin tämä ketju toimii, sitä vähemmän hävikkiä 
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syntyy. Sitä mukaa, kun järjestelmät ja osaaminen kehittyvät, prosessia on mahdollista automati-

soida yhä enemmän, jolloin tarkistaminen on nopeampaa. Myymälähenkilöstön käyttämän työ-

kalun tehtävä on tehdä heidän työnsä mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi. 

 

Vaikka yksittäisistä suurista eristä syntyy paljon hävikkiä, valtaosa hävikistä johtuu siitä, että ti-

lataan 1-2 kappaletta liian aikaisin tai liikaa.  Toistuva hävikki, joka on niin pientä, ettei siihen 

edes kiinnitetä huomiota, on jatkuvaa rahanmenoa. 

 

Hävikin vähentäminen ei ole riippuvainen hankkeessa käytetyistä työkaluista. Kuka tahansa voi 

tehdä juuri hänen organisaatioonsa sopivat työkalut. Keskeistä on noudattaa itse metodia. 

 

 

Kuva 11. Hävikin määrän ja vaihtelun kehitys aika-akselilla, kun juurisyihin on puututtu. 

 

Miten myymälä ilman pilaantumishävikkiä olisi mahdollinen 

 

Hävikkiin vaikuttavat monet arvoketjun tekijät, jotka realisoituvat vasta myymälässä. Kun tutki-

taan arvoketjua ja myymälän toimintaa lean-johtamisen kannalta, prosesseissa on havaittavissa 

paljon tekijöitä, jotka aiheuttavat hukkaa. Tässä lista ehdoista, jotka johtaisivat hävikittömään 

myymälään 

- Mahdollisimman pieni viive tilauksen ja toimituksen välillä 

- Mahdollisimman pieni myyntierä 

- Mahdollisimman nopea varaston kierto 

- Mahdollisimman pitkät myyntiajat 

- Mahdollisimman tarkat ennusteet – ”Juuri oikeaan aikaan”-toimitus 

- Mahdollisimman usein tapahtuva tuotetäydennys (jatkuva virtaus) 

- Mahdollisimman nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin (myynti yms.) 

- Saldovirheiden nopea havaitseminen 

- Tilauksien täysautomatisointi 

- Vaihtelun pienentäminen 

 

Tämä visio on vielä alussa mainittua visiotakin utopistisempi. Sillä ei kuitenkaan ole merki-

tystä. Aina kun otetaan askel tähän suuntaan, hävikki pienenee. Aina kun otetaan askel poispäin, 

hävikki kasvaa. Pyrkimyksenä tulee olla suunnata jatkuvasti tätä visiota kohti kaikilla arvoketjun 

tasoilla. Tulevaisuudessa tilausjärjestelmät tekevät tilauksia jatkuvasti pitkin päivää ja robottiau-

tot mahdollistavat pienempien erien jatkuvan kuljetuksen, jolloin viiveet lyhenevät, päiväykset 
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paranevat ja myymälöissä tullaan hyllyttämään tavaraa, joka saapuu jatkuvana virtana pitkin päi-

vää pikkuhiljaa. Tämä johtaa tasaisempiin tilausmääriin, joka taas johtaa arvoketjun vaihtelun pie-

nenemiseen (piiska-ilmiö), mikä puolestaan säästää kuluja ja vähentää hävikkiä arvoketjussa. Täl-

löin myymälän hyllyssä voidaan pitää pienempiä tuotemääriä, jolloin myös kierto nopeutuu. Myy-

mälässä ei tarvita lainkaan varastoja, eikä varastotilaa. Tämä kaikki mahdollistaa huomattavasti 

pienempien yksiköiden rakentamisen niin, että niissä on sama valikoima, kuin suuremmissa, mikä 

myös pienentää kustannuksia. Kaiken tämän seurauksena hävikki saadaan lähelle nollaa ja sa-

maan aikaan saavutetaan suuria hinnan alennuksia, parempi asiakastyytyväisyys ja suuremmat 

voitot niille, jotka tämän hallitsevat parhaiten. 
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Liite: Hävikinhallinnan arviointitaulukko 
 



Tarkistuslista materiaalitehokkuuden ja hävikin hallinnan arvioimiseksi päivittäistavarakaupassa 27.10.2016

Vähäistä tai tilapäistä 

toimintaa

Aloittelevaa toimintaa Systemaattisia käytäntöjä Strateginen toimintatapa

Plan (1) Hävikin hallinta 

osana organisaation 

päämääriä ja tavoitteita

Ei hävikin hallinnan tavoitteita. Yksittäistä reagointia 

erityistilanteisiin. Hävikin 

hallinnalla ei yhteyttä 

organisaation tavoitteisiin. 

Hävikkiä käydään 

myymälätasolla läpi, mutta ei 

systemaattisesti.

Hävikin vähentäminen 

käytössä osana toiminnan 

kokonaiskustannusten 

hallintaa. On asetettu 

konkreettisia mitattavia 

tavoitteita. Hävikin hallinta on 

rutiini.

Edellisen lisäksi hävikin 

vähentämispolitiikka 

koordinoitu toimitusketjun 

toimijoiden kanssa ja 

sisällytetty osaksi 

organisaation 

toimintapolitiikkaa. Tavoitteet 

on aikataulutettu.

(2) Hävikin hallinnan 

suunnitelmallisuus

Hävikkiä ei ole tunnistettu 

ongelmaksi.

Hävikin hallinta on reagoivaa. 

Jälkeenpäin tapahtuva 

ongelmien ratkaisu, jossa 

painopiste havainnoinnilla.

Hävikin hallinta on ennakoivaa, 

ja osa toimintajärjestelmää. 

Hävikkinäkökohdat on 

tunnistettu, dokumentoitu ja 

priorisoitu. Jatkuvan 

havainnoinnin ja ehkäisemisen 

painottaminen ja 

toteuttaminen.

Strategisesti johdettu 

järjestelmällinen 

lähestymistapa. Käytössä on 

vuosihävikin 

budjettisuunnitelma hävikin 

hallituksi pienentämiseksi. 

Tavoitteena on, että hävikin 

taloudelliset vaikutukset 

pienenevät joka vuosi. 

Toimintaa kehitetään 

jatkuvasti tutkimalla hävikin 

juurisyitä ja korjaamalla niitä 

koko organisaation tasolla.

(3) Kaupan omien 

tuotteiden ja 

pakkausten 

kehittäminen

Pakkausten kehittäminen 

osana hävikin hallinnan 

keinovalikoimaa on vähäistä tai 

siihen ei aktiivisesti kiinnitetä 

huomiota.

Palautteen antamisen kautta 

viestitään pakkausten 

kehittämistarpeista.

Kauppaketjun omien 

tuotebrändien tuotteita ja 

pakkauksia kehitetään hävikin 

vähentämiseksi jatkuvasti 

materiaalitehokkaampaan 

suuntaan.

Edellisen lisäksi myös yhteistyö 

oman ketjun ulkopuolistenkin 

brändien pakkausten 

kehittämiseksi on vilkasta.

(4) Vastuiden 

määrittelyn taso

Hävikkiä ei koeta tärkeäksi 

tekijäksi, joten sen hoito ei ole 

kenenkään velvollisuus.

Hävikki nähdään 

turvallisuuskysymyksenä, josta 

vastaavat erikoistuneet 

turvallisuus/hävikin esto‐ ja 

tarkastusosastot. Myymälöissä 

osastovastaavat vastaavat 

oman alueensa hävikistä, 

mutta myymäläpäällikkö 

passiivinen.

Hävikki nähdään laajempana 

kysymyksenä ja se on kunkin 

myymäläpäällikön vastuulla.

Jokaisella osastolla on vastuu 

hävikistä, ja vertailua niiden 

tavoitteisiin suoritetaan 

samalla tiheydellä kuin 

myynnin osalta.

(5) Tilivelvollisuus Kukaan ei ole tilivelvollinen 

hävikistä.

Johto näkee hävikin 

'liiketoiminnan 

kustannuksena'. 

Poikkeuksellisiin tilanteisiin 

puuttuu turvallisuusosasto.

Erikoistuneet hävikin esto‐, 

turvallisuus‐ ja 

tarkastusosastot; eivät ole 

vastuussa ylimmälle johdolle.

Ylin johto seuraa hävikkiä 

viikoittain. Jokaisella osastolla 

on vastuu hävikistä ja 

raportoinnista. Kaupassa 

kokeillaan koko ajan erilaisia 

keinoja vähentää hävikkiä 

entisestään. Ylin johto raportoi 

säännöllisesti ketjulle hävikkiä 

aiheuttavista ketjun 

prosesseista.

(6) Henkilöstön rooli 

hävikin hallinnassa

Henkilökuntaa ei hyödynnetä 

hävikin vähentämisessä.

Henkilökuntaa aktivoidaan 

lisäämällä tietoisuutta asiasta, 

keräämällä ideoita ja 

rohkaisemalla rehellisyyttä.

Henkilöstön roolia hävikin 

hallinnassa on kehitetty 

aktiiviseen ja 

ennaltaehkäisevään suuntaan. 

Henkilökunta saa jatkuvaa 

koulutusta ongelman 

ehkäisemiseksi. Hävikin 

hallinta on osa henkilökunnan 

määriteltyä työnkuvaa.

Henkilökunta on motivoitunut 

tarkkaan hävikin ehkäisyyn 

sekä käsittelyyn, ja antaa 

täsmällistä tietoa johdolle siitä 

kuinka hävikin hallintaa 

voidaan kehittää. Henkilöstö 

nähdään tärkeimpänä hävikkiä 

estävänä voimavarana.  

Jokaisen osastovastaavan 

vastuulla on viestiä ketjulle 

mahdollisuuksista vähentää 

hävikkiä.



Do (7) Organisaation 

sisäinen yhteistyö 

parhaiden käytäntöjen 

juurruttamiseksi

Ei ole. Jotain yhteistyötä turvallisuus/ 

hävikin esto‐ ja 

tarkastusosastojen ja myymälä‐ 

henkilökunnan välillä. 

Satunnaisia pilottiprojekteja.

Turvallisuus/hävikin esto‐ ja 

tarkastusosastot tekevät 

yhteistyötä organisaatioiden 

muiden osien kanssa, mutta 

ainoastaan erityisissä 

ongelmissa.

Säännöllinen toimintojen 

välinen kommunikointi, jossa 

suunnittelun avulla poistetaan 

hävikki jakeluketjusta. Koko 

tuotantoketjun välinen 

kommunikointi siten, että tieto 

kehittämistarpeista kulkee 

myymälöistä ketjuun ja 

valmistajille.

(8) Henkilöstön 

osaamisen 

kehittäminen

Henkilökunnan osaamista 

hävikin vähentämisessä ei 

kehitetä.

Henkilökunnan osaamista 

hävikin vähentämisessä on 

kehitetty epäsäännöllisesti 

esim. yksittäisiä kursseja 

järjestämällä.

Tilausvastuullisten henkilöiden 

perehdyttämisessä 

hyödynnetään kokeneiden 

myyjien tieto‐taitoa, kuten 

tilausmäärien vertailut 

historiatietoihin. Oman 

työnkuvan rooli hävikin 

hallinnassa on sisällytetty 

perehdytykseen henkilöstölle 

kaikilla tasoilla.

Henkilökunnan osaamista 

hävikin vähentämisessä 

kehitetään jatkuvasti. Asiaa 

käsitellään viikoittain 

palavereissa. Koko 

henkilökuntaa motivoidaan 

tarkkaan hävikin ehkäisyyn ja 

käsittelyyn antamaan 

täsmällistä tietoa johdolle siitä 

kuinka syntyvää hävikkiä 

voitaisiin ehkäistä.

(9) Henkilöstön 

arkirutiinit osana 

hävikin hallintaa

Tuotteiden myyntikunnostus 

sekä hävikin merkkaaminen 

tietojärjestelmään ja 

biojätteeseen vienti koetaan 

lisätyönä tai turhaksi 

toiminnaksi. Ohjeissa, 

toimintatavoissa tai työkaluissa 

puutteita.

Henkilökunta merkkaa hävikin 

tietojärjestelmään. 

Henkilöstöllä on hävikin 

hallintaa koskevat työohjeet 

sekä tieto mistä ne löytyvät.

Hävikin kanssa työskentely ja  

hallinta on normaalia 

työrutiinia, joka on päivittäinen 

työtehtävä. Hävikkiä ja 

rivialennuksia käsitellään 

päivittäin tai viikoittain 

palavereissa.

Edellisen lisäksi henkilöstö 

tekee tiiminä aktiivisesti töitä, 

jotta hävikkiä saataisiin 

jatkuvasti pienennettyä. 

Henkilöstö tuntee hävikkiluvut 

sekä oman työnsä 

vaikutusmahdollisuudet niihin. 

Tuotteiden tilaaja osallistuu 

hävikin käsittelyyn. 

Osastokohtaisia ohjeita 

kehitetään säännöllisesti 

hävikin hallinnan kannalta.

(10) Organisaatioiden 

välinen yhteistyö 

parhaiden käytäntöjen 

juurruttamiseksi

Ei ole. Pilottiprojektieja rajatun 

tavarantoimittaja/ 

asiakasjoukon kanssa 

tilapäisjärjestelyin. Tiedon 

vaihtoa ketjun muiden 

kauppojen kanssa toimivista 

ratkaisuista

Projekteja tavarantoimittajien/ 

asiakkaiden kanssa, joissa 

ratkotaan erityisiä arvoketjun 

ongelmia. Esim. Yhteistyö 

tilaus‐toimitus ‐ajan 

lyhentämiseksi.

Säännöllistä organisaatioiden 

välistä prosessin arviointia, 

koordinoitua yhteistoimintaa ja 

yhteisiä projekteja. 

Luottamukseen perustuvaa 

ulkoista yhteistyötä arvoketjun 

toimijoiden sekä muiden 

toimijoiden kuten 

toimialaliittojen ja tutkijoiden 

kanssa.

(11) Tilausjärjestelmä 

osana hävikin hallinta

Tilaaminen tehdään 

pääsäntöisesti käsin. Menekin 

ennustaminen ja 

ennakkotilaukset perustuvat 

näppituntumaan.

Tilauksissa menekin 

ennustaminen perustuu 

edellisten vuosien myyntiin. 

Kaikkien kauppojen täydennys 

on toteutettu yhden ja saman, 

keskitetysti laaditun 

kampanjaennusteen

pohjalta, mikä ei jousta 

kauppakohtaisesti.

Ennusteperusteinen 

tilausjärjestelmä käytössä 

hyvin säilyvien tuotteiden 

tilauksissa. Tilausjärjestelmän 

ajantasaisuutta seurataan 

viikkotasolla. Lyhyen 

myyntiajan tuotteiden 

myyntiennustetietoa jaetaan 

viikko‐ ja kuukausitasolla 

tavarantoimittajille.

Edellisen lisäksi 

myymälätasolla lyhyen 

myyntiajan tuotteiden 

menekkiennusteita ja hävikkiä 

tarkastellaan päivittäin ja 

säädetään tarvittaessa 

tuoterivitasolla. Tuotemenekin 

ennakoivaa trendianalyysiä 

hyödynnetään. Varasto on 

säädetty minimiin ja sitä 

täydennetään päivittäin. 

Lyhyen myyntiajan tuotteiden 

myyntiennusteita jaetaan 

päivätasolla 

tavarantoimittajille 

tietojärjestelmärajapinnan 

kautta.

(12) Kampanjanhallinta 

ja poikkeavat 

myyntiajanjaksot

Kampanjamyynti tuottaa 

toistuvasti ja tasaisesti 

ylimääräistä hävikkiä.

Rivialennukset, kampanja‐

/poikkeus‐ ja normaalimyynti 

kirjataan erikseen. 

Normaalimyynti ohjaa 

laskennallista ennustamista.

Kampanja‐/poikkeusmyynnin 

luokittelu ja tietojen ylläpito 

järjestelmässä. Historiatietoa 

näihin liittyen kerätään. 

Automaattiset 

myymäläkohtaiset 

kampanjaennusteet.

Kampanjoiden suunnittelussa 

hyödynnetään analysoituja 

vaikuttavia tekijöitä. 

Hyödynnetään historiatietoon 

perustuvaa laajaa ja 

monipuolista tietokantaa.



(13) 

Tavarantoimitusten 

kuljetusjärjestelmät

Uudelleenkäytettäviä 

kuljetuspakkauksia 

hyödynnetään laajasti

Uudelleenkäytettävien 

kuljetuspakkausten 

hyödyntäminen on pääsääntö. 

Tuotteet pakattu rullakoihin tai 

lavoille osastoittain ja herkästi 

särkyvät tuotteet huomioiden. 

Poikkeukset tästä viestitään 

ketjussa taaksepäin.

Edellisten lisäksi 

hyllyvälikeräily: tuotteet 

tulevat kauppaan 

hyllytysjärjestyksessä.

Edellisen lisäksi 

paluukuljetuksia hyödynnetään 

uudelleenkäytettävien 

kuljetuspakkausten ja jätteiden 

osalta. Myös muita kauppaan 

liittymättömiä paluukuormia 

on järjestetty.

(14) Saapuvien 

kuormien käsittely ja 

tarkistukset

Tarkistukset eivät ole 

systemaattisia. 

Kuormantarkastuksia jää 

tekemättä tai niitä tehdään 

osittain hyllytyksen jo 

tapahduttua.

Myymälöihin saapuvia kuormia 

tarkistetaan osittain 

tilastollisen valvonnan 

mukaisesti siten, että jokaista 

erää ei tarkisteta erikseen.

Kuormantarkastus tehdään 

työskentelyn tehostamiseksi 

aina samalla, kun kuormaa 

puretaan puuttuvien tai 

rikkoutuneiden tavaroiden ja 

valmiiksi huonojen päiväysten 

huomaamiseksi. Puutteista ja 

vioista reklamoidaan 

välittömästi toimittajalle.

Edellisen lisäksi oman 

jakeluvaraston tuotteet 

tarkastetaan jo 

jakeluvarastolta lähtiessä, mikä 

vähentää saapuvien kuormien 

tarkastustarvetta myymälöissä. 

Suoratoimitustuotteissa ja 

erityistä arvoa sisältävissä 

tuoteryhmissä noudatetaan 

tarkempaa tarkastuskäytäntöä. 

Hyllytyksen yhteydessä 

käytetään automatiikkaa, jonka 

ansiosta kuorman tarkastus ei 

käytännössä vaadi lisäaikaa.

(15) Varastoinnin 

optimointi

Varastotilannetta hallitaan 

myymälätasolla 

näppituntumalla. 

Keskusvaraston lähetyksissä 

esiintyy tuote‐eriä, joissa on 

liian vähän myyntiaikaa jäljellä. 

Ylimääräisiä tilauksia tulee 

toistuvasti mm. saldovirheistä 

tai käsin tehtävistä 

lisätilauksista johtuen.

Varastotilannetta hallitaan 

myymälätasolla puuttumalla 

aika ajoin ilmeneviin 

ongelmiin, kuten 

hyllysaatavuuteen tai ylisuuriin 

tilauksiin.

Varastoinnin optimointia 

tehdään myymälätasolla 

jatkuvasti osana arkirutiineja. 

Hyllyt täytetään First in ‐ First 

out periaatteella. Negatiiviset 

saldot tarkistetaan 

tietokoneella päivittäin. 

Varastosaldot tarkistetaan 

myös silmämääräisesti 

päivittäin. Tyhjät hyllypaikat 

tarkistetaan, koska taustalla 

voi olla saldovirhe. 

Tarkistetaan myös ettei 

tavaraa ole liikaa suhteessa 

odotettavissa olevaan 

myyntiin.

Edellisen lisäksi varastoinnin 

optimointia mietitään 

arvoketjussa kokonaisuutena 

ottaen huomioon tuotannon, 

logistiikkatoimintojen ja 

myymälöiden varastot.

(16) Asiakkaiden 

toimintaan 

vaikuttaminen 

myymälässä

Asiakkailta tulee palautuksena 

runsaasti tuotteita, jotka ovat 

jo myyntihetkellä olleet 

kelvottomia.

Tuotteita, joiden viimeinen 

myyntipäivä lähenee, myydään 

alennushinnalla.

Asiakkaiden toiminta 

huomioidaan hyllytyksen 

mitoituksessa ja hyllysjioittelun 

optimoinnissa. 

Päiväystuotteiden 

alennuskäytäntö toimii 

systemaattisesti.

Edellisen lisäksi sisältää jotakin 

seuraavista elementeistä: 

Logistiikan tehokkuus takaa 

pitkät myyntiajat, 

alennuslaputuksen tarve on 

tarkan tilaamisen ansiosta 

vähäinen, asiakkaiden 

toiminnan myymälässä 

aiheuttamaan hävikkiin on 

löydetty omintakeisia keinoja.

(17) Asiakasviestintä 

hävikin vähentämisessä

Asiakkaille ei ole viestitty 

hävikin vähentämisestä.

Satunnaista toimintaa. Tärkein 

asiakasviesti on tuotteen 

käyttöikätieto. Harkinnassa on 

asiakasviestinnän aloittaminen 

hävikin vähentämiseen liittyen.

Yhtiöllä on asiakasviestintään 

tarkoitettuja viestimiä, esim. 

asiakaslehti tai www‐sivut, 

jossa hävikkiteemasta 

kerrotaan toistuvasti.

Säännöllinen asiakasviestintä 

hävikistä ja siihen liittyvistä 

keinoista ja tuloksista on osa 

organisaation linjaamaa 

viestintäpolitiikkaa.

(18) Muu viestintä 

hävikin hallinnan 

tavoitteista ja tuloksista

Hävikin hallintaan liittyvistä 

asioista viestitään hyvin vähän 

tai ei lainkaan ulkoisille 

sidosryhmille.

Julkisissa lähteissä on kerrottu 

yksittäisistä hävikin hallinnan 

näkökohdista ja niihin 

liittyvistä keinoista.

Yrityksen tavoitteet hävikin 

hallinnassa on selkeästi 

viestitty omalle henkilöstölle, 

toimitusketjulle ja asiakkaille.

Edellisen lisäksi: Vaikka tarkat 

hävikkiluvut ovat 

liikesalaisuuksia, on jotain 

lukuja alettu rajoitetusti ja 

hallitusti kertomaan 

julkisuudessa.



(19) Hävikkituotteiden 

käsittely ja 

hyödyntäminen

Hävikkituotteet päätyvät 

jätteeksi.

Ennakoivana keinona on 

vanhenevien tuote‐erien 

tarjoaminen vaihtoehtoisille 

asiakkaille tai normaalin 

arvoketjun osille. Tavoitteena 

on lisätä vanhenevien 

tuotteiden 

hyväntekeväisyyteen 

ohjaamista.

Käytössä on monipuolinen 

priorisoitu keinovalikoima, 

jonka tavoitteena on ottaa 

huomioon tuotteiden kunto 

ennakoivasti siten, että ne 

ohjautuvat sekundäärisiin 

hyödyntämiskanaviin, ja vasta 

viimeisenä vaihtoehtona 

jätteeksi.

Edellisen lisäksi yrityksellä olisi 

valmiuksia ja haluja edelleen 

monipuolistaa 

hävikkituotteiden käsittelyn 

keinovalikoimaa, mutta sitä 

rajoittaa sopivien 

yhteistyökumppaneiden tai 

niiden tarjoamien ratkaisujen 

saatavuus Suomessa.

Check (20) Hävikin 

mittaaminen: 

inventaariot

Vuosittain suoritettava 

inventointi.

Puolivuosittain keskitetysti 

suoritettava inventointi.

Neljännesvuosittain 

suoritettava inventointi 

tuoterivitasolla.

Useita kertoja vuodessa 

suoritettava 

toimipaikkakohtainen 

inventointi tuoterivitasolla. 

Vaihtoehtoisesti samaan 

tarkkuustasoon päätyvä 

kiertävän inventoinnin jatkuva 

prosessi tai hävikin muu niin 

tarkka seuranta, että 

inventoinnin merkitys 

vähentynyt. Kaupassa on 

käytössä kiertävä inventointi 

siten, että kerran kuussa 

inventoidaan joka osasto.

(21) Hävikin 

mittaaminen: suureet 

ja mihin verrataan

Hävikkiin liittyvien 

tunnuslukujen keräämisessä 

on selviä puutteita, joko tiedon 

saannissa tai kategorisoinnissa.

Hävikkiin liittyviä tunnuslukuja 

mitataan, mutta niiden 

tulkinnassa ja hyödyntämisessä 

on kehittämistarpeita.

Hävikkiin liittyviä tunnuslukuja 

mitataan esimerkiksi euroissa 

ja kappalemäärissä 

kauppakohtaisesti. 

Kauppakohtaisesti budjetoitua 

hävikkiä verrataan 

kuukausittain toteutumaan. 

Edellisen lisäksi sisältää 

tarkempaa säännöllistä 

analysointia, kuten esim. 

hävikki suhteessa eri 

aikakausien myyntiin, vertailu 

myymäläkokoluokittain, eri 

ikäisten myymälöiden vertailu. 

Mitataan päivätasolla myyntiä, 

hävikkiä, punalaputusta siten 

että näitä pystytään 

vertaamaan useamman viikon 

taaksepäin ja myös edelliseen 

vuoteen.

(22) Hävikin 

mittaaminen: 

tarkkuustaso

Kerätään tiedot hävikistä 

myymälä/ osastotasolla. 

Joistakin hävikkiluokista on 

saatavilla tietoa (esim. 

prosessin aikaiset virheet)

Tilausjärjestelmä määrittelee 

hävikin lajit esim: 

varkaushävikki, päiväysvanha, 

pilaantunut, rikkoutunut, 

kuljetuksessa tai myymälässä 

asiakkaiden tai henkilökunnan 

käsittelyssä vaurioitunut. 

Lisätarkastuksia tehdään 

hävikin muodostumisen 

kannalta tärkeiden 

riskituotteiden osalta.

Hävikin lajit on eritelty ja 

tilastoitu järjestelmään 

tuoterivitasolla ja ne ovat 

helposti saatavissa.

(23) Hävikin 

mittaaminen: 

aikajänteet

Hävikin mittaaminen on 

epäsäännöllistä tai sisältää 

katkoja.

Jokaisen toimipisteen 

myymäläpäällikkö saa 

viikottain raportin hävikistä.

Jokaisen toimipisteen 

myymäläpäällikkö (tai 

osastovastaava) saa aamuisin 

raportin, jossa näkyy 

edellispäivän hävikki.

Jokaisen toimipisteen 

myymäläpäällikkö saa 

aamuisin raportin, jossa näkyy 

edellispäivän hävikki. He 

analysoivat tiedot ja puuttuvat 

epäkohtiin välittömästi.

(24) Hävikin 

mittaaminen: tietojen 

hallinta

Tiedot eivät ole saatavissa 

sähköisessä muodossa.

Vain prosessin aikana 

tapahtuvista virheistä on 

saatavilla tietoa sähköisessä 

muodossa.

Hävikistä säilytetään tiedot 

keskitetysti sähköisessä 

muodossa.

Kaikki tiedot säilytetään 

sähköisessä muodossa. 

Raportit hävikin 

kehittymisestä. Saman ketjun 

toisten myymälöiden 

vertailutietoa hyödynnetään.



(25) Hävikin 

mittaaminen: Tiedon 

analysointi

Hävikkiä ei analysoida. Pääpaino inventointi‐ ja 

prosessivirhetietojen yhteen 

kokoamisessa.

Säännölliset analyysit eri 

hävikkityypeistä. Luodaan 

historiatiedon perusteella 

organisaatiotason sekä 

myymälätason kuvaukset.

Säännöllistä tiedon 

analysointia. Analyysityökaluja 

käytetään toistuvien mallien 

löytämiseksi. Tarkennettuja 

tietoja hyödynnetään 

rivikohtaisten hävikkitietojen 

käsittelyssä. Ketju kerää 

useammista kaupoista tietoja 

ja etsii toistuvia 

malleja/tilanteita.

(26) Toimenpiteiden 

vaikuttavuuden 

arviointi

Ei tehdä ‐koetaan liian 

vaikeaksi tai aikaa vieväksi.

Satunnaisia tai yksittäisiä 

arviointeja.

Säännölliset sisäiset arvioinnit. Jatkuvaa arviointia ketjun 

neuvojien ja kaikkien 

jakeluketjun osapuolien 

kanssa. 

Act (27) Korjaavat 

toimenpiteet 

poikkeustilanteissa

Korjaavat toimenpiteet 

satunnaisia

Korjaavia toimenpiteitä 

yksittäisissä kehityshankkeissa.

Aina kun ongelmia ilmenee, ne 

kirjataan ja niitä ratkaistaan. 

Henkilöstö puuttuu aktiivisesti 

havaitsemiinsa 

poikkeustilanteisiin. 

Hankinnoista vastaavat sekä 

tavarantoimittajat suorittavat 

korjaavia toimenpiteitä heille 

viestittävien hävikin 

seurantaraporttien perusteella.

Edellisten lisäksi tietoa 

korjaavista toimenpiteistä 

jaetaan tavarantoimittajien 

sekä saman ketjun toisten 

myymälöiden kesken.





Tietoa ja työkaluja  
hävikin hallintaan

Kaupoilta edellytetään ruokahävikin vähentämistä. Vaatimus liittyy 
ympäristöstä huolehtimiseen, yrityskuvaan ja kaupan rooliin yhteiskunnassa. 
Kauppa on keskellä elintarvikeketjua ja sen toiminta vaikuttaa niin elin-
tarvike teollisuuteen kuin kuluttajaankin. Onnistuminen hävikin hallinnassa 
parantaa suoraan myymälöiden kannattavuutta.

Päivittäistavarakauppa ry (PTY) toteutti vuosina 2015–2016 hankkeen, 
jossa kokeiltiin käytännön hävikin hallinnan työkaluja PTY:n jäsenyritysten 
myymälöissä. Pilottimyymälät tunnistivat hävikkinsä juurisyyt nopeasti ja 
tehostivat niihin puuttumista. Hävikin hallinta on jatkuva oppimisprosessi, 
jossa tarvitaan tietoa, työkaluja ja tekoja. Tämän julkaisun tarkoituksena 
on toimia apuna päivittäistavarakaupan yrityskohtaisessa hävikinhallinnan 
kehitys työssä.

www.pty.fi


	Hävikkijulkaisu_V5_221216.pdf
	Havikkijulkaisu_kannet_alkuosa_Final
	Päivittäistavarakaupan työkalut 2016_12_21F_Taittoversio.pdf
	Havikki_loppuosa1
	Välisivut.pdf
	PTY hävikin hallinnan arviointipohja 2016_10_27F


	Havikki_loppuosa_FINAL
	Havikki_loppuosa1.pdf
	Välisivut.pdf
	PTY hävikin hallinnan arviointipohja 2016_10_27F
	Havikkijulkaisu_kannet_Final

	havikki_kannet_hr_final


