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Teollisen muotoilun opinnäytetyöni
käsittelee elintarvikehävikkiä, keskittyen
erityisesti kaupan alan ongelmiin. Työ on
kolmivaiheinen ja koostuu elintarvikehävikkiin
sekä palvelumuotoiluun perehtymisestä,
elintarvikehävikin aiheuttavien ongelmien
ratkaisemisesta palvelumuotoilun keinoin sekä
konseptin visuaalisesta esityksestä.
Työssä tarkoituksena on purkaa
elintarvikehävikkiin johtavia syitä pienempiin
osiin ja tutkia näiden ongelmakohtien
yhteyksiä toisiinsa. Ongelman rakenteen
hahmottamisen kautta pyritään hajottamaan
näitä toimintamalleja ja löytämään uusia
palveluratkaisuita elintarvikehävikin
vähentämiseksi.
Projektin kohteena on suomalainen anonyymi
kaupanalan yritysketju. Projektin pohjana
on tutkimusaineistoon perehtyminen,
omakohtainen kuluttajakokemus ja kenttätyö.
Lopputuloksena syntyi moniosainen konsepti,
joka hyödyntää valmiina olevia tuttuja
bonusjärjestelmiä lisäämällä niihin uudenlaisia
hävikkiä vähentäviä lisäpalveluita ja hyödyttävät
myös palvelun tarjoajaa tiivistämällä kaupan ja
kuluttajan suhdetta. Konsepti toteuttaa alussa
annettuja taloudellisen sekä ekologisen edun
tavoitteita.
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This industrial design graduation project studies
food wastage, focusing in particular on traderelated issues. The work is in three phases
and is composed of studying food waste and
service design, solving the problem of food
wastage by means of service design and visual
representation of the final concepts.
This thesis tries to break down the leading
causes of food wastage into more manageble
smaller parts, and study the chain reactions
between these parts. By understanding the
structure of the problem I try to cut these
chained reactions and find ways to replace them
with alternative methods of service.
The project is aimed to a Finnish anonymous
trading company chain. The project is based on
research, personal consumer experience and
field work.
The end result is a concept that utilizes the
familiar bonus systems already in use by adding
new types of services to them. Concept fufills
the economical as well as ecological objectives
implemented at the beginning of the project.
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sanasto
Ruokahävikki/elintarvikehävikki
Ruokahävikillä tarkoitetaan syömäkelpoista
ruokaa joka ei koskaan päädy ihmisravinnoksi.

Ruokajäte/elintarvikejäte
Ruokajätteellä tarkoitetaan kaikkea
elintarvikejätettä joka ei päädy ihmisravinnoksi,
myös syömäkelvottomia ruoka-aineita kuten
luita, hedelmien kuoria, kahvinpuruja jne.

Elintarvikeketju/ ruokaketju
Ruoan koko elinkaari joka kattaa tuotannon,
jalostuksen, kuljetuksen, varastoinnin,
vähittäismyynnin, ravitsemuspalvelut sekä
kotitaloudet.

Palvelumuotoilu
Palvelujen innovointia, kehittämistä ja
suunnittelua muotoilun menetelmin.

Palvelupolku
Palvelupolku on kuvaus asiakkaan kokemuksista
aikajanalla palvelun eri vaiheissa.
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1.1 aiheen valinta

”

”Kaksi ihmistä, yksi tunti,
saaliiksi 50kg syömäkelpoista
ruokaa - ja siis vain valikoitua
herkkuruokaa, jäävuoren huippu
siitä mitä olisi ollut tarjolla. En
tiedä nauraako vai itkeä”
				
-Anonyymi*

*

*(Suullinen lähde 6.2012)
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Elintarvikehävikki on eettinen, ekologinen sekä
taloudellinen ongelma. Luonnonvaroja kuluu
hukkaan käyttökelpoisen ruoan päätyessä
ihmisten lautasten sijasta roskakoriin.
Länsimaiden ylitarjonta ja ruokavarojen
epätasainen jakautuminen aiheuttavat myös
inhimillistä kärsimystä. Osa maailman väestöstä
elää nälänhädässä toisen osan kärsiessä
liikalihavuudesta. Kasvava ihmismäärä ja
ehtyvät luonnonvarat nostavat koko ajan
valmistettavan ruoan arvoa myös rahallisesti.
Ruoan kallistuessa voittojen tavoittelun
perustaminen laajoille valikoimille ja
tyhjentymättömille varastoille ei tule olemaan
mahdollista enää tulevaisuudessa.

Henkilökohtaisen kiinnostukseni lisäksi halusin
tarttua aiheeseen, jossa ratkaisut eivät tulisi
olemaan helppoja, ilmiselviä tai välttämättä
edes mahdollisia. Muotoilussa kiinnostavimpia
ovat ”oikeat” ongelmat, joissa esteettiset
kysymykset ovat toissijaisia. Abstrakti muotoilu,
jonkun konkreettisen tuotteen poismuotoilu,
materiaalisen korvaaminen palvelulla on itselleni
kaikkein kiinnostavinta suunnittelutyötä.

Kiinnostus aihetta kohtaan on lähtöisin
henkilökohtaisista kokemuksista, ravintola- ja
kaupanaloilla työskentelystä. Vuosien mittaan
”kenttätyötä” ruokahävikin tutkimuksesta on
karttunut paljon keskustelemalla aiheesta
kaupan ja ravintola-alan työntekijöiden
kanssa, työskennellessä useissa ravintoloissa,
käymällä kauppojen roskapisteissä sekä tietysti
kuluttajana itsenään, sekä vertailemalla omaa
taloudenhoitoa useiden kanssaeläjien keittiöihin.
Oma ruoan arvostus on kasvanut sitä
mukaa kun käsitys ruoantuotannosta sekä
elintarvikehävikin suuruudesta on kasvanut.
Ennen projektin aloittamista olen käynyt
tutkimassa ruokakauppojen jätteitä. Uteliaisuus
ja löytämisen innostus ovat hyvin nopeasti
vaihtuneet surulliseen havahtumiseen hävikin
suuruudesta. Avuttomuudentunteesta vakavan
ongelman edessä on syntynyt halu tehdä jotain
konkreettista asian hyväksi.
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1.2 tavoitteet

Edellisessä kappaleessa esitellyistä
lähtökohdista syntyi ajatus
palvelumuotoilukonseptista elintarvikehävikin
vähentämiseksi. Tarkoituksena oli luoda
konsepti, joka olisi ei vain eettinen vaan myös
kaupallisesti kiinnostava. Projektin myötä
tarkentuvan kohderyhmän tulisi haluta sitoutua
palveluun omista intresseistään eikä pelkästään
yhteisen hyvän vuoksi. Näin varmistettaisiin
lopputuloksen todellinen toimivuus.
Projekti tulisi etenemään kolmivaiheisesti,
alkaen taustoituksesta, jossa paneuduttaisiin
aiheeseen, eli ruokahävikkiin. Taustatyö
esittelee elintarvikehukan ongelmakohtia ja
purkaa siihen johtavia syy-seuraus-suhteita.
Tämän jälkeen projekti määriteltäisiin
tarkemmin ja itse projektin kohde tarkentuisi.
Palvelumuotoilukonseptin kehittämisvaiheessa
tutkimustyön tuloksien pohjalta kehitetään
ratkaisuehdotelmia, joista syntyisi lopullinen
konsepti. Tämän jälkeen siirryttäisiin
konkretisoinnin vaiheeseen, missä valittua
tekniikkaa käyttäen esitettäisiin lopullinen
konsepti, sekä avattaisiin tutkimustyötä
visuaalisin keinoin.
Henkilökohtaisina tavoitteina oli kehittyä
muotoilijana, teknisesti sekä tiedollisesti.
Työtä rajatessa valintaan vaikuttivat omat
eettiset arvot, ekologisten ongelmien
tärkeäksi kokeminen. Projekti haastaisi oman
mukavuusalueen ulkopuolelle, mutta toisaalta
juuri omien intressien suuntaan ja kohti omia
muotoilullisia tavoitteita.
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Teknisesti halusin vahvistaa kolmea itselleni
hyvin etäistä aluetta: tiedon keruuta ja
käsittelyä, palvelumuotoilua ja visuaalista
tarinankerrontaa. Useimmiten muotoilijan
työssä tietopohjainen suunnittelu on melko
pintapuolista, vahvasti konkreettisten esineiden
muotoilua ja kuvallinen kerronta staattisen
sisällön (objektien)esittämistä.

Projektin suhteen odotukset hävikin
vähentämiseksi olivat varaukselliset.
Ensisijaisesti tarkoitus oli tutkia niitä syitä jotka
johtavat hävikkiin, ymmärtää ongelmaa, sekä
pohtia millaisin tavoin asiaa voitaisiin ratkaista
tai voidaanko ilman suuria kompromisseja asiaa
ratkaista lainkaan.
Kuitenkin ideaalisti syntyisi konsepti joka
lumipalloefektin tavoin toisi paitsi suoranaista
muutosta, sekä suurempaa tiedollista ja
arvollista muutosta ongelman näkyväksi ja
kiinnostavaksi tuomalla. Tärkeää oli pohtia
miten ruokahävikin vähentämisestä saadaan
todella haluttavaa eri tahojen omista
intresseistä eikä vain eettistä vastuuta jonka
toivoisi jokaiselta löytyvän. Tavoitteena
oli löytää monin tavoin kaikkia osapuolia
hyödyttäviä ideoita elintarvikehävikin
vähentämiseksi.

Taustatyön suurin haaste tulisi olemaan kerätyn
tiedon muuttaminen kompaktiin pakettiin,
tieteellisen tekstin kirjoittaminen.
Tavoitteena oli laajentaa tietoutta
palvelumuotoilusta sekä omaa osaamista sen
osalta. Opinnoissa palvelumuotoilu on ollut
hieman vähemmän käsitelty suunnittelun osaalue, joten projektiin tarvittavaa tietotaitoa
ei ollut valmiina riittävästi. Haasteena oli
ymmärtää palvelumuotoilua niin hyvin että
pystyisin rakentamaan paitsi konseptin, myös
alusta asti kehittämään itselleen sellaisen
tehtävänannon ja rajauksen joihin todella
pystyn myös realistisesti vastaamaan.

Taloudelliset tavoitteet olisivat nivoutuneet
ympäristötavoitteisiin, niiden suhde toisiinsa
ja painotus ei olisi ennalta määrätty vaan
muokkautuisi ideoiden mukaan. Tärkeintä olisi
kuitenkin nykyisen järjestelmän muuttaminen
selvästi ekologisempaan suuntaan.
Useimmiten ekotehokkuus, materiaalinen
hyötysuhteen maksimointi ja
energiankulutuksen minimointi, on myös
taloudellisesti hyödyllistä. Samaa tuotantoa
tehostavaa päätelmää voidaan perustella
useista lähtökohdista.

Esittelytavaksi oli aluksi valikoitunut video,
paitsi työn luonteen vuoksi myös välineen
henkilökohtaisen tuntemattomuuden vuoksi.
Uudenlaisen esitystekniikan oppiminen tulisi
olemaan osa projektia. Projektin edetessä
tärkeämmäksi kasvoi yleisesti kuvallisen
tarinankerronnan vahvistaminen, abstraktin
tuotteen konkretisoiminen.
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1.3 rajaus

Ongelmakohdat erittelemällä, niitä vertailemalla
ja arvioimalla, tuli valita selkästi tärkeimmät
ja toisaalta parhaiten muutettavissa olevat
kokonaisuudet. Näistä valituista asioista
rajautuisi itse suunniteltavan konseptin ydin.
Tarkoitus olisi löytää sopivalla rajauksella kohde
jolle pystyttäisiin rakentamaan monipuolisesti
hyödyttävä konsepti.
Tutkimusvaiheessa työ suuntautui kaupanalaan.
Sen haasteet vaikuttivat kiinnostavimmilla
ja mahdollisuudet työn kannalta sopivilta.
Opinnäytetyön myöhemmissä vaiheissa olen
perustellut tarkemmin tätä valintaa.
Työssäni kohteena on kaupanalaa edustava
anonyymi yritys, jonka nykyinen toimintamalli
on verrannollinen minkä tahansa suuren
nykyisen supermarketketju toimintaan
(esim. Kesko). Työ suunniteltaisiin käyttäen
pohjana geneeristä palvelumallia joka
vastaa suurinta osaa suomalaisten isojen
kauppaketjujen liikkeistä. Tällöin työ olisi
periaatteessa sovellettavissa mihin tahansa
yrityksen ja tutkimus sekä konseptit olisivat
yleismaailmallisempia ja säilyttäisivät jotain
arvoaan myös muuttuvissa tilanteissa,
esimerkiksi lakimuutoksien edessä.
Suuret kauppaketjut toimivat maasta
riippumatta useimmiten hyvin samanlaisten
toimintamallien pohjalta. Tässä tapauksessa
maaksi kuitenkin tarkennettiin Suomi, jotta
voitaisiin pysyä yhden elintarvikelainsäädännön
ja markkina-alueen sisällä. (Ei estä kuitenkaan
mahdollista muokattavuutta muihinkin maihin)
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1.4 tutkimusasetelma

Projektissa pohdittaisiin seuraavia asioita:
•
•
•
•
•
•
•

Työn rajauksessa tulisi huomioida onko kohde
passiivinen osa ketjua, jonka toimintaa ei
voida muuttaa, onko kohde toimija, jonka
rooli voitaisiin muutta vaikuttavammaksi vai
aktiivinen toiminnan ohjailija jonka toimintaa
tulisi selkeästi muuttaa toisenlaiseksi. Kun on
ymmärretty kohteen intressit, olisi pohdittava
miten luoda näitä tavoitteita palveleva ja
samalla itse projektin päätavoitteen eli
elintarvikehävikkiä vähentävä konsepti.

Hävikkiongelman synty
Millainen arvomaailma ohjailee toimintaa
Käyvätkö projektissa tavoitellut arvot kuten
eettisyys ja taloudellisuus toisiaan vastaan ja
millainen kompromissi on suotava.
Miten ongelmaa voitaisiin purkaa ratkaistaviin
osiin.
Voidaanko ongelman huomiota lisätä tai
siihen vaikuttavaa arvomaailmaa jotenkin
ohjailla.
Millaiset tulostavoitteet projektille valitaan
ja mikä tavoite arvotetaan tärkeimmäksi.
Eri tahojen intressejä muuttaa toimintaa.

Osa tutkimusta olisi perehtyä palvelumuotoilun
menetelmiin ja näitä kokeilemalla edistää
suunnittelutyötä. Projektissa käytettäisiin
välineinä mm. mindmapeja, palvelupolkuja ja
blue ocean -strategiaa.

Omien pohjatietojen, kokemusten ja käytyjen
keskustelujen pohjalta oli syntynyt tietty
mielikuva ongelmasta. Asian laajempi
tutkiminen tapahtui kirjallisiin lähteisiin
tutustumalla, dokumenttielokuvia aiheesta
katsomalla sekä kaikkein eniten internetistä
useista lähteistä tietoa hakemalla. Aiheesta
löytyi kattavasti tutkimusta, useita
lehtiartikkeleita sekä ongelmaa käsitteleviä
projekteja.
Valtava lähdemateriaali käsiteltäisiin
tiiviimmäksi kokonaisuudeksi, luoden mielessä
ymmärrettävä kokonaiskuva ongelmasta.
Mariaali tulisi tutkia harkiten niiden lähteiden
luotettavuutta, sekä pohdittava mahdollisten
ristiriitaisuuksien syitä. Useista lähteistä
rakennettaisiin kokonaiskuva joka taas
pilkottaisiin pienempiin osiin, tapahtumaketjuksi,
josta eroteltaisiin ongelmakohdat. Näitä ketjun
pisteitä vertailtaisiin sen mukaan kuinka suuri
vaikutus niillä on ruokahävikkiin suoraan sekä
välillisesti, muihin ketjun vaiheiin.
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2. Hävikki
2.1. Hävikki tilastollisesti
Ruokaa tuotetaan maailmassa yhteensä arviolta
4 miljardia tonnia vuodessa. Tästä noin 1,2-2
miljardia tonnia menee hukkaan hävikkinä
(Global food losses and food waste 2011,
s.4). Tarkkaa arviota elintarvikehävikistä on
kuitenkin vaikea tehdä, sillä eri tutkimuksissa
on käytetty hyvin erilaisia tutkimus- ja
tiedonkeruumenetelmiä, erikoisia otantoja,
mittayksiköinä on käytetty tutkimuksesta
riippuen painoa, rahallista arvoa, elintarvikkeiden
sisältämää energiamäärää ja vaihtelua on
myös siinä mikä lasketaan elintarvikehävikiksi
(toisissa tutkimuksissa esimerkiksi kuoret
ja luut on saatettu ottaa mukaan tuloksiin).
Luotettavimmatkin julkaisut arvioivat kaikkien
tutkimusten perusteella hävikin olevat mitä
tahansa 20-50% väliltä (Elintarvikeketjussa
syntyvä ruokahävikki 2010, s. 3 ja Fox 2013 s.2).
Ruoan tuottaminen kuluttaa maata, energiaa,
vettä, työvoimaa ja rahaa. Määrät ovat valtavia,
esimerkiksi noin 3,8 triljoonasta m3 maailman
makeasta vedestä 70% kuluu ruoan tuotantoon
ja käsittelyyn (Population: One Planet, Too
many People? 2010 ja Human Development
Report 2006, Fox 2013, s.9 mukaan). Ruoan
valmistus myös aiheuttaa kasvihuonekaasuja,
erilaisia päästöjä ja kaventaa luonnon
omaa biodiversiteettiä. Arviolta 50%
kasvattamiseen kelpaavasta maasta on
jo ruoankasvatuskäytössä (Lenton 2010,
s.146). Maatalouteen käytettävän pinta-alan
kasvattaminen on yhä vaikeampaa ja tuhoisaa
luonnon monimuotoisuudelle.
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Se mitä pistämme pöytäämme ja erityisesti
mitä ruokailun jälkeen pöytään jää on
suuri ympäristötekijä. Ruoan osuus on yli
kolmanneksen eurooppalaisten kotitalouksien
ympäristövaikutuksista. (Seppälä ym. 2009 s.69)
Karkeasti mitattuna Suomessa syntyy
samanverran päästöjä vuodessa 100
000 henkilöautosta kuin kotitalouksien
syömäkelpoisesta elintarvikehävikistä. Koko
ruokaketjussa hävikin ilmastovaikutukset
ovat arviolta kaksinkertaiset. (Katajajuuri
ym 2006-2009, Ruokahävikki suomalaisessa
ruokaketjussa, 2012 s. 41 mukaan.)
Juha-Matti Katajajuuri, Maa- ja
elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n
Foodspill I -hankkeen vastuullinen johtaja,
arvioi syömäkelpoisesta kulutettavasta ruoasta
Suomessa hävikin olevan arviolta 10-15%, joka
tutkimuksien perusteella on hieman pienempi
hävikki kuin kansainvälisesti. (MTT:n tiedote,
19.04.2012)
Suomessa ruokahävikkiä vuodessa syntyy
kotitalouksissa noin 120-160 miljoonaa
kiloa, eli 23kg henkeä kohden ja keskimäärin
tappiot tästä maksavat 220€ taloutta
kohti. Kaupanalalla hävikki on noin 65-75
miljoonaa kg eli 12-14kg henkeä kohden ja
ravitsemuspalveluissa 75-85 miljoonaa eli 1416kg henkeä kohden. Elintarviketeollisuuden
ruokahävikistä ei ole ennen tehty vastaavia
tutkimuksia, joten sen aineisto ei ole yhtä
kattavaa ja luotettavaa. Arvio on kuitenkin
75-140 miljoonan kilon välillä eli 14-26kg
henkeä kohden, mikä tarkoittaisi noin 3%
tuotantovolyymistä. Yhteensä Suomessa
syntyisi siis vuosittain jopa 335-460 miljoonaa
kg eli 62-86kg henkeä kohden ruokahävikkiä.
(Ruokahävikki suomalaisessa ruokaketjussa,
2012.)
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2.2. hävikkiketju
elintarvikelainsäädäntä, minkä vuoksi tähteitä ei
hyödynnetä terveysriskien perusteella on oma
syynsä hävikkiin.
Vähittäismyymälöissä elintarvikehävikkiä
syntyy tuotteiden tai pakkausten vaurioista,
poisheittohävikistä eli päiväykseltään
vanhentuneista tuotteista, toteumattomista
myyntiennusteista, laajojen hyllyvalikoimien
takia, halusta pitää hyllyt täysinä sekä pelosta
tuotteiden loppumisesta. Asiakkaat myös
valitsevat uusimpia tuotteita kaupoista, jolloin
enemmän tuotteita joutuu poisheittohävikkiin.
(Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki, 2010
s.10-52)

Hävikkiä syntyy korkean elintason maissa eniten
elintarvikeketjun loppupäässä, elintarvikkeiden
myynnissä ja kotitalouksissa. Matalan
elintason maissa hävikki tapahtuu enemmän
ketjun alkupäässä kuten satohävikkinä tai
varastoinnissa. (Global food loses and food
faste, 2011, S.10)
Alkutuotannossa ruokahävikkiä syntyy tuhoista
kasvatuksen ja viljelyn aikana. Näitä voivat
olla eläin- ja kasvitaudit, tuhohyönteiset tai
luonnonolosuhteet. Sadonkorjuuhävikkiä
syntyy ulkonäöltään viallisista tuotteista,
korjaamattomasta sadosta ja vioittuneista
tuotteista. Ihmisen ravinnoksi kelpaamattomat
sivuvirrat kuten rehujen valmistus, bioteollisuus
ja biojätteen käsittely voidaan myös laskea
hävikiksi. Pakkausten ja tuotteiden vauriot,
virheet ja huolimattomuus kuljetuksissa,
käsittelyssä ja hyllyjen täytössä tuottavat
elintarvikehävikkiä säilytyksen ja kuljetuksen
aikana. Valmistusprosessien aikana syntyy
raaka-ainehävikkiä, tuotteisiin tulee
laatuvirheitä, tuotannossa on ylijäämää ja
pakkaamisvaiheessa syntyy myös jonkin verran
hävikkiä.

Vähittäismyymälöissä elintarvikehävikki syntyy
suurelta osin kasviksista ja hedelmistä, toiseksi
suurimpana tulevat viljatuotteet kuten leivät ja
muut leivonnaiset, kolmanneksi suurin hävikin
aiheuttaja ovat maitotuotteet. (Palveluilla
parempaan materiaalitehokkuuteen, 2006)
Kuten ravitsemuspalveluissa, kotitalouksissa
syntyy varastointihävikkiä vanhentumisen,
pilaantumisen ja kuivumisen takia. Osa syy ovat
vääränkokoiset pakkaukset, heräteostokset
sekä vain yksinkertainen halu olla enää
syömättä tuotteita. Ruoan valmistuksessa
syntyy virheitä, ruokaa saattaa tippua lattialle,
tähteitä ei aina säilytetä eikä menekkiä aina
osata arvioida oikein. Myös kotitalouksissa
annoskoot saattavat olla liian suuria tai ruoka ei
vastaa odotuksia. (Elintarvikeketjussa syntyvä
ruokahävikki, 2010 s.10-52)

Ravitsemuspalveluissa syyt hävikin
syntyyn painottuvat hyvin eri tavoin
palvelutyypin mukaan. Varastointihävikkiä
syntyy vanhentuneista, pilaantuneista ja
kuivuneista tuotteista sekä tuotteista joita
ei haluta syödä. Ruoan valmistuksessa
valmistusvirheet, ruoan tippuminen lattialle,
menekin huonosta arvioinnista ja tähteitten
poisheitosta syntyy hävikkiä. Osansa
hävikistä aiheuttavat lautastähteet jotka
saattavat johtua liian suurista annoskoista tai
odotuksia vastaamattomasta ruoasta. Tiukka

Kotitalouksien eroista ja tutkimustapojen
vaihtelevuudesta kertoo se että toisten
tutkimusten mukaan kuluttajalle asti
päätyneistä elintarvikkeista kotitaloudet
heittäisivät jopa yli 30% hukkaan. (Lang ym,
2012, s.9)
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Vertailtaessa elintarvikehävikkiä
elintarvikeketjun eri vaiheissa tulee huomioida
ero hävikin suhteesta kokonaishävikkiin ja
hävikin osuudesta kohteen läpi kulkevista
elintarvikkeista. Ruokahävikki on määrällisesti
suurinta kotitalouksissa, joissa myös
nautitaan suurin osa ruoasta. Suomessa se on
kuitenkin vain 5% hankituista elintarvikkeista.
Ravitsemuspalveluissa syntyy vähemmän
hävikkiä, mutta niiden läpi myös virtaa
vähemmän elintarvikkeita ja itseasiassa
suhteessa niissä käytettyjen elintarvikkeiden
määrään hävikki on prosentuaalisesti
kaikkein suurin. Kaupoissa ruokahävikki on
prosentuaalisesti niin ravitsemusliikkeitä kuin
kotitalouksiakin pienempi, mutta valtavissa
tuotantomäärissä tämä tarkoittaa määrällisesti
huomattavan isoa hävikkiä. (MTT Raportti 41,
2012, s.33)

Mitä pidemmälle elintarvikeketjussa edetään
sitä suurempi hiilijalanjälki tuotteille on
kasvanut käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen
myötä. Kotitalouksissa, ravintoloissa ja
kaupoissa tapahtuva elintarvikehävikki onkin
ekologisesti vielä haitallisempaa.
Huomionarvoisia ovat myös näkymättömät
kustannukset. Tätä voidaan havainnollistaa
esimerkin avulla. McDonald’s myy hampurilaisen
1$:in hintaan. Kun lasketaan tuotteen
välilliset kustannukset: kasvihuonekaasujen
muodostuminen, veden ja maan kulutus,
elintasosairauksien kuten diabeteksen ja
sydänsairausten lisääntymisen takia johtuvat
terveydelliset kustannukset sekä valtion
maksamat tuet paitsi matalapalkkaiselle
työvoimalle myös maissin ja naudanlihan
tuotantoon, saadaan karkea arvio 200$:in
kustannuksista tälle tuotteelle. Nämä kulut
eivät katoa, niiden maksu on vain siirretty
näkymättömäksi. (Dunne, 1994, Patel, 2009 s.
43-45 mukaan.)

”

”This is not cheap food:
It’s cheat Food.”
- Raj Patel*

*

*(Raj Patel, The Value of Nothing, 2009)
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2.3. hävikin syyt

Vaikka ekologisuus onkin kasvava trendi, pitävät
kuluttajat silti muita arvoja paljon tärkeämpinä.
Elintarvikeostoksissa ympäristöystävällisyyttä
enemmän huomiota kiinnitettiin tuoreuteen,
makuun, edullisuuteen, selkeisiin
sisältömerkintöihin sekä tuotteiden sisältämiin
lisä- ja vierasaineisiin. (Anne Leppänen, 2012
s. 36). Juha-Matti Katajanjuuri kertoo Ylen
haastattelussa (20.9.2010) ruokahävikkiä
tulevan eniten juuri nuorten ikäluokkien
talouksista, mikä kertoo uusien sukupolvien
muuttuneesta suhteesta ruokaan.

Ruokahävikki ei synny vain toiminnallisista
ongelmista elintarvikeketjussa, kuten siitä että
logistisesti on vaikeaa jakaa elintarvikkeita
tehokkaasti ja tasa-arvoisesti kaikkien ihmisten
kesken. Siihen vaikuttaa ympäröivä kulttuuri,
yleiset asenteet ruokaan, sen kulutusta
ohjaileva lainsäädäntö ja ruokatrendit.
Suomessa elämme länsimaisen yltäkylläisyyden
keskellä, jossa ravintoa on tarjolla loputtomalta
tuntuva määrä ja valikoima kaikkien saatavilla.

Asiaa voidaan havainnoida Anne Leppäsen
(2012, s.26) tutkimuksen tuloksista. Sen mukaan
kotitalouksien elintarvikehävikin syyt olivat
homehtuminen 29%, päiväys vanhentunut
19%, jäi lautaselle 14% ja ruokaa valmistettiin
liikaa 13%, ei haluttu syödä enää 10%, ruoka
ei näyttänyt pilaantuneelta, mutta riskiä ei
uskallettu ottaa 9%, muut syyt 7%.

Globaalit markkinaverkostot aiheuttavat
epätasaista ruoan jakautumista. Ruokaa
tuodaan yli tarpeen varakkaisiin maihin ja
köyhissä maissa ruoan tuotantoa kilpailutetaan
entisestään isojen yritysten toimesta ja
kasvatukseen sopivaa maata käytetään
vientituotteiden kuten kaakaon, kahvin ja
tupakan kasvattamiseen. (Reducing poverty and
hunger: The critical role of financing for food,
agricultural and rural development, 2002)

Elintarvikemarkkinat ovat pitkään myös
pyrkineet pitämään yllä tätä kuluttajien
etäisyyttä ruoan tuotantoon. Luonnollisesti
vaikkapa maitoa ei myydä kuvaamalla
karua tehdasmaista tuotantohallia vaan
mieluummin satukirjamaisilla kuvituksilla
joissa vihreillä laitumilla kirmaavilla lehmillä
on lempinimet ja lokoisat oltavat. Nykyisin
tietoa on kuitenkin tarjolla rajattomasti ja
naivistisiin mielikuviin tuudittautunut ja ruoan
tuotannosta etääntynyt kuluttaja saattaa
järkyttyä havahtuessaan elintarviketeollisuuden
todellisuuteen ja menettää luottamuksensa
elintarviketeollisuuteen. Tässä onkin kasvava
haaste elintarviketuottajille. Henkilökohtaisesti
uskonkin ruoan markkinoinnissa olevan yhä
tärkeämpää läpinäkyvyyden ja rehellisyyden.

Ihmiset ovat teollistumisen myötä yhä enemmän
erikoistuneet töissään. Ruoan tuotanto, jalostus,
jakelu ja säilyttäminen ovat pitkälle pienten
erityisryhmien tehtäviä, josta valtaväestö on
eriytynyt. Yhä harvempaan talouteen kuuluu
minkäänlainen oma ruoan hankinta viljelyn,
metsästyksen tai keräilyn kautta tai välttämättä
edes ruoanlaitto. Moderni ihminen on pelkästään
ruoan kuluttaja. Kaukainen suhde ruokaan
vähentää ruoan arvostusta ja näkyy myös
heikkona kykynä sekä haluttomuutena hallita
ruokataloutta tehokkaasti.
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Kaupat aiheuttavat länsimaissa
elintarvikehävikkiä jo alkutuotannossa.
Tutkimuksen mukaan 46% perunoista menee
hävikkiin Iso-Britanniassa. Tästä 6% jäi peltoon,
12% hylättiin alun karsinnassa, 5% hukkui
kaupassa ja 1% varastojen tarkastuksen aikana.
Suurin hävikki syntyi pesun jälkeen tehdystä
karsinnasta, 22%. Lähes neljäsosa perunoista
oli vääränkokoisia, mallisia tai muuten ei niin
myyviä ja menivät täten hukkaan. (War on
Waste, Solanum in collaboration with Waitrose.)

Elintarvikehävikkiin vaikuttaa myös tuotteiden
ylituotanto. Tuoreita leipiä ja vasta paistettuja
munkkeja täytyy löytyä hyllyiltä vielä
sulkemisaikaankin, sillä päivän viimeisellekin
asiakkaalle halutaan tarjota sama valikoima kuin
aamun ensimmäisille. Hedelmiä maahantuodaan
yli tarpeen ja osa päätyy tukkukauppiaiden
roskakoreihin pitkien kuljetusmatkojen jälkeen
ennenkuin ovat edes päässeet kuluttajien
tarjolle. (Schnittstelle Thurn ”GbR”, Arvokas ja
herkullinen jäte, 2010, 54 min)

Samantyyppistä toimintaa nähdään
muuallakin. Saksassa suuri määrä perunoita
jätetään jo poiminnan aikana tehdyssä
alkukarsinnassa peltoon. (Arvokas ja
herkullinen jäte) Turha siistiminen, tiukka
laadunvalvonta ja esteettisten seikkojen
takia tuotteiden hylkääminen eivät ole ainoita
elintarvikemarkkinoiden aiheuttamia hävikin
syitä länsimaissa. Iso-Britannian ja USA:n
kaltaisissa maissa suurten kauppaketjujen
ostosopimukset ovat sellaisia, että ne ruokkivat
hävikkiä pelloilla. Tuotteiden saatavuus
taataan isoissa sopimuksissa tiedostetulla
ylituotannolla. Esimerkiksi Iso-Britanniassa
30%:a vihannessadosta ei edes kerätä. (WRAP,
2012)

Kotitalouksissa tapahtuvaan hävikkiin on
useita syitä, mutta yksi suuri edesajattaja
on löytyy kaupoista. Samalla tavoin kuin
sisäänostettaessa tehdään tietoista ylitarjontaa,
myös kotitalouksiin myydään tuotteita liian
suurissa pakkauksissa ja tarjouksien voimin,
pyritään saamaan kuluttaja ostamaan yli
tarpeensa. Tämä selittää osittain sitä miksi
yhden hengen talouksissa ruokahävikki on
usean hengen talouksiin verrattuna suhteessa
suurempi (MTT Raportti 41, 2012, s.28)
Myös ”parasta ennen”-merkinnät lisäävät
hävikkiä. Niiden tarkoitus on suojella valmistajia
ja myyjiä, merkitsemällä päivä jonka jälkeen
ostajalle ei enää voida taata niitä samoja
ominaisuuksia jotka tuotteelle on aiemmin
luvattu. Tämä tarkoittaa siis vaikkapa sitä, että
leipä ei ole enää yhtä pehmeää, kermaviilissä
pintaan on noussut nestettä tai mausteet
ovat menettäneet voimakkaimpia aromejaan.
Nämä merkinnät eivät kuitenkaan tarkoita, että
tuotteet olisivat vielä pilaantuneet, vaikka ne
usein näin tulkitaankin. (Arvokas ja herkullinen
jäte) Esimerkiksi MTT tutkimuksen mukaan
maitotuotteilla poisheiton syy oli vain 15%
suoraan pilaantumisen tai homehtumisen takia
verrattuna siihen että syy oli jopa 59% parasta
ennen tai viimeinen käyttöpäivä mennyt. (MTT
Raportti 41, 2012, s.27)
Kaupanalan suhde kuluttajiin ja aiempiin
tuotannon vaiheisiin on mielestäni oleellista
ruokahävikin ongelmien ymmärtämisen
kannalta.
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2.4. hävikin
seuraukset

FAOn (The Food and Agriculture Organization
of the United Nations) tilastojen mukaan
viljeltävän maan pinta-ala on vähentynyt
vuodesta 1961 vuoteen 2005 noin kolmasosan.
Kasvavan ihmispopulaation vaatima ruoka,
ruoan epätasainen jakautuminen ja ruoan
lähteitä tuhoava tuotanto kuten riistokalastus
ja epäedullinen, eroosiota aiheuttava viljely
kasvattavat koko ajan määrän tarvetta
pienenevän hedelmällisen maapinta-alan
tuotantoon nähden. Jo nyt ympäristö toimii
äärirajoillaan ihmiskunnan kuluttaessa loppuun
tarvittavia luonnonvaroja. Elintarvikkeiden
ihmispopulaation mukana kasvavaa tarvetta
voitaisiin kompensoida elintarviketuotannon
tehostamisella. Ruokahävikin poistaminen voisi
lisätä ruoan määrää 60-100%. (Fox 2013, s.7)
Tulevaisuudessa taistelu kasvutilasta
ruoanviljelyn, ekosysteemien säilytyksen
ja energian tuotannon välillä lisääntyy.
Öljyntuotannon vähentyessä bioenergia
erityisesti tulee vaatimaan yhä enemmän
pinta-alaa. Sen tuotannon on arvioitu kasvavan
vuoteen 2030 mennessä 30%:iin energian
tuotannosta nykyisestä 10%:ista. (World Energy
Outlook 2011, Fox 2013 s.10 mukaan) Lisäksi
tulevaisuuteen vaikuttaa ruoantuotannon
painotukset kasvi- ja lihatuotteiden suhteen.
Lihankulutus kasvaa keskimäärin talouden
nousun myötä. Tästä esimerkkinä taloudellisesti
pitkään kasvussa ollut Kiina jossa vuodesta 1981
vuoteen 2004 viljojen kulutus laski henkilöä
kohden 145kg:sta 78kg:aan, kun lihan kulutus
samalla kasvoi 20kg:sta 29kg:aan. (China
Statistical Yearbook, Dong ym, s.3 mukaan)
Lihatuotannolla on suurempi hiilijalanjälki ja on
tehottomampaa ravinnon tuotantoa. Hehtaari
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maata pystyy ravitsemaan riisillä tai perunalla
19-22 ihmistä vuodessa, kun taas lammasta tai
nautaa se pystyisi tuottamaan yhden tai kahden
ihmisen tarpeisiin.

Talouskeskeisessä yhteiskunnassa rahallista
arvoa käytetään usein keskeisimpänä asioiden
arvon mittausvälineenä, asioiden rahallinen arvo
vaikuttaa asioiden arvostukseen ja toisaalta
myös asioiden arvostus niiden rahalliseen
arvoon. Ruoan hinnan ollessa nykyään aiempaa
alhaisempi muihin kulutusmenoihin verrattuna,
sitä pidetään monesti poisheitettävänä ja
markkinointisuunnitelmissa sen riittävyyttä ei
usein pohdita. Esimerkkinä viljat, joiden hinnat
pysyivät lähes muuttumattomina monia vuosia
ja ottaen huomioon inflaation laskivat. Vuosien
2008-2010 välisenä aikana viljojen tuotanto
vihdoin kohtasi viljojen menekin. Vallitsevan
markkinatilanteen ja tulevaisuuden arvioiden
mukaan viljojen hinnat tulevat nousemaan ja
näin hävikin minimoiminen tuleekin olemaan
koko ajan taloudellisesti ja poliittisesti
kannattavampaa ja tärkeämpää. (Commodity
Price Report, Fox s. 26 mukaan)

Tällä hetkellä 78% maatalouden käyttämästä
pinta-alasta kuluu lihan tuottamiseen.
Tulevaisuuden talouskasvun voisi olettaa
lisäävän lihansyöntiä ja sitä kautta kilpailua
ruoan tuotantoon vaadittavasta kasvupintaalasta. Lihatuotannon osuudella tulee olemaan
yhä kasvava vaikutus ruoan tuottamiseen
vaadittavalla pinta-alalla, 2050 vuoden
ideaaliskenaariossa lähes täysin kasviperäisellä
ruoantuotannolla voitaisiin ravita kasvanut
populaatio nykyistäkin pienemmällä kasvupintaala, kun taas huonoimmassa tapauksessa
lihavoittoisella ruokavaliolla tarvittaisiin yli
tuplasti maa-alaa nykyiseen verrattuna, jopa
88% kaikesta elävästä kasvutilasta. (Powell ym,
2012)
Toisaalta vastavoimana saattaa toimia
ekologisuus ja terveellisyys, jotka ovat olleet jo
pitkään kasvavia megatrendejä jotka näkyvät
myös ruokatottumuksissa. Kuluttamisen on
huomattu toimivan suorana vaikuttamiskeinona
ja tätä tilaisuutta käytetään hyväksi aatteiden
toteuttamisena jokapäiväisessä elämässä.
Tästä esimerkkinä on kasvissyönnin
lisääntyminen, josta varsinkin äärimuodossa
vegaanisuudessa näkyy selvä kuluttajan
arvomaailman ilmaiseminen ruokatottumusten
kautta. (National Harris Poll, 1997-2012 ja Liisa
Lähteenmäki 2003)
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3. kaupanala työn kohteena

Alkuasetelma oli että tehtävän rajaus tapahtuisi
vasta projektin myöhemmässä vaiheessa.
Ennen tätä oli haettava tietoa aiheesta sekä
palvelumuotoilusta, ymmärrettävä ongelmaa
ja ratkaisukeinoja. Tämän kokonaiskuvan
pohjalta tuli pohtia niitä tahoja joille projekti
olisi järkevintä suunnata sekä näiden kohteiden
erityistarpeita.

elintarvikehukan vähentämiseen olisi paljon
monimutkaisempaa. Myös kotitaloudet palvelun
tilaajina ja maksajina ovat vaikeampi ryhmä
tuottaa palvelu suoraan.
Kotitalouksien hävikkiin onkin ehkä helpointa
vaikuttaa epäsuorasti ympäröiviä rakenteita
muuttamalla. Ympäristön muuttaminen
erilaisia arvoja korostamalla ja tiedon
lisääminen ovat asioita jotka tapahtuvat,
eivät niinkään pakottamalla suoraan vaan
muun toiminnan kautta. Kotitalouksien
yleisimpiä hävikin syitä ovat varastointihävikki
(vanhentuminen, pilaantuminen, kuivuminen,
ei haluta syödä samaa tuotetta enää), hävikki
ruoan valmistuksessa (valmistusvirheet,
ruoka tippuu lattialle, ei osattu arvioida
menekkiä oikein, ei säilytetä tähteitä) sekä
lautastähteet (liian suuret annoskoot, ruoka ei
vastaa odotuksia). Näistä nähdään että syyt
ovat useimmiten asenteellisia tai johtuvat
taloudenhoidon taitamattomasta suunnittelusta
ja toteutuksesta. Ulkopuoliset syyt johtuvat
usein vähittäiskauppojen markkinointitavoista,
siitä että koetetaan myydä asiakkaalle todellisia
tarpeita enemmän ruokaa (vääränkokoiset
pakkaukset, heräteostokset).

Rajaukseen vaikutti paitsi vaikutuksen suuruus
ruokahävikkiin, myös se millaiset intressit
kohteella oli sijoittaa tämän tyyppiseen
projektiin, millaiset vaikutukset kohteella oli
ruokahävikin aiheuttamiseen epäsuorasti, kuinka
homogeeninen kohde oli joka vaikuttaisi siihen
kuinka laajalle konsepti olisi monistettavissa,
sekä kohteiden ongelmien luonne.
Tutkimuksesta esille nousivat kotitaloudet,
kaupanala ja ravitsemuspalvelut, jotka ovat
Suomessa suurimmat elintarvikehävikin
aiheuttajat. Kuten useimmiten korkeatuloisissa
maissa, hävikki tapahtuu juuri ketjun
loppupäässä. Näissä ketjun vaiheissa tuotteet
ovat myös keränneet suurimman hiilijalanjäljen
käsittelyn, pakkausten, kuljetuksen ja
varastoinnin kautta. Näistä ketjun osista on
myös saatavilla eniten tietoa, henkilökohtaista
kosketuspintaa sekä monipuolisimmat
palvelumahdollisuudet

 arva kuluttaja kasvattaa omaa ruokaansa tai
H
tietää millaisen polun einesruokien raaka-aineet
kulkevat. Lainsäädännöillä olemme lisänneet
elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä ja yleisesti
kasvanut kiinnostus ruoan alkuperää kohtaan on
tehnyt kuluttajista tiedostavampia, mutta silti
paljon ostotapahtumista tehdään markkinoinnin
kautta syntyneiden mielikuvien perusteella.

Kotitalouksiin suoraan vaikuttaminen on
hankalinta ongelmien erojen vuoksi, jokainen
kotitalous on oma uniikki yksikkönsä.
Ruokahävikin määrä ja syyt sen syntyyn
vaihtelevat. Kotitalouksien palkitseminen
tai jonkinlaisen lisäarvon löytäminen
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3.1. suunnitteluongelman tarkentuminen
Vähittäiskauppojen ruokahävikki johtuu pieneltä
osin tuotteiden tai pakkasten vaurioista, mutta
enimmäkseen poistohävikistä eli päiväykseltään
vanhentuneista tuotteita. Poistohävikkiin
johtavat toteutumattomat myyntiennusteet,
laajat valikoimat, halu pitää hyllyt täysinä,
pelko tuotteiden loppumisesta sekä asiakkaiden
uusimpien tuotteiden suosiminen.

myös vaikuttaa yleiseen käsitykseen ruoasta,
luo mielikuvia ja vahvistaa ruokaan liitettäviä
arvoja. Vähittäiskauppojen elintarvikehävikkiin
vaikuttavat syyt ovat myös rakenteeltaan
sellaisia ettei niiden muuttamiselle ole
esimerkiksi lainsäädännöllistä ongelmaa.
Kaupanalalta löytyy myös halua, resursseja
ja todellista tarvetta ongelman ratkaisuun, ei
pelkästään moraalisesta velvoitteesta mutta
myös taloudellisista syistä. Elintarvikkeiden
nousevat hinnat, supistuva tarjonta,
tiedostavampi asiakaskunta ja elintarvikehävikin
aiheuttamat taloudelliset tappiot tekevät
elintarvikehävikistä ratkaisua kipeästi kaipaavan
ongelman.

Ravitsemuspalvelut rajautuivat pois
kohderyhmänä niiden hyvin vaihtelevien
ongelmien takia. Jokaisella ravintolalla on
hieman erityyppiset ruokahävikin ongelmat
sekä hävikkimäärät. Ravintoloissa hävikkiin
vaikuttavat paljon myös vaikeammin
muutettavat jäykät rakenteet kuten tiukka
elintarvikelainsäädäntö. Suurissa linjauksissa
terveys ja kuluttajien turvallisuus ovat
luonnollisesti tärkeimmät prioriteetit. Niiden
takaamiseksi usein kuitenkin luodaan turhan
jäykkiä säännöstöjä jossa ”maalaisjärjellä”
tehdyille poikkeuksille ei riitä tilaa.

Kohteeksi valittiin siis vähittäiskaupat.
Esimerkkinä tulisi olla mikä tahansa suuri
kauppaketju (esim. Prisma, Citymarket,
Valintatalo) kuitenkin pitäytyen yleistävällä
tasolla siinä määrin ettei projektia räätälöidä
vain tiettyyn ketjuun toimivaksi vaan
mihin tahansa kauppaan sovellettavaksi
toimintamalliksi.

Muut syyt ravitsemuspalveluiden
elintarvikehävikkiin ovat varastointihävikki
(vanhentuminen, pilaantuminen, kuivuminen),
hävikki ruoan valmistuksessa (valmistusvirheet,
ruoka tippuu lattialle, ei osattu arvioida
menekkiä oikein, ei säilytetä tähteitä) sekä
lautastähteet (liian suuret annoskoot, ruoka ei
vastaa odotuksia).

Projektin tavoitteena olisi luoda palvelumalli,
jolla voitaisiin uudistaa myyntiä siten että se
vähentäisi elintarvikehävikkiä taloudellisesti
kannattavalla tavalla. Konseptin tuli parhaassa
tapauksessa ei vain vähentää suoraa
elintarvikehävikkiä, mutta myös oheistaa
kotitalouden hoidossa sekä muuttaa ilmapiiriä
tiedostavampaan ja ruokaa arvostavampaan
suuntaan. Haluttavalla tavalla kuluttajien ohjailu
tiivistäisi kaupan ja asiakkaan suhdetta toimien
kannattavasti molempia osapuolia kohtaan.

Ongelmaa tarkasteltaessa ja purettaessa osiin,
kaupanala nousi mielenkiintoisimmaksi sekä
käytännössä järkevimmäksi projektin kohteeksi.
Kaupanala on paitsi monella tavalla suorasti ja
epäsuorasti tuottamassa elintarvikehävikkiä, se
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3.2 palvelun kehitystarve

Juha Tuulaniemi pohtii Palvelumuotoilu
(2011) kirjassaan markkinoiden tulevaisuutta.
Maailma on muuttumassa tuotekeskeisestä
palvelukeskeiseksi, osittain ekologisen paineen
alla ja toisaalta kulttuurin kehityksen myötä.
Teolliset valmistusmenetelmät hallitaan
kaikkialla, tavaroita on helppo tuottaa.
Kilpailuetua saadaan tarjoamalla lisäarvoa
tuottavia palveluita. Yritysten kilpailukyvyn
säilyttäminen vaatii tähän muutokseen
mukautumista.

25% suomalaisista vastasi ostavansa
elintarvikkeita sillä perusteella, että niiden
tuottaminen ei rasita ympäristöä ja 12%
vastasi ettei ole kuluttajan tehtävä miettiä,
miten hänen ruokaostostensa tuotanto
vaikuttaa ympäristöön. (Anne Leppänen,
2012 s. 16) Yksi neljäsosa kuluttajista
pyrkii siis valikoimaan elintarvikkeensa
ympäristöystävällisin perustein, ja vain
yksi kymmenestä olettaa ruokaostostensa
tuotannon ympäristöystävällisyyden olevan
muiden tahojen vastuulla. Kuluttajat ovat
siis melko itsenäisiä toimijoita arkisissa
ympäristötoimissaan. Tässä kaupoilla kuitenkin
olisi tilaisuus tuoda helposti ja monipuolisemmin
esille ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja
kuluttajille. Markkinoinnissa käytetään jo
nyt mm. ympäristömerkintöjä kuluttajaan
vaikuttamisen keinona.

Myös mainonnan keinot ovat muuttuneet.
Median hajaantuminen ja sosialisoituminen
ovat muuttaneet perinteisen yksisuuntaisen
markkinoinnin brändin ja kuluttajien välillä
olevaksi vuoropuheluksi. Kuluttajiin vaikuttaa
suoramarkkinointia enemmän yhteisöissä jaetut
kokemukset brändistä. Hyvä palvelu onkin
parasta markkinointia.
Esimerkkinä voidaan käyttää vaikkapa Foster’sin
Priority kerhoa. Kerhon jäsenyys on asiakkaalle
ilmaista ja liittyminen nopeaa. Jäsenet saavat
tietoa, alennuksia sekä mahdollisuuden ostaa
lippuja vuorokautta muita ennen konsertteihin
joissa Foster’s on yhteistyökumppanina.
Tarjoamalla markkinointiviestinnän ohella
todellista hyötyä Foster’s tiivistää suhdettaan
potentiaaliseen asiakaskuntaan. (Tuulaniemi,
2011, s.27)
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3.3.
Olemassaolevien
vähennyskeinojen
arviointi

MTT:n haastattelujen mukaan ihmiset
uskovat hyväksi keinoksi elintarvikehävikin
vähentämiseksi kuluttajien asenteisiin
vaikuttamisen, jotta tietoisuus ongelman
vakavuudesta kasvaisi. Kuluttajat haluaisivat
suosia asian huomioivaa kauppaketjua.
Haastatteluissa ehdotettiin myös tietoisuuden
lisäämistä mm. koulujen kotitaloustuntien
opetukseen lisäämällä opastusta hävikin
vähentämisestä. Kuluttajien asenteisiin
toivottiin muutosta, jotta odotuksia liiallisen
suurista valikoimista ja kaikkina aikoina täynnä
olevista hyllyistä voitaisiin laskea. (MTT Raportti
41, 2012, s.37-41)

Foodspill -hankkeessa etsittiin keinoja
ruokahävikin vähentämiseksi kaupoissa.
Ehdotukset olivat myydä päiväystä lähenevät
tuotteet alennuksilla, tilausjärjestelmän
sovittaminen myyntiin, kuluttajien toiveiden
ennakointi, ruokatavaroiden oikeanlainen
käsittely, oikeankokoiset ja tuotteita suojaavat
pakkaukset ja henkilökunnan kouluttaminen
hävikin vähentämiseksi. Ehdotettiin myös
viranomaistoimien muuttamista, kuten joidenkin
parasta ennen päiväysten pidentämistä sekä
lisäämällä hävikin siirtymistä jätteen sijasta
hyväntekeväisyyteen. (MTT Raportti 41, 2012,
s.37-40)

Tässä opinnäytetyössä on pohdittu samoja
kehitystarpeita kuin Foodspill -hankkeeseen
haastatellut mainitsevat. Nämä eivät kuitenkaan
vielä suoraan ratkaise ongelmaa. Koulutukseen
voi toivoa muutosta, mutta käytännön toteutus
vie opetussuunnitelmineen, budjetteineen
ja hallituksen hyväksyntineen aikaa, saati
sitten että koulutuksen tulokset alkavat
tuottamaan hedelmää. Tämä ei tarkoita etteikö
koulutukseen tulisi panostaa myös hävikin
vähentämiseksi, mutta yksinään se on liian hidas
tapa tuottaa tarvittavaa muutosta.

Näitä toimia tehdäänkin jo johonkin asteeseen
hävikin vähentämiseksi. Useimmissa
kauppaketjuissa pyritään käsittelemään
tuotteita oikein, pitämään hankinnat
lähellä myyntiä, hallinnoimaan varastoja
mahdollisimman tehokkaasti ja käytetään
alennuksia tuotteissa, joiden parasta ennen
päivä on lähellä. Nämä toimet eivät ole
kuitenkaan riittäneet ainakaan nykyisellään
hävikin poistamiseksi.

Tietoisuuden lisääminen ja kuluttajien
asenteiden muuttaminen ovat ehdottoman
oleellisia kehitystarpeita elintarvikehävikin
ratkaisemiseksi. Ne ovat suuria muutoksia,
joita ei ole helppo saada aikaan. Niitä
kohti voidaan kuitenkin pyrkiä useilla eri
tavoilla. Haastatteluissa ei ole pohdittu
näiden ideoiden käytännön toteutusta,
mutta ratkaisu koostuu varmastikin useista
erilaisista toimista. Opinnäytetyössäni pyrin
parhaani mukaan tutkimaan omalta osaltani
kaupanalan mahdollisuuksia näiden tavoitteiden
saavuttamisessa.

Uusia mahdollisuuksia hävikin vähentämiseen
tuo voimaantullut lakiuudistus, Eviran uusi
ohjeistus, joka helpottaa ylijäämäruuan
luovuttamista ruoka-apuun (Yle, 2013).
Kuinka paljon näitä mahdollisuuksia aletaan
hyödyntämään vain niiden olemassaolon vuoksi
ja kuinka paljon tarvitaan vielä lisää työtä, jotta
kaupanalan yritykset lähtevät mukaan tällaiseen
hyväntekeväisyyteen, jää nähtäväksi.
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Food Cycle, on Iso-Britanniassa toimiva
hyväntekeväisyysjärjestö, joka hankkii
kaupoilta elintarvikehävikiksi menevää ruokaa
ja tarjoilee sitä ruoka-apua tarvitseville
useissa eri toimipisteissä. Järjestö on kasvanut
muutamassa vuodessa moninkertaiseksi ja
toteuttaa tavoitteitaan hävikin vähentämiseksi
ja ruoka-avun jakamisesta tarvitseville. (food
cycle)

tekevät arvioidessaan ruoan valmistusmääriä
isommille ryhmille.
Ohjelma on toki hyvin yksinkertainen, joten siitä
ei löydy kaikkia ruoka-aineita, eikä määrissä
ole huomioita tarjolla olevia pakkauskokoja.
Sivustolta löytyy valikoima erilaisia reseptejä,
jotka on helposti löydettävissä niin ainesosien
kuin ruokavalioiden tai ateriatyyppien mukaan.
Omia reseptejä ei kuitenkaan pysty lisäämään
ohjelmaan. Hyvä idea myös unohtuu helposti
sen erillisyyden vuoksi, tietoa omista ostoksista
tai kulutuksesta ei voi tallentaa tai mitenkään
automatisoida. Muutaman kokeilukerran
jälkeen voisi käyttäjien kuvitellakyllästyvän
näppäilemään netissä ylös kaikki
ruokataloutensa tapahtumat.

Tämän tyyppisiä järjestöjä on muuallakin
ja ehkä näemme pian myös Suomessa
samanlaista toimintaa. Hyväntekeväisyys
on kuitenkin yksiulotteinen ratkaisu hävikin
vähentämiseksi, eikä yksinään riitä ongelman
ratkaisemiseksi. On myös yrityksiä, jotka eivät
halua osallistua tälläiseen timintaan elleivät
he koe saavansa hyötyä. Dive dokumentissa
nähdään miten myyntinsä vähennyksen pelossa,
laiskuudessaan tai muussa haluttomuudessaan
hyväntekeväisyyyttä kohtaan kaupat
kieltäytyvät antamasta pois hävikkiään, vaikka
ulkopuoliset tahot tarjoutuisivat tekemään
kaiken työn.

Love food, hate wasten tapaisia tietoa jakavia
projekteja löytyy useita mm. Taste waste.
Valistus on hyvä muutoksen väline, mutta se
tarvitsee myös sopivan areenan. Yksinään
tällaiset projektit tavoittavat enimmäkseen
niitä joilla on jo valmiiksi jonkinlainen kiinnostus
aihetta kohtaan. Kaikki instituutiot kuten koulut,
työpaikat, kirkot tai kaupat jotka tarjoavat
jotakin hyvin tarpeellista sekä viihteelliset
paikat kuten ravintolat, konsertit, teatterit, ovat
hyviä areenoita vaikuttaa ihmiseen päätoiminnon
ohessa.

Love food, hate waste on ruokahävikkiin
keskittynyt Wrap organisaation valistava
projekti. Sen vaikutusalueena on lähinnä IsoBritannia ja Irlanti, jossa järjestetään mm.
infotilaisuuksia aiheesta ja ruokakursseja jotka
keskittyvät hävikittömään ruoan laittoon ja
kotitalouden hallintaan. Projektin sivuilla on
paljon informaatiota ja käytännön vinkkejä
hävikin vähentämiseksi kodeissa, sekä ohjelma
ruokahankintojen suunnitteluun. (Love food,
hate waste)

Hyvikki oli erittäin kiinnostavan oloinen projekti
Domos Helsingin järjestämässä Peloton
innovation campilla. Työryhmä keskittyi vähän
netissä saatavilla olevan tiedon perusteella
lähinnä hävikin uudelleen brändäämiseen. Jotkut
kauppaketjut eivät kuulopuheiden mukaan
käytä alennustarroja vanhenevissa tuotteissa
juuri niiden heikon imagon takia. Alennustarra
mielletään rahvaaksi, vanhempia tuotteita ei
pidetä houkuttelevina.

Sivun parasta antia on sen ruokatalouden
suunnitteluohjelma, joka helpottaa
kauppalistojen tekemistä ja ruokalistojen
suunnittelua pidemmälle ajalle kerrallaan.
Sivustolla pystyt arvioimaan talouden koon
mukaan kuinka paljon tutuimpia ruoka-aineksia
tarvitset aterian valmistamiseen tai voit
mitoittaa sivuilta löytyviä reseptejä suoraan
syöjien määrän mukaan. Ohjelmaan pohjana
on hyvin samanlaista suunnittelua, jota kokit

Elintarvikehävikin vähentämiseksi löytyy
kiinnostusta ja hyviä ideoita. Suurin ongelma
lieneekin niiden käytännön toteutus, yhteen
kokoaminen ja laajemmassa mittakaavassa
tuottaminen.
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4. Suunnitteluprosessi
- Palvelumuotoilun keinot ideoinnin
välineinä

”

Palvelut ovat luonteeltaan hyvin erilaisia,
samoin palvelumuotoiluprosessit. Työ on
lähtökohtaisesti uuden luomista, ainutlaatuista
ja kokemuksellista, eikä palvelumuotoilu
siksi istukaan tiukkaan määritelmään
tai suunnitteluun ole yhtä oikeaa mallia.
(Tuulaniemi, 2011)

”Palvelumuotoilun vahvuus
on se, ettei sitä ole tarkkaan
määritelty, eikä se siten ole
rajattu osaamisalue vaan
pikemminkin yleinen ajatustapa,
prosessi ja työkaluvalikoima,
joka pohjautuu useisiin
osaamisalueisiin muotoilusta
insinööritieteisiin ja
johtamisesta yhteiskunnallisiin
tieteisiin. Kaikki osaamisalueet
voivat käyttää tätä jaettua
ajatusmallia yhteisenä kielenä
kehittäessään menestyviä
palveluja.”
- Marc Stickdorn*

Palvelumuotoiluprosessin hahmottamista
ja työskentelyä helpottaa kuitenkin selkeän
suunnitelman luominen soveltamalla
olemassaolevia malleja. Prosessin eri
vaiheiden helpottamiseksi on käytettävissä
useita työkaluja. Ne voivat olla esimerkiksi
tutkimusvälineenä toimivia haastatteluja,
ideoinnissa avustavia design-pelejä ja
konsepteja havainnollistavia prototyyppejä.
Oma muotoiluprosessini tapahtui osittain
hyppien ja jokseenkin epäloogisesti.
Selkeyttääkseni sitä esittelen sen kuitenkin
käyttäen apuna yleistä palvelumuotoiluprosessin
toimintarunkoa:
1.
2.
3.
4.
5.

*

*(Palvelumuotoilun työkalupakki)
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Määrittely
Tutkimus
Suunnittelu
Tuotanto
Arviointi

4.1. Määrittely

Tämän kyseisen projektin suurin ero
useimpiin palvelumuotoiluprosesseihin on
perusrakenteessa. ”Normaali” tilanteessa
työssä olisi alusta asti suunnittelun tilannut
organisaatio, jonka lähtökohdista ja
kehitystarpeista suunnittelu aloitettaisiin.
Briefi rakennettaisiin organisaation missiota eli
olemassaolon syytä eteenpäin vieväksi.
Tässä tapauksessa ei kuitenkaan ole
lähtökohtana mikään organisaatio vaan
suunnittelutarve lähtee ongelmasta,
elintarvikehävikistä, joka on siis tietyllä
tapaa työn ”tilaaja”. Esitutkinta lähteekin
kyseisen ongelman ymmärtämisestä. Vasta
myöhemmässä vaiheessa projektia valittiin työn
kohde, eli kaupanala.
Ensisijainen muotoilutavoite oli siis
elintarvikehävikin vähentäminen. Työn kohteen
valinnan jälkeen tavoite oltaisiin voitu muuttaa
enemmän organisaatiolähtöisen tehtävänannon
muotoon: elintarvikehävikin hyödyntäminen
kaupanalan palveluissa.
Tietyllä tapaa näin kävikin suunnittelutyön
aikana. Kuitenkin pitämällä kiinni ekologisista
lähtökohdista tutkimusalue oli huomattavasti
laajempi. Prosessia oli toisinaan vaikea
ohjailla tämän takia, mutta toisaalta valinta
myös mahdollisti useampia kehityssuuntia
(projekti olisi voinut päätyä vaikkapa konseptiin
lakiuudistuksesta, joka olisi rajoittanut
kaupanalan vapauksia).
Hävikin yleisen tutkimuksen voidaan ajatella
olleen projektin määrittelyvaihe, siinä on tehty
esitutkimus asiakkaasta, elintarvikehävikistä,
määritelty työn kohde ja rakennettu brief.
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4.2. tutkimus
Kaupanalan haasteet:

Useimmissa palvelumuotoilua
käsittelevissä teoksissa korostuu asiakkaan
palvelukokemuksen keskeisyys suunnittelutyön
kannalta. Tämän asiakasymmärryksen
perustella uusia palveluita synnytetään ja/
tai mukautetaan vanhoja, kohde organisaation
missioon sopivalla tavalla. Palvelumuotoilu
prosessi on tällöin asiakasymmärryksen ja
liiketoimintatavoitteiden symbioosi.

•

Uudenlaisten palveluiden tarjoaminen
kilpailukyvyn ylläpitämiseksi

•

Mukautuminen talouden muutoksessa
tavarakeskeisyydestä palvelukeskeisyyteen.

•

Markkinoinnin henkilökohtaistuminen,
mainonnan muuttuminen keskeyttävästä
keskustelevaan.

Tässä tapauksessa näkisin konseptin pohjana
olevan kahden sijaan, kolmen yhtä tärkeän
voiman yhteyden: Liiketoiminnannäkökulman,
asiakasnäkökulman ja ekologisennäkökulman.
Suunnittelun pohjana on ongelman tarkastelu
näiden kolmen näkökulman kautta.

•

Ruoan hinnan nousu, hävikin suurempi
taloudellinen haitta

•

Kuluttajien tietoisuuden kasvaminen,
brändäys ja tarpeiden toteuttaminen tätä
vastaavaksi

Tutkimustyö tapahtui suurelta osin olemassa
olevaa tietoa käsitellen. Koska työllä ei ollut
tiettyä kohde organisaatiota, eikä työn takana
tutkimusryhmää, olisi muunlaisen tutkimustyön
teettäminen myös ollut haastavamaa ja
tutkimustulokset epämääräisiä. Aiheesta löytyi
myös paljon tietoa jonka avulla pystyttiin
luomaan kuvaa niin markkinoiden, asiakkaan
kuin elintarvikehävikin kannalta.
Asiakasymmärryksen pohjana olivat
lisäksi kulttuuriset luotaimet eli
itsedokumentointimenetelmät, sekä suulliset
haastattelut asiakaskokemuksista.
Kerätty tieto oli tiivistettävä käsiteltävään
muotoon ja määriteltävä kaikkien kolmen
osatekijän tarpeet ja haasteet.
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Ekologiset haasteet:

Asiakas haasteet:

•

Ekologinen vastuu

•

Kotitalouden hallinnan parantaminen

•

Ruoan saatavuus tulevaisuudessa, uusien
toimintamallien rakentaminen tarjonnan
takaamiseksi

•

Sulautuminen arkisiin toimintoihin, helppo
omaksuttavuus

•

Mahdollisen ruokakriisin ja sen
eskaloituminen ekokatastrofiksi

•

Samojen tarpeiden täyttäminen paremmalla
palvelukokemuksella

•

Taloudellisen hyödyn lisääminen

•

Ideaalinen, tunteellinen, kokemuksellinen
lisäarvo palveluista

•

Nykyisten resurssien maksimointi

•

Tietoisuuden lisääminen

•

Helposti omaksuttavien toiminnallisten
kehityskeinojen luonti
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4.3 suunnittelu
- tiedonkäsittely ideoinnin pohjana
Kaupanala on erityinen osa ruokahävikkiä
synnyttävää tapahtumaketjua, sillä se ei
ainoastaan suoraan aiheuta sitä, vaan myös
välillisesti vaikuttaa ketjun aiempiin ja
myöhempiin vaiheisiin. Nykyinen palvelumalli
huomioi heikosti ruokahävikkiä, jopa yllytetään
loppukäyttäjiä siihen.

Suunnitteluongelma hajotettiin pienemmiksi
osiksi ja muutettiin kysymyksiksi. Nämä
kysymykset loivat pohjan suunnittelutyölle.
Ideoinnin tavoita oli etsiä vastauksia näihin
kysymyksiin.

Elintarvikehävikki on jo nyt vakava ekologinen
ongelma, mutta aiemmissa luvuissa
perusteltujen tulevaisuuden näkymien valossa
siihen reagointia tulee todennäköisesti
olemaan yhä tärkeämpää niin ekologisesti,
yhteiskunnallisesti kuin taloudellisestikin.
Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii kykyä
muuttua ja kehittyä muutosten keskellä.
Toiselta kantilta katsottuna voidaankin ajatella,
kaupanalalla olevan käyttämätön resurssi
elintarvikehävikissä. Hävikin minimoiminen ei ole
pelkästään resurssien maksimointia, se saattaa
olla piilotettu markkinointimahdollisuus.
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1. Toteutumattomamat myyntiennusteet
• Voidaanko varastointia tehostaa ja
myyntiennusteita parantaa?
• Miten yli jääneitä tuoteita voitaisiin
paremmin hyödyntää?

6. Ruoan alhainen arvostus ja kuluttajien
etääntyminen ruoantuotannosta
• Miten ruoan arvostusta voitaisiin kohottaa?
• Pystyisikö kaupat tuomaan
elintarviketuotantoa kuluttajaa lähemmäksi?
• Miten elintarvikehävikistä tehdään
näkyvämpää?

2. Halu pitää hyllyt täysinä, pelko tuotteiden
loppumisesta
• Voidaanko leivottavien tuotteiden
tarjontaa vähentää sulkemisaikaa kohden
vaarantamatta kilpailukykyä?
• Miten asiakkaan oletuksia muutetaan pitäen
palvelukokemus positiivisena?
• Voidaanko varastointia tehostaa ja
myyntiennusteita parantaa?

7. Kuluttajien yllyttäminen hankkimaan ruokaa
yli tarpeen heräteostoksilla ja väärän
kokoisilla pakkauksilla
• Voiko kauppa hyötyä muilla tavoin
pienemmästä myynnistä?
• Miten voitaisiin tarjota sopivampi
pakkauskokoja edullisesti?

3. Laajat valikoimat
• Miten muuttaa kavennettu ja keskitetty
valikoima kilpailueduksi?
• Voidaanko kokemus tiettyjen tuotteiden
harvinaisuudesta/ kausittaisuudesta/
valinnan vapauden puutteesta tarjota
haluttavana?

8. Kuluttajien tietotaidonpuute ruokatalouden
hallisemiseksi
• Millaisilla palveluilla asiakkaiden
kotitalouden hallintaa voitaisiin parantaa?
9. Kilpailukyvyn säilyttäminen
• Miten ylläpitää ja tiivistää asiakassuhteita?
• Lisäarvon tuottaminen palveluilla
• Kuinka pysyä ilpailukykyisenä kehittyvässä
palveluyhteiskunnassa?

4. Kuluttajat valitsevat uusimmat tuotteet
• Voidaanko tuotteiden parastaennen päiviä
piilottaa myynnin ajaksi jotenkin?
• Voidaanko tuotteet tarjota niin ettei asiakas
pysty näin toimimaan?

10. Uusien markkinointikeinojen löytäminen
• Voidaanko elintarvikehävikki valjastaa
voimavaraksi ja hyödyntää uusilla tavoin
markkinoinnissa?

5. Hävikin siirtäminen ostosopimuksilla
tuotantoon
• Miten elintarvikehävikkiä voitaisiin vähentää
logistisesti?
• Pystytäänkö ylituotantoa vähentämään,
ohjailemaan ruokaa tarvitseville tai muuten
hyödyntämään?
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•

•

Ruoan alhainen arvostus ja kuluttajien
etääntyminen ruoantuotannosta
• Miten ruoan arvostusta voitaisiin kohottaa?
• Pystyisikö kaupat tuomaan
elintarviketuotantoa kuluttajaa lähemmäksi?
• Miten elintarvikehävikistä tehdään
näkyvämpää?

•

Uusien markkinointikeinojen löytäminen
• Voidaanko elintarvikehävikki valjastaa
voimavaraksi ja hyödyntää uusilla tavoin
markkinoinnissa?

•

Kilpailukyvyn säilyttäminen
• Miten ylläpitää ja tiivistää asiakassuhteita?
• Lisäarvon tuottaminen palveluilla
• Kuinka pysyä ilpailukykyisenä kehittyvässä
palveluyhteiskunnassa?

Kuluttajien tietotaidonpuute ruokatalouden
hallisemiseksi
• Millaisilla palveluilla asiakkaiden
kotitalouden hallintaa voitaisiin parantaa?

•

Kuluttajat valitsevat uusimmat tuotteet
• Voidaanko tuotteiden parastaennen päiviä
piilottaa myynnin ajaksi jotenkin?
• Voidaanko tuotteet tarjota niin ettei asiakas
pysty näin toimimaan?

Kysymyksiä
Pohdintoja
Elintarvikehävikin vähentäminen ei tulisi
tapahtua niin että tuotteita hankitaan
yhtä paljon tarjolle ja hävikki ainoastaan
siirretään kotitalouksiin lisäämällä myyntiä.
Vähittäiskaupat pystyisivät käyttämään
markkinointikeinojaan myös tiedottamiseen ja
opastukseen.

Tekemällä elintarvikehävikin näkyväksi
asiakkaille heidät voidaan saada pohtimaan omia
kulutustottumuksiaan uudesta näkökulmasta.
Kauppa, joka ei piilottele elintarvikehävikkiä
vaan mainostaa itseään sitä vastaan toimivana
organisaationa tekee asiakkaalle positiivisen
mielikuvan kaupasta ja kasvattaa halua toimia
yhdessä organisaation kanssa.

Elintarvikehävikki on yhtä lailla kotitalouksien
ongelma. Yhteinen missio, elintarvikehävikin
vähentäminen on hyvä pohja uusien palveluiden
kehittämiselle.

Informaatio täytyy esittää sellaisessa muodossa
ettei asiakas koe sitä syyllistävänä. Ekologiset
valinnat tulee tarjota yksinkertaistamalla asioita
ja käyttämällä näkyviä symboleita. Palvelut
joissa ruokataloutta kehitetään yhdessä
asiakkaan kanssa ovat innostavia ja luovat
yhteisöllisen ja positiivisen kokemuksen.

Ydinpalveluun eli elintarvikkeiden myyntiin
voidaan yhdistää muitakin palveluita, jotka
tuottavat asiakkaalle lisäarvoa. Tällaisiä voisivat
olla kotitalouksia kehittävät palvelut kuten
laskurit, jotka mittaavat asiakkaan tekemiä
säästöjä tai auttavat kartoittamaan ruokaaineiden menekkiä.

Useimmiten arvomaailma näkyy myös
taloudellisina panostuksina. Tiedostava asiakas
on valmis maksamaan kalliimmasta tuotteesta
enemmän jos sillä on aatteellista lisäarvoa.
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•

•

•

Laajat valikoimat
• Miten muuttaa kavennettu ja keskitetty
valikoima kilpailueduksi?
• Voidaanko kokemus tiettyjen tuotteiden
harvinaisuudesta/ kausittaisuudesta/
valinnan vapauden puutteesta tarjota
haluttavana?
Toteutumattomamat myyntiennusteet
• Voidaanko varastointia tehostaa ja
myyntiennusteita parantaa?
• Miten yli jääneitä tuoteita voitaisiin
paremmin hyödyntää?
Halu pitää hyllyt täysinä, pelko tuotteiden
loppumisesta
• Voidaanko leivottavien tuotteiden
tarjontaa vähentää sulkemisaikaa kohden
vaarantamatta kilpailukykyä?
• Miten asiakkaan oletuksia muutetaan pitäen
palvelukokemus positiivisena?
• Voidaanko varastointia tehostaa ja
myyntiennusteita parantaa?

Myyntiennusteiden ja logistiikan parantaminen
on tärkeää kaupanalalla. Kaupan omat
arviot asiakkaiden tarpeista ovat hyvin
yleistäviä eivätkä välttämättä vastaa lainkaan
todellisuutta. Asiakkaiden profilointia voitaisiin
pyrkiä lisäämään asiakkaan omalta taholta.
Bonuskorttien tallentamien ostotietojen
antaminen asikkaan käyttöön voisi olla hyvä
pohja tälläiselle toiminnalle. Asiakas pystyisi
näiden tietojen pohjalta suunnittelemaan omaa
ruokatalouttaan paremmin. Tehdessään tätä
työtä yhdessä kaupan kanssa pystyttäisiin
molempien tarpeita palvelemaan paremmin.
Asiakkaalle pystyttäisiin hankkimaan
ennakoivasti harvinaisempia tuotteita ja
vähentämään kaupan osalta varastointihävikkiä.

•

Hävikin siirtäminen ostosopimuksilla
tuotantoon
• Miten elintarvikehävikkiä voitaisiin vähentää
logistisesti?
• Pystytäänkö ylituotantoa vähentämään,
ohjailemaan ruokaa tarvitseville tai muuten
hyödyntämään?

•

Kuluttajien yllyttäminen hankkimaan ruokaa
yli tarpeen heräteostoksilla ja väärän
kokoisilla pakkauksilla
• Voiko kauppa hyötyä muilla tavoin
pienemmästä myynnistä?
• Miten voitaisiin tarjota sopivampi
pakkauskokoja edullisesti?

Jos ylijäämää pystyttäisiin hyödyntämään,
esimerkiksi siirtämään hyväntekeväisyytenä
nälänhädästä kärsiviin maihin tätä toimintaa
voitaisiin käyttää markkinointikeinona
lisäämättä kilpailua omalla markkina-alueella.
Tämä voisi olla vaikkapa ylijäävän perunasadon
muuttaminen perunajauheeksi, joka lahjoitetaan
ruoka-avuksi. Tässä kauppa voisi tehdä
yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa.
Yksityistalouksien yksi ruokahävikin aiheuttaja
on liian suuret pakkauskoot. Nettimyyntiä
voitaisiin hyödyntää myös tuotteiden
sopivammissa pakkauksissa, kun asiakas
voisi tilata kaupan omia halpamerkkejä litra
tai kilomäärissä. Elintarvikehävikki vähenisi
soveltamalla useampiin tuotteisiin tätä
karkkikauppa-ajatusta, eli tuotteiden vapaita
pakkauskokoja. Tällaisessa toiminnassa
voidaan ekologista aspektia laajentaa myös
kierrätettäviin pakkauksiin.

Nettimyynnin lisääminen voisi olla hyvä
väline kehittää asiakassuhdetta ja vähentää
elintarvikehävikkiä.
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Ideointi tapahtui jokaista kysymystä pohtimalla
ja siihen vastauksia hakemalla. Tärkeää oli
olla kritiikitön ja antaa ideoiden pulputa villisti.
Itsessään mahdottomat ideat saattoivat ruokkia
uusia rakentavampia ja auttaa näkemään
ongelmaa eri tavoin.

4.3 suunnittelu
- ideointi

Yhden tai useamman teeman ympärille
ajatukset jäsentyivät verkostoiksi, joita
pystyi kartoittamaan esimerkiksi mindmapeja
hyväksikäyttäen. Ongelmat ja ideat kiteytyivät
avainsanoiksi, jotka synnyttivät taas uusia
ajatusketjuja.

Esimerkki ajatusketjusta

Vanhentuvien
tuotteiden
imago
Miten yli jääneitä
tuoteita voitaisiin
paremmin hyödyntää?

Alennukset

Markkinointi

Miten ruoan arvostusta
voitaisiin kohottaa?

Kaupanpäälliset

Informointi
Voidaanko
elintarvikehävikki
valjastaa voimavaraksi ja
hyödyntää uusilla tavoin
markkinoinnissa?

Valistus

Miten
elintarvikehävikistä
tehdään näkyvämpää?

Ekologisuus
Toiminnallisuus

Yhteisöllisyys
Hyväntekeväisyys
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ilmaisia herkkuja
ekologisesti
Asiakkaan kautta
verkostoituminen

Henkilöhtaisuus
Idea

Kuinka pysyä
ilpailukykyisenä
kehittyvässä
palveluyhteiskunnassa?

Vanhenevia hävikkiin joutumassa olevia
tuotteita voitaisiin käyttää raaka-aineina
erilaisiin ruokiin, joita kaupassa tarjottaisiin
asiakkaille. Kauppa ei veloittaisi asiakasta
tuotteista, sillä tämä saatettaisiin kokea
huijauksena. (Vertaa: Lihan marinoiminen
pidentää tuotteen säilyvyyttä, mutta prosessia
pidetään epäilyttävänä varsinkin jos asiakas
maksaa tuotteesta täyden hinnan.)

Kokemuksellisuus

Yllätyksellisyys

q
r

Lempi
ravintola

Kaupan sisällä toimiva ravintola olisi
kokemuksellinen ja yllätyksellinen
markkinointitempaus, joka toimisi houkuttimena
asiakkaille paikan päällä, sekä positiivisten ja
henkilökohtaisten kanssakäymisten kautta
todennäköisesti leviäisi virtuaalisesti myös
laajemmas.

Miten ylläpitää
ja tiivistää
asiakassuhteita?

Yhteistyö
asiakkaan
kanssa

Konseptissa korostettaisiin sen ekologista
aspektia, joka lisäisi positiivista mielikuvaa
kaupasta, lisäisi tietoisuutta elintarvikehävikistä
ja toisi ruoantuotantoa lähemmäksi asiakasta.
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4.3 suunnittelu
- Ideointia markkinanäkökulmasta
Kuluttajat kiinnittävät eniten huomiota
tuotteiden tuoreuteen ja edullisuuteen.
Markkinoinnilla usein korostetaankin
voimakkaasti juuri näitä aspekteja. Esimerkiksi
S-marketin kauppaa itseään sloganilla:
”Tuoreus. Laatu. Oikea hinta”(www.hok-elanto.
fi 12.11.2013) Kolmanneksi eniten kuluttajien
huomio keskittyi edullisuuteen. (Anne Leppänen,
2012)

Ei siis ole ehkä välttämätöntä uudistaa
kokonaista kauppaketjua, ainoastaan luoda
sen sisälle uusia brändejä joiden kautta
elintarvikehävikki voidaan hyödyntää. Tämä
tarkoittaisi elintarvikehävikin hyödyntämistä
räätälöimälle se tietylle asiakaskunnalle.

”

Todellisuudessa ekologisuus kuitenkin on
tehokkuutta, resurssien minimointia. Tämän
mielikuvan yhdistäminen taloudelliseen hyötyyn
ei vain aina ole yhtä suora kun usein sen
käytännön linkittyminen. Asiakasta voidaan
auttaa näkemään linkki ekotehokkuuden ja
taloudellisen hyödyn välillä. Myös lisäämällä
asiakkaiden tietoa ruoan säilyvyydestä voidaan
kriteereitä tuotteiden laadusta muuttaa.

Pyörää ei tarvitse keksiä
uudelleen - se pitää vain
saada pyörimään.

Markkinointi on vastavuoroista toimintaa,
pyritään myymään sitä mitä uskotaan
asiakkaan haluavan ja toisaalta saadaan asiakas
haluamaan sitä mitä pyritään myymään.
Oikealla markkinoinnilla pystytään suuntaamaan
kuluttajan huomiota haluttuun suuntaan.

On hyvä muistaa, ettei markkinaidean
tarvitse olla uniikki. Tärkeintä on löytää sille
oikeanlainen markkinointikanava. Omassa
ideoinnissa olen osittain hyväksikäyttänyt myös
olemassaolevia ideoita, joiden toimivuus on
parantunut yhdistämällä ne toisiin palveluihin ja
mukauttamalla niitä kaupanalalle sopiviksi.

Suurilla kauppaketjuilla on usein erilaisia
alabrändejä markkinoiden kohdistamiseksi
erilaisille asiakaskunnille. Esimerkiksi
lidlillä ja k-ryhmällä on kaupan omissa
tuotemerkeissä niin halpamerkit kuin hieman
hienostuneemmatkin versiot (euro shopper,
delux jne). Erilaisten kohderyhmien avulla
voitaisiin tarjota vaativalle ja hienostuneelle
asiakkaalle korkeaa laatua ja laajaa valikoimaa,
ja silti minimoiden tämän aiheuttamaa hukkaa
kohdentamalla se sopiville asiakkaille.
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Sinisen meren
kilpailustrategiamalli

Alla olevassa kuvaajassa olen verrannut
muutamia kaupanalan erilaisia toimijoita ja
karkeasti arvioinut näiden heikkouksia ja
vahvuuksia. Markkinakykyisyyden pohtiminen on
auttanut ideoinnissa sekä konseptin arvioinnissa.
Taulukkoon olenkin visualisoinut myös
projektissa syntyneen konseptin, Ekomartin,
oletetun sijoittumisen markkinoille.

- eli uusien kilpailukenttien kartoitus (blue
ocean) verrattuna perinteisiin, verisen kilpailun
kenttiin (red ocean).
Juha Ainoa (2010) korostaa markkinastrategian
kehitystyössä uusien markkina-alueiden
etsimistä. Kaupanalalta saattaisi löytyä
uusia markkinointimahdollisuuksia jos
myyntitapahtuma kilpailutettaisiin vastustajista
poiketen. Toisin kuin yleisimmät ketjut
jotka panostavat tasaisesti kaikkeen (laatu,
tuoreus, hinta, valikoima jne.), pystyttäisiin
uusi kilpailuvaltti brändäämään selvästi
panostamalla tiettyihin osa-alueisiin ja suosiolla
jättämään tietyt osa-alueet vähemmälle
huomiolle. Ekologisempi kauppaketju ei pystyisi
kilpailemaan aina valikoimalla tai tuoreudella,
mutta tämä näkyisi hinnoissa, tehokkuudessa ja
ekologisuudessa.

Supermarketit
Erikoisliikkeet (esim.
Ruohonjuuri, kauppahallit)
Ruokaringit/
osakkuustoiminta
Ekomart (projektin
lopputuloksena syntynyt
uusi konsepti)

5
4
3
2
1
A

B

C

D

E

F

G

A:Saatavuus/ B:Valikoima/ C:Hinta/ D:Tuoreus/ E:Laatu/ F:Ekologisuus/ G:Myyntitilat/
H:Lisäpalvelut/ I:Kokemus (mm. yhteisöllisyys)
38

H

I

4.3 suunnittelu
8 konsepti-ideaa: esittely ja arviointi
Piilotetut päivämäärät

Vihreät bonukset

Näkyvillä olevat päivämäärät saavat asiakkaat
suosimaan uusimpia tuotteita, vaikka tämä
johtaa osan vanhempien tuotteiden joutumista
lopulta hävikkiin. Systeemi, jossa pakkauksista
piilotetaan tuotteiden parasta ennen -merkintä
oston ajaksi, poistaisi tätä toimintaa.
Pakkauksissa olisi tarra joka peittää merkinnän,
mutta on irti revittävissä myöhemmässä
vaiheessa.

Vihreät bonukset olisivat olemassaolevia
kanta-asiakas ja bonusjärjestelmiä hyödyntävä
uudenlainen bonusjärjestelmä. Nykyisten
bonusjärjestelmien tavoin se tarjoaisi
kuluttajalle taloudellista hyötyä ja sitouttaisi
kauppaketjuun, mutta vahvistaisi näitä asioita
lisäämällä ekologisuuden uudeksi elementiksi.
Se lisäksi se nostaisi vanhentuvien tuotteiden
haluttavuutta, muuttaen niiden mielikuvaa
huonolaatuisista halpatuotteista valistuneen
kuluttajan ekologiseksi valinnaksi.
Uudet bonukset kertyisivät ”vihreämmistä”
tuotteista: ruokahävikkiä vähentävistä tuotteista
kuten vanhentuvista tuotteista, liiallisesti
tilatuista tuotteista sekä kausituotteista
ja lähituotteista. Bonustuotteissa voisi olla
erityyppisiä alennuksia tuotteen mukaan.
Bonuksia pystyisi hyödyntämään myöhemmillä
ostokerroilla tai vaikkapa kartuttaa
hyväntekeväisyyskassaa.

- Vaivalloinen hyötyyn nähden
- Mikään ei estä ihmisiä jo kaupassa
poistamassa tarroja

- Huonosti käytännössä toteutettuna teennäinen
- Saattaa vaikuttaa sekavalta

+ Ideatasolla päivämäärien näkymättömyys
hyvä, mutta muulla toteutustavalla. Esimerkiksi
tuoteautomaateissa tai netissä tilattuna parasta
ennen päiväykset eivät ole nähtävillä.

+ Kilpailuetu selvästi erilaisesta brändistä
+ Nostaa hävikkituotteiden haluttavuutta
+ Yhdistettävissä useisiin erilaisiin
palvelukokonaisuuksiin
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Virtuaalinen kaupankäynti

Opettava kauppa

Sähköisten myyntipalveluiden lisääminen
mahdollistaa menekin paremman arvioinnin,
asiakkaan profiloinnin ja sitä kautta parempien
muiden palveluiden ja kohdennetun markkinoin.
Suomeen on viime vuosina saapunut muutamiin
kauppaketjuihin mahdollisuus ruoan ostamiseen
suoraan kotiin, mutta vielä melko vähän tarjottu
palvelu.

Kotitalouksia kehittävä opetus tulisi tapahtua
positiiviseen sävyyn, enemmänkin tarjottuna
optiona kuin pakollisena aatteellisuutena ja
tiedon väkisin tunkemiselta. Hyvä kanava
tällaiseen toimintaan olisi esimerkiksi
nettipalvelu johon asiakkaan ostokset
latautuisivat suoraan bonuskortin ostotiedoista.
Asiakas voisi seurata omaa ruokatalouttaan,
sekä etukäteen määritellä tarpeitaan. Palvelu
voisi tarjota ehdotelmia määristä, vinkkejä,
opastusta ja reseptejä. Innostava palvelu toimisi
samalla mainostuskanavana, jonka avulla
voitaisiin myös ehdottaa asiakkaalle kiinnostavia
uusia tuotteita.

- Asiakas saattaa kokea konseptin
tungettelevana ja/tai ylimielisenä

- Olemassaolevaa toimintaa, jolla
elintarvikehävikkiä ei ole kuitenkaan saatu
ratkaistua.
- Palvelun hyötysuhde vaadittuun panokseen
mahdollisesti heikko

+ Tietoisuuden lisääminen todennäköisesti
nostaisi ruoan arvostusta, minkä voisi
lisätä myös taloudelliseen panostusta
ruokahankintoihin.
+ Lisäisi positiivista mielikuvaa kaupasta ja
tiivistäisi kaupan ja kuluttajan suhdetta.

+ Helposti yhdistettävissä muihin palveluihin
osaksi suurempaa palvelukonseptia
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Biopuutarha katolla

Punnitse ja säästä

Kasvatustoimi myymälöiden tasakatoilla
toisi tuotantoa mahdollisimman lähelle. Se
lyhentäisi kasvatettavien tuotteiden kuljetuksen
olemattomiin sekä tuottaisi nopeasti hyllyihin
lisättäviä tuoretuotteita, jotka kuitenkin
säilyisivät tarvittaessa poimimattomina
pidempään ”varastossa”. Myymälän
elintarvikehävikin tuottamasta biojätteestä
voitaisiin tuottaa ravinnetta tähän toimintaan.
Suljettu kulutusympyrä joka olisi näin näkyvällä
paikalla toisi tuotteiden elinkaaren lähelle
kuluttajaa. Elintarvikehävikin sekä tuotteiden
kasvatuksen näkeminen saattaisivat myös lisätä
kuluttajien ymmärrystä tuotantoprosessista ja
ruoan arvostusta. Kasvatustoiminta toisi myös
positiivisen lisän kaupan brändille ja toimisi
markkinointikeinona.

Yksi syy kotitalouksien ruokahävikkiin ovat
vääränkokoiset pakkaukset. Nettimyynnissä
erityisesti voitaisiin tarjota paremmin tiettyjä
tuotteita kilo- tai litramäärissä. Kuten lihatiskillä
asiakkaan täysin itse määritellessä ostamansa
tuotteen määrä voitaisiin kilohinnoilla myydä
enemmän myös maitotuotteita kuten jogurtteja
ja juustoja. Erityisesti kauppojen omat
halpahintaiset merkit ovat usein valittavissa
vain yhdessä pakkauskoossa joka ei välttämättä
ole kuluttajalle kuitenkaan sopiva.

- Kuinka onnistuisi käytännössä
- Vaatisi uudenlaisia pakkausratkaisuja
- Useista tuotteista on erilaisia
kokovaihtoehtoja, kuluttajat eivät vain osaa
arvioida oikein menekkiään ja toisaalta ostavat
liian isoja pakkauksia halvempien kilohintojen
vuoksi

- Mahdollisesti työläs
- Kuinka käytännöntoteutus olemassaoleviin
tiloihin onnistuisi

+ Ajatuksena karkkikauppahenkinen
ostotapahtuma miellyttää
+ Lisääntyvien ja eniten elintarvikehävikkiä
aiheuttavien yhden hengen talouksien huomiointi
tärkeää

+ Vahva brändi ja mainosarvo
+ Ei vaadi kuluttajalta mitään muutosta
toimintaan, mutta tuo lisäarvoa
palvelukokemukseen
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Ruokarinki marketissa

Kahden yrityksen symbioosi

Joissain lähiruokaringeissä toiminta pohjautuu
ostosopimuksille. Osallistujat ovat tavallaan
osakkaita tuotannossa. He huolehtivat
yhdessä kasvatuksesta, jakelusta ja kuluista.
Tätä vastaan he saavat halvalla tuottamiaan
viljoja ja kasviksia. Asiakas ei pysty aina
valikoimaan kulloinkin saamiaan tuotteita eikä
ole vapaa valitsemaan eri tuottajien väliltä.
Yltäkylläisyyden ja loputtomien valintojen
paljoudessa tällainen toimintamalli voi kuitenkin
olla enemmänkin vapauttava. Se antaa
perusrungon oman ruokatalouden suunnittelulle
pakottamalla mukautumaan tarjottuihin
tuotteisiin ja valinnanvaikeus helpottuu ja
toisaalta positiivisessa mielessä haastaa
kuluttajaa kokeilemaan uusiakin tai vähemmän
tuntemiaan tuotteita. Ekologinen kattaus syntyy
kauden tuotteista joihin on henkilökohtainen
side.

Hyödyntämällä kauppojen ja ravintoloiden
varastointia, voidaan yhdessä vähentää
molempien ruokahävikkiä. Useimmissa
marketeissa on jo nykyään samoissa
toimitiloissa ruokakauppa sekä samaan ketjuun
kuuluva ravintola. Hävikkiin joutumassa
olevista hedelmistä ja maitotuotteista voidaan
tehdä smoothieita ja vihanneksista keittoja
hyvin helposti. Laajemmatkin ratkaisut
ovat mahdollisia. Kauppojen tuoreleivät
vietäisiin myyntipäivän päätteeksi ravintolaan
paahdettavaksi crustineiksi, leipävanukkaisiin
tai korppujauhoiksi. Ravintolassa voitaisiin
valmistaa annoksia myös kaupan
valmisruokatiskille aineksista joita on varastoitu
liikaa. Kaupan ylijäämätuotteista voitaisiin
valmistaa päivän annoksia tai hyödyntää
lounasbuffetissa.

- Onko edes toteutettavissa marketeissa
- Vain hyvin kapean asiakasryhmän kiinnostus
palvelusta
-/+ Sitoutuminen toimintaan

- Ilman muuta brändäystä saatetaan mieltää
roskaa myymiseksi asiakkaille
- Käytännön toteutus, lainsäädännön ja
kirjanpidon kannalta

+ Arvostus ruokaan ja ymmärrys sen matkasta
ruokapöytään kasvaa.
+ Yhteisöllisyys
+ Taloudellinen etu
+ Tuotteiden ekologisuus ja eettinen tuotanto

+ Pystyttäisiin luomaan resursseja ”tyhjästä”
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4.3 suunnittelu -konseptointi

Alun suunnittelusta karsiutuneista kahdeksasta
pääideasta muotoutui pohja lopulliselle
konseptille. Ideoista projektiin sopivimmat
valikoimalla ja niitä yhdistelemällä syntyi yksi
yhtenäinen palvelukokonaisuus. Lopullinen
suunnitelma yhdistää ideat virtuaalisesta
kaupankäynnistä, vihreistä bonuksista,
ruokaringistä marketissa ja opettavaisesta
kaupasta yhdeksi palvelukonseptiksi.

Korostamalla ekologisuuden teemaa voidaan
nostaa vanhenevat tuotteet verrannollisiksi
luomu-, kausi- ja lähituotteisiin. Asiakas saadaan
näkemään vanhenevat tuotteet uudessa
valossa: Ne eivät ole enää huonolaatuisia
alennustuotteita, vaan eettinen ja tiedostava
valinta joka lisäksi palkitaan taloudellisella
hyödyllä.
Netissä toimivat oheispalvelut toimisivat
yhteydessä tähän bonusjärjestelmään, tarjoten
asiakkaasta kerättyä tietoa häntä itseään
hyödyntävillä tavoilla. Näitä olisivat nettikauppa
sekä asiakkaan kotitaloutta helpottavat
ohjelmat.

Toiminnan pohjana olisi hyväksikäyttää
olemassa olevia kanta-asiakkuus- ja
bonussysteemejä. Ne tuottavat jonkin verran
asiakkaalle taloudellista hyötyä, mutta
tähtäävät ennenkaikkea kaupan taloudelliseen
hyötyyn ohjailemalla asiakkaita ja sitouttamalla
heitä kanta-asiakkaiksi. Tämän systeemin
tuomaa asiakkaiden ohjailua ja ennakointia
voidaan hyödyntää ruokahävikin vähentämiseksi.
Asiakasta voidaan sitouttaa ja myyntisuhdetta
tiivistää molemmin puolisen hyödyn avulla.

Nettimyynnin tarjoaminen parantaisi
varastojen hallintaa ja asiakkaiden tarpeiden
ennakointia. Se mahdollistaisi myös paremman
kohdemarkkinoinnin.
Asiakas pystyisi käyttämään tietoja omista
ostoksistaan pohjana kotitaloutensa
suunnittelussa. Ohjelma auttaisi arvioimaan
eri tuotteiden todellista menekkiä oman
ruokakuntansa koon sekä yleisten linjausten
tai asiakkaan valitsemien reseptien mukaan. Se
ilmoittaisi eri pakkauskokojen riittävyydestä,
kertoisi vinkkejä tuotteiden säilyttämisestä,
informoisi hävikistä, sekä tekisi ehdotuksia
asiakkaalle tämän ruokatalouden suunnitteluun.

Konkreettisesti brändi olisi nähtävillä eri puolilla
kauppaa. Asiakkaan kulutusta ohjattaisiin
mainonnalla ja alennuksilla hävikkiä vähentäviin
vanheneviin tuotteisiin ja virhearvioista
syntyneisiin ylitarjonnan tuotteisiin, paljon
tarjolla oleviin kausi- ja lähituotteisiin ja
erilaisiin brändille sopiviin kampanja ja
uutuustuotteisiin. Palvelutodiste, konkreettinen
muistutus brändistä olisi sille lanseerattu
bonuskortti.
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Palvelu pystyisi myös asiakkaan kulutuksen
perusteella ehdottamaan ostosopimuksia.
Nämä osto-sopimukset toisivat asiakkaalle
taloudellista etua ja vähentäisivät kaupan
elintarvikehävikkiä. Sopimukset käsittäisivät
lähinnä tuotteita kuten leipää, kasviksia ja
hedelmiä. Sopimuksessa asiakas hyväksyisi
ostavansa tietyn määrän kaupan valitsemaa
tuotetta huomattavalla alennuksella.
Tämä ekologisempi kauppa, ”Eko-mart”, toimisi,
joko marketin sisällä isomman brändin alla tai
sillä voitaisiin uudelleen brändätä kokonainen
kauppaketju. Se tarjoaisi asiakkaille tiedostavan
ja monipuolisemman kulutusvaihtoehdon.
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4.3. suunnittelu
- visuaalinen tarinankerronta

”

”Keep it simple, stupid”
- Kelly Johnson
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Suunnittelunvaiheen lopuksi konsepti
visualisoitiin. Aluksi välineeksi valikoitui
video. Työskentely alkoi After effects
ohjelman itseopiskelulla. Suurena apuna
tässä toimivat webistä löytyvät opetusvideot
kuten videocopilot.net sivuston videosarja
AfterEffectsin parusteista.

Tutkimusosion visualisointia ajatellen perehdyin
lisää infografiikan perusteisiin. Edward Tufte
esittelee klassikkoteoksessa The Visual
Display of Quantitative Information (1983)
erilaisia sudenkuoppia, joihin suunnittelija
helposti astuu esitellessään dataa. Sisällön
kiinnostavuuden ja visuaalisen näyttävyyden
lisääminen saattavat helposti aiheuttaa myös
vääristymiä kuvallisessa informaatiossa tai
vaikeaselkoisuutta luettavuudessa.

Työskentely opetti paljon paitsi videon
tekemisen teknisestä puolesta, mutta
myös tarinankerronnasta liikkuvaa kuvaa
käyttäen. Visualisoinnin suurin haaste oli
pyrkiä yksinkertaisesti ja ymmärretävästi
konkretisoimaan abstrakti kokonaisuus.

Tämän jälkeen aloin huomaamaan
näitä infograafisia virheitä aiemmissa
kuvitussuunnitelmissani sekä yllättävän paljon
myös katsellessani muita informatiivisia
visualisointeja. Esimerkiksi muuten hyvänä
inspiraation lähteenä toimivassa David
McCandlessin Tieto on kaunista (2009) kirjassa
toistuu muutamassakin kohdassa valekerroin.
Tämä tarkoittaa vääristymää datan ja grafiikan
suhteessa esittää sama ilmiö.

Projektin myöhemmässä vaiheessa, itse
konseptin sisällön, painotusten ja omien
toimintatapojen selkeytyessä videopresentaatio
ei enää tuntunut välttämättömältä projektille.
Mielekkäämmältä tuntui pyrkiä kohti yhtenäistä
kirjallista presentaatiota, jossa kuvallinen
materiaali olisi tekstiä tukevaa ja avaavaa.

On hienoa pystyä innostamaan lukijaa
visuaalisesti, mutta tärkeintä on lopulta sanoma.
Siksi itse päädyinkin varomaan turhaa kikkailua
pitämällä visuaalisen ilmeen mahdollisimman
minimalistisena.
Perehtyessäni infografiikkaan, tai
informaatiomuotoiluun, tajusin sen yhteyden
myös palvelumuotoilun visualisointiin.
Palvelut on ovat samalla tavoin aineettomia
kokonaisuuksia, joiden kuvaaminen tapahtuu
käyttäen symboliikkaa. Asioiden etenemistä ja
suhteita toisiinsa kuvataan hyvin samanlaisin
tavoin.
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4.5. arviointi
4.4. tuotanto
Tämän opinnäytetyön osalta suunnittelutyö
loppuu konseptiin, mutta todellisuudessa
tämä olisi vasta suunnitteluprosessin
puoliväli. Projektin jatko vaatisi todellisen
kohdeorganisaation sekä moniammatillisen
suunnitteluryhmän, kehitystyötä, arviointia ja
tuottamista.

Palvelumuotoilussa jatkuvan suunnittelun
kehä on oleellinen ajan tasalla olevan ja hyvän
palvelun takaamiseksi. Suunnitteluprosessia
ei siis kannata lopettaa vielä konseptin
lanseeraamiseen.
Tietoa palvelun toimivuudesta kerättäisiin
esimerkiksi asiakkaita tarkkailemalla,
markkinatuloksia seuraamalla, haastatteluilla
ja Net promoter scoren (NPS) Key performance
indicatorsien (KPI) avulla.

Konseptia arvioitaisiin esimerkiksi haastatteluin
ja siitä tehtäisiin ensin mahdollinen
toiminnallinen prototyyppi, jota testaava
koeryhmä auttaisi yksityiskohtien hiomisessa
ja suunnitteluvirheiden löytämisessä.
Prototyyppiä voitaisiin testata muotoilupajassa
ja jatkokehittää suunnitelmaa kehitysryhmässä.

Hyvä palvelumuotoilu toimii tutkimuksen ja
toiminnan toteuttamisen suunnitelukehänä.
Käyttäjäkokemusten mukaan palvelua
jatkokehitettäisiin paremmaksi.

Tämän jälkeen voitaisiin pilotoida
palvelukonsepti todellisuudessa, kuitenkin
aluksi pienemmässä mittakaavassa.
Pilottihanke toisi kiinnostusta projektille ja
toimisi markkinointivälineenä kuitenkin pienin
resurssein ja mahdollistaisi jatkokehityksen
ennen laajamittaista lanseerausta.
Jos/kun konsepti todettaisiin toimivaksi
pienemmässä mittakaavassa ja olisi
jatkokehitetty niin pitkälle että sen
toimivuuteen suuremmassa mittakaavassa
luotettaisiin konsepti lanseerattaisiin täydessä
koossaan.
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Opinnäytetyö
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5. Lopputulos
5.1. lopputuloksen esittely

C n

Auttava kauppa
- kotitalouden
suunnittelupalvelut

b

d

w

Hävikin uusi ilme
- vihreät tuotteet

-50%

Nettikauppa
- alusta useille
palveluille
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y
S

Ostosopimukset
- hävikin
vähentäminen
sokko-ostoksin

?

EK

mart

Ekomart on monimuotoinen palvelukokonaisuus,
joka tarjoaa kuluttajalle eettisiä valintoja
helposti ja näkyvästi. Palvelu palkitsee
kuluttajaa taloudellisella hyödyllä, mutta
ennen kaikkea positiivisella kokemuksella.
Eettisen valinnat konkretisoituvat mitattavaksi
toiminnaksi bonusjärjestelmän kautta.

h

Uudenlaisten lisäpalveluiden tuominen
kaupan ydinpalvelun yhteyteen tiivistää
asiakassuhdetta. Asiakas voi kehittää
omaa kotitalouttaa yhdessä kaupan kanssa
itselleen sopivilla tavoilla. Uudessa palvelussa
korostuu palvelukokemuksen yhteisöllisyys,
yllätyksellisyys, kokemuksellisuus ja
aatteellisuus.

wg

Omaleimainen brändi toimii etuna muihin
kilpailijoihin nähden. Uusien palvelukanavien
ja markkinointikeinojen hallitseminen lisäävät
kaupan kilpailukykyä ja vastaavat tämän päivän
asiakashaasteisiin.
Palvelukonsepti vähentää elintarvikehävikkiä
niin kaupoissa kuin kotitalouksissa. Se
tuo ekologiset valinnat positiivisesti esille
päivittäisessä toiminnassa, auttaa kestävämmän
ruokatalouden suunnittelussa, ideoi ja
informoi yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan
tietoisuutta ruoantuotannosta ja omien
valintojen vaikutuksista lisätään.
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Hävikin uusi ilme - vihreät
tuotteet

•

Nostaa vanhenevien tuotteiden haluttavuutta

•

Erottua kilpailijoista nostamalla
ekologisuuden ja eettisyyden näkyväksi
brändiksi

•

Ohjata asiakkaan valintoja hävikkiä
vähentävästi ja kauppaa hyödyntävästi

•

Tehdä ekologisista valinnoista helposti
toteutettavia

•

Tuottaa asiakkaalle positiivinen
kulutuskokemus

•

Tehdä ekologista valinnoista palkitsevampia
mittaamalla niitä bonuspisteillä

•

Bonuskortti ja näkyvät merkinnät
konkretisoivat palvelun ja toimivat
palvelutodisteina asiakkaalle

Tällä hetkellä mielikuvissa kauden
vihannekset ovat tuore ja laadukas valinta,
mutta alennushintainen vanheneva tuote
huonolaatuinen ja epämiellyttävä. Alennetut
tuotteet ovat kuitenkin täysin syömäkelpoisia
ja hyviä elintarvikkeita. Asiakkaan mielikuvaa
niistä muutetaan nostamalla ne kausi-, lähi- ja
luomutuotteisiin verrannolliseksi ekologiseksi
valinnaksi.
Vihreitä bonuksia saisi kaikista näistä tuotteista
mahdollisten alennusten lisäksi. Vihreät
bonukset toimisivat asiakkaalle kannustimena
tehdä ekologisia valintoja konkretisoimalla
ne. Yhdistämällä ekologisen merkinnän ja
alennuksia tehtäisiin tuotteista samalla
taloudellisesti sekä eettisesti haluttavia.
Kauppa pysytyisi käyttämään ekomartmerkintöjä asiakkaan ohjailemiseen paitsi
elintarvikehävikin vähentämiseksi, myös
kohdistaen myyntiä esimerkiksi paljon tarjolla
oleviin kausituotteisiin.

-50%
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Nettikauppa - alusta useille
palveluille

•

Lisätä asiakkaiden toiveiden ennakointia

•

Tuottaa palveluntarjoajalle uusi keskusteleva
markkinointikanava

•

Parantaa kohdemarkkinointia

•

Vähentää varastointihävikkiä

•

Toimia alustana muille palveluille

•

Kerätä ja esittää asiakkaan kulutustiedot
hänelle hyödyllisesti

•

Rajoittaa asiakkaiden elintarvikehävikkiä
aiheuttavia valintaprosesseja

Nettimyynnin tarjoaminen helpottaisi menekin
arviointia ja tätä kautta elintarvikehävikkiä.
Paitsi että ennakkoon tilattavat tuotteet
helpottavat varastojen hallintaa, voitaisiin näitä
palveluita hyödyntää laaja-alaisemminkin.
Nettikauppa toimisi alustana muille uusille
palveluille sekä mainonnan välineenä.
Asiakkaalle pystyttäisiin paremmin
kohdistamaan markkinointia sekä erilaisia
arkea helpottavia tuotteita käyttäen asiakkaan
ostotietoja pohjana. Nettipalveluilla on
mahdollisuus verkostoitua asiakkaidensa
sosiaalisten medioiden kautta nopeasti laajaan
tietoisuuteen.

y
S

54

y

Auttava kauppa - kotitalouden
suunnittelupalvelut

•

Tuottaa lisäarvoa paruspalveluihin

•

Luoda positiivinen mielikuva
palveluntarjoajasta

•

Tiivistää asiakassuhdetta

•

Lisätä asiakkaan taloudellista panostusta
ruoanlaittoon nostamalla tämän arvostusta
ruokaa kohtaan

•

Tuoda yhteen useita palveluita

•

Vähentää elintarvikehävikkiä kaupoissa sekä
kotitalouksissa

•

Helpottaa asiakkaan arkipäiväistä toimintaa

•

Auttaa tuokatalouden suunnittelussa

•

Tarjota asiakkaalle ideoita ruokatalouden
uudistamiseksi ja kehittämiseksi

•

Tehdä asiakas tietoisemmaksi
ruoantuotannosta, omasta kulutuksestaan ja
toimintansa ekologisista vaikutuksista

Nettipalvelun kautta asiakkaalle pystyttäisiin
tarjoamaan kotitalouden hallintaa auttavia
välineitä. Kotitalouksien elintarvikehävikin
pienentäminen ei olisi suoraan pois kaupan
myynnistä vaan pienempi ostomäärä korvautuisi
asiakkaan uskollisuutena asiakkuudessaan.
Kun kauppa tarjoaisi taloudenhallinta ohjelman
johon kaikki ostokset kirjautuisivat suoraan
bonusjärjestelmän kautta, se nostaisi
halua ostaa kaikki elintarvikkeensa saman
kauppaketjun pisteistä. Ohjelmassa olisi
mm. laskuri joka helpottaisi tarvittavien
elintarvikkeiden hankintamääriä. Kun asiakas
näkisi suoraan kuinka paljon ehdotetaan
annossuositukseksi on hänen helppo myös
toteuttaa niitä vaikkei hänellä olisikaan muuten
tällaista tietotaitoa. Palveluun voisi lisätä
reseptejä ja se voisi tarjota myös valmiita
reseptejä, joissa tarvittavien aineksien määrät
voi suoraan muuttaa itse ruoan tarpeen mukaan.
Kaupan virtuaaliset palvelut koostuisivat
kotitalouden hallintaa avustavista vinkeistä,
ehdotuksista, uusista ideoista, ruokamäärien
laskurista, tulevien ruokaostosten ja
ruokalistojen suunnittelu -ohjelmasta.

bC
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d

Ostosopimukset - hävikin
vähentäminen sokko-ostoksin

•

Vähentää kauppojen elintarvikehävikkiä

•

Hyödyntää hävikiksi muuten joutuvia
tuotteita markkinoinissa

•

Tiivistää asiakassuhdetta

•

Luoda positiivinen ja eettinen mielikuva
palveluntarjoajasta.

•

Tarjota asiakkaalle taloudellista hyötyä

•

Antaa asiakkaalle vaihtoehtoinen eettinen
kulutusmahdollisuus

•

Tuottaa asiakkaalle positiivinen ja
yllätyksellinen kulutuskokemus

Nettimyynnissä voitaisiin tehdä ostosopimuksia.
Säännönmukaisuus toisi kaupalle lisää
ennakointimahdollisuuksia, tiivistäisi kuluttajan
ja kaupan suhdetta sekä näihin sopimuksiin
voitaisiin suoraan sisällyttää laajan tarjonnan
aiheuttama hävikki.
Esimerkkinä olisi vaikkapa suurperhe jossa
syödään paljon kasvisruokaa kotonaan. He
sitoutuvat tiettyyn ostosopimukseen, eli
ostamaan tietyn määrän kasviksia viikossa.
X määrä tässä tapauksessa vaikkapa 0,8kg
kahdesti viikossa. Tuotteet saataisiin selvästi
normaalia myyntihintaa alhaisemmalla
sopimushinnalla. Asiakkaat voisivat rajata
haluamiaan tuotteita esimerkiksi allergioiden
perusteella, muuten kauppa valikoisi tuotteet
heidän puolestaan. Näin kauppa voisi valita
tuotteita jotka ovat täysin kelvollisia, mutta
eivät muuten yhtä haluttavia kuten liian
pienikokoiset peruna, käyrät porkkanat,
viimeistä päivää raikkaat salaatit tai tuotteet
joita on vain liikaa kysyntään nähden.
Ostosopimus olisi verrannollinen
ruokaosuuskuntiin, joissa tarjotaan tämän
kaltaisia ratkaisuja. Asiakas ei aina tiedä
mitä saa, mutta on siitä huolimatta halukas
osallistumaan. Asiakas saa toiminnasta
taloudellista etua, yhteisöllisyyden kokemuksen
ja ekologisen kulutusvaihtoehdon. Osa
asiakkaista myös kaipaa ylitarjonnan
keskellä puolestaan tehtyjä valintoja, jotka
mahdollisuuksia karsiessaan tuovat uusia
mahdollisuuksia asiakasta itseään yllättävillä
valinnoilla.
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5.2. palvelupolku

-50%
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€

i
Palvelu kohdataan useiden
palvelupisteiden kautta:
kotona, kaupassa ja virtuaalisesti.
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Asiakas Aino
näkee Ekomartin
mainoksia.
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Kiinnostus kasvaa
kun hän huomaa
ystävänsä
linkanneen
sosiaalisessa
mediassa
”Ekomartin parhaat
ruoansäilöntävinkit. ”

i

Aino päätyy
tutustumaan
palveluun
paremmin.
Aino löytää sivuilta
kiinnostavan reseptin
ja mukauttaa aineksien
määrät palvelun avulla
ruokataloutensa mukaan
kahdelle aikuiselle ja
yhdelle lapselle.

”Tämähän
toimii minun
lähikaupassani!”
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y
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Aino tekee palvelun
avulla ostoslistan,
jota hän pystyy
lukemaan suoraan
puhelimestaan.

n
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Kaupassa Aino huomaa
useita Ekomartmerkittyjä tuotteita,
kuten lähituotettua
rahkaa, kauden juureksia
ja luomu ruisjauhoa.
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w

-50%
Aino ostaa
paistopisteestä
alennushintaisia
eilispäiväisiä
kuppikakkuja.
”Enpä tajunnut
että näinkin voi
säästää luontoa.”

g

h

Aino saa maksaessaan
ostoksensa alennusten
lisäksi Ekomartbonuskortin sekä
bonuspisteitä ekomart
tuotteista.

€

Bonusjärjestelmä toimii
hyvin samankaltaisesti kuin
Ainon vanhan bonuskortin
kanssa. Kortti oikeuttaa
erikoistarjouksiin ja ekomart
tuotteista kerättyjä bonuksia
voi käyttää maksuvälineenä
- tai vain kerätä hyvää
mieltä eettisistä valinnoista
ja lahjoittaa bonuspisteet
hyväntekeväisyyteen.
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Ainolla on raskas
työviikko edessä ja hän
päättää tilata seuraavat
ruokaostoksensa
etukäteen netin kautta.
Ainon
kulutustottumuksien
pohjalta palvelu tarjoaa
ideoita seuraavan
viikon ruokalistaan ja
auttaa suunnittelemaan
tilauksen.

C

w

d

b
Palvelu tekee
Ainolle ehdotuksen
ostosopimuksesta:
Kauppa valitsisi
hänen puolestaan
tarjonnan mukaan
Ainon arvioidun
tarpeen verran
leipää. Aino ei
pääsisi valitsemaan
leipänsä merkkiä,
mutta hyötyisi tästä
taloudellisesti.

Aino päättää kokeilla
ostosopimusta.
Hän lisää tilaukseen
rajoituksen
pähkinäallergiastaan ja
tekee sopimuksen ensin
kahdelle viikolle.
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Ainon perhe on tyytyväinen
tilauksen saapuessa.
”Tämähän toi mukavaa
pientä vaihtelua arkeen”.
Aino päättää
tulevaisuudessa katsoa
palvelun kautta lisää
reseptejä ja tehdä
ostosopimuksen
seuraavaksi myös
hedelmien osalta.

6. arviointi

6.1. prosessi

Kaikin tavoin opinnäytetyöni oli haastava
projekti. Minulla ei ollut valmiina tarpeellista
tietoa palvelumuotoilusta, kohde organisaatiota
eikä aiheeseen perehtynyttä työryhmää tai
mentoria. Ongelman koin henkilökohtaisesti
tärkeäksi ja tämä toi motivaation lisäksi
työskentelyyn suurta kriittisyyttä. Usein koin
voimattomuutta vaativien ongelmien edessä.
Haastava ja pitkä projekti oli kuitenkin lopulta
hyvin palkitseva.

kuitenkin toiminut hyvin hätäisesti, enkä
voinut enää seistä kyseisen työn takana.
Tässä vaiheessa en kuitenkaan kokenut asiaa
ongelmaksi, olin jo ymmärtänyt projektini
vaativan visuaalisen kerronnan päätarpeet ja
koin kykeneväni kuvaamaan konseptia paljon
tehokkaammin muilla tavoin. Minulle jäi tästä
”virhearviosta” teknistä osaamista AfterEffectsohjelmasta, sekä tietämystä erilaisista
tarinankerronnan välineistä.

Haasteena oli paitsi suunnitteluprosessin
erilaisuus, myös sen ilmaisumuodon löytäminen.
Olin aluksi hukassa siitä miten kuvata
suunnittelun taustalla ollutta ajatusprosessia ja
abstraktia lopputulosta. Koulutukseni aikana en
ollut tehnyt paljoakaan aineetonta muotoilua.
Myös kirjallinen tuottaminen on ollut vähäistä ja
vaati jonkinasteista uudelleen opettelua.

Koen projektin taustatyön, sekä
henkilökohtaisen oppimisprosessin lopullista
konseptia arvokkaammiksi. Projekti on
ollut hyvin kasvattava. Koen kehittyneeni
muotoilijana niin teknisesti kuin identiteetiltäni.
Koen olevani vahvasti ryhmätyöskentelijä,
mutta opinnäytetyön kautta olen löytänyt myös
itselleni sopivia tapoja työskennellä itsenäisesti.
Olen löytänyt jonkinlaista työrutiinia ja pystyn
aloittamaan käsillä olevan projektin nopeammin.

Jos nyt aloittaisin projektin uudelleen nykyisellä
tietämykselläni palvelumuotoilusta olisin
varmasti suunnitellut prosessin etenemisen
toisella tavoin ja työstänyt konseptia eri lailla.
Olen kuitenkin hyvin iloinen, että jaksoin työstää
haastavan projektin loppuun hyvin itsenäisesti
ja usein tietämättömyyttäni hankalan
kiertoreitin valiten. En varmasti olisi muussa
tapauksessa oppinut yhtä paljon muotoilusta
sekä itsestäni.
Yksi kiertoreiteistä oli esimerkiksi
videotyöskentely. Hyvin pitkään suunnittelin
presentoivani konseptin videona ja kehitin
kaiken kuvallisen materiaalin tätä silmällä
pitäen. Projektin alkuvaiheessa aloin
perehtymään minulle uuteen tekniikkaan ja
työstin melko pitkällekin videopresentaatiota.
Tajusin myöhemmin, että olin sisällön suhteen
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6.2. konsepti

Konseptin suurimpana heikkoutena pidän sen
hypoteettisuutta. Suunnittelupäätöksiä ja
konseptin toimivuutta ei ole tutkittu mitenkään.
Alusta asti olisi ollut hyvä jos prosessissa
olisi ollut mukana konkreettinen testaus,
testiryhmän palaute. Toisaalta näen, että tämä
tulisi olemaan projektin seuraava vaihe. Voidaan
ajatella tämän opinnäytetyön olevan alku
suuremmassa projektissa, jonka päätepisteenä
oleva konsepti on vasta suunnittelukehys, josta
todellisen palvelun muotoileminen alkaisi.
Pidän aihetta itse tärkeänä, mutta näkisin
sen olevan myös yhteiskunnallisesti
huomionarvoinen ja ajankohtainen.
Elintarvikehävikki on todellinen ongelma,
joka tarvitsee ratkaisua. Vaikka yhdellä
palvelumuotoilukonseptilla ei vielä ratkaista tätä
suurta ja monimutkaista ongelmaa, uskon että
sen parissa tehty aiheen taustoitus ja ideointi on
rehevää maata jatkokehitykselle ja pieni askel
lähemmäksi ratkaisua.
Olisi ollut mielenkiintoista viedä konseptia
pidemmälle myös opinnäytetyönä, mutta
käytännössä se olisi ollut turhaa ilman kohde
organisaatiota ja ilman moniammatillista
työryhmää. Usko projektin kiinnostavuuteen ja
realisointimahdollisuuksiin. Toivonkin pääseväni
vielä jatkamaan aiheen parissa.
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