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Tiivistelmä 

Hankkeen tavoitteena oli selvittää Iso‐Britannian ruokakauppasektorin vapaaehtoisen Courtauld 

Commitment sopimustoiminnan toimintaperiaatteita  ja toteutustapaa sekä tuottaa tietoa Suo‐

men päivittäistavarakaupan yritysten materiaalitehokkuutta parantavista tähänastisista toimis‐

ta. 

Ruokakauppasektorin  vapaaehtoinen  sopimustoiminta,  Courtauld  Commitment  on  ollut 

menestys  Iso‐Britanniassa. Sitä pitävät onnistuneena mukana olevien päivittäistavarakaupan  ja 

elintarviketeollisuuden yritysten  lisäksi myös viranomaiset sekä alan toimialaliitot British Retail 

Consortium (BRC) ja Food and Drink Federation (FDF). Tämä hankeraportti esittelee tiiviisti kol‐

men tähänastisen sopimuskauden tavoitteet ja tulokset ruokajätteen vähentämisessä, pakkaus‐

jätteen synnyn ehkäisyssä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Sopimustoiminta on sisällöl‐

tään  ja  painotuksiltaan  kehittynyt  evolutiivisesti  sopimuskausittain. Neljäs  sopimuskausi,  jolla 

toiminta  on  tarkoitus  ulottaa  koko  elintarvikkeiden  arvoketjuun  alkutuotannosta  lähtien,  on 

vuoden 2015 aikana valmisteluvaiheessa. 

 

Yrityksille pääasialliset syyt liittyä sopimukseen ovat: 

 taloudelliset säästöt tehostamistoimista 

 asiantuntijaorganisaatio WRAP:n  tarjoamat  yrityksille  ilmaiset  neuvontapalvelut, 

työkalut, analyysit sekä tutkittu tieto 

 yhteisen keskustelun mahdollistava foorumi liittyneille yrityksille 

 imagolliset syyt: on hyvä olla mukana yhteisessä isossa uskottavassa ohjelmassa 

 on hyvä kuulua edistyksellisten ja toimintaansa kehittävien yritysten joukkoon 

 sopimustoiminnan alkuvaiheessa syynä oli myös sitovan regulaation välttäminen 

 

 Viranomaisten (DEFRA) kokemia hyötyjä ovat olleet: 

 lainsäädännön sujuvoittaminen ja uuden lainsäädännön välttäminen 

 vapaaehtoinen joustava tapa vähentää yrityksille koituvaa taakkaa 

 vapaaehtoinen ohjelma hyödyntää tehokkaasti yritysten osaamisen 

 riittävä kattavuus siten, että alan avainpelurit on saatu mukaan 

 

Päivittäistavarakaupan varhaistoimia hävikin vähentämiseksi ja materiaalitehokkuuden pa‐

rantamiseksi  selvitettiin hyödyntäen  julkaistuja  kirjallisia  lähteitä  sekä haastattelemalla Päivit‐

täistavarakauppa ry:n jäsenyritysten edustajia. 

Suunnitelmallisuuteen ja organisoitumiseen (plan) liittyvissä näkökohdissa päivittäistava‐

rakauppa toteuttaa haastattelujen perusteella systemaattisia käytäntöjä. Eniten eroavaisuuksia 

eri yritysten välillä esiintyi tältä osin haastattelujen perusteella kaupan omien tuotteiden ja pak‐

kausten kehittämisessä. Käytännön toimenpiteisiin (do)  liittyvissä näkökohdissa päivittäistava‐

rakauppa toteuttaa haastattelujen perusteella niin ikään systemaattisia käytäntöjä, mutta vaih‐
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telua eri  yritysten  välillä esiintyy enemmän  kuin  suunnitelmallisuuteen  (plan)  liittyvissä näkö‐

kohdissa. Tältä osin eniten eroavaisuuksia eri yritysten välillä esiintyi haastattelujen perusteella 

hävikin hallintaan liittyvässä asiakas‐ ja muussa viestinnässä sekä hävikkituotteiden käsittelyssä 

ja hyödyntämisessä. 

Yleisesti  ottaen  haastattelujen  perusteella muodostui  kuva,  että  henkilöstön  osaamisen 

kehittämistä osana hävikin hallintaa olisi mahdollista viedä koko toimialan tasolla edelleen stra‐

tegisempaan  suuntaan.  henkilöstön  arkirutiinien  vahvistamiselle  osana  hävikin  hallintaa  voisi 

olla mahdollisuuksia tietoisuutta ja vastuuta edelleen kasvattamalla. Yrityskohtaisesti tulisi arvi‐

oida voisiko hävikkilukujen ja oman työn vaikutuksen niihin tarkempi jatkuva avaaminen suorit‐

tavalle henkilöstölle parantaa tilannetta vielä entisestään. 

Asiakasviestintä hävikin vähentämisen keinovalikoimasta ja tuloksista on alalla haastattelu‐

jen perusteella vähäistä  tai  satunnaista. Samoin muu ulkoinen viestintä hävikin vähentämisen 

keinovalikoimasta ja tuloksista on alalla haastattelujen perusteella satunnaista. Näissä kummas‐

sakin on kuitenkin suurta yrityskohtaista vaihtelua. 

Mittaamiseen (check) liittyvissä näkökohdissa päivittäistavarakauppa toteuttaa haastatte‐

lujen perusteella niin ikään systemaattisia käytäntöjä, mutta vaihtelua eri yritysten välillä esiin‐

tyy lähes yhtä paljon kuin käytännön toimenpiteisiin (do) liittyvissä näkökohdissa. Mittaamiseen 

liittyen eniten eroavaisuuksia eri yritysten välillä esiintyi haastattelujen perusteella hävikin mit‐

taamisen  tarkkuustasossa  sekä  hävikkiin  liittyvien  tietojen  analysoinnissa  ja  täysimääräisessä 

hyödyntämisessä. 

 

 

Ehdotuksia seuraaviksi toimenpiteiksi toimialaliittotasolla: 

 hävikin vähentämiseen tähtäävän vapaaehtoisen sopimustoiminnan valmistelu  ja 

pilotointi elintarvikealan arvoketjussa yhteistyössä ETL:n kanssa 

 Materiaalien uusiokäytön keinovalikoiman lisäämiseen ja nykyaikaistamiseen täh‐

täävät PTY:n yhteiset toimet ja toimintapuitteiden kehittäminen1 

 Paluukuljetusten  entistä  parempaan  hyödyntämiseen  tähtäävät  PTY:n  yhteiset 

toimet ja toimintapuitteiden kehittäminen hyödyntäen Keski‐Euroopan oppeja2 

 hävikin hallinnan  ja materiaalitehokkuuden  kehittämiseen  liittyvän PTY:n bench‐

marking foorumin kehittäminen3 

 PTY:n materiaalitehokkuustiekartan päivittäminen hankkeen  löydösten perusteel‐

la 

 

Ehdotuksia päivittäistavarakaupan yrityksille: 

 henkilöstön roolin ja osaamisen jatkokehittäminen hävikin hallintaan liittyen 

 arvoketjuyhteistyön  kehittäminen  päivittäistavarakaupan  yrityksissä  reagoivista 

toimintamalleista  entistä  ennakoivampiin  ja  toimitusketjun  eri  osapuolille  lä‐

pinäkyvämpiin muotoihin 

                                                              

 
1 Yrityshaastatteluissa esitetty toive. Tähän voisi liittyä myös yhteistyötä kierrätysalan toimijoiden 
kanssa. 
2 Yrityshaastatteluissa esitetty toive. 
3 Yrityshaastatteluissa esitetty toive. 
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 sähköisissä  ennuste‐  ja  tilausjärjestelmissä  tai  tavassa  käyttää  niitä  on  edelleen 

kehittämispotentiaalia, jota kannattaa selvittää 

 hävikin  hallintaa  koskevan  ulkoisille  sidosryhmille  suunnatun  viestinnän  kehittä‐

minen 

 

Hanketta ovat  rahoittaneet PTY, TEM, YM sekä ETL. ETL:n  rahoitusosuus kohdistui hank‐

keen osatehtävään 1. Hankkeen on toteuttanut Motiva. 
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1 Johdanto 

Päivittäistavarakaupan materiaalivirroissa, ja erityisesti elintarvikkeiden arvoketjussa, piilee suu‐

ri taloudellinen tehostamispotentiaali, josta kaupat ja niiden toimitusketjuun kuuluvat yritykset 

voivat  systemaattisilla  työkaluilla  löytää  huomattavia  kustannussäästöjä. Materiaalitehokkuu‐

den merkitys on kasvussa paitsi kaupallisesti, myös poliittisella agendalla niin kansallisesti, kuin 

EU‐tasolla. Se nähdään kiertotalouteen ja biotalouteen liitettynä laajalti yhtenä keskeisenä väli‐

neenä taloudellisen kilpailukyvyn ja ympäristönäkökohtien parantamisessa sekä luonnonvarojen 

riittävyyden turvaamisessa. 

Materiaalitehokkuuden vapaaehtoinen sopimustoiminta, voisi toimia vaihtoehtoisena kei‐

nona mahdolliselle  normi‐  ja  lupaohjaukselle  tulevaisuudessa.  Sopimustoiminnan  vahvuuksia 

ovat yrityskohtainen joustavuus, elinkeinoelämän ja viranomaisten kumppanuuden vahvistumi‐

nen sekä  tietotason karttuminen. Suomessa kokemukset vapaaehtoisesta  sopimustoiminnasta 

ovat hyvät. Energiatehokkuuden sopimusjärjestelmä on ollut ensisijainen työkalu toimeenpan‐

taessa EU:n energiapalveludirektiiviä. 

Iso‐Britanniassa  on  käytössä  ruokakauppasektorin  vapaaehtoinen  sopimusohjelma,  The 

Courtauld  Commitment.  Se  tähtää  resurssitehokkuuden  parantamiseen  sekä  ruokajätteen  ja 

haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen. Meneillään on sopimusohjelman kolmas kau‐

si (Courtauld 3, 2013‐15), joka on jatkoa kahdelle edelliselle, vuosina 2005 ja 2010 käynnistyneil‐

le  kausille.  Ruokakauppasektorin  toimijoista  sopimusosapuolina  on  elintarvikkeiden  myyjiä, 

brändinomistajia, valmistajia ja jakelijoita. Heinäkuussa 2013 kolmannen sopimuskauden allekir‐

joittaneita yrityksiä oli 48 kappaletta. Ensimmäisellä ohjelmakaudella 2005‐2010 aikaansaatiin 

1,2 miljoonan tonnin vähenemä ruoka‐  ja pakkausjätteissä, taloudelliselta arvoltaan 1,8 miljar‐

dia puntaa. 

Iso‐Britannian kaltaisen sopimustoiminnan soveltuvuus kaupan alalle Suomen oloissa ha‐

luttiin selvittää. Samassa yhteydessä haluttiin selvittää myös kaupan alan yrityksissä Suomessa 

jo tehtyjä varhaistoimia materiaalitehokkuuden kehittämiseksi ja hävikin hallitsemiseksi. 
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2 Hankkeen tavoitteet ja tehtävät  

Hankkeen ensimmäisen osatehtävän  tavoitteena oli selvittää  Iso‐Britannian  ruokakauppasek‐

torin vapaaehtoisen sopimustoiminnan toimintaperiaatteita ja toteutustapaa. Motiva on arvioi‐

nut yhdessä Suomen päivittäistavarakauppaa  ja sen toimitusketjua edustavien kanssa Britanni‐

an mallin tai sen osien soveltuvuutta päivittäistavarakaupalle Suomessa. Tarkoituksena on näin 

pohjustaa Suomessa mahdollisesti käyttöönotettavan vapaaehtoisen sopimustoiminnan  toteu‐

tusta. Tavoitteena oli myös vertailla soveltuvin osin Iso‐Britannian sopimustoiminnan toteutus‐

tapaa  energiatehokkuussopimusten  toteutustapaan  Suomessa  sekä  ottaa  huomioon  Suomen 

kansallinen materiaalitehokkuusohjelma  ja sen sisältämät ohjauskeinot. Tavoitteena oli tarkas‐

tella soveltuvin osin myös vapaaehtoisen sopimustoiminnan kehitystä EU:ssa ja Pohjoismaissa. 

Hankkeen toisen osatehtävän tavoitteena oli tuottaa tietoa päivittäistavarakaupan yritys‐

ten toteuttamien materiaalitehokkuutta parantavien varhaistoimenpiteiden luonteesta, määris‐

tä  ja säästövaikutuksista. Näin toimialatasolla aikaansaatiin ajantasainen tilannekuva siitä mitä 

toimia materiaalitehokkuuden eteen on  jo tehty päivittäistavarakaupassa,  jotta PTY‐tasolla  jat‐

kossa tehtäviä yhteisiä toimia kyetään suuntaamaan ja rajaamaan tarkoituksenmukaisella taval‐

la. 
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3 Selvitys Britannian vapaaehtoisesta sopimustoimin‐
nasta 

3.1 Sopimustoiminnan synty ja tausta 

Vuonna 2000 Englannin ja Walesin hallitukset julkaisivat strategian ”Waste Strategy 2000 for 

England and Wales”, jonka tarkoituksena oli kolminkertaistaa kompostoitavan ja kierrätettävän 

jätteen määrä sekä vähentää 85 %:lla kotitalouksien ja elintarviketeollisuuden kaatopaikkajät‐

teen määrää vuoteen 2015 mennessä. Kyseisenä vuonna Englannin ja Walesin elintarviketeolli‐

suus ja kotitaloudet synnyttivät yhteensä 106 miljoonaa tonnia kaatopaikkajätettä. Keskimää‐

räinen kompostointi‐ ja kierrätysaste oli vain 9 %. (World Economic Forum, 2013) 

Vuonna 2001 aloitti  toimintansa Waste & Resources Action Programme  (WRAP),  joka on 

voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen tehtävänä oli toteuttaa hallituksen politiikkaa jätteen‐

synnyn ehkäisemiseksi sekä kierrätyksen edistämiseksi. Vuosien varrella WRAPin toimenkuva on 

monipuolistunut pelkästä kierrätettävän materiaalin määrän, laadun ja taloudellisen arvon kas‐

vattamisesta organisaatioksi, joka pyrkii edistämään kestävää kulutusta ja tuotantoa puhumalla 

mm. kiertotalousajattelun  ja koko  tuotteen elinkaaritarkastelun puolesta. Ruoka‐  ja  juomajät‐

teen vähentäminen nähdäänkin nykyjään avaintekijänä kestävän  ruokatalouden  luomisessa  ja 

ruuan riittävyyden takaamisessa. (World Economic Forum, 2013) 

Jotta  yrityksetkin  saataisiin mukaan  ruokajätteen  vähentämiseen,  luotiin  vapaaehtoinen 

materiaalitehokkuussopimus  ”Courtauld  Commitment”.  (World  Economic  Forum,  2013)  Sopi‐

mustoiminnan tavoitteena on parantaa resurssitehokkuutta sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä 

ja  muita  ympäristövaikutuksia  Britannian  päivittäistavarakauppasektorilla.  Sopimustoiminta 

aloitettiin  vuonna  2005  ja  parhaillaan  voimassa  on  kolmas  sopimuskausi.  Sopimustoiminnan 

avulla  osaltaan  toteutetaan  Britannian  hallituksen  poliittisia  pyrkimyksiä  kohti  kiertotaloutta 

sekä kansainvälisiä 2020  ja 2050  ilmastotavoitteita. Sopimustoiminnalla saavutetut tulokset ei‐

vät hyödytä pelkästään Britannian päivittäistavarakauppasektoria, kuluttajia ja taloutta. Sillä on 

myös kansainvälisiä vaikutuksia, koska monella sopimusyrityksellä on kansainvälisiä toimitusket‐

juja. (WRAP, 2013b)  

Sopimustoiminnan  tavoitteena  on  auttaa  elinkeinoelämää,  kuluttajia  ja  paikallisia  viran‐

omaisia vähentämään  jätteen  syntyä,  saamaan aikaan  taloudellisia  säästöjä  sekä kehittämään 

toimintaansa. Koko sopimustoiminnan ajan sen tavoitteet ovat olleet: (WRAP, 2014) 

 vähentää kustannuksia, jätteen syntyä ja hiilidioksidipäästöjä 

 saada kuluttajatkin ymmärtämään jätteiden vähentämisen tärkeys 

 parantaa toimialan käytäntöjä ja edistää uusien innovaatioiden syntymistä 

 parantaa tuotteiden ja niiden pakkausten resurssitehokkuutta 

 luoda verkosto asiasta kiinnostuneille tahoille ja mahdollistaa muutoksen synty 

 edistää yritysten ympäristöosaamista 

 parantaa ylitysten ja heidän sidosryhmiensä kilpailukykyä 

 



12 

 

 

Sopimukseen  liittyneet tahot ovat päivittäistavarakauppoja, tuotemerkkien omistajia, jakeluyri‐

tyksiä sekä elintarviketeollisuuden yrityksiä.  (WRAP, 2014b)  Jo alusta alkaen Britannian päivit‐

täistavarakauppa  ja  elintarviketeollisuus ovat olleet  aktiivisesti mukana  sopimuksessa.  Ensim‐

mäisen  sopimuskauden  alkaessa mukaan olivat  liittyneet  kaikki merkittävät Britannian päivit‐

täistavarakaupan yritykset ja ne kattoivat 92 % päivittäistavarakaupan markkinoista Britannias‐

sa.  Ensimmäisen  sopimuskauden  lopussa  vuonna  2010  sopimuksessa  oli mukana  jo  42  sopi‐

musosapuolta  ja  ne  kattoivat melkein  puolet  elintarvike‐  ja  juomateollisuuden  liikevaihdosta 

Britanniassa. (World Economic Forum, 2013)  

 

3.2 Sopimuskaudet ja niiden tavoitteet 

Tässä  kappaleessa  on  esitelty  sopimustoiminnan  kolme  sopimuskautta  sekä  niiden  tulokset. 

Kaikkien kolmen sopimuskauden tavoitteet ovat olleen hieman erilaisia ja vaikka toiminta onkin 

koko  sopimuksen olemassaolon  ajan  tähdännyt  samaan  lopputuloksiin, on  toiminnan  fokusta 

suunnattu eri sopimuskausilla hieman erilailla. 

 

3.2.1 Courtauld Commitment 1 

Courtauld Commitmentin ensimmäisen  kauden  aikana,  vuosina 2005–2010,  keskityttiin  löytä‐

mään ratkaisuja ja uutta teknologiaa pääosin kotitalouksissa syntyvän ruokajätteen ja elintarvik‐

keiden  pakkausjätteen  vähentämiseksi.  Yhteensä  42  yritystä  liittyi  sopimukseen  ensimmäisen 

sopimuskauden aikana. Mukana oli sekä päivittäistavarakaupan että elintarviketeollisuuden yri‐

tyksiä. Ensimmäisen sopimuskauden sopimusyritykset on listattu alle (Kuva 1). (WRAP, 2013b)  
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Kuva 1  Courtauld Commitmentin ensimmäisen kauden sopimusyritykset. (WRAP, 2014d) 

 

Neuvottelujen jälkeen vuonna 2008, WRAP asetti sopimukseen liittyneiden yritysten yhteiseksi 

ensimmäisen sopimuskauden tavoitteeksi vähentää kotitalouksissa vuodessa syntyvän ruokajät‐

teen määrää 155 000 tonnilla vuoteen 2010 mennessä. Tavoitetta verrataan vuoden 2008 ver‐

tailuarvoon. (WRAP, 2010) Toinen tavoite asetettiin pakkausmateriaaleista syntyvän jätteen 

määrälle. Pakkausmateriaaleista syntyvän jätteen kasvu tuli pysäyttää vuoteen 2008 mennessä 

ja absoluuttinen vähenemä jätteen määrässä tuli saavuttaa vuoteen 2010 mennessä. (Swannell, 

2010) Pakkausmateriaalien käytön vähentämistavoitteeksi asetettiin myöhemmin 360 000 ton‐

nia vuoteen 2010 mennessä. (Swannell, 2010) 

Kumpikin tavoite saavutettiin. Nelivuotisen sopimuskauden aikana pystyttiin vähentämään 

ruokajätteen  ja  pakkausjätteen määrää  yhteensä  1,2 miljoonaa  tonnia.  Taloudellista  säästöä 

tästä syntyi 1,8 miljardia puntaa ja hiilidioksiditonneiksi laskettuna säästöjä syntyi 3,3 miljoonaa 

tonnia. Vuosittain syntyvän ruokajätteen määrää saatiin vähennettyä 270 000 tonnilla ja kumu‐
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latiivisesti  ruokajätteen määrää vähennettiin  sopimuskauden aikana 670 000  tonnia. Pakkaus‐

materiaalista  syntyvän  jätteen määrää  vähennettiin  kumulatiivisesti  520  000  tonnia.  (WRAP, 

2014) 

 

3.2.2 Courtauld Commitment 2 

Courtauld Commitmentin toisen kauden aikana keskityttiin päivittäistavarakaupan resurssite‐

hokkuuden edistäminen ja hiilidioksidipäästöjen sekä muiden ympäristövaikutusten vähentämi‐

nen. Toisen sopimuskauden tavoitteeksi asetettiin paitsi kotitalouksien ruoka ja pakkausjättei‐

den vähentäminen myös tertiaari4‐ ja kuljetuspakkauksista syntyvän jätteen vähentäminen koko 

toimitusketjun osalta. Tarkasteluun otettiin siis mukaan koko tuotteen elinkaari, valmistuksesta 

aina hävitykseen asti, jolloin voitiin arvioida mistä suurimmat tehostamispotentiaalit löytyvät 

niin ympäristönäkökulmien kuin taloudellisen tarkastelunkin kannalta. (WRAP, 2013) (WRAP, 

2014) Sopimuksessa oli mukana toisella sopimuskaudella 53 yritystä. (WRAP, 2013b) Liittyneet 

ovat niin isoja päivittäistavarakaupan ketjuja kuin elintarviketeollisuuden yrityksiä (Kuva 2). 

 

 

Kuva 2  Courtauld Commitmentin toiseen vaiheeseen kuuluneet yritykset. (WRAP, 2012) 

 

Toiselle sopimuskaudelle asetettiin kolme tavoitetta. Pakkausjätteen vähentämisen osalta tällä 

kertaa tavoitteeksi asetettiin pakkauksissa käytettävän materiaalin määrän vähentäminen sekä 

pakkausmateriaalien kierrätyksen lisääminen. Tavoitteen saavuttamiseen lasketaan mukaan niin 

primääri‐,  sekundaari‐  kuin  tertiaaripakkausten  vähentäminen. Näillä  toimenpiteillä oli  tavoit‐

teena vähentää pakkauksista syntyviä hiilidioksidipäästöjä 10 % vuoden 2012 loppuun mennes‐

                                                              

 
4
 Primaaripakkaus on tarkoitettu myyntipaikalla loppukäyttäjälle tai kuluttajalle myytävän yksikön säilytykseen; primaaripak‐
kaus voi tarkoittaa myös tuotteen kanssa kosketuksissa olevaa pakkausta. Sekundaaripakkaus taas sisältää tuotteita primaari‐
pakkauksissaan ja sen tehtävä on helpottaa kuljetusta ja varastointia, usein myös esittelyä myymälässä. Tertiaaripakkaus taas 
sisältää tuotteita sekundaaripakkauksissaan ja se on nimenomaan kuljetus‐ ja varastotoimintoja palveleva pakkaus, lavakuor‐
ma, häkki tai muu yksikkökuorma. (Häikiö, 2007) 
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sä. Kotitalouksien ruokajätteen vähentämistavoitteena oli 4 % vuoden 2012 loppuun mennessä. 

Koko  toimitusketjun osalta  tavoitteena oli  vähentää elintarvikkeista  ja niiden pakkauksista ai‐

heutuvaa jätettä 5 % vuoden 2012 loppuun mennessä. (WRAP, 2013) 

Sekä pakkausjätteen hiilidioksidipäästöjen vähennystavoite  (10 %) että koko  toimitusket‐

jun aiheuttaman  jätteen vähentämistavoite (5 %) saavutettiin. Sopimusyritykset vähensivät yh‐

teensä 10,0 % pakkauksista syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Myös koko toimitusketjun jätteen vä‐

hennystavoite ylitettiin, sillä kolmen sopimusvuoden aikana liittyneet yritykset vähensivät koko 

toimitusketjun  jätemäärää 7,4 %:lla.  (WRAP, 2014b) Kotitalouksissa syntyvää ruokajätettä pys‐

tyttiin vähentämään 3,7 %:lla. Toisen sopimuskauden aikana toteutettujen toimien avulla pys‐

tyttiin ennaltaehkäisemään  jätteensyntymistä yhteensä 1,7 miljoonaa tonnia. Vähennyksen ta‐

loudellinen arvo on 3,1 miljoonaa puntaa ja se vastaa 4,8 miljoonaa hiilidioksiditonnia. (WRAP, 

2014) 

 

3.2.3 Courtauld Commitment 3 

Kolmannella sopimuskaudella tavoitteissa on keskitytty yhä enemmän jätteen synnyn ehkäisyyn 

myös elintarviketeollisuudessa. Tavoitteena on ehkäistä ruokajätteen syntyä niin kodeissa kuin 

koko toimitusketjun aikana. Kehittyneillä pakkaustekniikalla autetaan asiakasta vähentämään 

jätteen syntyä.  Kierrätystä sekä kierrätetyn materiaalin käyttöä pyritään lisäämään. (WRAP, 

2014) Sopimuskaudella on mukana 52 yritystä. (WRAP, 2013b) 

 

 

Kuva 3  Courtauld Commitmentin kolmanteen vaiheeseen kuuluvat yritykset. (WRAP, 2014e) 

 

Sopimuskaudelle on asetettu kolme tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on vähentää kotitalouksien 

ruokajätteen määrää 5 % vuoteen 2015 mennessä. Ruoka on arvokas  resurssi  ja edelleen Bri‐

tannian kotitalouksissa heitetään yli 7 miljoonaa  tonnia  ruokaa pois  joka vuosi. Tämä on 20 % 

kaikista osteluista tuotteista. On arvioitu, että 60 % jätteeksi päätyneistä elintarvikkeista olisivat 

olleet vielä käytettävissä. Tavoitteen  saavuttamiseksi voidaan esimerkiksi optimoida  tuotteita, 

pakkauksia  ja  etikettejä,  jotta  kuluttaja  pystyisi  hyödyntämään  ostamansa  tuotteen  kokonai‐
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suudessaan.  Tietoisuuden  lisääminen  ruokajätteen  vähentämisen  tärkeydestä  kuluttajien  kes‐

kuudessa on myös tärkeää. (WRAP, 2014) 

Toinen  tavoite  on  vähentää  3 %:lla  elintarviketeollisuuden  raaka‐aineista,  tuotteista  ja 

pakkauksista syntyvää  jätettä päivittäistavarakaupan koko  toimitusketjun osalta vuoteen 2015 

mennessä. Ruoka,  juoma  ja pakkausjätettä  syntyy Britannian päivittäistavarakaupan  toimitus‐

ketjuissa yhteensä 6,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Nämä  jätteet synnyttävät yhteensä 6,9 mil‐

jardia puntaa  lisäkuluja. Jätteen syntyä ennaltaehkäistessä on tärkeää tiedostaa koko toimitus‐

ketjun materiaalivirrat,  jotta voidaan paikallistaa kaikkein kustannustehokkaimmat  toimet  jät‐

teen synnyn vähentämiseksi. Paremmalla tiedolla jätemääristä voidaan myös tarkemmin arvioi‐

da toimien kannattavuutta. On myös tärkeää lisätä tietoisuutta jätteiden vähentämisen mahdol‐

lisuuksista  työntekijöiden  keskuudessa. Myös muuten  jätteeksi menevän  ruuan muita  jakelu‐

kanavia tulisi tutkia. (WRAP, 2014) 

Kolmas tavoite on kehittää pakkaustekniikkaa koko toimitusketjun osalta niin, että kierrä‐

tetyn materiaalin käyttö voidaan maksimoida, kierrätettävyyttä voidaan helpottaa  ja pakkaus‐

ten suojaavuus paranee. Tämä vähentää osaltaan ruokajätteen syntyä. Pakkausteknologiaa ke‐

hitettäessä tulee kuitenkin huomioida pakkaamisesta ja pakkausten valmistamisesta aiheutuvat 

hiilidioksidipäästöt.  Pakkausteknologian  kehittäminen  tulee  toteuttaa  lisäämättä  hiilidioksidi‐

päästöjä. Pakkauksiin käytettävän materiaalin määrää optimoinnilla on saavutettu hyvä tuloksia 

ennen ja niitä tullaan saavuttamaan myös tulevaisuudessa, mutta pakkausten vähentämisellä ja 

keventämisellä on rajansa. Pakkaustekniikan kehittäminen ei saa vaarantaa tuotteiden laatua ja 

säilyvyyttä. Tämä  lisäisi ruokajätteen määrää. Tästä syystä kolmannella sopimuskaudella on ta‐

voitteessa  erityisesti  keskitytty  kierrätetyn materiaalin  käyttöön  ja materiaalin  kierrätettävyy‐

den parantamiseen sekä ruokajätteen vähentämiseen. (WRAP, 2014) 

Osa toimijoista on kritisoinut, että kolmannen sopimuskauden tavoitteet eivät ole tarpeek‐

si haasteellisia. Tim Burns Waste Watch organisaatiosta kritisoi kolmannen sopimuskauden ta‐

voitteita  liian  pieniksi. Nyt  asetettujen  tavoitteiden  saavuttaminen  ei  hänen mukaansa  vaadi 

yrityksiltä kovia ponnisteluja  ja näiden tavoitteiden avulla ei myöskään tulla saavuttamaan Eu‐

roopan Unionin 50 % ruokajätteen vähentämistavoitetta vuoteen 2020 mennessä. (Scattergood, 

2013) 

 

3.2.4 Yhteenveto tavoitteista ja tuloksista 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 4) on esitetty kaikkien kolmen sopimuskauden tavoitteet ja tulokset 

niiltä osin kun ne ovat saatavilla. Pääosin sopimuskauden aikana asetetut tulokset on saavutet‐

tu.  Ensimmäisellä  sopimuskaudella  tavoitteet  ylitettiin  reilusti.  Toisen  sopimuskauden  tavoit‐

teista kaksi saavutettiin, mutta kotitalouksien ruokajätteen vähentämiseen ei ylletty. 

Ensimmäisellä sopimiskaudella tavoitteiden saavuttamista mitattiin jätteen määrän vähen‐

tymisenä painossa mitattuna. Toisella sopimuskaudella niitä mitattiin prosentuaalisesti  jätteen 

määrän ja niistä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen kautta. Kolmannella sopimuskaudella tavoit‐

teet on asetettu myös prosentuaaliseksi jätteen ja hävikin vähentymiseksi. 

 

Kuva 4  Courtauld Commitmentin kolmen sopimuskauden tavoitteet ja savutetut tulokset. 
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3.2.5 Tuleva sopimuskausi ”Courtauld 2025” 

On ennustettu, että ruuantarve maailmassa tulee kasvamaan 60 %:llä vuoteen 2050 mennessä 

verrattuna vuoteen 2005. Silti edelleen keskimäärin yksi kolmasosa ruuasta heitetään pois. 

WRAP on  aloittanut uuden  teollisuuden  sopimuskauden  suunnittelun.  ”Courtauld  2025” 

on suunniteltu alkavan vuonna 2016 ja sen aikana tullaan erityisesti keskittymään koko elintar‐

vikesysteemin optimointiin. Keskiössä  tulee olemaan kuluttajien auttaminen,  jotta he voisivat 

vähentää  oman  ruokajätteensä määrää  sekä  koko  toimitusketjun  parantaminen  jotta  jätteen 

synnyn ennaltaehkäisystä saataisiin suurempi taloudellinen etu. WRAP tulee esittelemään viral‐

lisen suunnitelman jatkokaudesta vuonna 2015. (WRAP, 2014) 

 

 

3.3 Tulosten raportointi ja vaikutustenarviointi 

Tässä kappaleessa on käyty  läpi miten Courtauld Commitmentin tavoitteiden saavuttamista on 

seurattu, mitä tietoja yritykset ovat raportoineet WRAPille sekä miten WRAP on arvioinut sopi‐

mustoiminnan tavoitteiden saavuttamista raportoitujen tietojen perusteella.  

 

3.3.1 Ensimmäisen sopimuskauden tavoite kotitalouksien ruokajätteen vähentämi‐

sestä 

Ensimmäisen  sopimuskauden  tavoitteena  oli  että  vuonna  2010  ruokajätettä  syntyisi  155  000 

tonnia vähemmän kuin vertailuvuonna 2008. (WRAP, 2010) 

Ensimmäisen sopimuskauden osalta  tavoitteen saavuttamista  tutkittiin kahden  tutkimuk‐

sen  (”Review  of Municipal Waste  Component  Analyses”  ja  ”Assessment  of  Household  Food 

Waste”) avulla. Tällöin yritykset eivät siis itse raportoineet tietojaan WRAPlle, vaan tulokset pe‐

rustuvat tutkimuksien tuloksiin. Tulokset antavat vahvan viitteen siitä, että kotitalouksissa syn‐

tyvän  ruokajätteen määrä on vähentynyt merkittävästi vuosien 2006/2007  ja 2009 välillä, yh‐

teensä 598 000 tonnia.  

 

Tavoite Saavutetut tulokset

Courtauld Commitment 1 (2008 ‐ 2010)

1. Kotitalouksien ruokajätteen vähentäminen 155 000 t/a 270 000 t/a

2. Pakkausjätteen synnyn ehkäisy 360 000 t 520 000 t

Courtauld Commitment 2 (2010 ‐ 2012)

1. Pakkausten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 10 % 10,0 %

2. Koko toimitusketjun päästöjen vähentäminen 5 % 7,4 %

3. Kotitalouksien ruokajätten vähentäminen 4 % 3,7 %

Courtauld Commitment 3 (2012 ‐ 2015)

1. Vähentää kotitalouksien ruoka‐ ja juomajätteen määrää 5 %

2. Elintarviketeollisuuden raaka‐aineiden, tuotteiden ja 

pakkausmateriaalien hävikkiä janiistä syntyvää jätettä
3 %

3. Pakkaustekniikan kehittäminen koko toimitusketjun osalta 

lisäämättä pakkaamisen hiilidioksidipäästöjä
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Kuva 5  Kotitalouksien ruokajätteen vähenemä Englannissa sekä 95 % luottamusväli. 

 

Tulosten tulkinnassa on kuitenkin epävarmuustekijöitä. Käytetyt tutkimukset kattoivat vain Eng‐

lannin, mutta sopimustoiminta puolestaan kattaa koko Britannian. Tutkimukset kattoivat myös 

vain jätekuljetusten piirissä olevan kotitalousjätteen. Tarkastelussa ei siis pystytty huomioimaan 

viemäriin kaadettuja  ruokajätteitä, kotitalouksien komposteja  tai eläimille  syötettäviä  jätteitä. 

Tutkimukset kattoivat vain vuodet 2006–2009  toisin kun Courtauld Commitmentin ensimmäi‐

nen sopimuskausi. Tavoite oli asetettu vuosien 2008 ja 2010 välille. Myös muut tekijät kuin so‐

pimustoiminnan piirissä toteutetut aktiviteetit, ovat luultavasti vaikuttaneet kotitalouksien ruo‐

kajätteen vähentymiseen sopimuskauden aikana. Näitä tekijöitä ovat mm. ruuan hinta, yleinen 

taloudellinen tilanne sekä muutokset jätteen keräämisessä. Tutkimukset ja tulosten epävarma‐

taustekijät on tarkemmin esitelty lähteessä (WRAP, 2010). 

Vuosien 2007/08 ja 2009/10 välillä vuosittaisen ruokajätteen määrän voidaan siis minimis‐

sään sanoa vähentyneen 270 000  tonnilla. Kumulatiivisesti  ruokajätettä vähennettiin sopimus‐

kaudella 670 000 tonnia. (Swannell, 2010) 

 

3.3.2 Ensimmäisen sopimuskauden tavoite pakkausmateriaalien vähentämisestä 

Ensimmäisen  sopimuskauden  tavoitteena oli että pakkausjätteen määrän kasvu saataisiin  lop‐

pumaan  vuoteen  2008  mennessä.  Tämä  tavoite  saavutettiin.  Toteutettujen  toimenpiteiden 

avulla  vältettiin primääripakkauksien  valmistusta 340000  tonnia.  Toinen  tavoite oli,  että pak‐

kausjätteen absoluuttinen määrä kääntyisi  laskuun vuoteen 2010 mennessä. Tätä tavoitetta ei 

saavutettu,  vaan  absoluuttinen määrä  jäi  vuoden 2006  tasolle. Vuoden 2009  lopussa  vallinn‐

neen tilanteen vertailukohtana käytettiin  lukuja vuodelta 2006. Tavoitteet kohdistuivat ainoas‐

taan  primääripakkauksiin.  Sopimustoiminnan  vaikutuksen  on  arvioitu  ollen  ainakin  sen,  että 

huolimatta  lisääntyneestä  tuotemyynnistä,  pysyivät  absoluuttiset  pakkausmäärät  ennallaan. 

Tuoteyksikköä kohti laskettuna primääripakkausten määrä väheni 4%. (Swannell, 2010) 

 

3.3.3 Toisen sopimuskauden tavoite pakkausten hiilidioksidipäästöjen vähentämi‐

sestä 

Toisen sopimuskauden aikana liittyneet yritykset raportoivat tietonsa WRAPlle vuosittain. 

WRAPlle toimitetun datan laatu oli suurella osalla liittyneistä yrityksistä hyvä ja yhdenmukainen 

vuodesta toiseen. WRAP on parantanut sopimuskausien aikana raportoinnin laatua ja yhden‐

mukaisuutta. Tietojen keräämisessä on kuitenkin parannettavaakin, esimerkiksi viemäreihin 

laskettavien jätteiden raportoinnissa sekä uudelleenkäytettävien kuljetuspakkausten raportoin‐

nissa on parannettavaa. (WRAP, 2014b) 
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Sopimuskauden ensimmäisen vuoden raportointitulokset määrittävät lähtötason johon tu‐

loksia verrataan, esimerkiksi toisen sopimuskauden osalta se oli vuosi 2009. Tavoitteet määritel‐

lään absoluuttisina väheneminä lähtötasoon verrattuna. Tulosten käsittelyssä on esitetty arvioi‐

ta myös  siitä  kuinka  paljon  elintarvikkeiden myynnin muutokset  ovat  vaikuttaneet  tuloksiin. 

Muita tuloksiin vaikuttavia tekijöitä ei ole otettu huomioon. Tämä johtuu mm. siitä että luotet‐

tavan vertailujoukon luominen on mahdotonta, koska sopimuksessa on mukana 86 % Britannian 

päivittäistavarakaupan markkinoista. (WRAP, 2014b) 

Toisen  sopimuskauden  tavoite  oli  vähentää  pakkausmateriaaleista  syntyviä  hiilidioksidi‐

päästöjä. Pakkaustuotteet jotka ovat sopimustoiminnan keskiössä ja joiden käytöstä sopimusyri‐

tykset raportoivat WRAPlle, ovat tuotepakkaukset (ensiöpakkaukset), eli pakkausmateriaali jon‐

ka asiakas vie kotiin  tuotteen yhteydessä  sekä kertakäyttöiset kuljetuspakkaukset. Uudelleen‐

käytettävien kuljetuspakkausten osalta sopimusyritysten tulee raportoida vain oleellisista muu‐

toksista pakkausmateriaalien käytössä. Nämä pakkausmateriaalit ovat usein kolmannen osapuo‐

len  omistamia  ja  sopimusyritykset  ovat  kokeneet  vaikeaksi  raportoida  niihin  liittyviä  tietoja. 

(WRAP, 2014b) 

Pakkauksien  synnyttämien  hiilidioksidipäästöjen  vähentämistavoitteeseen  on  huomioitu 

vain sopimusyritysten omien tuotemerkkien pakkausmateriaalit. Näiden tuotteiden pakkausma‐

teriaaleihin sopimusyrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa. Tällä  tavalla vältetään myös  tuplara‐

portointi,  jolloin  sekä  tuotantoyritys  että  päivittäistavarakauppa  raportoivat  samat  säästötoi‐

menpiteet. Sopimuksen tavoitteeseen on otettu huomioon vain perinteiset päivittäistavaratuot‐

teet eli ruoka, juoma, hygienia ja siivoustuotteet. Sekä elintarviketeollisuuden yritykset että päi‐

vittäistavarakaupan yritykset  raportoivat siis vain  itse omistamiinsa  tuotemerkkeihin kohdistu‐

neet toimenpiteet. (WRAP, 2014b) 

Raportointitiedon saaminen kaikilta sopimusyrityksiltä koko sopimuskauden aikana on ol‐

lut ongelma. Toisen sopimuskauden aikana 53 sopimukseen kuuluneesta yrityksestä, 50 raportoi 

tiedot kaikkina neljänä sopimusvuotena. Tietojen tarkastelussa kolmen puuttuvan yrityksen tie‐

dot on otettu huomioon keskimääräisinä tietoina, jotta tietojen raportoimattomuus ei vaikuttai‐

si tuloksiin. (WRAP, 2014b) 

Koska uudelleenkäytettävien kuljetusmateriaalinen omistaja on usein kolmas osapuoli, ei‐

vät  kaikki  sopimusyritykset ole pystyneet  raportoimaan  luotettavaa  tietoa niiden määristä  tai 

määrien muutoksista. Tästä  syystä  tulosten  raportoinnissa ei ole otettu huomioon uudelleen‐

käytettäviä  kuljetusmateriaaleja.  On  kuitenkin  oletettavaa,  että  yritykset  ovat  siirtyneet  yhä 

enemmän  käyttämään  uudelleen  käytettäviä  kuljetusmateriaaleja  kertaalleen  käytettävien  si‐

jaan. Tästä syystä osa kertaalleen käytettävien kuljetusmateriaalien vähenemästä on voinut olla 

siirtymistä uudelleenkäytettäviin materiaaleihin. (WRAP, 2014b) 

Hiilidioksidipäästöjen  laskentaa varten on  laskettu ensin vuoden 2009  lähtötaso pakkaus‐

materiaalista aiheutuneista päästöistä. Vuoden 2012 päästäjä  laskettaessa on huomioitu pak‐

kausmateriaalien  käyttömäärien muutos,  kierrytettyjen materiaalien  käyttömäärät  sekä myös 

näiden muutosten vaikutus kuljetusten määriin. Sopimustoiminnan tavoitteet ovat absoluuttisia 

vähenemiä, eli tavoitteeseen pääseminen edellyttää että hiilidioksidipäästöt ovat oikeasti laske‐

neet, riippumatta siitä onko myynti kasvanut. Tuotannon vaihtelujen ymmärtäminen on kuiten‐

kin tärkeää, jotta saavutettuja tuloksia voidaan tulkita oikein. (WRAP, 2014b) 

Jotta myyntivolyymien muutosten vaikutus pakkausmateriaalien päästöihin voidaan arvi‐

oida, on sopimusyrityksiä pyydetty raportoimaan myös vuotuisista tuotantomääristään. Yrityk‐
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set saavat  itse määritellä missä yksikössä he raportoinnin haluavat tehdä. Vuonna 2009 rapor‐

toitujen myyntivolyymien  avulla,  on  laskettu myyntivolyymin  ja  pakkausmäärän  suhde.  Tästä 

saadaan  edelleen  laskettua,  paljonko  tavoitteen mukainen  pakkausmäärä  vuonna  2012  tulisi 

olla,  jotta tavoite saavutettaisiin. Tämä tietojen yhtenäistäminen ottaa huomioon vain tuotan‐

tomäärien muutokset sopimuskauden aikana sekä eri toimijoiden erilaiset tuotteet (leipomon ja 

panimon  pakkausmateriaalit  ovat  erilaiset).  Laskennassa  ei  kuitenkaan  pystytä  huomioimaan 

toimijoiden ”tuotemixin” muuttumista tarkastelukauden aikana. (WRAP, 2014b) 

Toisella  sopimuskaudella  tuotepakkausten  ja  kertakäyttöisten  kuljetuspakkausten määrä 

on vähentynyt yhteensä 362 000 tonnia (10,7 % muutos painossa mitattuna). Raportoidut pak‐

kausmateriaalien määrät vuosittain on esitetty kuvassa alla (Kuva 6). (WRAP, 2014b) 

 

 

Kuva 6  Courtauld Commitmentin toisen vaiheen raportoidut pakkausmateriaalit vuosittain. 

(WRAP, 2014b) 

 

Hiilidioksidipäästöjen määrä väheni vuosien 2009 ja 2012 välillä 594 000 tonnia. Vähenemästä 

suurin osa (565 000 tonnia) syntyy pakkausmateriaalien käytön vähentämisestä. Materiaalinen 

kierrätyksestä syntynyt päästöjen vähenemä oli 8 000 hiilidioksiditonnia. Sopimuksessa oli erik‐

seen sovittu että paperin ja pahvin kierrätysasteiden muutoksien vaikutuksia ei tulla huomioi‐

maan, sillä sopimustoiminnalla ei oleteta olevan näiden muutosten kanssa paljon tekemistä. 

Kierrätysasteen ja logistiikan muutosten johdosta syntyi 21 000 tonnin vähenemä hiilidioksidi‐

päästöihin. (WRAP, 2014b) 

Kun otetaan huomioon kaikki oletukset  jotka on  jouduttu tekemään hiilidioksidipäästöjen 

laskennassa, on tuloksiin syytä suhtautua varovaisuudella. Tuloksia ei kannata pitää absoluutti‐

sina totuuksia vaan ne tulisi mieluimminkin nähdä osoituksena siitä mihin suuntaan asian suh‐

teen on tapahtunut muutosta. Suurimman epävarmuuden tietoihin aiheuttaa raportoidun datan 

paikansapitävyys sekä käytännöt joilla raportoidut tiedot on skaalattu ylöspäin tapauksissa jois‐

sa kaikkien sopimusyritysten kaikkia  tietoja ei  jokaiselta sopimusvuodelta ole saatu. Herkkyys‐

analyysin perusteella voidaan arvioida että vuosittain raportoidussa käytettyjen pakkausmateri‐

aalien yhteismäärässä voi olla n. 2 ‐3 % virhe. (WRAP, 2014b) 

 

3.3.4 Toisen sopimuskauden tavoite koko toimitusjekun päästöjen vähentämisestä 

Koko tuoteketjun aikana syntyvän pakkausjätteen vähennystavoite on asetettu jätemäärän pai‐

non perusteella ja perustuu pääsääntöisesti jätteen synnyn ennaltaehkäisyyn. Jätteen määrittely 
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Britannian sopimustoiminnassa on samanlainen kuin Euroopan Unionin määrittely jätteestä. 

Jätteeksi lasketaan materiaali, joka tullaan joko: (WRAP, 2014b) 

 viemään kaatopaikalle 

 polttamaan (energiantalteenottolla tai ilman) 

 kierrättämään 

 kompostoimaan 

 levittämään maahan 

 käsittelemään regenerointilaitoksessa 

 mädättämään anaerobisesti 

 muuten uudelleen käyttämään 

 laskemaan alas viemäristä tai muusta kontrolloidusta vedenpoistosta 

 

Tavoitteen saavuttamiseen lasketaan mukaan kaikki toimenpiteet joiden ansiosta jäte joka käsi‐

tellään tai käytetään jollain muulla tavalla kuin mitä yllä on mainittu. Näitä tapoja voivat olla 

mm. jätteen käyttäminen eläinten ruokana tai jakelemalla se edelleen ihmisten käytettäväksi. 

Toisaalta jätteen syntymistä voidaan myös ennaltaehkäistä mm. paremmalla menekinennusta‐

misella, vähentämällä tuotteiden vioittumista kuljetuksen aikana ja minimoimalla tuotantopro‐

sessista syntyvät jätteet ja sivuvirrat. Päivittäistavarakaupan osalta tavoite kattaa kaupassa ja 

Britannian sisäisessä jakelussa syntyvän tuote‐ ja pakkausjätteen. Elintarviketeollisuuden yritys‐

ten osalta tavoite kattaa tuotantoprosessin sekä maan sisäisen jakelun aiheuttaman tuote‐ ja 

pakkausjätteen. Jotta raportoinnissa ei syntyisi päällekkäisyyttä, sopimusyritykset saavat rapor‐

toida tuotteeseen liittyviä tehostamistoimia vain silloin, kun tuote on edelleen heidän omistuk‐

sessaan. (WRAP, 2014b) 

Kattavan raportointitiedon saaminen koko tuotantoketjun  jätemääristä on haastavampaa 

kuin  pakkausmateriaalien  käyttöön  liittyen.  Tämä  johtuu  ainakin  siitä,  että  tämänkaltaista 

tavoitetta  ei  vielä  ensimmäisellä  sopimuskaudella  ollut  ja  harva  sopimusyritys  kerää  tähän 

liittyvää  dataa  keskitetysti  ja  kattavasti.  36  sopimusyritystä  53  on  toimittanut  tähän 

tavoitteeseen  liittyvää dataa  joka  vuosi.  Jos  yritys oli  raportoinut  tietonsa  vähintään  kahtenä 

vuotena,  voitiin  datakorjausten  avulla  tuottaa  suhteellisen  luotettavaa  tietoa  siitä,  miten 

jätteiden määrät  olisivat muina  vuosina  kehittyneet.  Korjauksista  johtuva  virhe  tuloksissa  on 

pieni,  sillä  korjatun  jätteen  määrä  oli  alle  4  %  kaikista  raportoiduista  jätteistä.  Osalla 

soipimusyrityksistä ei ole tuotantoa Britaniassa ja tästä johtuen heidän tuotantoketjunsa jäte on 

minimaalista Briteissä. (WRAP, 2014b)  

Niiden  44  sopimusyrityksen  keskuudessa,  jotka  olivat  raportoineet  toimitusketjun 

jätemääränsä  kaikkina  neljänä  vuotena  toisen  sopimiskauden  aikana,  jätemäärät  vähenivät 

yhteensä  217 000  tonnilla,  joka  on  7,4 %  vuoden  2009  jätemääristä.  Tuloksista  (Kuva  7)  on 

nähtävissä  selvästi  muutos  kohti  uudelleenkäyttöä  ja  kierrätystä.  Toisaalta  kaatopaikoille  ja 

muuten hävitettävän jätteen määrä on vähentynyt. (WRAP, 2014b) 
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Kuva 7  Courtauld Commitmentin toisen vaiheen raportoidut toimitusketjujen jätemäärät 

vuosittain. (WRAP, 2014b) 

Toimitusketjujen jätemäärien vähentämistavoite on asetettu absoluuttisissa jätemäärissä, 

mutta tulosten analysoimiseksi tarkasteltiin myös sopimuskauden myyntivolyymeja ja sen 

perusteella arvioitiin miten jätemäärät olisivat kehittyneet ilman sopimustoimintaa. 42 yritystä 

raportoi myös toimitusketjujensa myyntivolymitiedot. Jos oletetaan, että jätteiden määrä on 

riippuvainen tuotannon ja toimitusketjun volyyneistä, odotettavissa oleva jätemnäärä vuodelle 

2012, olisi ollut 2 884 000 tonnia. Todellinen raportoitu jätemäärä vuodelle 2012 oli kuitenkin 

2 662 000 tonnia, eli 222 000 tonnia vähemmän (7,7 %).(WRAP, 2014b). 

Sekä pakkausjätteen tavoite että toimitusketjun  jätteiden tavoite hyötyy kertaalleen käy‐

tettävien kuljetusmateriaalinen käytön vähentämisestä. Tavoitteiden säästövaikutuksissa on siis 

päällekkäisyyttä. Jos puhutaan toisen sopimuskauden säästöistä kokonaisuutena, on nämä sääs‐

töt vähennetty kokonaistuloksesta,  jotta  samoja  säästöjä ei  laskettaisi  tulokseen kahteen ker‐

taan. (WRAP, 2014b) 

 

3.3.5 Toisen sopimuskauden tavoite kotitalouksien ruokajätteen vähentämisestä 

Toisen sopimuskauden tavoite oli vähentää kotitalouksissa syntyvää ruokajätettä 4 %:lla vuosien 

2009 ja 2012 välillä. Tavoite kattaa kaiken Britanniassa syntyvän kotitalouksien ruokajätteen 

(kotona tehty ruoka, kaupasta ostettu ruoka sekä itse kasvatettu ruoka) sekä kaikki jätteenkäsit‐

telyreitit (paikallisen jätetoimijan keräämä jäte, itse kompostoitu jäte, eläimille syötetty jäte tai 

viemäröity jäte). Kotitalouksissa syntyvän ruokajätteen määrään vaikuttavat monet tekijät. 

WRAPin toimet kotitalouksien ruokajätteen ehkäisemiseksi voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 

(WRAP, 2014c) 

 kansallinen tai muu suurille massoille suunnattu viestintä 

 yhteisöjen sitouttaminen toimintaan ja niiden työn tuki 

 tuotteiden, pakkausten ja etikettien kehittäminen 
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Kuva 8  Kotitalouksien ruokajätteen syntyyn vaikuttavia tekijöitä. (WRAP, 2014c) 

 

Kotitalousjätteen vähentämistavoite eroaa kahdella tapaa muista tavoitteista. Tavoitteen saa‐

vuttamiseksi WRAP on suoraan yhteydessä kuluttajiin ”Love Food Hate Waste” projektin kautta. 

Tähän tavoitteeseen liittyen WRAP myös työskentelee yhteistyössä monien eri tahojen kanssa 

kuten sopimusyritysten, paikallisten viranomaisten sekä yhteisöjen. Tavoitteen saavuttamiseksi 

työskentelee siis laaja joukko erilaisia toimijoita, eivät vain sopimustoimintaan liittyneet yrityk‐

set.  

Sopimusyritykset  toimittavat WRAPille  tietoa  tavoitteen  saavuttamiseksi  toteuttamistaan 

toimenpiteistä, mutta heillä ei ole mahdollisuutta arvioida kuinka suuri vaikutus toimenpiteillä 

on kuluttajien käyttäytymiseen. Ei ole myöskään mahdollista erottaa sopimustoiminnan liittyvi‐

en toimenpiteiden  ja muiden tekijöiden vaikusta kuluttajien  jätemäärien muutokseen.  (WRAP, 

2014c) 

WRAP on tutkinut kotitalouksissa syntyvän ruokajätteen määriä vuosina 2009 ja 2012. Läh‐

teessä (WRAP, 2014c) on tarkemmin kuvattu minkälaisiin tutkimuksiin arviot perustuvat. Vuosi‐

en 2009 ja 2012 välillä kotitalouksien määrä Britanniassa kasvoi 2,5 %:lla. Tästä syystä tulosten 

tulkinnassa onkin huomioitu myös se, miten kotitalouksien ruokajätteen määrä olisi kehittynyt 

sopimuskauden aikana ilman sopimukseen liittyviä toimenpiteitä. Oletuksena on, että ruokajät‐

teen määrä olisi kasvanut samassa suhteessa kotitalouksien määrän kanssa. Muita ruokajätteen 

määrään vaikuttavia tekijöitä kuten ruuan hinnan ja yleisen taloudellisen tilanteen vaikutuksia ei 

ole voitu huomioida tuloksissa. (WRAP, 2014c) 
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Kuva 9  Kotitalouksien ruokajätteen määrät 2009 ja 2012. (WRAP, 2014c) 

 

Tulosten perusteella kotitalouksissa syntyvän jätteen absoluuttinen määrä on vähentynyt 

3,7 %:lla. Useat tekijät vaikuttavat kuluttajien ruokajätteen vähentymiseen sopimuskaudella. 

Näitä tekijöitä ovat mm. Courtauld Commitmentiin liittyneiden yritysten ja WRAPin sekä sen 

muiden yhteistyökumppaneiden toimet, ruuan hinnan kasvu, sekä heikentynyt taloustilanne. On 

todella vaikeaa selvittää mikä osuus laskusta johtuu sopimustoimintaan liittyvistä toimenpiteis‐

tä. (WRAP, 2014c) 

 

3.4 Toiminnan organisointi valtakunnallisella tasolla 

Sopimustoiminnan rahoittajina toimivat Westminsterin sekä Skotlannin, Walesin ja Pohjois‐

Irlannin hallitukset. Sopimustoiminnalla toteutetaan Britannian hallituksen tavoitteita “nolla 

hävikki taloudesta” sekä kasvihuonekaasujen vähentämisestä. Sopimustoiminnan käytännön 

toteuttamisesta vastaa Waste & Resources Action Programme (WRAP). (WRAP, 2014) WRAP on 

vastuussa sopimustoiminnan organisoimisesta. Sopimustoiminta kattaa kaikki Britanniassa val‐

mistetut ja myytävät elintarvikkeet, juomat, hygieniatuotteet sekä siivoustuotteet riippumatta 

niiden valmistusmaasta. (WRAP, 2013b) Sekä Britannian päivittäistavarakaupan liitto ”The Bri‐

tish Retail Consortium” ja elintarviketeollisuuden liitto ” Food and Drink Federation” tukevat 

molemmat sopimustoimintaa. (WRAP, 2013b) 

 

WRAP 

 

WRAPin  toiminnan  rahoittajina ovat  toimineet pääasiallisesti Britannian valtio, EU  sekä  jotkin 

julkisen sektorin organisaatiot. Julkisen talouden tiukentuneen tilanteen takia, paine yksityisen 

rahoituksen löytämiseksi on kasvanut. Valtionrahoitus on pienentynyt WRAPin osalta koko ajan 

ja tämä trendi tulee  luultavimmin  jatkumaan tulevaisuudessakin. Vastikään WRAP rekisteröityi 

virallisesti  hyväntekeväisyysorganisaatioksi,  jotta  rahoitusta  voidaan  hankkia  yhä  laajemmalta 

sektorilta. (WRAP, 2014) 

WRAP tarjoaa tietoa ja tukea yrityksille jätteiden vähentämiseen tähtäävissä toimenpiteis‐

sä. WRAP on tuottanut paljon tutkimustietoa ja raportteja niin sopimustoiminnasta ja sillä saa‐

vutetuista  tuloksista  kuin pakkausjätteen  ja  ruokajätteen  vähentämismahdollisuuksista päivit‐

täistavarakaupassa sekä elintarviketeollisuudessa. Yksi WRAPin keskeisistä  toimintatavoista on 

myös tuoda yhteen toimijoita jotka eivät välttämättä luonnollisesti toimisi yhdessä, mutta jotka 

voivat yhteistyöllä luoda hyötyä kummallekin toimijalle.  
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Rahoitus yrityksille 

 

Yrityksillä on mahdollisuus hakea rahoitusta toimenpiteilleen, useista erilaisista rahoitusmahdol‐

lisuuksista.  

”The  Rural  Community  Energy  Fund”  (RCEF)  on  15  miljoonan  punnan  ohjelma,  jota 

rahoittavat Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) sekä the Department of 

Energy & Climate Change (DECC). Se tukee maaseudun yhteisöjä Englannissa,  jotta ne voisivat 

luoda  taloudellista  ja sosiaalista kasvua paikkakunnalle uusiutuvan energian projektien kautta. 

(WRAP, 2014) 

”The Mixed Plastics Loan Fund” (MPLF) on viiden miljoonan punnan rahasto joka on suun‐

nattu tukemaan sekamuovin kierrätystä englannissa. Rahaston tavoitteena on kasvattaa muiden 

muovituotteiden kuin pullojen kierrätystä Britanniassa 100 000 tonniin vuoteen 2015 mennes‐

sä. (WRAP, 2014) 

"The Anaerobic Digestion Loan Fund” (ADLF) on 10 miljoonan punnan rahasto, joka tukee 

anaerobisen mädätyksen kehitystä ja lisäämistä Englannissa. Tavoitteena on, että kaatopaikalle 

joutuvan ruokajätteen määrää saataisiin vähennettyä vuoteen 2015 mennessä 300 00 tonnilla. 

(WRAP, 2014) 

“The On‐Farm Anaerobic Digestion Fund” rahasto on tarkoitettu maanviljelijöille ja karjan‐

kasvattajille,  jotta  he  voisivat  rakentaa  tilalleen  pienimuotoisen  mädätyslaitoksen.  (WRAP, 

2014) 

Defran  rahoittama  “Innovation  in Waste  Prevention  Fund”  on  800 000  punnan  rahasto,  joka 

tähtää uusien innovatiivisten jätteenvähennystapojen löytämiseen. Se on tarkoitettu yhteisöille, 

joilla on innovatiivisia ideoita vähentää jätteiden syntyä sekä lisätä kierrätystä ja korjaustoimin‐

taa yhteistyössä paikallisten yritysten, paikallishallinnon, hyväntekeväisyys organisaatioiden tai 

vapaaehtoisryhmien kanssa. Tavoitteena voi olla joko luoda uusia liiketoimintamalleja tai lisätä 

paikallista kierrätystoimintaa. (WRAP, 2014) 

 

Love Food Hate Waste 

 

“Love Food Hate Waste” organisaation tavoite on lisätä tietoisuutta ruokajätteen vähentämisen 

tärkeydestä ja tarjota tietoa miten ruokajätettä voitaisiin vähentää. Se tarjoaa käytännönlähei‐

siä  ideoita miten  ruokajätettä pystyy  vähentämään  kotitalouksissa,  jolloin  sekä  rahaa  säästyy 

että ympäristön rasitus vähenee. (Love Food Hate Waste, 2014) 

“Love Food Hate Waste” on saanut alkunsa WRAPin kautta ja se on voittoa tavoittelema‐

ton organisaatio  jota  rahoittavat Englannin, Pohjois‐Irlannin, Skotlannin sekä Walesin hallituk‐

set. “Love Food Hate Waste” työskentelee yhteistyössä monien tahojen, kuten alueellisten or‐

ganisaatioiden, kokkien, yritysten, kaupan sekä paikallisen hallinnon kanssa. Viisi toiminnan kes‐

kiössä  olevaa  teemaa  ovat  suunnittelu,  elintarvikkeiden  päivämäärämerkintöjen  ymmärtämi‐

nen,  elintarvikkeiden  oikea  säilyttäminen,  annoskoko  sekä  tähteiden  hyödyntäminen.  (Love 

Food Hate Waste, 2014) 
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3.5 Liittyneet yritykset 

3.5.1 Yritysten sopimusvelvoitteet 

Sopimukseen liittyneet tahot ovat päivittäistavarakauppoja, tuotemerkkejä sekä elintarviketeol‐

lisuuden yrityksiä. (WRAP, 2014b) 

Courtauld  Commitment  sitoumuksessa  ei  ole  varsinaista  yhdenmukaista  sopimustekstiä, 

jonka kaikki mukaan  tulevat yritykset allekirjoittaisivat samanmuotoisena. Ehdoton sääntö on, 

että kunkin mukaan tulevan yrityksen on sitouduttava kaikkiin sopimustoiminnan päätavoittei‐

siin kullakin sopimuskaudella. Tämä on WRAP:n asiantuntijan Sophie Eastealin mukaan oleellis‐

ta. (Easteal, 2014) 

Toisinaan tulee vastaan yrityksiä, jotka eivät heti koe, että he voisivat saada aikaan vaikut‐

tavuutta tai muutosta sopimustoiminnan tiettyjen päätavoitteiden suhteen. Mutta on osoittau‐

tunut, että sopivia näkökohtia kyllä löytyy kun kysymystä on pakko miettiä. Esimerkiksi alkoholi‐

tuotteita myyvä yritys ei olisi halunnut sitoutua tavoitteeseen kuluttajajätteen vähentämisestä, 

koska se olisi heidän käsityksensä mukaan tarkoittanut kannustamista alkoholin kuluttamiseen. 

Kyseisen yrityksen ratkaisu ao. tavoitteen suhteen oli se, että he sitouttivat omaa henkilöstöään 

vähentämään omaa ruokajätettään. (Easteal, 2014) 

Courtauld Commitmentin yrityskohtaiset  sitoutumisdokumentit ovat  luottamuksellisia,  ja 

niiden yksityiskohtainen sisältö on vain WRAP:n ja ao. yrityksen tiedossa. Kyse on sektoriyhteis‐

työstä, jossa ei haluta korostaa yksittäisen toimijan roolia. WRAP:n mukaan ei olekaan oleellista 

mihin  toimiin  yksittäiset  yritykset  sitoutuvat,  vaan oleellista on,  että  koko  toimialan  yritykset 

sitoutuvat samoihin päätavoitteisiin, ja tekevät töitä niiden saavuttamisen eteen siten, kuin kul‐

lekin parhaalla tavalla on mahdollista. (Easteal, 2014) 

 

3.5.2 Raportointi 

Toisesta sopimuskaudesta lähtien liittyneet yritykset ovat raportoineet WRAPlle vuosittain to‐

teuttamistaan toimenpiteistään, sekä myös mm. omista myyntivolyymeistaan. Alla on esitetty 

kaksi esimerkkiä WRAPn raportointidokumenteista, joilla yritykset lähettävät tietonsa WRAPiin.  
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Kuva 10  Esimerkki Courtauld Commitmentin toisen sopimuskauden raportointitiedostosta 

päivittäistavarakaupalle. (UNEP, 2014) 
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Kuva 11  Esimerkki Courtauld Commitmentin toisen sopimuskauden raportointitiedostosta 

elintarviketeollisuudelle. (UNEP, 2014) 

 

 

3.5.3 Materiaalitehokkuustyö yrityksissä 

 

Courtauld Commitment 2:sen tavoite pakkausjätteen vähentämisestä 

 

Primaaripakkausten kehittäminen 

 

Courtauld Commitmentin toisen sopimuskauden aikana toteutettiin paljon elintarvikkeiden ja 

hygieniatuotteiden pakkausten keventämiseen liittyviä toimenpiteitä. Usein pakkausmateriaa‐

liin paksuutta pystyttiin ohentamaan jolloin sekä pakkausmateriaalin tarve että kuljetusten ym‐

päristövaikutukset vähenevät. Osassa esimerkkejä myös osasta pakkausmateriaalista on pystyt‐

ty jopa luopumaan vaarantamatta tuotteen laatua. Alla joitakin esimerkkejä tämäntyyppisistä 

toimenpiteistä: 

Besk’s olutmerkki  vähensi  275ml olutpullojensa painoa  11 %:lla Britannian markkinoilla. 

Tämä toimenpide vähensi  lasinkäyttöä noin 2 642 tonnilla vuodessa. Kevyemmät pullot vähen‐

tävät lasin kulutusta sekä kuljetusten päästöjä. (WRAP, 2013) 

Stella Artois olutmerkin 330ml ja 250ml lasipullot ovat markkinoiden kevyimpiä kun tarkas‐

tellaan  tuote‐pakkaus‐suhdetta.  Vuonna  2010  yhtiö  vähensi myös  284ml  pullon  painoa  180 

grammasta  167  grammaan.  Tällä  toimenpiteellä  vähennetään  lasinkulutusta  vuosittain  3 250 

tonnilla. (WRAP, 2013) 

Heineken UK on vähentänyt kahdesti heidän Newcastle Brown Alen sekä Bulmers Orginalin 

lasipullojen  painoa.  Newcastle  Brown  Alen  pullon  muotoilu  mahdollistaa  useamman  pullon 

mahtumisen kuormalavalle, joka vähentää kuljetusten määrää. (WRAP, 2013) 

Tesco on  keventänyt oman  samppanjamerkkinsä pulloa 900  grammasta 830  grammaan. 

Muutoksen ansiosta 420 tonnia lasia säästyy vuodessa. He ovat myös keventäneet muita viini ja 

samppanjapullojaan. Tesco oli ensimmäinen yritys  joka  toi markkinoille vuonna 2010 kevyem‐

män viinipullon (300 g) normaalin 420 grammaa painavan pullon tilalle. (WRAP, 2013) 

Co‐operative Food and Kingsland Wines & Spirits kevensi 20 eri viinilaatunsa pulloa. Muu‐

toksen avulla vähennettiin lasinkulutusta 725 tonnilla vuodessa. Ennen pullojen muutosta yritys 

teetti asiakastutkimuksen uuden pullomallin vaikutuksista,  tutki että uusi pullo kestää  täytön, 

pakkauksen ja kuljetuksen aiheuttaman rasituksen sekä suunnitteli uusien pullojen kuljetuspak‐

kaukset uudestaan. (WRAP, 2013) 

Virvoitusjuomavalmistaja A G Barr on vähentänyt muovipullojensa painoa. Kahden  litran 

pullon painoa vähennettiin 10,5 %:lla 38,5 grammaan, puolen litran pullon painoa vähennettiin 

17,9%:lla 19,7 grammaan ja 250ml pullon painoa vähennettiin 20,5%:lla 14,7 grammaan. Näillä 

toimenpiteillä A G Barr on pystynyt vähentämään muovinkulutustaan 505 tonnilla vuodessa  ja 

vähentämään hiilidioksidipäästöjään 1 869 tonnilla. (WRAP, 2013) 

Mondelez  Internationl  omistama  Cadbury  on  kehittänyt  vähitellen  heidän  pääsiäis‐

suklaamuniensa  pakkausta.  Pakkauksessa  on myös  informoitu  kuluttajaa  uudistuneesta  kevy‐
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emmästä pahvipakkauksesta. Ulkoisen pahvipakkauksen kokoa on pienennetty ja sisällä olevas‐

ta muovisesta suojapakkauksesta luovuttiin kokonaan. (WRAP, 2013) 

Moly Park on poistanut kokonaisina myytävien  lintujen pakkauksistaan  linnun alla olleen 

kertakäyttöisen  tarjottimen. Nyt  lintujen pakkaamiseen  käytetään  flow wrap –pakkaamista  ja 

muovia,  joka  on  suljettu  ilmatiiviisti.  Pakkausmuovin  uudet  ominaisuuden  parantavat  myös 

tuotteen  säilyvyyttä  kahdeksasta  päivästä  kymmeneen.  Pienentynyt  pakkauskoko  vähentää 

myös kuljetusten tarvetta. (WRAP, 2013) 

Premier  Foods  on  ohentanut Hovis  leipäpakkauksensa  pakkausmuovia. Muutosta  edelsi 

kuluttajatutkimus, jossa tutkittiin kuinka ohuempi muovikääre vaikuttaa kuluttajien näkemyksiin 

tuotteen  laadukkuudesta. Premier Foods on ohentanut myös yhden  tuotannossaan olevan  te‐

räksisen  säilykepurkin paksuutta. Toimenpiteen  avulla  terästä  säästyy  vuodessa 1 400  tonnia. 

(WRAP, 2013) 

 

Tuotteiden tiivistäminen 

 

Useiden  tuotteiden kohdalla  tuttu  tuotemäärä on pystytty  tiivistämään pienempään pakkauk‐

seen,  jolloin säästetään taas sekä pakkausten materiaaleissa että tuotteiden kuljetuksissa. Alla 

joitakin esimerkkejä tämäntyyppisistä toimenpiteistä: 

Britvic virvoitusjuomavalmistaja siirtyi 2, 3 ja 4 litran Robinsos mehupakkauksissaan tuplas‐

ti vahvempaan tiivisteeseen. Nyt uutta tiivistettä on tarjolla 1,25 ja 1,75 litran pakkauksissa. Pul‐

loissa on uusi kaatamista kontrolloiva systeemi ja kaatamista helpottava kädensija. Näiden muu‐

tosten avulla kuluttajaa autetaan kaatamaan oikea annostus mehua kerralla. Kädensija vähen‐

tää myös läikkymistä. Pienempi pullokoko on vähentänyt myös kuljetusten ja kuljetusmateriaa‐

lien tarvetta. (WRAP, 2013) 

Vuonna 2011 Kimberly‐Clark  toi markkinoille uuden pienemmän Kleenex nenäliinapakka‐

uksen. Pienempi pakkaus sisältää kuitenkin saman verran tuotetta kuin vanhempi isompi pakka‐

us. Toimenpiteen avulla voitiin vähentää kuljetuksia sekä samalle hyllymäärälle on mahdollista 

mahduttaa enemmän tuotteita. Muutos paransi myös asiakastyytyväisyyttä. (WRAP, 2013) 

Unilever on kehittänyt uuden ponnekaasupakkauksen Sure, Dove ja Vaseline deodoranteil‐

leen. Uudet pakkaukset ovat puolta pienempiä, mutta sisältävät saman määrän tuotetta. Uudet 

deodorantit vaativat vähemmän ponnekaasua jokaisella suihkauksella ja tästä syystä pakkausta 

voitiin pienentää. Uudet pienemmät pakkaukset vaativat myös vähemmän alumiinia. Tuotteen 

hiilijalanjälki pieneni 25 %:lla tämän muutoksen johdosta. (WRAP, 2013) 

 

Pakkausmateriaalin vaihto 

 

Osassa tuotteita on siirrytty uuteen pakkausmateriaaliin joka on kevyempi ja ympäristöystävälli‐

sempi. Alla joitakin esimerkkejä tämäntyyppisistä toimenpiteistä: 

Associated British Foods vähensi intialaisten maustekastikkeidensa lasitölkkien painoa. He 

myös  siirtyivät  käyttämään  siirapeissaan  lasipurkkien  sijaan  kierrätysmuovista  valmistettuja 

tölkkejä. Toimenpiteet vähentävät paitsi tölkkien valmistamisen hiilidioksidipäästöjä myös kulje‐

tusten päästöjä. (WRAP, 2013) 
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Danone Waters julkaisi vuonna 2010 Volvic mineraalivetensä uuden ”vihreämmän” pullon, 

jonka materiaalista 20 % on  sokeriruokoa. Tämä vähentää uusiutumattoman muovin  tarvetta 

juomapullojen valmistuksessa. (WRAP, 2013) 

Premier Foods on vaihtanut Sun‐Pat maapähkinälevitteidensä purkkien materiaalin lasista 

PET kierrätysmuoviksi. Purkkien materiaalista puolet on kierrätysmateriaaleja. Samalla purkkien 

paino on tippunut merkittävästi. Myös asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä uusiin kevyempiin ja rik‐

koutumattomiin purkkeihin. (WRAP, 2013) 

 

Täyttöpakkaukset 

 

Osa  tuottajista on  tuonut markkinoille  täyttöpakkauksia  tuotteistaan. Täyttöpakkausten pake‐

tointi on huomattavasti  kevyempää  ja  ympäristöystävällisempää  kuin perinteisten  lasisten  tai 

pahvisten pakkausten. Asiakas voi siis ostaa tuotteen perinteisessä pakkauksessa kertaalleen ja 

sen  jälkeen hankkia täyttöpakkauksia. Tällöin asiakkaalla käytössä oleva pakkaus pysyy  laaduk‐

kaana ja jämäkkänä, mutta ajan mittaan ostettavien täyttöpakkausten kevyempi paketointi vä‐

hentää  jätteiden määrää  ja kuljetusten tarvetta. Alla  joitakin esimerkkejä tämäntyyppisistä toi‐

menpiteistä: 

Mondelez  Internationl on uudistanut Kenco valmiskahvinsa  lasipullon kevyemmäksi  sekä 

tuonut markkinoille ympäristöystävälliset uudelleentäyttöpakkaukset,  joilla kerran ostettu  lasi‐

pullo voidaan täyttää uudestaan. Täyttöpakkausten pakkaukset ovat huomattavasti kevyemmät 

ja ympäristöystävällisemmät kuin perinteisten lasipullojen. (WRAP, 2013) 

Vuonna 2011 Typhoo toi markkinoille Eco Refill teepakkauksensa. Refill tuotteen pakkaus 

on 92 % kevyempi kuin  tavanomainen pahvinen  teepakkaus  ja se on Britannian markkinoiden 

kevyin  teepakkaus.  Uusi  pakkaus  säästää  paitsi  pakkausmateriaaleissa  myös  kuljetuksissa. 

Typhoo on myös ensimmäinen  teevalmistaja  joka  käyttää  kierrätyspahvia pakkauksissaan  läpi 

koko valikoimansa. (WRAP, 2013) 

 

Sekundaaripakkaukset 

 

Sekundaaripakkaus sisältää tuotteita primaaripakkauksissaan ja sen tehtävä on helpottaa kulje‐

tusta ja varastointia, usein myös esittelyä myymälässä. Myös näissä pakkauksissa pakkausmate‐

riaalin käyttöä voidaan vähentää. Alla joitakin esimerkkejä tämäntyyppisistä toimenpiteistä: 

Cott Beverages ohensi toisiomuovipakkaustaan, jonka avulla juomatölkit saadaan kuljetuk‐

sen aikana pysymään lavoillaan. Muutos saatiin aikaan toimittajan kalvoyhdistelmää kehittämäl‐

lä. (WRAP, 2013) 

 

Pakkausmateriaalien kierrätys 

 

Osa yrityksistä tukee erilaisin keinoin tuotteidensa pakkausmateriaalien kierretystä. Näissä toi‐

menpiteissä asiakkaiden motivointi ja kannustaminen ovat avainasemassa.  Alla joitakin esi‐

merkkejä tämäntyyppisistä toimenpiteistä: 

Danone  on  pystynyt  lisäämään  jogurttipurkkiensa  kierrätystä.  Danonen  asiakkailla  on 

mahdollisuus muodostaa ”Danone Yogurt” joukkoja, jotka kierrättävät yhdessä jugurttipurkkeja. 

Joukot keräävät rahaa valitsemalleen hyväntekeväisyysjärjestölle ja Danone lahjoittaa 2 penniä 
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jokaisesta kerätystä  tölkistä. Tällä  tavalla on saatu vähennettyä kaatopaikalle  joutuvan muovi‐

jätteen määrää, lisättyä kuluttajien tietoisuutta asiasta ja sitoutettua asiakkaat brändiin. (WRAP, 

2013) 

Tesco  kannustaa  asiakaitaan  kierrättämään  enemmän.  He  ovat  lisänneet  pullonpalau‐

tusautomaattien  näytölle  tiedon  asiakkaan  kierrättämien  pullojen  vaikutuksesta  hiilidioksidi‐

päästöihin. WRAP tuotti Tescolle datan tämän hiilidioksiditiedon laskemista varten. Tesco tarjo‐

aa myös asiakkailleen yhden ”Green Club Card” pisteen aina kun asiakas on tuonut kaksi alumii‐

nista säilykepurkkia heidän kierrätyspisteeseensä. (WRAP, 2013) 

Britanniassa on  käynnissä ohjelma  jossa  yritetään  lisätä  tyhjien ponnekaasukosmetiikka‐

pakkausten kierrätystä. Osana tätä ohjelmaa Tesco ja Unilever julkaisivat 2001 ”A Better Future 

Starts  at Home”  kampanjansa,  jossa  asiakkaita  kannustettiin  kierrättämään enemmän. Osana 

tätä kampanjaa Sure deodorantti informoi useiden kanavien kautta asiakkaita siitä, että ponne‐

kaasupakkauksia  voi  nyt  kierrättää.  Kampanjan  osana  400  Tesco  liikkeeseen  jaettiin  julisteita 

sekä lehtisiä. Kampanjalla on myös omat internetsivut. Kampanja lisäsi kierrätystä 30 %:lla osal‐

listuneissa liikkeissä. (WRAP, 2013) 

 

 

Kuva 12  Esimerkki kuinka tuotteeseen on merkitty sen eri pakkausmateriaalien kierrätettä‐

vyys. (Skelton, 2014) 

 

Courtauld Commitment 2:sen tavoite kotitalousjätteen vähentämiseksi 

 

Kolme tärkeintä tapaa joilla elintarviketeollisuus ja päivittäistavarakauppa pystyvät vaikutta‐

maan kotitalousjätteen vähentämisessä ovat;  

 auttaa kuluttajaa hankkimaan vain sen mitä hän oikeasti tarvitsee,  

 auttaa kuluttajia pitämään ostamansa elintarvikkeet tuoreina ja syömäkelpoisina mah‐

dollisimman pitkään sekä  
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 auttaa kuluttajaa hyödyntämään ostamansa elintarvikkeet mahdollisemman täysivaltai‐

sesti.  

Keinoja, joilla yllä mainittuja tavoitteita voidaan edistää, ovat mm. optimaaliset pakkauskoot, 

ateriasuunnittelun ja tähteiden käytön helpottaminen mm. reseptien avulla, optimaalisista säi‐

lytysolosuhteista tiedottaminen, säilyvyyttä lisäävät pakkaukset, tuotteiden kuljetus ja varas‐

tointiajan minimointi, asiakasta parhaiten ohjaavat päivämäärämerkinnät elintarvikkeissa sekä 

yleinen tietoisuuden lisääminen ruokajätteen vähentämisen tärkeydestä. (Skelton, 2014) 

 

Kuva 13  Elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan mahdollisuuksia vaikuttaa kotitalo‐

uksien ruokajätteen vähentämiseen. (Skelton, 2014) 

 

Kuluttajaviestintä jätteen vähentämiseksi 

 

Kuluttajien kotitalousjätteen vähentämiseksi yleisin toimenpide Courtauld Commitmentin toi‐

sella sopimuskaudella olivat erilaiset tiedotuskampanjat sekä asiasta tiedottaminen eri tiedo‐

tusvälineiden kuten asiakaslehtien, sosiaalisen median, internetsivujen ja television kautta. Alla 

joitakin esimerkkejä tämäntyyppisistä toimenpiteistä: 

Morrisons julkaisi kansallisen ”Great Taste Less Waste” kampanjan, jonka tarkoituksena on 

vähentää  kotitalouksissa  syntyvää  ruokajätettä.  Kampanjassa  korostettiin  tuotteiden  viisasta 

säilytystä omissa pakkauksissaan, jotta ruokatarvikkeet säilyvät pitempään autettiin asiakkaiden 

viisasta ateriasuunnittelua tarjoamalla useita reseptejä,  jotka hyödynsivät vain tiettyjä pääelin‐

tarvikkeita. Tuotteisiin  lisättiin myös ”Best Kept”  tarroja,  joilla  tiedotettiin kuluttajaa  tuotteen 

optimaalista säilytysolosuhteista. (WRAP, 2013) 

Premier Foods  julkaisi vuonna 2010 kuluttajille suunnatun ”Great Little  Ideas”  internetsi‐

vuston,  joka tarjoaa satoja reseptejä sekä vinkkejä  joilla ruokahävikkiä saadaan vähennettyä  ja 

tähteet  saadaan  käytettyä hyväksi.  Kuluttajat  säästävät  ruokakustannuksissaan  ja  samalla  vä‐

hentävät ruokajätettä. (WRAP, 2013) 
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Vuonna 2013 Sainsbury’s julkaisi yhteistyössä WRAPin kanssa kansallisen ”Food goes Furt‐

her” kampanjansa, joka keskittyi perheiden paistiaterioihin. Kampanjassa kannustettiin kulutta‐

jia  vähentämään  ruokahävikkiä,  hyödyntämään  tähteensä,  suunnittelemaan  ateriansa  etukä‐

teen sekä säilyttämään elintarvikkeet oikein. Kampanja näkyi radiossa, televisiossa, sosiaalisessa 

mediassa, asiakaslehdessä sekä liikkeissä mainosten avulla. (WRAP, 2013) 

Knorr on  tehnyt yhteistyötä Love Food Hate Waste:n kanssa kotitalouksien  ruokahävikin 

vähentämiseksi.  Knorr  on  tiedottanut  asiakkaitaan  mm.  uusien  nettisivujen  sekä  Facebook‐

sivujen avulla. Sivuilta löytyy vinkkejä ruokahävikin vähentämiseksi sekä Top 5 vinkit ruokahävi‐

kin vähentämiseksi ateriasuunnittelun, säilytyksen, tähteiden hyödyntämisen, ruuan säilyvyyden 

sekä annoskoon suhteen. (WRAP, 2013) 

Leipomotuotteista syntyy neljänneksi eniten ruokajätettä Britannian kotitalouksissa. Asda 

ja Warburtons  toteuttivat  yhdessä  artikkelin  Asdan  kuluttajalehteen,  jossa  tarjottiin  erilaisia 

leipää sisältäviä aamiaisvinkkejä sekä sekä tietoa leivän säilyttämisestä. (WRAP, 2013) 

Vuonna  2010  Cobra  olutmerkki  julkaisi  heidän  oluisiinsa  sopivan,  suosittujen  kokkien 

suunnitteleman  curry menun,  johon  kuluttajat  voivat  käyttää  joulusta  jääneitä  ruokatähteitä. 

Reseptien avulla kuluttajat voivat paremmin hyödyntää joulun ruokatähteet. (WRAP, 2013) 

Co‐operative Food on tiedottanut asiakkaitaan ruokahävikin vähentämisestä liikkeissä ole‐

vien näyttöjen avulla. Näyttöjä liikkeissä on yhteensä 14 000 ja mahdollisesti jopa 20 miljoonaa 

asiakasta on nähnyt mainokset viikoittain. (WRAP, 2013) 

 

Työntekijöiden motivointi 

 

Osa yrityksistä on ottanut oman henkilökuntansa ruokahävikin vähentämisen kohderyhmäk‐

seen. Isoilla elintarviketeollisuuden yrityksillä on tuhansia työntekijöitä ja työnantajalta tuleva 

tiedottaminen voi olla tehokas tapa ruokahävikin vähentämiseksi. Aina ei ole mahdollista että 

yritys kannustaa kuluttajaa vähentämään ruokahävikkiä oman tuotteeseensa liittyen. Esimerkik‐

si alkoholituotteita valmistavan yrityksen ruokahävikin minimointi omiin tuotteisiinsa liittyen 

voidaan nähdä epäeettisenä. Alla joitakin esimerkkejä tämäntyyppisistä toimenpiteistä: 

Apetito on pakasteruokia  ja  ruokapalveluja  tuottava  yritys  jonka palveluksessa on 1 250 

henkeä.  He  ovat  tiedottaneet  ruokahävikin  vähentämismahdollisuuksista  henkilökunnalleen. 

Ruokahävikki  pyritään  vähentämään  työpaikan  ruokalassa  sekä  työntekijöiden  kotona  asiasta 

tiedottamalla mm.  yrityksen  sisäisessä  lehdessä  ja  ruokahävikkiä  käsittelevän  blogin  kautta. 

(WRAP, 2013) 

Nestle UK:n palveluksessa on 6 500 henkeä ja he ovat kannustaneet työntekijöitään vähen‐

tämään ruokajätettä kotitalouksissaan osana vuosittaista ”Keep  it Safe and Sustainable  (KISS)” 

viikkoaan. Tällöin työntekijöille on jaettu vinkkejä ja ideoita ruokahävikin vähentämiseksi. Tässä 

Nestle on hyödyntänyt WRAPin Love Food Hate Waste materiaaleja. (WRAP, 2013) 

 

Pakkauskoko 

 

Osa tuottajista on päättänyt tarjota asiakkailleen tuotettaan uudessa pakkauskoossa. Liian suuri 

pakkauskoko aiheuttaa automaattisesti ruokajätettä. Myös uudelleensuljettavat pakkaukset 

joista kuluttaja voi itse annostella oikean määrän tuotetta vähentävät ruokahävikkiä. Alla esi‐

merkkejä tämäntyyppisistä toimenpiteistä: 
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Vuonna  2010  Muller  Dairy  toi  markkinoille  Muller  Rice  tuotteestaan  pienemmän  96 

gramman annoskoon aikaisemman 190 gramman koon  lisäksi. Uudistus tehtiin koska asiakkaat 

olivat toivoneet erityisesti lapsia ja naisia varten pienempää pakkauskokoa. (WRAP, 2013) 

Vuonna  2010 Heinz  toi markkinoille  1  kilon  uudelleensuljettavan muovisen  pakkauksen 

suositusta ”Heinz Beanz” pavuistaan. Uuden pakkauksen avulla kuluttaja voi valita kuinka  ison 

annoksen  tuotetta hän haluaa kerrallaan. Avattu  tuote  säilyy  jääkaapissa viisi päivää.  (WRAP, 

2013) 

 

Tuotteiden säilyvyys 

 

Tuotteiden oikea säilytys ja säilyvyyden lisääminen vähentävät ruokahävikkiä. Uudet innovatiivi‐

set pakkaukset myös edistävät elintarvikkeiden säilyvyyttä. Oikeanlaisilla päivämäärämerkinnöil‐

lä autetaan kuluttajaa arvioimaan tuotteen syömäkelpoisuus oikein. Alla joitakin esimerkkejä 

tämäntyyppisistä toimenpiteistä: 

Mark & Spencer julkaisi vuonna 2013”Fresher for Longer” kampanjan, jonka avulla tiedote‐

taan kuluttajille kuinka ruokatuotteet pysyvät tuoreempina säilyttämällä ne oikein omissa pak‐

kauksissaan.   Mark & Spencer  toi markkinoille myös uusia  innovatiivisia pakkausteknologioita, 

jotka  auttavat  ruuan  säilyvyydessä, mm.  lihan  ja  kalan  vakuumi  ”iho”  sekä  ”It’s  Fresh”  lappu 

mansikkapakkauksissa. (WRAP, 2013) 

Aspa on kehittänyt yhdessä Evapin kanssa kaasuja läpäisevän kalvon joka edistää pussitet‐

tujen perunoiden säilyvyyttä. Pakkaus säätelee tuotteesta syntyvää kaasua, kosteutta sekä suo‐

jaa tuotetta UV valolta. Pakkauksen ansiosta tuotteen hyllyaika on pidentynyt neljästä päivästä 

kahdeksaan päivään. Pakkaus  vähentää puolella poisheitettävän  ruuan määrää  sekä  toimitus‐

ketjun aikana että kotona. (WRAP, 2013) 

Warburtons poisti  kaikista  tuotteistaan Britanniassa  ”Viimeinen myyntipäivä” merkinnän 

Defran  ja Food Standards Agencyn suositusten mukaisesti. Uusissa päivämäärälapuissa on vain 

parasta ennen päivä sekä uusi kontrollinumero. Ennen lapuissa oli sekä viimeinen myyntipäivä, 

että parasta ennen merkintä. Uusi parasta ennen merkintä ”11.10  (2)”  tarkoittaa siis, että vii‐

meinen myyntipäiviä on 9.10. Tämä yksinkertainen merkintä auttaa kaupan henkilökuntaa vali‐

koiman  hallinnassa.  Asiakkaiden  taas  on  helpompi  ymmärtää  tämä  yksi  päivämäärämerkintä 

kahden sijaa, joka aiheutti mahdollisesti ennen sekaannuksia sen suhteen onko tuote vielä syö‐

tävä. (WRAP, 2013) 

WRAP on tehnyt tutkimuksen (WRAP, 2012b) miten elintarviketeollisuus  ja päivittäistava‐

rakauppa määrittelevät  elintarvikkeiden  säilyvyysajan  ja  kuinka  suuri osa  siitä  kuluu  kuljetuk‐

seen  ja varastointiin.   Tarkoitus on  löytää  tapoja pidentää  tuotteiden säilyvyysaikaa vaaranta‐

matta tuoteturvallisuutta sekä miten hävikkiä voitaisiin vähentää päivämäärämerkintöjen avul‐

la. 

 

Courtauld Commitment 2:sen tavoite koko toimitusketjun jätteiden vähentämisestä 

 

Tuotantoprosessin tehostaminen 

 

Koko toimitusketju lähtee liikkeelle tuotannosta, jossa voidaan minimoida sivuvirrat ja syntyvät 

jätteet. Tuotantoprosessin tehostaminen vaatii usein syvällisempää tutustumista tuotantovir‐
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toihin ja prosessin toimintaa. Pieniä tehostamisia voidaan saada aikaan hyvinkin helpoilla toi‐

menpiteille esimerkiksi toimintatapoja muuttamalla. Alla joitakin esimerkkejä tämäntyyppisistä 

toimenpiteistä: 

Arla Foods UK  tehosti  tuotantoaan vuonna 2013 Stourtonin meijerillään. Toimenpiteisiin 

kuului mm. koko  tehtaan massa‐  ja energiataseen  luonti  sekä hävikin  ja  jätteiden vähentämi‐

seen tähtäävän tiimin perustaminen. Energia‐ ja massataseen avulla pystyttiin selvittämään po‐

tentiaalisimmat  tehostamiskohteet.  Työn  jatkuvuuden  takaamiseksi  asian  ympärille on perus‐

tettu tiimi. (WRAP, 2013) 

Calsberg UK pystyi vähentämään  jätettä 263  tonnilla vuodessa kahden muutostoimenpi‐

teen avulla panimollaan. Humalatiivisteen jäämää pystyttiin vähentämään rakentamalla kalteva 

pinta, jonka avulla kaikki tiiviste saadaan käyttöön niiden kuljetusastioista. Myös mallasproses‐

sia muutettiin,  jolloin vähemmän mallasta  joutuu hävikkiin  ja rejektimallas käytetään nykyjään 

eläinten ruuaksi energiantuotannon sijasta. (WRAP, 2013) 

Greencore  Group  UK  vähensi  voileipätehtaansa  jätemääriä  vuosina  2012/2013 WRAPin 

avustuksella.  Toimenpiteet  vähensivät  leivän,  kinkun, makkaran  sekä  tomaatin  leikkausjättei‐

den, majoneesin, ylimääräisten voileipien, siivoustuotteiden sekä  leikkurin  ja kuljettimen aihe‐

uttaman jätteen määrää. (WRAP, 2013) 

 

Kuljetusten pakkausmateriaalit 

 

Paitsi itse tuotteiden pakkausmateriaaleja myös kuljetusten pakkausmateriaaleja voidaan mini‐

moida. Erityisesti pakkausmateriaaleissa on siirrytty kohti uudelleenkärtettäviä pakkauksia ker‐

takäyttöisten sijaan. Nämä toimenpiteet kerryttävät säästöjä paitsi koko tuotantoketjun tavoit‐

teeseen myös pakkausjätteen vähentämistavoitteeseen. Alla joitakin esimerkkejä tämäntyyppi‐

sistä toimenpiteistä: 

Apetito investoi vuonna 2009 muovisiin kuljetuslaatikoihin, joilla valmisateriat kuljetetaan 

sairaaloihin  ja palvelutaloihin. Ennen käytössä olivat pahviset kertakäyttöiset  laatikot. Muutok‐

sen avulla vähennetään pahvijätettä 112 tonnia vuodessa. Uudet  laatikot suojaavat myös tuot‐

teita paremmin, mikä osaltaan vähentää ruokajätteen määrää. (WRAP, 2013)  

Mondelez  Internationl on siirtynyt tuotannossaan uudelleenkäytettäviin  jäykkiin pakkauk‐

siin ja vähentänyt merkittävästi kertakäyttöisten pakkausten määrää, kun puolivalmiita tuotteita 

siirrellään tehtaalla. Useat lajitelmapakkaukset tuli ensin pakata laatikoihin odottamaan toisten 

tuotetyyppien valmistumista. Varastosyistä  laatikot sitten kuljetettiin sivummalle odottamaan. 

Siirtyminen uusiin pakkauksiin sekä uusi automaattiseen pakkausten hallintasysteemi ovat pa‐

rantaneet varaston hallintaa ja vähentäneet kuljetusmääriä ja ‐kustannuksia. (WRAP, 2013) 

 

Kuljetusketjun tehostaminen 

 

Kuljetusketjun kokonaisvaltaisella tarkastelulla voidaan aikaansaada säästöjä kun tuote saadaan 

nopeammin kaupan hyllylle. Tällöin asiakas saa myös tuoreemman tuotteen, jonka käyttöaika 

pitenee. Alla esimerkkejä tämäntyyppisestä toimenpiteestä: 

Asda  pystyy myymään  asiakkailleen  tuoreempia  tuoretuotteita  kehitettyään  toimitus‐  ja 

varastointikäytäntöjään. Kaikkiaan 1 572 viileätuotteen hyllyaikaa on pystytty pidentämään kes‐

kimäärin yhdellä päivällä. Muutos on pystytty toteuttamaan muuttamalla saapuvien kuljetusten 
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ajoitusta, ja järkevöittämällä toimitussuunnitelmia, jolloin kuljetusmatkoja on saatu lyhennettyä 

sekä yksinkertaistamalla kaupan prosesseja, jolloin tuotteet saadaan hyllyyn nopeammin ja va‐

rastonkierto nopeutuu. (WRAP, 2013) (kotitaloudet) 

 

Ruuan lahjoittaminen 

 

Kaatopaikalle joutuvan ruuan määrää voidaan vähentää lahjoittamalla syömäkelpoinen ruoka 

sitä tarvitseville. Vuonna 2009 Premier Foods työskenteli useiden hyväntekeväisyysorganisaati‐

oiden kanssa, ja lahjoitti arviolta 116 000 pakkausta ruokaa sitä tarvitseville kansalaisille niin 

Britanniassa kuin kehitysmaissa. Tällä tavalla pystyttiin vähentämään kaatopaikalle toimitetun 

ruuan määrää ja siitä syntyviä hiilidioksidipäästöjä. (WRAP, 2013) 

 

 

3.5.4 Yritysten saavuttamat hyödyt 

Paitsi taloudelliset hyödyt  jotka yritykset saavat tehostamalla toimintaansa, ruoka‐  ja pakkaus‐

jätteen vähentämisellä on myös  imagollisia hyötyjä. Britanniassa  tiedotusvälineiden kiinnostus 

ruokajätteen vähentämistä kohtaan on ollut  laajaa  ja yleinen kiinnostus ruokahävikkiin  liittyen 

on  koko  ajan  kasvanut.  Tästä  syystä  päivittäistavarakauppa  ja  elintarviketeollisuus  ovat  huo‐

manneet että ruokahävikin vähentäminen voidaan nähdä myös kilpailutekijänä yrityksille. Kulut‐

tajien auttaminen heidän oman ruokahävikkinsä vähentämisessä, voi lisätä kuluttajien lojaaliut‐

ta kauppaa kohtaan. Näin saadaan asian suhteen myös syntymään asiakkaista lähtevä vaatimus. 

(World Economic Forum, 2013) 

 

 

 

3.6 Löydöksiä sopimustoimintaa koskevalta opintomatkalta ja työpajasta 

Hankkeen  aikana  12.‐14.2015  toteutettiin  vierailu  Britanniaan,  jossa  tavoitteena  oli  tutustua 

paikan päällä Courtauld Commitment sopimustoimintaan ja siinä mukana olevien eri osapuolten 

näkemyksiin. 

Vierailulla käytyjen keskustelujen perusteella kauppa, elintarviketuottajat  ja hallinto ovat 

Britanniassa vahvasti sitoutuneita Courtauld Commitment sopimukseen  ja pitävät sitä hyvänä. 

Toiminnan  luonnetta Britanniassa  kuvaakin hyvin  termi  ”kansalliset  talkoot”. Vapaaehtoisuus, 

yhteistyö ja luottamus ovat Courtauld Commitment sopimustoiminnan kulmakiviä. Sopimustoi‐

minnan  sisältö  ja  laajuus on kehittynyt  sopimuskausittain  (I,  II,  III,  IV) evolutiivisesti. Useampi 

henkilö  arvioi,  että  sisällön  ja  tavoitteiden  vaiheittainen  kehittyminen  on  ollut  hyvä  ratkaisu. 

Kolmannen  tai  neljännen  sopimuskauden  sisältöihin  ei  olisi  ollut  valmiuksia mennä  suoraan 

alusta alkaen. 

Neljäs sopimuskausi, Courtauld 2025 on suunnitteilla. Siinä arvoketjunäkökulma tulee en‐

tistä  vahvemmin mukaan.  Samalla myös  ruuan  alkutuottajat pyritään  saamaan mukaan  sopi‐

mustoimintaan. 

Vierailun aikana kuultiin useiden eri yritysten edustajien  ja myös muiden sopimustoimin‐

nan kannalta tärkeiden sidosryhmien mielipiteitä sopimustoiminnan hyödyistä yritysten kannal‐



37 

 

 

ta. Yrityksille pääasialliset  syyt  liittyä Courtauld Commitment  sopimukseen ovat kuultujen nä‐

kemysten mukaan tiivistetysti: 

 

 taloudelliset säästöt tehostamistoimista 

 asiantuntijaorganisaatio WRAP:n  tarjoamat  yrityksille  ilmaiset  neuvontapalvelut, 

työkalut, analyysit sekä tutkittu tieto 

 yhteisen keskustelun mahdollistava foorumi liittyneille yrityksille 

 imagolliset syyt: on hyvä olla mukana yhteisessä isossa uskottavassa ohjelmassa 

 on hyvä kuulua edistyksellisten ja toimintaansa kehittävien yritysten joukkoon 

 sopimustoiminnan alkuvaiheessa syynä oli myös sitovan regulaation välttäminen 

 

Viranomaisten (DEFRA) kokemia hyötyjä ovat olleet: 

 

 lainsäädännön sujuvoittaminen ja uuden lainsäädännön välttäminen 

 vapaaehtoinen joustava tapa vähentää yrityksille koituvaa taakkaa 

 vapaaehtoinen ohjelma hyödyntää tehokkaasti yritysten osaamisen 

 riittävä kattavuus siten, että alan avainpelurit on saatu mukaan 

 

Britannian vierailun  jälkeen  järjestettiin 25.2.2015  työpaja,  jossa PTY:n, ETL:n asiantunti‐

joiden  ja  jäsenyritysten edustajien  kanssa  käytiin  läpi  vierailun  antia. Mukana oli myös  virka‐

miesedustus TEM:stä ja YM:stä. Työpajan tavoitteena oli arvioida Britannian ruokakauppasekto‐

rin vapaaehtoisen Courtauld Commitment sopimusmallin tai sen osien soveltuvuutta päivittäis‐

tavarakaupalle  sekä  sen  arvoketjun  toimijoille  Suomessa.  Tässä  kuvataan  työpajan  keskeiset 

löydökset tiivistetysti. 

Työpajassa  vallinnut  näkemys  oli,  että  keskustelua  vapaaehtoisesta  sopimustoiminnasta 

PTY:n, ETL:n, TEM:n, YM:n  ja Motivan kesken kannattaa  jatkaa. Yhteinen näkemys oli, että so‐

pimustoiminnan  puitteissa  tulisi  tehdä  oikeaa  asiaa  faktaperusteisesti  ja  vähentää  tuhlausta 

konkreettisesti. Sopimustoiminnan valmistelemisen suhteen pidettiin tärkeänä oikeanlaista liik‐

keellelähtöä sekä sitä, että mukaan saadaan sitoutettua kriittinen massa oikeita, kiinnostuneita 

ja vaikuttavia osapuolia. Näitä osapuolia  tulee  tukea  tarjoamalla niille keskusteluympäristö  tai 

foorumi samaan tapaan, kuin Britannian Courtauld Commitment sopimustoiminnassa on tehty. 

Koettiin, että on  tärkeää varmistaa  sopimustoiminnalla aikaansaatava  lisäarvo yrityksille, kan‐

santaloudelle ja ympäristölle. Konkretiaa ja tavoitteellisuutta pidettiin painoarvoltaan tärkeäm‐

pänä, kuin sopimustoiminnan  tulosten kvantifioitavuutta  ja mittaamista. Tämä ajatus kiteytet‐

tiin työpajassa muistioon kirjattuun muotoon: ”Tavoitteita ei saa uhrata mitattavuuden alttaril‐

le.” 

Työpajassa nousi esiin myös ajatus  siitä, että vapaaehtoisia  sopimuksia  tai muita yhteis‐

sääntelymekanismeja  olisi  ehkä  mahdollista  soveltaa  Suomessa  nykyistä  laajemmin  eri  EU‐

direktiivien  kansallisessa  toimeenpanossa. Nousi  esiin mm.  tulossa  oleva muovikassikielto,  ja 

kysymys siitä voisiko sitä hallita vapaaehtoisella sopimuksella regulaation sijaan. Keskustelussa 

tuotiin esiin, että kyseisessä direktiivissä  tähän on  luotu mahdollisuus. Vastaava mahdollisuus 

sisältyy myös moniin muihin direktiiveihin. 
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4 Sopimustoiminta muualla maailmassa 

4.1 Energiatehokkuussopimukset Suomessa 

Elinkeinoelämän vapaaehtoisella sopimustoiminnalla on pitkät perinteet Suomessa. Tähän 

mennessä sopimustoiminta on keskittynyt energiankulutukseen ja energiatehokkuuden edistä‐

miseen. Tällä hetkellä suuri osa Suomen elinkeinoelämästä, kunnista sekä kiinteistöyrityksistä 

on mukana Energiatehokkuussopimuksissa, joiden sopimuskausi alkoi vuonna 2008 ja jatkuu 

vuoteen 2016. Energiatehokkuussopimukset ovat jatkoa vuosina 1997–2007 voimassa olleille 

vapaaehtoisille Energiansäästösopimuksille. 

Kansalliset  energiatehokkuussopimukset  ovat  tärkeä  keino  edistää  energiatehokkuutta 

Suomessa. Sopimusjärjestelmällä on olennainen rooli kansallisessa ilmasto‐ ja energiastrategias‐

sa, joka vastaa Suomelle asetettuihin kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen vastaises‐

sa  työssä. Sopimustoiminta on myös keskeisessä asemassa  toimeenpantaessa EU:n energiate‐

hokkuusdirektiiviä (2012/27/EU). (Energiatehokkuussopimukset, 2014) 

 

Sopimuksen kattavuus 

 

Energiatehokkuussopimukset  2008–2016  kattavat  laajasti  elinkeinoelämän  (teollisuus, 

energia‐ala, palveluala), kunta‐alan, kiinteistöalan, öljyalan (öljylämmityskiinteistöt ja lämmitys‐ 

ja liikennepolttoaineiden kuljetus), tavara‐ ja joukkoliikenteen sekä maatalouden. Vuoden 2013 

lopussa sopimuksiin  liittyneiden yritysten  ja yhteisöjen energiankäyttö kattoi yli 65 % Suomen 

kokonaisenergiankäytöstä (386 TWh, 2013). (Motiva, 2014b) 

 

 

Kuva 14  Energiatehokkuussopimuksessa mukana olevat tahot. (Motiva, 2008) 
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Tavoitteet 

 

Energiatehokkuussopimuksilla  tavoitellaan  päästökaupan  ulkopuolella  olevissa  kohderyhmissä 

energiapalveludirektiivin mukaisesti  9 %  suuruista  energiansäästöä  vuoteen  2016 mennessä. 

Tavoite  lasketaan pääosin  liittyneen yrityksen vuoden 2005 energiankäytöstä. Sopimustoimin‐

nalla halutaan vauhdittaa myös uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoa sekä lisätä 

uusiutuvan energian käyttöä. (Energiatehokkuussopimukset, 2014) 

Sopimusten  tavoitteena  on  ohjata  yrityksiä  ja  yhteisöjä  järjestelmällisesti  parempaan 

energiatehokkuuteen. Jatkuvan parantamisen periaate sisältyy keskeisesti kaikkiin sopimuksiin. 

Sopimukseen  liittyneet  yritykset  ja  yhteisöt  asettavat omat  energiankäytön  tehostamistavoit‐

teensa,  toteuttavat  niiden  saavuttamiseksi  tarvittavia  toimenpiteitä  ja  raportoivat  vuosittain 

energiatehokkuustoimenpiteiden  toteutumisesta  ja  muusta  sen  parantamiseen  tähtäävästä 

toiminnasta. Yrityksen  toiminnan kannalta energiatehokkuuden  jatkuva parantaminen edellyt‐

tää: (Energiatehokkuussopimukset, 2014) 

 oman energiankäytön tuntemista ja seurantaa 

 tietoa omista energiansäästömahdollisuuksista 

 teknistaloudellisesti kannattavien energiansäästötoimien määrittämistä ja toteuttamis‐

ta 

 energiatehokkuuden ottamista huomioon  toimintatavoissa,  investoinneissa  ja hankin‐

noissa 

 energian hankinnan eri mahdollisuuksien tuntemista sekä 

 hyvää energianhankintastrategiaa ja sen toteuttamista. 

 

Tuet 

 

Yhtenä sopimusjärjestelmän tärkeänä tavoitteena on elinkeinoelämän ja kunta‐alan sopimuksis‐

sa edistää uusien energiatehokkaiden  tekniikoiden  ja palveluiden  käyttöönottoa. Valtio  tukee 

sopimuksiin  liittyneiden yritysten  ja yhteisöjen energiakatselmuksia  ja  ‐analyyseja sekä tapaus‐

kohtaisen  harkinnan  perusteella  energiatehokkuusinvestointeja  ja  uuden  energiatehokkaan 

teknologian käyttöönottoa. (Energiatehokkuussopimukset, 2014) 

Ns. Motiva energiakatselmusten  tai  ‐analyysien  toteuttamiseen saatavan  tuen enimmäis‐

määrä  on  pääsääntöisesti  40 %  hyväksytyistä  katselmuksen  työkustannuksista.  Kunnilla  sekä 

mikro‐ ja pk‐yrityksillä on mahdollisuus hakea korotettua tukea, joka on 50 % energiakatselmuk‐

sen  työkustannuksista. Kunnilla on mahdollisuus hake myös uusiutuvan energian kuntakatsel‐

mustukea,  joka  on  enimmillään  60 %  katselmuksen  työkustannuksista.  Uuden  energiatehok‐

kuusdirektiivin kansallisen täytäntöönpanon käynnistyessä 5.6.2014 energiatukea ei enää voida 

myöntää suuryritysten energiakatselmuksiin. (Energiatehokkuussopimukset, 2014) 

Työ‐  ja elinkeinoministeriö myöntää harkintaperusteista energiatukea yrityksille, kunnille 

ja muille  yhteisöille  investointi‐  ja  selvityshankkeisiin.  Tukea  saadakseen  investointihankkeen 

tulee edistää: (Energiatehokkuussopimukset, 2014) 

 uusiutuvan energian käyttöä 

 energiansäästöä 

 energiantuotannon tai ‐käytön tehostamista tai 

 vähentävät energiantuotannon tai ‐käytön ympäristöhaittoja. 
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Tulosten raportointi 

 

Tulosten raportointi on keskeistä sopimustoiminnan tavoitteiden ja EU:n energiapalveludirektii‐

vin tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Elinkeinoelämän, kiinteistöalan, öljyalan sekä kunta‐

alan sopimuksiin liittyneet yritykset tai yhteisöt raportoivat vuosittain energiankäytöstään ja 

siihen liittyvistä tehostamistoimista. Tiedot raportoidaan luottamuksellisesti Motivan ylläpitä‐

mään sopimustoiminnan yhteiseen internetpohjaiseen seurantajärjestelmään. Liikenteen ja 

maatalouden alueella olevilla sopimuksilla on oma seurantansa. Tuloksista kootaan useimmilla 

sopimusalueilla vuosittain yhteenvedot. Elinkeinoelämän eri toiminta‐alueiden sekä kunta‐alan 

vuosiraportit julkaistaan Energiatehokkuussopimusten verkkosivuilla sähköisessä muodossa. 

(Motiva, 2014c) 

Tavoitteen  saavuttamista  ei  siis  seurata  yritysten  absoluuttisen  energiankäytön  kautta, 

vaan niiden  toteuttamien energiatehokkuustoimenpiteiden  säätövaikutusten  kautta.  Yritysten 

toteuttamien  ja  raportoimien  energiatehokkuustoimenpiteiden  säästövaikutukset  on  yleensä 

määritetty laskennallisesti aikaisemmin tehdyissä energia‐katselmuksissa (KAT‐toimenpiteet) tai 

yritysten omissa selvityksissä (ES‐toimenpiteet). Sopimusyritykset voivat raportoida myös muis‐

ta syistä tehtyjen toimenpiteiden  (ns. MI‐toimenpiteet),  joilla kuitenkin on vaikutusta energia‐

tehokkuuteen sekä ympäristöinvestointeja, joiden vaikutus energiankulutukseen voi olla lisäävä. 

Sopimuksen mukaisesti tavoitteen saavuttamista arvioitaessa voidaan mukaan laskea säästövai‐

kutus vain niistä toteutetuista toimenpiteistä, joiden säästövaikutus on edelleen voimassa. Toi‐

menpiteen voimassaolo määräytyy sen toteutusvuoden  ja säästövaikutuksen eliniän perusteel‐

la. (Motiva, 2014c) 

 

Saavutetut tulokset 

 

Elinkeinoelämässä  ja kunta‐  sekä kiinteistöalalla vuosina 2008–2013  toteutetut  tehostamistoi‐

met vähentävät Suomen energiankulutusta vuosittain yhteensä 9,3 terawattituntia. Säästetystä 

energiasta  vajaa  kolmannes  on  sähköä.  Säästöt  vastaavat  2,4  prosenttia  Suomen  kokonai‐

senenergiankulutuksesta. Ne vähentävät vuotuisia hiilidioksidipäästöjä (CO2) noin 2,8 miljoonal‐

la tonnilla ja energiakustannuksia yhteensä noin 566 miljoonalla eurolla. (Motiva, 2014b) 

Energiatehokkuussopimukset vauhdittavat energiakatselmusten teettämistä. Teollisuudes‐

sa  ja kunta‐alalla yli 90 prosenttia energiakatselmuksista  liittyy sopimustoimintaan. Yksityisellä 

palvelusektorilla noin kaksi kolmasosaa  toteutetaan energiatehokkuussopimukseen  liittyneissä 

yrityksissä. Vuodesta 2008 lähtien energiakatselmuksia ja ‐analyyseja on tehty yli 2 000 kohtees‐

sa. Lukumäärä on suuri, ja se on pysynyt korkealla tasolla koko sopimuskauden. Erityisesti kun‐

ta‐ala on katselmoinut aktiivisesti kiinteistöjään. Vuonna 2013 teollisuus kulutti Suomessa ener‐

giaa lähes 150 TWh. Teollisuuden energiankäyttö on pääosin katselmoitu vähintään kertaalleen. 

Vastaavasti palvelurakennusten  rakennuskannan  tilavuudesta yli 60 prosenttia on katselmoitu 

vähintään  kertaalleen.  Elinkeinoelämän,  kunta‐alan  sekä  kiinteistöalan  sopimuksessa mukana 

oleville  yrityksille  ja  yhteisöille  on  vuosina  2008–2013 myönnetty  tukea  energiakatselmuksiin 

yhteensä 9,8 miljoonaa euroa. (Motiva, 2014b) 

Työ‐ ja elinkeinoministeriö tukee tapauskohtaisen harkinnan perusteella elinkeinoelämän, 

kunta‐alan,  kiinteistöalan  sopimuksiin  liittyneiden  yritysten  ja  yhteisöjen  energiatehokkuusin‐

vestointeja. Yrityksissä ja kunnissa on aktiivisesti käynnistetty energiansäästöhankkeita, joille on 
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haettu  investointitukea. Kuluvalla  sopimuskaudella vuoden 2013  loppuun mennessä  tukea on 

saanut lähes 600 hanketta – yhteensä 62,55 miljoonaa euroa. (Motiva, 2014b) 

Energia‐alan ja öljyalan yritykset neuvovat asiakkaitaan muun muassa palvelupisteissä, pu‐

helimitse, sähköpostitse, erilaisissa sidosryhmätilaisuuksissa sekä verkkosivuillaan. Viestinnässä 

yksittäisillä kampanjoilla saavutettavien kontaktien määrä voi vaihdella vuosittain merkittävästi. 

Yritykset jakavat asiakkailleen myös energiansäästöaiheisia tietotuotteita sekä kustantavat kou‐

luille opetusmateriaaleja. Lisäksi yhtiöt viestivät energiansäästöstä aktiivisesti asiakaslehdissään. 

Energiansäästö on esillä  lähes  kaikkien energiayhtiöiden  asiakaslehtien  jokaisessa numerossa. 

Lehdet  tavoittavat  lähes  kaikki  suomalaiset  kotitaloudet  useita  kertoja  vuodessa.  (Motiva, 

2014b) 

 

 

4.2 Ruokaketjun materiaalitehokkuussopimustoiminta muualla maailmassa 

Euroopassa ja ympäri maailmaa on käynnissä monia erilaisia materiaalitehokkuuden parantami‐

seen pyrkiviä sopimusjärjestelyitä tai muita vastaavia yhteistyömalleja. Tässä kappaleessa on 

lyhyesti esitelty joitakin näistä malleista. 

Alankomaissa  on  käynnistynyt  talousasioiden  ministeriön5  aloitteesta  elinkeinoelämän 

toimijoille  ruokaketjussa  tarkoitettu kestävän  ruoan verkosto6. Tavoitteena on  lisätä  ruoan ar‐

voa  ja  vähentää  ruokajätettä.   Verkosto  ja ministeriö  ovat  yhdessä  laatineet  kestävä  ruoka  ‐

ohjelman/sitoumuksen7  jaksolle 2013‐2016. Toiminnasta on  runsaasti hollanninkielistä materi‐

aalia, mutta sitä ei ollut mahdollista käydä tarkemmin läpi tämän selvityksen puitteissa. 

Sveitsissä on toteutettu osana hallinnon vihreän talouden toimintaohjelmaa ruokajäteasi‐

oita koskeva sidosryhmädialogi, jossa osapuolina on arvoketjun eri vaiheiden toimijoita. Dialogin 

tavoitteena oli lisätä ymmärrystä ruokajäteongelmasta, ja tunnistaa parannuskohteita. Dialogis‐

sa on havaittu muun muassa, että  ruokajätteen synnyn  taustalla olevat syyt eivät välttämättä 

johdu yksittäisen arvoketjun toimijan vaikutuspiiriin kuuluvista asioista. Näin ollen sidosryhmä‐

dialogissa  ja  ‐yhteistyössä  arvoketjun  toimijoiden  välillä  ruokajätteen muodostumiseen  pääs‐

tään  vaikuttamaan  tehokkaammin. Edellytys  tulosten  aikaansaamiselle on  arvoketjun eri osa‐

puolten yhteistyö rakentavassa ja ratkaisuhakuisessa hengessä. Valtion roolin on Sveitsissä näh‐

ty  liittyvän  sidosryhmäyhteistyön  vauhdittajana  toimimiseen,  joka  voi  neutraalin  asemansa 

vuoksi saattaa eri osapuolia yhteen. (Schweizerische Eidgenossenschaft 2013) 

Sveitsin sidosryhmädialogin tuloksena on tunnistettu toimenpidealueita koskien mm.  laa‐

tustandardeja,  arvoketjussa  tehtävää  yhteistyötä,  päiväysmerkintöjä,  tietoisuuden  lisäämistä, 

innovointia sekä sivutuotteiden kaupallistamista. Elinkeinoelämä on sittemmin ryhtynyt toimiin 

esimerkiksi hedelmien ja vihannesten laatustandardien päivittämisessä. (UNEP 2014) 

Euroopan ruoka‐ ja juomateollisuutta edustava FoodDrinkEurope on laatinut ruokajätteen 

vähentämiseen tähtäävän julistuksen nimeltä ’Every crumb counts’ eli vapaasti suomennettuna 

kaikki murut lasketaan. Julistuksen on allekirjoittanut 17 eri Eurooppalaista teollisuusjärjestöä ja 

                                                              

 
5 Ministerie van Economische Zaken 
6 Alliantie Verduurzaming Voedsel (http://www.duurzamereten.nl/) 
7 Agenda Verduurzaming Voedsel 2013 ‐2016 
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tukensa  sille ovat  ilmoittaneet neljä muuta  toimijaa. Allekirjoittaneet ovat  ilmaisseet  sitoutu‐

vansa  ruokajätteen  vähentämiseen  arvoketjussa  sekä  panostavansa  EU:ssa  syömäkelpoisen 

ruokajätteen puolittamiseen vuoteen 2020 mennessä. Sitoumuksessa on 21 tarkemmin määri‐

teltyä alakohtaa  liittyen allekirjoittaneiden tarkempiin toimenpidealueisiin sekä siihen, mitä al‐

lekirjoittaneet  peräänkuuluttavat  politiikantekijöiltä.  Toimenpidealueet  on  jäsennelty  jäte‐

hierarkian prioriteettijärjestyksen mukaisesti. (FoodDrinkEurope 2013) 

FoodDrinkEurope on edellä mainitun julistuksensa lisäksi julkaissut ruoan tuottajille suun‐

nattuja  työkaluja  ruokajätteen vähentämiseen. Työkalupakin  tavoitteena on  lisätä  tietoisuutta 

ruokajätteistä, parantaa alan elinkeinoelämän  kilpailukykyä  sekä  levittää ohjeistusta  ruokajät‐

teen  tunnistamiseen,  välttämiseen  ja  vähentämiseen.  (FoodDrinkEurope  2014)  Työkalupakin 

konkreettinen sisältö FoodDrinkEuropen kotisivuilla koostuu lyhyistä muistilistoista.  

 

 

 

Kuva 15.  FoodDrinkEurope:n  julistuksessa  ’Every  crumb  counts’  toimenpidealueet on  jäsennelty 

jätehierarkian prioriteettijärjestyksen mukaisesti. (FoodDrinkEurope 2013) 
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5 Selvitys materiaalitehokkuuden varhaistoimista päi‐
vittäistavarakaupassa 

5.1 Menetelmät 

Selvitys materiaalitehokkuuden varhaistoimista päivittäistavarakaupassa tehtiin Motivan toi‐
mesta haastattelemalla kahdeksan PTY:n jäsenyritysten nimeämiä edustajia. 

Haastattelujen runkona käytettiin soveltuvin osin ECR Finland ry:n (2001, s.18‐19) hävikin 

vähentämisen  keinovalikoiman  arviointitaulukoita. Niissä on  esitetty  sanallisiin  kuvauksiin pe‐

rustuva  neliportainen  arviointiasteikko  hävikin  hallinnan  toimintatapojen  systemaattisuudelle 

päivittäistavarakaupassa. Taulukossa asteikkona olivat seuraavat tasot: (1) vähäistä tai tilapäistä 

toimintaa, (2) aloittelevaa toimintaa, (3) systemaattisia käytäntöjä, (4) strateginen toimintatapa. 

Arvioitavia näkökohtia on taulukossa yhteensä 27 kappaletta, ja ne ryhmiteltiin laatujohtamises‐

ta  tuttuihin  ryhmiin  plan,  do,  check  ja  act. Motiva  täydensi  arviointitaulukkoa  ECR  Europen 

(2003, s.19) englanninkielisen arviointitaulukon sekä uudempien kirjallisten lähteiden perusteel‐

la ennen haastatteluja. Käytettyjä lähteitä olivat Veijanen (2012), Hiiri (2013), S‐ryhmä (2013) ja 

RELEX (2012). 

Haastattelujen  aikana Motiva  arvioi  taulukon  arviointiasteikon  soveltuvuutta  suhteessa 

hävikinhallinnan  keinovalikoiman  nykytilaan. Motiva  täydensi  arviointitaulukon  eri  portaiden 

sanallisia kuvauksia soveltuvin osin myös haastattelujen perusteella silloin, kuin se oli mahdollis‐

ta yrityssalaisuuksia vaarantamatta. 
 
 

5.2 Kuva päivittäistavarakaupan varhaistoimista kokonaisuudessaan 

Suunnitelmallisuuteen ja organisoitumiseen (plan) liittyvissä näkökohdissa päivittäistavarakaup‐

pa  toteuttaa haastattelujen perusteella  systemaattisia käytäntöjä  (Kuva 16). Vähiten hajontaa 

eri yritysten tilanteessa on hävikin hallinnan tilivelvollisuuden ja vastuiden määrittelyssä. Myös 

henkilöstön rooli osana hävikin hallintaa nähdään eri yrityksissä haastattelujen perusteella hyvin 

samalla tavalla keskeisenä. Eniten eroavaisuuksia eri yritysten välillä esiintyi haastattelujen pe‐

rusteella kaupan omien tuotteiden ja pakkausten kehittämisessä. 
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Kuva 16. Arvio organisoitumiseen ja suunnitelmallisuuteen (plan) liittyvien hävikin hallinnan näkö‐

kohtien tilanteesta päivittäistavarakaupan alalla. Asteikko: (1) vähäistä tai tilapäistä toimintaa, (2) 

aloittelevaa toimintaa, (3) systemaattisia käytäntöjä, (4) strateginen toimintatapa 

 

Käytännön  toimenpiteisiin  (do)  liittyvissä  näkökohdissa  päivittäistavarakauppa  toteuttaa 

haastattelujen perusteella niin  ikään  systemaattisia  käytäntöjä  (Kuva 17), mutta  vaihtelua  eri 

yritysten  välillä  esiintyy  enemmän  kuin  suunnitelmallisuuteen  (plan)  liittyvissä  näkökohdissa. 

Haastattelujen perusteella vähiten vaihtelua on hävikin hallintaan liittyvän henkilöstön osaami‐

sen kehittämisessä. Eniten eroavaisuuksia eri yritysten välillä esiintyi haastattelujen perusteella 

hävikin hallintaan liittyvässä asiakas‐ ja muussa viestinnässä sekä hävikkituotteiden käsittelyssä 

ja hyödyntämisessä. 
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Kuva 17. Arvio käytännön toimenpiteisiin liittyvien hävikin hallinnan näkökohtien tilanteesta päi‐

vittäistavarakaupan alalla. Asteikko on sama kuin edellisessä kuvassa. 

 

Mittaamiseen (check)  liittyvissä näkökohdissa päivittäistavarakauppa toteuttaa haastatte‐

lujen perusteella niin ikään systemaattisia käytäntöjä, mutta vaihtelua eri yritysten välillä esiin‐

tyy  lähes yhtä paljon kuin käytännön toimenpiteisiin (do)  liittyvissä näkökohdissa. Hivenen hei‐

kompi tilanne on haastattelujen ja arvioinnin perusteella näkökohdassa, joka liittyy hävikin mit‐

taamisen aikajänteisiin, eli siinä kuinka  jokapäiväistä hävikin raportointi  ja tarkastelu on. Haas‐

tattelujen perusteella vähiten vaihtelua on hävikin mittaamiseen  liittyvien tietojen hallinnassa. 

Eniten eroavaisuuksia eri yritysten välillä esiintyi haastattelujen perusteella hävikin mittaamisen 

tarkkuustasossa sekä hävikkiin liittyvien tietojen analysoinnissa. 
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Kuva 18. Arvio mittaamiseen liittyvien hävikin hallinnan näkökohtien tilanteesta päivittäistavara‐

kaupan alalla. Asteikko on sama kuin edellisessä kuvassa. 

 

Seuraavan luvun alakappaleissa kuvataan alan yleistilannetta kunkin arvioidun näkökohdan 

suhtaan perustuen haastatteluihin  ja edellä kuvattuun arviointiasteikkoon. Kunkin näkökohdan 

kohdalla esitetään myös haastatteluihin perustuva arvio vaihtelusta yrityksittäin. Täydentävää 

esimerkinomaista  yrityskohtaista  tietoa  eri  näkökohtiin  liittyen  esitetään  kirjallisiin  lähteisiin 

perustuen. On  syytä  erikseen  korostaa, että  julkisista  lähteistä  valitut poiminnat  eri  yritysten 

kertomista asioista ovat yksittäisiä esimerkkejä. Ne eivät välttämättä kuvaa asioiden nykytilaa, 

eikä niiden perusteella ole mahdollista muodostaa aukotonta kokonaiskuvaa siitä kuinka hävikin 

hallinta kokonaisuudessaan on kussakin yrityksessä erikseen järjestetty. 

 

5.3 Haastatteluissa läpikäydyt näkökohdat 

 

5.3.1 Hävikin hallinta osana organisaatioiden päämääriä ja tavoitteita 

Hävikin hallinta on haastattelujen perusteella vähintäänkin systemaattisesti mukana osana yri‐

tysten päämääriä  ja tavoitteita. Osalla yrityksistä se näyttäytyy päämäärissä  ja tavoitteissa hy‐

vinkin vahvasti, jolloin voidaan puhua jo hävikin vähentämisen olevan strateginen, erittäin mer‐

kittävä osa tuloksen muodostumista oleva toimintatapa aikataulutettuine tavoitteineen. 
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Julkisista lähteistä voi lukea, että esimerkiksi Ruokakesko on asettanut tavoitteeksi vähen‐

tää K‐kaupoissa syntyvää ruokahävikkiä 10% vuoteen 2020 mennessä. Keinoina hukkaan mene‐

vän  ruoan määrää pienentämiseen mainittiin sähköiset ennuste‐  ja  tilausjärjestelmät,  tehokas 

logistiikka ja henkilökunnan koulutus. (Kesko 2013) 
 
 

5.3.2 Hävikin hallinnan suunnitelmallisuus 

Hävikin hallinnan suunnitelmallisuus on alalla haastattelujen perusteella yleisesti ottaen syste‐

maattista, kiinteästi osana arkea olevaa perustyötä, joskin myös vaihtelua yritysten välillä esiin‐

tyy. Pieniä eroavaisuuksia voidaan nähdä yritysten välillä siinä millä tavoin hävikin vähentämisen 

suunnitelmallisuus  asemoituu  ja  nivoutuu  osaksi  tuloskunnon  kehittämisen  ja  toteuttamisen 

kokonaisuutta.  Konkreettisesti  tämä  voi  näkyä  esimerkiksi  siinä  kuinka  kategorisesti  hävikin 

muodostuminen  ja  hyllysaatavuus  nähdään  toisensa  pois  sulkevina  vastinpareina.  Haasteena 

hävikin hallinnan  suunnitelmallisuudelle  voidaan nähdä myös  esimerkiksi  se,  että hävikkiä on 

niin monenlaista. 
 

Julkisista lähteistä voi lukea, että esimerkiksi SOK päivittäistavarakaupassa ruokahävikki on 

laskenut selvästi suhteessa myyntivolyymiin. Vuotta 2013 edeltävän viiden vuoden aikana pudo‐

tusta oli tapahtunut 14 prosenttia. (S‐ryhmä 2013) Tuote voi jäädä myymättä ja päätyä jätteeksi 

monesta syystä. Se voi vanhentua, rikkoontua tai sen laatu ei enää vastaa toivottua. S‐ryhmä on 

kertonut määritelleensä toimenpiteet jokaisen tekijän minimoimiseksi (S‐ryhmä 2013b). Vuonna 

2014 S‐ryhmän  ruokakaupoissa poisheittohävikki  suhteessa  ruokamyyntiin oli 1,79 prosenttia. 

Vastaava  luku vuonna 2013 oli 1,80 prosenttia  ja vuonna 2012 1,97 prosenttia.  Suunta on S‐

ryhmän mukaan laskeva, hitaasti mutta varmasti. (S‐ryhmä 2014) 
 
 

5.3.3 Kaupan omien tuotteiden ja pakkausten kehittäminen 

Kaupan omien  tuotteiden  ja palvelujen kehittäminen osana hävikin hallinnan keinovalikoimaa 

on  alalla  haastattelujen  perusteella  yleisesti  ottaen  systemaattista, mutta  vaihtelua  yritysten 

välillä esiintyy. Osalle pakkausteema on  todella  tärkeä osa hävikin hallintaa, mutta asiaan vai‐

kuttaa myös  se  kuinka  laajasti  omia  tuotemerkkejä  ylipäätään  on  valikoimassa.  Pakkaus‐  ja 

myyntieräkokoihin kiinnitetään yleisesti huomiota. Hävikkiä aiheuttavista ongelmista viestitään 

yleisesti melko herkästi taaksepäin arvoketjussa niin omille suunnittelijoille, kuin ulkoisille tava‐

rantoimittajille. Haastattelujen perusteella  saa  kuitenkin  käsityksen,  että  arvoketjuyhteistyötä 

pakkaamisesta aiheutuvan hävikin vähentämiseksi olisi mahdollista vielä tiivistää etenkin ulko‐

puolisten toimittajien kanssa. 
 

Julkisista lähteistä voi lukea esimerkiksi mitä S‐ryhmä on kertonut pakkaamisen kehittämi‐

sestä osana hävikin hallintaa.  Inex Partnersin  logistiikkakeskuksessa pakkausasiantuntijat teke‐

vät kuukausittain hävikkiseurantaa ja selvittävät, mitkä tuotteet särkyvät helpoimmin. Tuloksista 

viestitään hankinnalle ja tavarantoimittajille, jotta pakkauksista tehtäisiin jatkossa kestävämpiä. 

(S‐ryhmä 2013) S‐ryhmä on kertonut myös kuinka säännöllisillä Kilon logistiikkakeskuksessa teh‐
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tävien pakkausauditointien ja ”top 15 rikkoontuneet” ‐listojen avulla etsitään kehittämiskohtei‐

ta  pakkausten  logistisen  kestävyyden  parantamiseksi  yhdessä  tavarantoimittajien  kanssa.  (S‐

ryhmä 2013b) 
 

5.3.4 Vastuut ja tilivelvollisuus hävikin hallinnassa 

Vastuiden  ja tilivelvollisuuden määrittelyt osana hävikin hallintaa ovat alalla haastattelujen pe‐

rusteella  yleisesti  ottaen  pitkälle  systematisoituja. Haastattelujen  perusteella  oleellista  yritys‐

kohtaista vaihtelua ei tullut esiin siinä kuinka vastuisiin ja tilivelvollisuuksiin suhtaudutaan. Voi‐

daan puhua strategisesta toimintatavasta. Hävikin kokonaisseuranta  ja  ‐raportointi on yhtiöta‐

solla  tyypillisesti  keskitetty,  ja  vastuut  on määritelty  toimenkuvien mukaisella  tavalla  kaikille 

tasoille  ja  toiminnoille organisaatioiden eri osissa. Myymäläpäälliköiden  rooli nähdään hävikin 

hallinnassa tyypillisesti keskeisenä. 
 
 

5.3.5 Henkilöstön rooli hävikin hallinnassa 

Henkilöstön  rooli hävikin hallinnassa nähdään alalla haastattelujen perusteella yleisesti ottaen 

tärkeänä. Henkilöstön  rooli  ja  osaaminen  nähdään  tyypillisesti  keskeisenä  ja  systemaattisena 

osana hävikin hallintaa, mikä näkyy mm. uusien henkilöiden perehdyttämiskäytännöissä ja mo‐

nissa tapauksissa myös tulospalkkauksessa. Yrityskohtaista vaihtelua suhtautumisessa henkilös‐

tön rooliin osana hävikin hallintaa tuli haastatteluissa esiin hyvin vähän. Yleisesti ottaen haastat‐

telujen perusteella muodostui kuva, että henkilöstön roolia osana hävikin hallintaa olisi mahdol‐

lista kehittää edelleen strategisempaan suuntaan siten, että henkilöstö nähtäisiin alalla vieläkin 

merkittävämpänä ja aktiivisempana hävikkiä estävänä voimavarana. 
 
 

5.3.6 Sisäinen yhteistyö parhaiden käytäntöjen juurruttamiseksi 

Organisaatioiden sisäinen yhteistyö osana hävikin hallinnan keinovalikoimaa on alalla haastatte‐

lujen perusteella melko pitkälle viety strateginen toimintatapa, mistä on yksittäisiä poikkeuksia 

heikompaan suuntaan. Enimmässä osassa alan yrityksiä on  jokin  jatkuva mekanismi  tai meka‐

nismeja varmistamassa, että tieto parhaista käytännöistä välittyy organisaation sisällä. 
 

5.3.7 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

Henkilöstön osaamisen  kehittäminen hävikin hallinnassa nähdään  alalla haastattelujen perus‐

teella yleisesti ottaen tärkeänä. Tämä näkyy, kuten aiemmin todettiin, mm. uusien henkilöiden 

perehdyttämiskäytännöissä.  Suhtautuminen  henkilöstön  osaamisen  kehittämiseen  vaihtelee 

haastatteluissa saadun kuvan perusteella yhtiöittäin varsin vähän. Yleisesti ottaen haastattelu‐

jen perusteella muodostui kuva, että henkilöstön osaamisen kehittämistä osana hävikin hallin‐

taa olisi mahdollista viedä koko toimialan tasolla edelleen strategisempaan suuntaan. 
 

Julkisista  lähteistä voi  lukea esimerkiksi mitä S‐ryhmä on kertonut henkilöstön osaamisen 

kehittämisestä.  Inex Partnersin  logistiikkakeskuksessa  tuotteiden  kerääjille  järjestetään  koulu‐
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tuksia siitä, miten lavat ja rullakot tulee pakata, jotta tuotteita ei rikkoonnu. Työntekijöitä koulu‐

tetaan myös  jätteiden  lajittelussa.  Tuorevarastossa  järjestetään  lajitteluarviointeja  kuukausit‐

tain, kuivavarastossa neljä kertaa vuodessa. (S‐ryhmä 2013) 

 

Julkisista  lähteistä  voi  lukea myös esimerkiksi Kesko on  kertonut henkilöstön osaamisen 

kehittämisestä. Hävikintorjuntakoulutusta järjestetään eri yhteyksissä kauppiaille, esimiehille ja 

myyjille ja se on keskeinen osa uuden kaupan henkilökunnan koulutusta. Kauppoihin on perus‐

tettu hävikkityöryhmiä oman kaupan hävikin syiden selvittämiseksi ja tehokkaiden hävikinhallin‐

tatoimenpiteiden  määrittämiseksi.  Parhaat  käytännöt  otetaan  laajempaan  käyttöön.  (Kesko 

2009) 
 
 

5.3.8 Henkilöstön arkirutiinit osana hävikin hallintaa 

Henkilöstön päivittäiset arkirutiinit osana hävikin hallinnan keinovalikoimaa ovat haastattelujen 

perusteella alalla melko pitkälle viety systemaattinen, jopa strateginen toimintatapa. Yrityskoh‐

taista vaihtelua suhtautumisessa henkilöstön arkirutiinien merkitykseen esiintyy haastattelujen 

perusteella melko vähän. Lähes kaikissa haastatteluissa  tuotiin esiin arkirutiineja  tukevien  toi‐

mintaprosessien,  työvuorolistojen  ja ohjeiden merkitys hävikin hallinnassa. Haastattelujen pe‐

rusteella saa kuvan, että henkilöstön arkirutiinien vahvistamiselle osana hävikin hallintaa voisi 

olla mahdollisuuksia tietoisuutta ja vastuuta edelleen kasvattamalla. Yrityskohtaisesti tulisi arvi‐

oida voisiko hävikkilukujen ja oman työn vaikutuksen niihin tarkempi jatkuva avaaminen suorit‐

tavalle henkilöstölle parantaa tilannetta vielä entisestään. 
 

Julkisista  lähteistä voi  lukea esimerkiksi mitä S‐ryhmä on kertonut arkirutiinien merkityk‐

sestä myymälöissä. Myymälällä on oma  tärkeä  roolinsa hävikin minimoimisessa.  Jokapäiväistä 

tekemistä ovat muun muassa myymälään tulevan tavaran vastaanottotarkastukset, hyllyttämi‐

nen,  tuotteiden  tuoreuden  ja  päiväysmerkintöjen  tarkastaminen  sekä  viimeistä myyntipäivää 

lähestyvien tuotteiden merkitseminen alennustarralla. (S‐ryhmä 2014) 
 
 

5.3.9 Ulkoinen yhteistyö parhaiden käytäntöjen juurruttamiseksi 

Yhteistyö oman organisaation ulkopuolisten, kuten esimerkiksi tavarantoimittajien kanssa osana 

hävikin hallinnan keinovalikoimaa on haastattelujen perusteella alalla melko pitkälle viety sys‐

temaattinen toimintatapa. Ulkopuolisen yhteistyön sisällölliset painotukset  ja käytännön muo‐

dot vaihtelevat yrityksittäin. Yleisesti tiedossa olevia hävikin hallintaan liittyviä yhteistyön aihei‐

ta ovat mm. valikoimasuunnittelu, menekin ennustamiseen liittyvä tiedonvaihto, poikkeuksellis‐

ten myyntiajanjaksojen  hallinta,  pakkausten  kehittäminen, myyntieräkokojen  optimointi  sekä 

tilausten ja toimitusten rytmittäminen. 
 

Haastattelujen perusteella tiedonjaossa arvoketjussa taaksepäin on kehitettävää. Arvoket‐

juyhteistyössä hävikin vähentämiseksi on muutenkin syventämisen mahdollisuuksia. Pohdinnan 

arvoinen siirto olisi tähdätä reagoivista toimintamalleista entistä ennakoivampiin ja toimitusket‐

jun eri osapuolille läpinäkyvämpiin arvoketjuyhteistyön muotoihin. 
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5.3.10 Tilausjärjestelmät osana hävikin hallintaa 

Haastattelujen  perusteella  automaattiset  tilausjärjestelmät  ovat  kehittyneet  systemaattiseksi 

toimintatavaksi  ja  vaikuttaneet merkittävästi  hävikin  hallintaan  viimeisen  kymmenen  vuoden 

aikana. Yrityskohtaisesti esiintyy vaihtelua siinä missä vaiheessa, ja missä laajuudessa automaat‐

tisia tilausjärjestelmiä on otettu käyttöön. Käyttöönottoajankohta jonkin verran vaikuttaa siihen 

kuinka pitkällä automaattitilausten soveltamisessa ja käytön osaamisessa myymälöittäin ollaan. 

Pisimmällä  olevat  yritykset  ovat  asteittain  siirtyneet  soveltamaan  automaattitilauksia  myös 

haastavampien tuoteryhmien, kuten tuoretuotteissa hedelmien, vihannesten ja leivän tilauksiin. 

Haastattelujen perusteella saa kuvan, että automaattisissa tilausjärjestelmissä tai tavassa käyt‐

tää  niitä  on  edelleen  kehittämispotentiaalia.  Kehittämispotentiaalia  on  siis myös  siinä  kuinka 

hyvin automaattisia tilausjärjestelmiä myymälätasolla osataan tai ehditään hyödyntää. 

 

Kirjalliset  lähteet  tukevat käsitystä  siitä, että parhaat myymälät hyödyntävät  tilausjärjes‐

telmiä tuloksellisesti, mutta myymäläkohtaista vaihtelua ja sitä kautta kehitettävää edelleen on.  

 

Suomen  Lähikauppa Oy on  kertonut ottaneensa  yhteistyössä  Tuko  Logisticsin  ja  Relexin 

kanssa  käyttöön  toisen  sukupolven  automaattisen  tuotetäydennyksen,  jonka  piiriin  kuuluvat 

kaikki tuoteryhmät. Toimitusketjun hallintaa tehostamalla Lähikaupan Siwat ja Valintatalot pys‐

tyvät pienentämään ruokahävikkiä, parantamaan tuotteiden saatavuutta ja vapauttamaan hen‐

kilökunnan työaikaa asiakaspalveluun. Suomen Lähikauppa on kehittänyt tuotetäydennystään jo 

2000‐luvun alusta lähtien. Teolliset elintarvikkeet sekä osa tuoretuotteista on täydennetty Siwo‐

jen  ja Valintatalojen hyllyihin automaattisesti  jo kymmenen vuoden ajan. Relexin  toimittaman 

järjestelmän etuna on tehokas tiedon kerääminen  ja analysointi sekä ennustaminen monimut‐

kaisessa  ja  nopearytmisessä  päivittäistavarakaupan  ympäristössä.  Lähikaupan  koko myymälä‐

verkossa samanaikaisesti toteutettu automatisointi vietiin  läpi syksyn 2013 aikana tuoteryhmä 

kerrallaan. Viimeisenä automaattisen  tilaukseen siirtyivät  tuoteryhmistä herkimmät:  liha, kala, 

hedelmät  ja vihannekset sekä tuore  leipä. Onnistuneen  levityksen taustalla on huolellinen etu‐

käteistestaus sekä kauppojen aikaisempi kokemus automaattisesta tilaamisesta. Kehitystyötä on 

tehty yhteistyössä kauppojen henkilökunnan kanssa heiltä saadun palautteen pohjalta. (Suomen 

Lähikauppa Oy 2014) 

Tuko  Logisticsilla  tehtiin aikanaan yhteistyössä Suomen  Lähikaupan kanssa kaksi pilottia, 

joissa panostettiin tilastolliseen ennustamiseen  ja ennusteperusteiseen tilaamiseen. Pilottikoh‐

teiksi valittiin toimittajat kahdesta vaikeiksi koetusta tuoteryhmästä maidoista ja kaloista. Kala‐

tuotteissa oli pilotoinnin käynnistysvaiheessa tyypillistä suuri hävikki sekä paljon ongelmia, jotka 

pääosin  johtuivat monivaiheisesta  ja kalliin rakenteen omaavasta toimitusketjusta. Ennustami‐

sen avulla toimitusketjua pystyttiin oikaisemaan, ja jättämään yksi toimija kokonaan pois toimi‐

tusketjusta.  Ennustaminen  paransi  myös  toimittajan  tilannetta  tarjoamalla  mahdollisuuden 

suunnitella tuotantoaan viikkoennusteen avulla etukäteen. Tätä aikajännettä oli pilotoinnin jäl‐

keen tarkoitus edelleen kasvattaa. Pilotoinnin tuloksena hävikki katevuotona ilmaistuna vähen‐

tyi 57%. (Tuko Logistics 2011) 
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Kesko  on  kertonut  julkisissa  lähteissä  kuinka  K‐ruokakaupassa  ehkäistään  ruokahävikkiä 

suunnittelemalla  etukäteen, mitä  tuotteita  kauppaan  tilataan. Koko  toimitusketjun ohjauksen 

suunnittelu  tavarantoimittajasta  kauppaan  asti  perustuu  keskitettyyn  ennustelaskentaan  eli 

ennustettuun  asiakaskäyttäytymiseen  (Kesko  2011).  Espoolainen  K‐supermarket  Ruokaniitty 

puolitti kauppansa hävikin vuosien 2010‐2013 aikana hyödyntämällä  tavaratilaustensa  tarken‐

tamisessa menekin ennustamista. Apuna on ennusteperusteiseksi  tarvesuunnitteluksi kutsuttu 

toimintamalli,  jota on hyödynnetty vuodesta 2010  lähtien. Ennusteet perustuvat yhdistelmään 

kaupan myyntihistoriasta eri ajankohtina, päivittäin ajan tasalla olevaan tietoon kaupan hyllyissä 

olevista  tuotteista  ja  tilausten  toimitusajoista.  Lyhyemmän  aikaa  säilyvät  ja  herkästi  hävikkiä 

aiheuttavat  tuotteet,  kuten  hedelmät  ja  vihannekset  sekä  palvelutiskin  tuoreet  kalat  tilattiin 

vuoden 2014 alussa edelleen käsin. Leivän tilaamista ennusteiden avulla kokeiltiin. Vuoden 2013 

aikana hävikki oli pienentynyt kymmenen prosenttia, ja se oli kauppiaan mukaan niin pieni, että 

pois heitettävien elintarvikkeiden määrää oli mahdoton vähentää merkittävästi. (Kesko 2014) 

 

Pitkänen (2013) kertoo kuinka ennusteperusteisesta tarvesuunnittelusta on ollut hyötyä K‐

citymarket  Varkaudelle.  Edut  ilmenevät  aikaisempaa  pienempänä  hävikkinä  sekä  parempana 

hyllysaatavuutena. 
 
 

5.3.11 Kampanjanhallinta ja poikkeavat myyntiajanjaksot 

Kampanjoiden  ja poikkeavien myyntiajanjaksojen hallinta osana hävikin hallinnan keinovalikoi‐

maa on haastattelujen perusteella alalla melko pitkälle viety systemaattinen toimintatapa. Yri‐

tyskohtaisesti tästä esiintyy kuitenkin verraten suuria poikkeamia sekä parempaan, että selvästi 

kehitettävään suuntaan. Osittain erojen taustalla voi vaikuttaa myös esimerkiksi se kuinka yri‐

tyskohtaisesti  ylipäätään  suhtaudutaan  kampanjoihin,  eli  onko  yrityksen  toimintamalli  hyvin 

kampanjavetoinen vai täysin toisen tyyppinen. 
 
 

5.3.12 Tavarantoimitusten kuljetusjärjestelmät 

Tavarantoimitusten kuljetusjärjestelmät osana hävikin hallinnan keinovalikoimaa on haastatte‐

lujen perusteella kehitetty alalla melko pitkälle viedyksi  systemaattiseksi  toimintatavaksi.   Yri‐

tyskohtaista vaihtelua tähän  liittyen kuitenkin esiintyy. Kuljetusvaurioiden osuus hävikkilajeista 

on tyypillisesti varsin vähäinen. Alan yleinen käytäntö on, että tavarantoimituksissa käytettävät 

rullakot pyritään pakkaamaan siten, että tuotteet ovat kaupan hyllytysjärjestyksessä ja herkästi 

särkyvät  tuotteet on huomioitu. Useilla  yrityksillä on  tavoitteena  lisätä uudelleenkäytettävien 

kuljetuspakkausten  osuutta  kuljetuksissa, mutta  toisaalta  esim.  kansainvälisissä  kuljetuksissa 

pahvipakkaukset vaikuttavat olevan edelleen pääsääntö. 

Paluukuljetusten  laajamittaisessa hyödyntämisessä Suomessa nähdään haaste pitkissä  ja‐

kelureiteissä  ja  viranomaismääräyksissä.  Ajatukseen  jätteiden  pois  kuljettamiseen  paluukuor‐

missa samoilla autoilla, kuin millä toimitukset saapuvat suhtaudutaan vaihtelevasti, mutta pää‐

osin varauksellisesti. Useat haastateltavat tuntuivat jakavan näkemyksen, että viranomaistahol‐

la  ja säädöksissä pitäisi tapahtua paljon,  jotta  jätteiden paluukuljetuksia voisi Suomessa  lisätä. 
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Muutama haastateltava  toi esiin esimerkkejä  siitä, kuinka Keski‐Euroopassa ollaan paluukulje‐

tusten hyödyntämisen suhteen Suomea pidemmällä, ja sieltä kannattaisi hakea oppia sekä käy‐

täntöihin, että mahdollisesti myös viranomaisyhteistyöhön EVIRAn kanssa. Haastatteluissa esi‐

tettiin toive, että Suomessa koko maan tasolla tulisi määritellä raamit ja periaatteet paluukulje‐

tusten  laajamittaisemman hyödyntämisen  idealle. PTY:ltä  toivottiin  aktiivisuutta  tällaisen  raa‐

min rakentamiselle, jonka puitteissa kukin yhtiö voisi toimia joustavasti omalla tavallaan. 
 
 

5.3.13 Saapuvien kuormien käsittely ja tarkistukset 

Saapuvien kuormien käsittely  ja  tarkistukset osana hävikin hallinnan keinovalikoimaa on haas‐

tattelujen perusteella kehitetty alalla  lähes  systemaattiseksi  toimintatavaksi.   Alan kokonaisti‐

lanteen tason arviointia jonkin verran vaikeutti se, että saapuvien kuormien tarkistuskäytännöil‐

le  oli  vaikea  kuvata  yhtä  parasta  toteutustapaa, mihin  verrattaisiin.  Yrityskohtaisesti  esiintyy 

eroja, joita on vaikea asettaa arviointiasteikolle tuntematta tarkemmin toimintakokonaisuutta ja 

taustavaikuttimia yrityskohtaisesti. Haastatteluissa ei ollut mahdollisuutta perehtyä tähän yksit‐

täiseen näkökohtaan niin syvällisesti. Myymälöihin saapuvia kuormia saatetaan osittain  tarkis‐

taa esimerkiksi  tilastollisen valvonnan mukaisesti  tai muiden kuin myymälähenkilökunnan  toi‐

mesta, mikä mm. vapauttaa henkilökunnan resursseja muihin työtehtäviin. 
 
 

5.3.14 Varastoinnin optimointi 

Varastoinnin optimointi osana hävikin hallinnan keinovalikoimaa on haastattelujen perusteella 

kehitetty alalla lähes strategiseksi toimintatavaksi. Yrityskohtaista vaihtelua on jokseenkin vähän 

siinä  kuinka  vakavasti  kysymykseen  varastoinnin  optimoinnista  suhtaudutaan.  Varastointi  on 

vähentynyt varsinkin myymälöiden  takatiloissa. Tähän on vaikuttanut mm. ennustavien  tilaus‐

järjestelmien kehitys. Trendi on myös ollut yhä pienempiin täydennyseriin ja toimitusketjun eri 

osat huomioivaan varastoinnin optimointiin. 
 

Julkisista  lähteistä voidaan  lukea kuinka Tokmanni on kertonut panostaneensa varaston‐

hallintaan. Tokmanni on kiinnittänyt erityistä huomiota varaston hallintaan ja tavaravirtaproses‐

sien  toimivuuden  varmistamiseen  (Tokmanni 2011).  Suomen  suurin  kerralla  rakennettu  logis‐

tiikkakeskus valmistui Tokmannille Mäntsälään elokuussa 2008  (Lagus 2008). Uuden keskusva‐

raston  rakentamisella  pyrittiin  virtaviivaistamaan  toimintoja  ja  haettiin  kustannussäästöjä  ja 

toimitusvarmuutta. Aiemmin konsernilla oli viisi varastoa,  joista  jokaisessa varastoitiin  samoja 

tuotteita.  Kiertonopeutta  lisäämällä  yksikin  varasto  riittää. Henkilöstökulut mukaan  lukien on 

uuden keskusvaraston laskettu tuovan kulusäästöjä yli viisi miljoonaa euroa vuodessa. Välivaras‐

toja  ei  enää  ole  eikä myymälöiden  yhteydessä  ole  ylimääräistä  varastotilaa  sesonkimyymälä‐

tiloja lukuun ottamatta. (Intolog 2015) 
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5.3.15 Asiakkaiden toimintaan vaikuttaminen myymälässä 

Asiakkaiden toimintaan vaikuttaminen myymälässä osana hävikin hallinnan keinovalikoimaa on 

haastattelujen perusteella kehitetty alalla systemaattiseksi toimintatavaksi. Yrityskohtaista vaih‐

telua esiintyy haastattelujen perusteella tästä hyvin vähän. Haastattelujen perusteella saa kui‐

tenkin  kuvan,  että  kehitysmahdollisuuksia  edelleen  on.  Kokonaisuuteen  liittyy mm.  hyllytilan 

hallinta, tuotteiden kohtaamisjärjestys myymälässä asioidessa, tuotteiden kiertonopeus, myyn‐

tiajat, esillepano, varkaussuojaukset sekä vanhenevien tuotteiden alennuskäytännöt. Esimerkik‐

si alennuslaputusten käyttö tuotteissa, joiden viimeinen myyntipäivä lähenee, on käytössä useil‐

la yrityksillä pienin poikkeuksin. 
 

Julkisista lähteistä voidaan lukea, että S‐ryhmä on kertonut yhtenäistäneensä vuoden 2007 

alusta S‐ryhmän marketeissa hinnanalennuskäytäntöä niin, että kaikki parasta ennen päiväys‐

tään  lähestyvät  tuotteet myydään 30‐50 prosentin alennuksella. Uudistuksella pyrittiin vähen‐

tämään elintarvikejätettä,  ja  se kannatti. S‐ryhmän päivittäistavarakaupan hävikki väheni vuo‐

den 2008 aikana noin miljoona kiloa vuoteen 2007 verrattuna. (S‐ryhmä 2008) 

 

Julkisista lähteistä voidaan lukea mitä Suomen Lähikauppa on kertonut alelaputuksen tar‐

peesta maidon osalta. Siwoissa on kerrottu jääneen vuonna 2013 vain 1,4 litraa maitoa päivässä 

poisheitettäväksi kehittyneen tilausjärjestelmän ja henkilökunnan osaamisen ansiosta. Vähäisen 

määrän  takia he eivät ole nähneet  järkeväksi alentaa kyseisiä  tuotteita. Muita tuotteita on Si‐

wassakin alennettu  lähellä viimeistä myyntipäivää. Myymättä  jääneet maidot annetaan viimei‐

sen myyntipäivän  jälkeen hyväntekeväisyysjärjestöille,  joiden  kanssa  Suomen  Lähikaupalla on 

sopimuksia tai sitten jos näitä ei ole, maito hävitetään kunnan ohjeitten mukaan. (YLE Kuningas‐

kuluttaja 2013) 
 
 
 

5.3.16 Asiakasviestintä hävikin vähentämisessä 

Asiakasviestintä hävikin  vähentämisen  keinovalikoimasta  ja  tuloksista on  alalla haastattelujen 

perusteella vähäistä  tai  satunnaista. Melko  suurta yrityskohtaista vaihtelua kuitenkin esiintyy. 

Myymälöissä muodostuvan  hävikin  hallinnasta  viestimistä  asiakkaille  ei  välttämättä  vielä  ole 

nähty riittävästi lisäarvoa tuovana tekijänä. Toisaalta yrityksissä, joissa viestintäpolitiikka on läh‐

tökohtaisesti avoin, se näkyy jonkin verran myös hävikkiasioista viestimisessä asiakkaille. 
 
 
 

5.3.17 Muu viestintä hävikin hallinnan tavoitteista ja tuloksista 

Muu ulkoinen viestintä hävikin vähentämisen keinovalikoimasta ja tuloksista on alalla haastatte‐

lujen perusteella satunnaista. Tässä on kuitenkin suurta yrityskohtaista vaihtelua. 
 

Julkisista  lähteistä voidaan  lukea kuinka S‐ryhmä on viestinyt hävikin hallinnasta sisäisten 

ja ulkoisten  sidosryhmien  kanssa.  S‐ryhmä on  kertonut  sisällyttäneensä hävikkiteeman osaksi 

ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien arvioitavaksi annettua olennaisuusmatriisia, joka on antanut 
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suuntaviivoja toiminnan kehittämiseen. Sidosryhmäanalyysi on tehty syksyllä 2011. Sidosryhmä‐

kyselystä esiin nousseet teemat ovat vastuulliset tuotteet ja palvelut, henkilöstön hyvinvointi ja 

motivaatio, osuustoiminnallisuus  sekä  resurssitehokkuus. S‐ryhmän  sidosryhmäanalyysissä hä‐

vikin ja jätteiden hyödyntäminen ja niiden määrän hallinta nousi olennaisuudessa korkealle eri‐

tyisesti  sisäisten sidosryhmien arvioissa. S‐ryhmässä on vuonna 2012 määritelty keskeisimmät 

resurssitehokkuuden kehittämisalueet, joihin kiinnitetään erityistä huomiota. (S‐ryhmä 2013b) 

 

Helmikuussa  2013  SOK  järjesti  ympäristöjärjestö WWF:n  kanssa  yhteistyössä  työpajan, 

jonka  tavoitteena  oli  löytää  keinoja  kotitalouksien  ruokahävikin  vähentämiseksi.  Tilaisuuteen 

osallistui mielipidevaikuttajia, järjestöjä, kuluttajia, tutkijoita ja asiantuntijoita. (S‐ryhmä 2013b) 
 
 
 

5.3.18 Hävikkituotteiden käsittely ja hyödyntäminen 

Hävikkituotteiden käsittely ja hyödyntäminen osana hävikin hallinnan keinovalikoimaa on haas‐

tattelujen  perusteella  kehittymässä  alalla  systemaattiseksi  toimintatavaksi.  Nykykäytännöissä 

on haastattelujen perusteella melko  suurta yrityskohtaista vaihtelua. Esimerkiksi vanhenevien 

tuote‐erien  lahjoittaminen  hyväntekeväisyyteen  vaikuttaa  herättävän  kasvavaa  kiinnostusta 

päivittäistavarakaupan  yrityksissä.  Tähän  ovat  osaltaan  vaikuttaneet mm.  Eviran  säännöksiin 

tehdyt helpottavat muutokset. Toisaalta, jos onnistuneen hävikin vähentämisen vuoksi ruokajä‐

tettä tulee hyvin vähän, ei kauppa välttämättä ole kovin houkutteleva kumppani apua vastaan‐

ottaville. Haastattelujen perusteella alalla esiintyy myös haluja edelleen monipuolistaa hävikki‐

tuotteiden käsittelyn keinovalikoimaa, mutta sitä rajoittaa sopivien yhteistyökumppaneiden tai 

niiden  tarjoamien  ratkaisujen  saatavuus. Tämän kysymyksen  läpikäyntiä yhdessä kierrätysalan 

toimijoiden kanssa kannattaisi harkita. 
 

Suomen  Lähikauppa  on  tiedottanut,  että  yhtiön  seitsemässä myymälässä  on  joulukuun 

alusta 2014 alkaen pilotoitu myynnistä poistetun ruoan keräämistä osana Vantaan kaupungin ja 

seurakuntayhtymän  koordinoimaa  Yhteinen  pöytä  ‐ruoka‐apuprojektia.  Projektissa  luodaan 

malli  hävikkiruoan  logistiikan  hoitamiseksi  ja  kansalaistoiminnan  kehittämiseksi  ruoka‐avun 

kautta. Projektin tavoitteena on luoda toimiva yhteistyöverkosto järjestöjen, kauppojen, seura‐

kuntien  ja muiden  sidosryhmien välillä  ja kehittää hävikkiruoan  logistiikkaa. Lisäksi projektissa 

vahvistetaan ihmisten osallisuutta kansalaistoiminnan, vapaaehtoistyön ja työllistämisen avulla. 

Esikuvina  vastaavasta  toiminnasta muualla  Euroopassa  on  käytetty  Berliner  Tafel8  ‐konseptia 

sekä  Kööpenhaminan  ruokapankkia.  Vuonna  2014  noin  20  prosenttia  Suomen  Lähikaupan 

myymälöistä luovutti tuotteita ruoka‐apuun. (Suomen Lähikauppa 2014b) 

 

Myös S‐ryhmä kertoo julkisissa lähteissä hävikkituotteiden hyödyntämisestä. Punaisen Ris‐

tin Oulun osasto  ja Osuuskauppa Arina pilotoivat Oulussa  ruoka‐apuyhteistyötä,  jossa  lähellä 

viimeistä käyttöpäivää olevia tuotteita luovutetaan vähävaraisille perheille ja yksinasuville. SOK 

päivittäistavarakaupassa  yli  jääneestä  leivästä  valmistetaan  bioetanolia,  jota  myydään  ABC‐

                                                              

 
8 http://www.berliner‐tafel.de/berliner‐tafel/ 
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asemilla  (S‐ryhmä 2013). Kaikki osuuskaupat olivat mukana vuoden 2014 aikana  toteutetussa 

hyväntekeväisyyteen soveltuvan ruokahävikin kartoituksessa. Kartoituksesta selvisi muun muas‐

sa se, että eniten hyväntekeväisyyteen soveltuvaa ruokahävikkiä syntyy tuoreesta leivästä sekä 

hedelmistä ja vihanneksista. S‐ryhmän myymälöillä oli vuoden 2014 lopussa yhteensä lähes 200 

ruoka‐apuun erikoistunutta yhteistyökumppania, jotka saavat lahjoituksia suoraan myymälöistä 

tai  S‐ryhmän  logistiikkakeskuksista.  Suurin  syy  siihen,  että  elintarvike  päätyy myymälässä  jät‐

teeksi, on se, että elintarvike ei täytä hyväntekeväisyyteen lahjoittamisen kriteereitä eli se ei ole 

enää  elintarvikekelpoinen.  Pienillä paikkakunnilla  esteenä on  lisäksi hyväntekeväisyystoimijoi‐

den vähyys sekä sujuva noutojen  järjestäminen  jakelupaikoille. Monissa pienissä yksiköissä hä‐

vikkiä syntyy lisäksi niin pieniä määriä, että sille ei ole järkevää järjestää erillistä noutoa. Toimin‐

ta on helpottunut erityisesti Eviran (2013) laatiman hyväntekeväisyystoimijoita koskevan ohjeis‐

tuksen myötä. (S‐ryhmä 2014) 
 
 
 

5.3.19 Hävikin mittaaminen: inventaariot 

Inventaarioiden hyödyntäminen osana hävikin hallinnan keinovalikoimaa on haastattelujen pe‐

rusteella alalla strateginen toimintatapa.  Inventaarioiden toteutus‐  ja hyödyntämistavoissa hä‐

vikin hallinnan  kannalta on haastattelujen perusteella pientä  vaihtelua. Haastattelujen perus‐

teella ei kuitenkaan  ilmennyt että  inventaarioiden toteutustapa missään olisi pullonkaula hävi‐

kin hallinnan suhteen. 
 
 

5.3.20 Hävikin mittaaminen: suureet ja mihin verrataan 

Hävikin mittaamisen  suureiden  ja  vertailukohtien määrittely  ja  hyödyntäminen  osana  hävikin 

hallinnan  keinovalikoimaa on haastattelujen perusteella  alalla  lähes  systemaattista  toimintaa. 

Yrityskohtaista  vaihtelua  tästä  esiintyy  haastattelujen  perusteella  sekä  parempaan,  että  hei‐

kompaan  suuntaan.  Yritysten  välillä  esiintyy  jonkin  verran  vaihtelua  siinä millä  tunnusluvuilla 

hävikkiä seurataan. Seurattavissa suureissa huomiota kiinnitetään mm. hävikin euromääräiseen 

arvoon, hävikkituotteiden kappalemääriin ja hävikin osuuteen kunkin tuotteen liikevaihdosta. 
 

Lähikaupan katevuoto käsitettä on kuvailtu  julkisissa  lähteissä. Katevuoto on Lähikaupan 

käyttämä nimitys kokonaishävikille. Katevuoto koostuu annetuista alennuksista (lähinnä henki‐

lökunta‐alennukset) sekä tappioista, eli vanhentuneista tai rikkoutuneista tuotteista aiheutuvis‐

ta hävikkikustannuksista. Nämä kulut on pyrittävä saamaan minimiin, ilman että hyllysaatavuus 

vastaavasti kärsii. Katevuodon prosentuaalinen osuus kunkin tuotteen liikevaihdosta kertoo tar‐

kemmin  sen  vaikutuksesta,  sillä  erikokoisten  menekkien  vuoksi  pelkät  euromääräiset  kate‐

vuodot eivät ole eri tuotteiden välillä vertailukelpoisia. (Niemelä 2011) 
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5.3.21 Hävikin mittaaminen: tarkkuustaso 

Hävikin mittaamisen  tarkkuustason määrittely  ja  käytännön  toteutus  osana  hävikin  hallinnan 

keinovalikoimaa  on  alalla  haastattelujen  perusteella  systemaattisella  tasolla.  Yrityskohtaista 

vaihtelua tästä esiintyy haastattelujen perusteella kuitenkin melko paljon sekä parempaan, että 

heikompaan  suuntaan. Arvioitavaan  asiakokonaisuuteen  kuuluu mm. mille  toiminnan  tasoille 

mittaaminen on purettavissa, hävikin  luokittelu erilaisiin syykategorioihin sekä näiden  tietojen 

hyödyntämisen taso. Esimerkiksi hävikin seurannassa käytettävien luokitusten tai syykategorioi‐

den hyödyntämisessä on haastattelujen perusteella verraten suuria yrityskohtaisia eroja. 
 
 

5.3.22 Hävikin mittaaminen: aikajänteet 

Hävikin mittaamisen aikajänteiden määrittely  ja kerätyn mittaustiedon hyödyntämistiheys osa‐

na hävikin hallinnan keinovalikoimaa ei ole haastattelujen perusteella alalla aivan systemaatti‐

sen  toiminnan  tasolla. Yrityskohtaista vaihtelua esiintyy haastattelujen perusteella  jonkin ver‐

ran. Arvioitavaan asiakokonaisuuteen kuuluu se millä tarkkuudella hävikin muodostumista seu‐

rataan  (päivä/viikko/kuukausi/vuosi)  ja kuinka  tiheällä aikavälillä  sitä  tarkastellaan,  siihen  rea‐

goidaan ja tarvittaessa puututaan. 
 
 

5.3.23 Hävikin mittaaminen: tietojen hallinta 

Keskitetty sähköinen tietojen hallinta osana hävikin hallinnan keinovalikoimaa on haastattelujen 

perusteella  alalla  pitkälle  viety  strateginen  toimintatapa.  Haastattelujen  perusteella  tästä  on 

hyvin vähän yrityskohtaisia poikkeuksia. 
 
 

5.3.24 Hävikin mittaaminen: tiedon analysointi 

Hävikkitietojen analysointi osana hävikin hallinnan keinovalikoimaa on haastattelujen perusteel‐

la  alalla  systemaattinen  toimintatapa. Haastattelujen  perusteella  tässä  on  kuitenkin  verraten 

suurta  yrityskohtaista  vaihtelua  heikompaan  ja  parempaan.  Arvioitavaan  asiakokonaisuuteen 

kuuluvat mm.  analysointiin  käytettävissä  olevat  resurssit,  hävikin  syiden  analysoinnin  syvyys, 

ilmiöiden  kvantifioitavuus,  historiatiedon  hyödyntämisen  taso  ja  organisaation  eri  toiminta‐

tasoille menevien tarkastelujen mahdollisuudet. 
 
 

5.3.25 Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 

Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi osana hävikin hallinnan keinovalikoimaa on haastatte‐

lujen perusteella alalla systemaattinen toimintatapa. Haastattelujen perusteella tässä on verra‐

ten vähän yrityskohtaista vaihtelua. 
 
 



57 

 

 

5.3.26 Korjaavat toimenpiteet poikkeustilanteissa 

Korjaavien toimenpiteiden toteutus poikkeustilanteissa osana hävikin hallinnan keinovalikoimaa 

on haastattelujen perusteella alalla pitkälle viety  systemaattinen  toimintatapa. Haastattelujen 

perusteella tässä on verraten vähän yrityskohtaista vaihtelua. 
 
 

5.4 Esimerkkejä yritysten toimista hävikin vähentämiseksi 

Päivittäistavarakaupan  yritysten  toimista hävikin  vähentämiseksi  on  saatavilla  tietoa  julkisista 

lähteistä. Yritykset  itse kertovat  jonkin verran aiheesta omissa  julkaisuissaan kuten vuosikerto‐

muksissa, vastuullisuusraporteissa, omissa  lehdissään, verkkosivuillaan sekä yrityshistoriikeissa. 

Tietoa  yksittäisten  yritysten hävikin  ja arvoketjun hallintaan  liittyen  löytyy myös  lukuisista eri 

koulutusasteita edustavista opinnäytetöistä. Päivittäistavarakaupan yritysten apuna hävikin hal‐

linnassa on myös ulkopuolisia  toimijoita, kuten  IT‐järjestelmiä,  tilausjärjestelmiä, konsultointi‐

palveluja ja logistiikan palveluja tarjoavia yrityksiä. Yritysten julkiset referenssit tarjoavat tietoa 

hävikin hallinnan keinovalikoimasta. 

Julkisista  lähteistä  saatava  kuva  hävikin  hallinnan  keinovalikoimasta  on  monipuolinen, 

mutta se ei kerro kaikkea. Yritysten tiedotuspolitiikka hävikin hallintaan liittyen vaihtelee. Julki‐

sen  tiedon  tasossa  on  vaihtelua  sisällöllisessä  kattavuudessa,  toimipaikkakohtaisessa  edusta‐

vuudessa, tarkkuudessa sekä ajallisessa kattavuudessa. Nämä seikat on syytä ottaa huomioon, 

mikäli  hävikin  hallinnan  keinovalikoimasta  halutaan muodostaa  julkisiin  lähteisiin  perustuen 

kulloistakin ajanhetkeä koskevaa tilannekuvaa. 
 

5.4.1 Kesko vähentää hävikkiä tavoitteellisesti 

Ruokakesko on asettanut  tavoitteeksi vähentää K‐kaupoissa  syntyvää  ruokahävikkiä 10% vuo‐

teen 2020 mennessä. Keinoina hukkaan menevän ruoan määrää pienentämiseen mainittiin säh‐

köiset ennuste‐  ja tilausjärjestelmät, tehokas  logistiikka  ja henkilökunnan koulutus. Kesko opti‐

moi myös pakkausten kokoa, muotoa ja materiaaleja.  (Kesko 2013, Kesko 2013b) 

Kesko järjestää hävikintorjuntakoulutusta eri yhteyksissä kauppiaille, esimiehille ja myyjille 

ja se on keskeinen osa uuden kaupan henkilökunnan koulutusta. Kauppoihin on perustettu hä‐

vikkityöryhmiä  oman  kaupan  hävikin  syiden  selvittämiseksi  ja  tehokkaiden  hävikinhallintatoi‐

menpiteiden määrittämiseksi. Parhaat käytännöt otetaan laajempaan käyttöön. (Kesko 2009) 

K‐ruokakaupassa  ehkäistään  ruokahävikkiä  suunnittelemalla  etukäteen,  mitä  tuotteita 

kauppaan  tilataan.  Koko  toimitusketjun  ohjauksen  suunnittelu  tavarantoimittajasta  kauppaan 

asti perustuu  keskitettyyn ennustelaskentaan eli ennustettuun asiakaskäyttäytymiseen  (Kesko 

2011). 
 

5.4.2 Lidl kertoo panostavansa tehokkaisiin prosesseihin 

Lidl  ei  julkaise  Suomen  toiminnoistaan  vuosikertomuksia  tai  vastuullisuuskatsauksia,  ja  pitää 

muutenkin  hävikkiteemaa  esillä  julkisuudessa  suhteellisen  vähän.  Lidl  kertoo  suomenkielisillä 

verkkosivuillaan  toimistaan hävikin hallinnan minimoimiseksi artikkelissa ”Lidl  torjuu hävikkiä” 

(Lidl 2014),  jossa  todetaan hävikin olevan kaupalle  sekä  taloudellinen että ekologinen haaste. 
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Lidl kertoo lähtevänsä hävikin pienentämisessä ja torjunnassa siitä, että hävikin määrään pysty‐

tään  tehokkaimmin vaikuttamaan  tehokkailla prosesseilla,  joilla varmistetaan onnistunut  tilaa‐

minen ja tuotteiden nopea kierto. 

Lidl kertoo ensisijaisesti torjuvansa hävikkiä panostamalla tuotteiden nopeaan kiertoon ja 

tilaamisen apuvälineisiin. Tavoitteena on, että kysyntä  ja  tuotemäärät kohtaavat eikä myymä‐

lässä päivän päätteeksi ole myymättä jääneitä ja vanhenemassa olevia tuotteita. 

Toiseksi  Lidl  kertoo  alentavansa  vanhenemassa olevien  tuotteiden hintoja hyvissä  ajoin. 

Tarpeen mukaan  tehtävillä  paikallisilla  alennuksilla  saadaan myytyä  tuotteita,  joista muuten 

uhkaisi syntyä hävikkiä. 

Kolmanneksi, jos hävikkiä kaikesta huolimatta syntyy, Lidl  luovuttaa vanhenemassa olevia 

elintarvikkeita useista myymälöistä ja molemmista jakelukeskuksista ruoka‐apua jakaville järjes‐

töille. Leipää, hedelmiä ja vihanneksia toimitetaan myös eläinten rehuksi. (Lidl 2014) 
 
 

5.4.3 S‐ryhmä pitää hävikkiteemaa esillä julkisuudessa ja kertoo lukuja 

S‐ryhmä  on  pitänyt  hävikkiteemaa  esillä  vastuullisuuskatsauksissaan  säännöllisesti  vuodesta 

2008 alkaen. S‐ryhmä on kertonut päivittäistavarakauppansa  ruokahävikin olleen noin 34 mil‐

joonaa kiloa vuonna 2013. Luku pitää sisällään myös hyväntekeväisyyteen  lahjoitetun hävikin. 

Myyntivolyymiin  suhteutettu  eli painoperusteinen hävikki  vuonna 2013 oli 1,8 prosenttia.  (S‐

ryhmä 2013b) 

S‐ryhmä  on  kertonut  hävikin  hallinnan  käytännöistään  Inex  Partnersin  logistiikkakeskuk‐

sessa  ja  SOK  päivittäistavarakaupassa  vuoden  2013  lopulla  ilmestyneessä  Yhteishyvä  lehden 

numerossa (S‐ryhmä 2013). Tavoitteeksi kerrottiin, että vuoteen 2016 mennessä S‐ryhmässä ei 

synny lainkaan kaatopaikkajätettä.  Päivittäistavarakaupan osalta keskeinen tavoite oli ennakoi‐

da entistä täsmällisemmin, paljonko eri tuotteita myydään. Tavoitteena oli kahden vuoden ku‐

luessa saada käyttöön  järjestelmä,  jolla voidaan ennustaa tuotteiden päivä‐  ja myymäläkohtai‐

nen menekki. S‐ryhmä kertoi jokaisen toimipisteen myymäläpäällikön saavan aamuisin raportin, 

jossa näkyy edellisen päivän hävikki. S‐ryhmä kertoi myös ruokahävikin laskeneen selvästi (14 %) 

suhteessa myyntivolyymiin vuotta 2013 edeltäneen viiden vuoden aikana. (S‐ryhmä 2013) 

S‐ryhmä kertoi  Inex Partnersin  logistiikkakeskuksen pakkausasiantuntijoiden tekevän kuu‐

kausittain hävikkiseurantaa ja selvittävän, mitkä tuotteet särkyvät helpoimmin. Edelleen kerrot‐

tiin  tuloksista  viestittävän hankinnalle  ja  tavarantoimittajille,  jotta pakkauksista  tehtäisiin  jat‐

kossa kestävämpiä. (S‐ryhmä 2013) 
 
 

5.4.4 Stockmann hyötyy automaattisesta tilausjärjestelmästä 

Stockmannin vuosikertomuksista tai yhteiskuntavastuun raporteista ei löydy mainintoja hävikis‐

tä.  Vuoden  2013  yhteiskuntavastuun  raportissa  todetaan  lyhyesti,  että  Stockmann‐

tavarataloissa on määrätietoisesti työskennelty yli 10 vuoden ajan energiankulutuksen sekä syn‐

tyvän hävikin ja jätteen vähentämiseksi. 

Relex Oy  kertoo,  että  Stockmannilla  aloitettiin  tilaamisen  kehityshanke  keväällä 2011  ja 

Stockmann  kertoi  RELEX‐järjestelmien  käyttöönoton  positiivisista  tuloksista  loppukeväästä 
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2012.  ”Investointi maksoi itsensä takaisin jo muutamassa kuukaudessa pienentyneen hävikin ja 

parantuneen saatavuuden ansiosta,” oli kehityspäällikkö Kimmo  Jokilahti Stockmannilta kerto‐

nut.  Relex Oy:n mukaan mitattavien  tuloksien  joukossa  oli mm.  hävikin  pieneneminen  keski‐

määrin 40 %, joidenkin tuoretuotteiden kohdalla vielä enemmän. Ostotilausten automaatiotaso 

oli  Relex  Oy:n  mukaan  hankkeen  jälkeen  80‐90  %.  Stockmannilla  käytössä  olevan  RELEX‐

järjestelmän ylläpitovastuu on Tuko Logisticsilla. (Relex Oy 2012b) 

 
 

5.4.5 Suomen Lähikauppa on panostanut automaattiseen tuotetäydennykseen 

Suomen Lähikauppa on kertonut panostaneensa voimakkaasti automaattiseen tuotetäydennyk‐

seen. Kehitystyötä on tehty jo 2000‐luvun alusta lähtien, ja vuoden 2014 tammikuussa Suomen 

Lähikauppa  kertoi ottaneensa  käyttöön  yhteistyössä  Tuko  Logisticsin  ja Relexin  kanssa  toisen 

sukupolven automaattisen tuotetäydennyksen,  jonka piiriin kuuluvat kaikki tuoteryhmät. Rele‐

xin  toimittaman  järjestelmän piirteisiin  kerrottiin  lukeutuvan  tehokkaan  tiedon  keräämisen  ja 

analysoinnin sekä menekin ennustamisen tuote‐ ja kauppakohtaisesti. Lähikaupan koko myymä‐

läverkossa samanaikaisesti toteutettu automatisointi vietiin läpi syksyn 2013 aikana tuoteryhmä 

kerrallaan. Viimeisenä automaattisen  tilaukseen siirtyivät  tuoteryhmistä herkimmät:  liha, kala, 

hedelmät ja vihannekset sekä tuore leipä. (Suomen Lähikauppa Oy 2014) 

 
 

5.4.6 Tokmanni kertoo myymälävarkauksien merkityksestä 

Tokmanni  on  kertonut  hävikin  hallintaan  liittyvistä  toimistaan  vuosikertomuksissaan  2010  ja 

2011. Toiminnanohjauksen  tehostamiseksi oli  valmisteltu useita  kehitysprojekteja. Ne  kohdis‐

tuivat mm. varastotasojen ja hävikin hallintaan, myymäläprosesseihin sekä raportointiin. Vuon‐

na  2011  käynnistyneen  Kierto  kuntoon  ‐projektin  avulla  tavoiteltiin  varaston  kiertonopeuden 

parantamista. Tokmanni kertoi vuoden 2010 aikana panostaneensa hävikin hallintaan ja hävikin 

pienentämiseen. Kameravalvontaa oli tehostettu, vartijoiden suorittamaa valvontaa on kohden‐

nettu paremmin ja tuotesuojausta oli merkittävästi lisätty. Yleisesti vähittäiskaupassa hävikki oli 

Tokmannin (2010) mukaan lisääntynyt mm. lisääntyneen rikollisuuden myötä. Sen seurauksena 

hävikin pienentämisessä ei panostuksista huolimatta oltu vielä päästy asetettuihin tavoitteisiin. 

Vuoden 2011 aikana Tokmanni kertoi edelleen panostaneensa hävikin hallintaan ja pienentämi‐

seen, josta olikin saatu hyviä tuloksia (Tokmanni 2011). 

Tokmanni  kertoo hävikistä  ilmiönä myös 2011  julkaistussa  vuosia 1989‐2009  koskevassa 

yrityshistoriikissa,  jonka ovat kirjoittaneet  Jääskeläinen  ja Kauppinen  (2011). Hävikin kerrottiin 

olevan kaupan alalle jatkuva ongelma. Tokmannin kokoisessa yrityksessä kerrottiin tyypillisen 2 

%:n hävikin merkitsevän  rahalliselta  arvoltaan noin 12 miljoonan  euron menetystä  vuodessa. 

Myymälävarkauksien kerrottiin muodostavan pääosan hävikistä. Sisäisestä hävikistä suurimman 

osan  kerrottiin muodostuvan  tavaroiden  luonnollisesta  rikkoontumisesta  tai  pilaantumisesta. 

(Jääskeläinen ja Kauppinen 2011) 
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5.5 Haastatteluissa esitettyjä alan yhteisiä kehitystarpeita 

Yritysten haastatteluissa eri henkilöt esittivät kehitystarpeita,  joita päivittäistavarakauppa voisi 

yhdessä toimialana edistää. Tähän kappaleeseen on kerätty suorina lainauksina esitettyjä toivei‐

ta ja ehdotuksia. 
 

Pakkausten kehittäminen: ”Pakattujen  lavojen korkeus on Suomessa matala. Pakkausten 

tulisi  olla  sellaisia,  että  lava  voidaan  pakata  korkeammaksi,  jolloin  rekat  voidaan  pakata  täy‐

demmiksi.”  

 

”Tuotepakkausasioita voisi kehittää toimialana yhdessä, että (1) kestää logistiikan, varas‐

toinnin jne., (2) pakkausteknologia, että kestää valoa jne. Näitä viestejä voidaan viedä yhdessä.” 

 

Paluukuljetukset ja kierrättäminen: ”Olisi hienoa, jos paluukuljetuksia voisi hyödyntää ku‐

ten Saksassa tai Keski‐Euroopassa, missä on kaikenlaisia ratkaisuja tähän. Olisi tärkeä, että Suo‐

messa tätä ideaa kehitettäisiin enemmän. Koko maan tasolla tulisi määritellä raamit ja periaat‐

teet tälle idealle. Kierrätyksessä on Suomessa vielä kehitettävää verrattuna esimerkiksi Saksaan. 

Esimerkiksi hedelmien  ja  vihannesten hävikin hyödyntämisessä olisi  kehitettävää  ja mahdolli‐

suuksia. PTY voisi tukea rakentamalla raamia, jossa eri yhtiöt voisivat itse tehdä sopivalla tavalla. 

Tulisi olla enemmän vaihtoehtoja kaupan alan yhtiöille. Suomessa ei oikein ole vastuutahoa tä‐

hän. Esim.  jätehuoltoyhtiöt  tarjoavat  aika  lailla perinteisiä malleja. Koko Keski‐Euroopassa on 

paljon keinoja ja prosesseja, joita Suomessa voisi hyödyntää.” 

 

”Materiaalien uusiokäyttö on todella tärkeää. Tässä on tärkeä kehittää toimijoiden välillä 

yhdessä  asioita.  Suhtautuminen  kierrätettävien materiaalien  peruslajitteluun  ja  kierrätykseen 

on suomalaisilla hyvä. Tähän  liittyvät  tavalliset keinot ovat hyvin käytössä. Uudet keinot eivät 

ole niin hyvin hyödynnettyjä. Esimerkiksi eläinperäisten jätteiden käsittelyn käytäntöjä on mah‐

dollista kehittää paljon. Koko PTY:n tulisi tukea, että tähän saadaan lisää vaihtoehtoja, olemassa 

oleva infra on aika suppea vaihtoehdoiltaan.” 

 

”Tuotteiden  lahjoittaminen edelleen hyväntekeväisyyteen pitäisi olla helpompaa. Tähän 

liittyviä viranomaissäädöksiä tulisi kehittää.” 

 

”Kuhunkin alan kehitystarpeeseen liittyviä viranomaisia olisi hyvä saada mukaan kehittä‐

miseen ja ymmärtämään toimijoiden tilannetta.”  

 

”Tärkeää on tuotteissa  jäljitettävyys. Osa tavarantoimittajista onkin  jo aktiivisia, että ku‐

luttaja saa mahdollisimman hyvän  informaation. Liittyy hävikkiin siten, että tietojen puuttumi‐

nen voi johtaa hävikkiin, jos pakkausmerkinnät eivät vastaa vaatimuksia. Kauppa ei voi itse vai‐

kuttaa kaikkeen, vaan  teollisuus päättää useasta asiasta. On paljon vaihtelua. Toisaalta ei ole 

yhtä oikeaa vastausta. Allergeenien merkkaaminen on ollut tuotevalmistajille valtava kustannus. 

On aiheuttanut myös hävikkiä, jos vaadittuja allergeenitekstejä ei ole. Esim. vanhoja pakkauksia, 

tai ulkomailta tullut, eikä saatu merkittyä jossain kohtaa arvoketjua.” 
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”Varkaushävikin hallinnassa  ja siihen  liittyvässä suojaamisessa voisi olla enemmän stan‐

dardisointia  varkaussuojauksissa  jne. Olisi  kustannustehokkaampaa  alalle  jos  esim.  jos meikit 

olisivat standardoidusti hälytettyjä.” 

 

”Jonkinlaista benchmarkkausta myös kaipaa, vaikka hävikin hallinnan keinot ovatkin hyvin 

liikesalaisuusherkkiä.” 
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6 Johtopäätökset 

Ruokakauppasektorin vapaaehtoinen sopimustoiminta, Courtauld Commitment on ollut menes‐

tys Iso‐Britanniassa. Sitä pitävät onnistuneena mukana olevien päivittäistavarakaupan ja elintar‐

viketeollisuuden yritysten  lisäksi myös viranomaiset  sekä alan  toimialaliitot British Retail Con‐

sortium (BRC) ja Food and Drink Federation (FDF). Kolme tähänastista sopimuskautta ovat täyt‐

täneet tavoitteensa ja tulokset ruokajätteen vähentämisessä, pakkausjätteen synnyn ehkäisyssä 

ja  hiilidioksidipäästöjen  vähentämisessä  ovat  olleet  hyviä.  Sopimustoiminta  on  sisällöltään  ja 

painotuksiltaan kehittynyt evolutiivisesti sopimuskausittain. Neljäs sopimuskausi,  jolla toiminta 

on tarkoitus ulottaa koko elintarvikkeiden arvoketjuun alkutuotannosta lähtien, on vuoden 2015 

aikana valmisteluvaiheessa. 

 

Yrityksille pääasialliset syyt liittyä sopimukseen ovat: 

 taloudelliset säästöt tehostamistoimista 

 asiantuntijaorganisaatio WRAP:n  tarjoamat  yrityksille  ilmaiset  neuvontapalvelut, 

työkalut, analyysit sekä tutkittu tieto 

 yhteisen keskustelun mahdollistava foorumi liittyneille yrityksille 

 imagolliset syyt: on hyvä olla mukana yhteisessä isossa uskottavassa ohjelmassa 

 on hyvä kuulua edistyksellisten ja toimintaansa kehittävien yritysten joukkoon 

 sopimustoiminnan alkuvaiheessa syynä oli myös sitovan regulaation välttäminen 

 

 Viranomaisten (DEFRA) kokemia hyötyjä ovat olleet: 

 lainsäädännön sujuvoittaminen ja uuden lainsäädännön välttäminen 

 vapaaehtoinen joustava tapa vähentää yrityksille koituvaa taakkaa 

 vapaaehtoinen ohjelma hyödyntää tehokkaasti yritysten osaamisen 

 riittävä kattavuus siten, että alan avainpelurit on saatu mukaan 

 

Yksi hankkeen avainkysymyksistä oli voisiko Britannian Courtauld Commitmentin kaltainen 

sopimustoiminta sopia myös Suomeen. Britannian sopimustoiminnan konkreettiset  tulokset  ja 

koetut hyödyt ovat olleet ilmeiset. Vaikka sopimustoiminta tuskin olisi sellaisenaan kaikkine yk‐

sityiskohtineen siirrettävissä Suomeen, on siinä monia piirteitä, joista voi ottaa mallia. Työpajas‐

sa 25.2.2015 käydyt ja sitä seuranneet keskustelut indikoivat, että mielenkiintoa tätä mahdolli‐

suutta koskien löytyy eri osapuolilta, ja keskustelua vapaaehtoisen sopimustoiminnan valmiste‐

lusta ja pilotoinnista kannattaa jatkaa PTY:n, ETL:n, TEM:n, YM:n ja Motivan kesken. 

Suomen päivittäistavarakaupan nykytilanne on hävikin hallinnassa  ja materiaalitehokkuu‐

dessa mitä ilmeisimmin parempi, kuin mitä se oli Iso‐Britanniassa sopimustoimintaa käynnistet‐

täessä. Hävikkiä muodostuu silti edelleen merkittäviä määriä, mikä rasittaa päivittäistavarakau‐

pan yritysten taloutta ja aiheuttaa ympäristövaikutuksia. On todennäköistä, että vapaaehtoisella 

sopimustoiminnalla voitaisiin aikaansaada Suomessa huomattavia säästövaikutuksia, joskaan ei 

suhteellisesti niin  suuria, kuin mitä  Iso‐Britanniassa on aikaansaatu sopimustoiminnan  lähtöti‐

lanteesta nykyhetkeen. 
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Hävikin hallintaan ja materiaalitehokkuuteen  liittyviä toimenpiteitä toteutetaan kaiken ai‐

kaa  päivittäistavarakaupan  yrityksissä.  Sopimustoiminnalla  on  kuitenkin  potentiaalia  edistää 

asioita entisestään. Paine entistä parempaan hävikin hallintaan  ja materiaalitehokkuuteen on 

kasvanut  johtuen useasta  syystä.  Sopimustoiminnan  vahvuutena on oikein  toteutettuna  kyky 

aikaansaada toimialana asioita, jotka olisivat hyvin haastavia yksin toimien yksittäiselle yrityksel‐

le. Arvoketjuyhteistyön syventäminen  ja  leventäminen on yksi tällainen toiminta‐alue. Yksittäi‐

sen yrityksen näkökulmasta hävikin vähentämiseen ajaa lisäksi myös parhaillaan vaikuttava en‐

tistä tiukempi kilpailu päivittäistavarakaupan alalla. 

 

Päivittäistavarakaupan varhaistoimia hävikin vähentämiseksi ja materiaalitehokkuuden pa‐

rantamiseksi  selvitettiin hyödyntäen  julkaistuja  kirjallisia  lähteitä  sekä haastattelemalla Päivit‐

täistavarakauppa ry:n jäsenyritysten edustajia. 

Suunnitelmallisuuteen ja organisoitumiseen (plan) liittyvissä näkökohdissa päivittäistava‐

rakauppa toteuttaa haastattelujen perusteella systemaattisia käytäntöjä. Eniten eroavaisuuksia 

eri yritysten välillä esiintyi tältä osin haastattelujen perusteella kaupan omien tuotteiden ja pak‐

kausten kehittämisessä. Käytännön toimenpiteisiin (do)  liittyvissä näkökohdissa päivittäistava‐

rakauppa toteuttaa haastattelujen perusteella niin ikään systemaattisia käytäntöjä, mutta vaih‐

telua eri  yritysten  välillä esiintyy enemmän  kuin  suunnitelmallisuuteen  (plan)  liittyvissä näkö‐

kohdissa. Tältä osin eniten eroavaisuuksia eri yritysten välillä esiintyi haastattelujen perusteella 

hävikin hallintaan liittyvässä asiakas‐ ja muussa viestinnässä sekä hävikkituotteiden käsittelyssä 

ja hyödyntämisessä. 

Yleisesti  ottaen  haastattelujen  perusteella muodostui  kuva,  että  henkilöstön  osaamisen 

kehittämistä osana hävikin hallintaa olisi mahdollista viedä koko toimialan tasolla edelleen stra‐

tegisempaan  suuntaan.  henkilöstön  arkirutiinien  vahvistamiselle  osana  hävikin  hallintaa  voisi 

olla mahdollisuuksia tietoisuutta ja vastuuta edelleen kasvattamalla. Yrityskohtaisesti tulisi arvi‐

oida voisiko hävikkilukujen ja oman työn vaikutuksen niihin tarkempi jatkuva avaaminen suorit‐

tavalle henkilöstölle parantaa tilannetta vielä entisestään. 

Asiakasviestintä hävikin vähentämisen keinovalikoimasta ja tuloksista on alalla haastattelu‐

jen perusteella vähäistä  tai  satunnaista. Samoin muu ulkoinen viestintä hävikin vähentämisen 

keinovalikoimasta ja tuloksista on alalla haastattelujen perusteella satunnaista. Näissä kummas‐

sakin on kuitenkin suurta yrityskohtaista vaihtelua. 

Mittaamiseen (check) liittyvissä näkökohdissa päivittäistavarakauppa toteuttaa haastatte‐

lujen perusteella niin ikään systemaattisia käytäntöjä, mutta vaihtelua eri yritysten välillä esiin‐

tyy lähes yhtä paljon kuin käytännön toimenpiteisiin (do) liittyvissä näkökohdissa. Mittaamiseen 

liittyen eniten eroavaisuuksia eri yritysten välillä esiintyi haastattelujen perusteella hävikin mit‐

taamisen  tarkkuustasossa  sekä  hävikkiin  liittyvien  tietojen  analysoinnissa  ja  täysimääräisessä 

hyödyntämisessä. 

 

 

Ehdotukset seuraaviksi toimenpiteiksi PTY:n puitteissa: 

 hävikin  vähentämiseen  tähtäävän  vapaaehtoisen  sopimustoiminnan  pilotointi 

elintarvikealan arvoketjussa 



64 

 

 

 Materiaalien uusiokäytön keinovalikoiman lisäämiseen ja nykyaikaistamiseen täh‐

täävät PTY:n yhteiset toimet ja toimintapuitteiden kehittäminen9 

 Paluukuljetusten  entistä  parempaan  hyödyntämiseen  tähtäävät  PTY:n  yhteiset 

toimet ja toimintapuitteiden kehittäminen hyödyntäen Keski‐Euroopan oppeja10 

 hävikin hallintaan  ja materiaalitehokkuuden kehittämiseen  liittyvän PTY:n bench‐

marking foorumin kehittäminen11 

 PTY:n materiaalitehokkuustiekartan päivittäminen hankkeen  löydösten perusteel‐

la 

 

Ehdotukset päivittäistavarakaupan yrityksille: 

 henkilöstön roolin ja osaamisen jatkokehittäminen hävikin hallintaan liittyen 

 arvoketjuyhteistyön  kehittäminen  päivittäistavarakaupan  yrityksissä  reagoivista 

toimintamalleista  entistä  ennakoivampiin  ja  toimitusketjun  eri  osapuolille  lä‐

pinäkyvämpiin muotoihin 

 sähköisissä  ennuste‐  ja  tilausjärjestelmissä  tai  tavassa  käyttää  niitä  on  edelleen 

kehittämispotentiaalia, jota kannattaa selvittää 

 hävikin  hallintaa  koskevan  ulkoisille  sidosryhmille  suunnatun  viestinnän  kehittä‐

minen 

 
   

                                                              

 
9 Yrityshaastatteluissa esitetty toive. Tähän voisi liittyä myös yhteistyötä kierrätysalan toimijoiden 
kanssa. 
10 Yrityshaastatteluissa esitetty toive. 
11 Yrityshaastatteluissa esitetty toive. 
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