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Tiivistelmä 

Satakunnan yhteisökeskuksessa käynnistettiin kesäkuussa 2020 Satakuntalii-
ton rahoittama Ruoka-apu Satakunta- hanke 2020-2021. Hankkeen tarkoituk-
sena oli kehittää ruoka-aputoimintaa Satakunnan alueella. Koronapandemia li-
säsi merkittävästi avuntarvitsijoiden määrää ja näin ollen tehokas kehittäminen 
koettiin tarpeelliseksi. Hankkeen tavoitteena oli laajentaa ruoka-apua, kehittää 
toimijoiden yhteistyötä ja logistiikkaa sekä edistää kauppojen, tuotantolaitosten 
ym. toimijoiden ylijäämäruuan hyödyntämistä. Tavoitteena oli myös tarjota 
avuntarvitsijoille ohjausta ja tukea. 

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat olleet muun muassa ruoka-aputoimi-
joiden kutsuminen koolle yhteisen toiminnan kehittämiseksi ja nykyisen tilan-
teen kartoittamiseksi. Elokuussa 2020 vuokrattiin myös kaksi kylmäkuljetusau-
toa Porin ja Rauman seudun toimijoiden käyttöön. Kylmäkuljetusautojen avulla 
parannettiin kuljetuskapasiteettia, toimintavarmuutta ja elintarviketurvallisuutta. 
Ylijäämäruokaa lahjoittavia kauppoja, tuotantolaitoksia sekä muita tahoja kon-
taktoitiin ja kartoitettiin heidän käytäntöjään. Myös uusia lahjoittajia saatiin kan-
nustettua mukaan yhteistyöhön. Vaikuttamistyön avulla syömäkelpoinen ruoka 
ei ole päätynyt jätteeksi, vaan saatu hyödynnettyä ruoka-apuun jaettavaksi. Sa-
takuntalaisten ruoka-aputoimijoiden yhteistyötä lahjoittajien ja muiden toimijoi-
den kanssa selvitettiin kyselyn avulla. Keväällä 2021 ruoka-aputoimijoiden ja 
lahjoittajien välille laadittiin yhtenäinen ohjeistus jo olemassa oleville työnteki-
jöille sekä uusien työntekijöiden perehdyttämistä varten. 

Tehtyjen konkreettisten toimenpiteiden perusteella voidaan sanoa, että kylmä-
kuljetusautot kuuluvat jatkossakin tärkeänä osana tehokasta ja turvallista 
ruoka-aputoimintaa. Vaikka yhteistyö ylijäämäruokaa lahjoittavien tahojen ja 
ruoka-aputoimijoiden välillä koetaan pääosin toimivaksi, on kuitenkin tärkeää 
molempien osapuolien tarkentaa käytäntöjä esimerkiksi elintarvikkeiden laadun 
ja niiden tarkastamisen suhteen. Myös ruoka-aputoimijoiden välistä verkostoi-
tumista on hyvä lisätä, jotta kaikki ruoka saadaan jaettua toimijoiden kesken 
avuntarvitsijoille. Laaditun yhtenäisen ohjeistuksen avulla parannetaan sekä 
lahjoittajien että ruoka-aputoimijoiden välistä yhteistyötä, mutta myös elintarvi-
keturvallisuutta sekä tuetaan kestävää kehitystä.  
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1 Johdanto 

Vuonna 2019 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevia suomalaisia oli 873 000. 

Köyhyys- tai syrjäytymisriskillä tarkoitetaan, että kotitalouden jäsen on pienitu-

loinen, vajaatyöllinen tai vakavaa aineellista puutetta kokeva henkilö. Kasvua 

edeltävästä vuodesta oli noin 17 000 henkilöä. (Suomen virallinen tilasto 2020.) 

Ruoka-apua tarvitsevia on viikoittain yli 20 000 ihmistä (Vuori 2017, 18). Viime 

vuosina avuntarvitsijoiden määrät ovat olleet kasvussa. Vaikka myös eläkeläis-

ten määrä on noussut, ovat silti avun tarpeessa olevien ikäjakauma nuorentu-

nut; kasvua on havaittu naisten ja nuorten, erityisesti opiskelijoiden keskuu-

dessa. (Harrison, Kaustell & Silvennoinen 2020, 20-21.) 

Avuntarvitsijoiden määrän lisäännyttyä on lahjoitetun ruuan määrä puolestaan 

joko pysynyt samana tai vähentynyt. Syynä tähän on ollut ruoka-aputoimijoiden 

määrän lisääntyminen sekä päivittäistavarakauppojen tekemät omat toimenpi-

teet ruokahävikin vähentämiseksi. Samarian vuoden 2019 arviointiraportin 

(2019) mukaan, ruoka-aputoiminnan kehityskohteiksi koettiin ylijäämäruuan 

lahjoittajien lisääminen, ruoka-aputoimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen ja 

alueellisten ruokavarastojen perustaminen. (Valkoniemi 2019, 15-16,20.) Myös 

Luonnonvarakeskuksen vuonna 2020 teettämässä tutkimuksessa selvitettiin 

ruuan uudelleenjakamista ja ruokahävikin vähentämistä. Suurimpina ongelma-

kohtina todettiin taloudellisen tuen ja muiden resurssien puutteet ja jatkuvuus 

liittyen tilavuokriin, palkkoihin ja autojen ylläpitoon sekä vapaaehtoisten puuttu-

miseen. Ruoka-aputerminaaliverkosto auttaisi säästämään yksittäisten toimijoi-

den resursseja. Toiseksi suurin kehityskohta oli lahjoittajien ja ruoka-aputoimi-

joiden välinen yhteistyö koskien ylijäämäruuan lisätarvetta ja viimeinen käyttö-

päivä- merkittyjä elintarvikkeita. (Harrison, Kaustell & Silvennoinen 2020, 25-

29, 39.) 

Tuomo Laihiala ja Reetta Nick selvittivät koronapandemian vaikutuksia ruoka-

apuun keväällä 2020. Keväällä alkanut koronapandemiatilanne lisäsi avuntar-

vitsijoiden määrää merkittävästi ja ruoka-aputoimijoiden oli nopeasti kehitettävä 

uusia toimintatapoja hädässä olevien auttamiseksi. Yhteisölliset ruokailut ja 
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ruuanjakotapahtumat vaihtuivat pelkkien ruokakassien jakoon, puhelinpalve-

luun ja kotiinkuljetukseen. Ruoka-aputoimijoiden välinen yhteistyö lisääntyi, kun 

yhdistykset, kunnat ja seurakunnat tekivät tässä hätätilanteessa yhteistyötä ja 

jakoivat käytäntöjään. Lahjoitetun ylijäämäruuan riittämätön määrä koronake-

vään 2020 aikana kosketti joitakin ruoka-aputoimijoita, muuten vaikutukset eivät 

näkyneet ylijäämäruuan määrissä aiempaan verrattuna. Selvityksen mukaan 

avuntarvitsijoiden huonontuneen tilanteen parantamiseksi olisi jatkossa tärkeää 

liittää ruoka-avun yhteyteen jalkautuvia sosiaalipalveluita, mielenterveys- ja 

päihdepalveluita sekä osallistavaa toimintaa. (Laihiala & Nick 2020, 25-28.) 

2 Hankkeen tausta, lähtökohdat ja tavoitteet 

Satakunnan Yhteisökeskus aloitti kesäkuussa 2020 Satakuntaliiton rahoittaman 

Ruoka-apu Satakunta- hankkeen, jossa kehitettiin ja laajennettiin ruoka-aputoi-

mintaa koko Satakunnan alueella. Satakunnan alueen avuntarvitsijat ovat eriar-

voisessa asemassa, sillä kaikissa kunnissa ei ole ruuan jakopisteitä tarpeeksi 

tai ollenkaan ja koronapandemia lisäsi entisestään avuntarvitsijoiden määrää. 

Hankkeen tavoitteena oli luoda kattava ruoka-avun verkosto, jossa ruoka-avun 

saavutettavuus on laajaa ja tasavertaista kaikille satakuntalaisille avuntarvitsi-

joille. Koronapandemia ei vaikuttanut ihmisiin pelkästään taloudellisesti vaan 

myös sosiaalisesti ja terveydellisesti. Siksi tavoitteena oli myös tarjota ruoka-

avun yhteydessä tietoa järjestön muusta toiminnasta sekä neuvontaa, ohjausta 

ja tukea avuntarvitsijoille. Näin edistetään heikommassa asemassa olevien hy-

vinvointia. Kehittämisen avulla myös parannetaan ruoka-aputoimijoiden välistä 

yhteistyötä organisoidummaksi. Pandemian aikana satakuntalaiset toimijat 

ovatkin verkostoituneet ja on jaettu tietoa ja jopa ruokaa eri toimijoiden kesken. 

Tarkoituksena on ollut myös edistää kauppojen, tuotantolaitosten, ravintoloiden 

ja muiden toimijoiden hävikkiruuan hyödyntämistä. Hyödyntämällä lahjoittavien 

tahojen ylijäämäruokaa tuetaan kestävää kehitystä. Tavoitteena on lisäksi ollut 

parantaa ylijäämäruuan jakamisen kylmäketjuja ja logistiikkaa ruoka-avun elin-

tarviketurvallisuuden turvaamiseksi. Kehittämisessä on mukana kaikki kolme 

kestävyyden osa-aluetta; taloudellinen, ekologinen sekä sosiaalinen kestävyys. 
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3 Hankkeen toteutus 

Hanke käynnistettiin kesäkuussa 2020. Ensimmäisinä toimina laadittiin sopi-

mukset kylmäkuljetusautojen vuokraamiseksi ja koottiin hankkeen yhteistyöta-

hot, muodostettiin ohjausryhmä, sekä käynnistettiin hankkeen tavoitteiden kan-

nalta olennaiset selvitystyöt. Hankkeelle avattiin verkkosivu www.yhteisokes-

kus.fi/ruokaapusatakunta. Hankkeessa työskenteli osa-aikaisesti Yhteisökes-

kuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen. Mirva Valkama työskenteli hankkeen 

parissa osa-aikaisena 11.1.-31.5.2021. Hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet 

edustettuina seuraavat tahot: Satakuntaliitto (rahoittajan edustaja), Satakunnan 

yhteisökeskus (hankkeen hallinnoija), SPR Satakunnan piiri, Elämän leipä si-

nulle ry, Elämän eliksiiri ry, Rauman seudun katulähetys ry, Rauman seudun 

työnhakijat ry. 

Hankkeen aluksi listattiin taulukkoon ja karttapohjalle Satakunnassa toimivat 

päivittäistavarakaupat, tuotantolaitokset, tilat ja majoituspaikat yhteystietoi-

neen. Seuraavaksi kartoitettiin kaikki nämä Satakunnassa toimivat tahot. Lis-

taukseen lisättiin vielä kaikki Satakunnan R-kioskit. Yhteensä 179 eri toimipaik-

kaa haastateltiin mahdollisista lahjoittamiskäytännöistä sekä kannustettiin uusia 

lahjoittajia mukaan yhteistyöhön ruoka-aputoimijoiden kanssa. 

Maaliskuun 2021 alussa laadittiin listaus kaikista satakuntalaisista ruoka-apu-

toimijoista, joihin kuuluvat ruoka-apujärjestöt, seurakunnat sekä kaupungin toi-

mijat. Näille satakuntalaisille ruoka-aputoimijoille järjestettiin 22.3.2021 maa-

kunnallinen verkkotapaaminen Teamsin välityksellä. Tilaisuudessa kerrottiin 

Ruoka-apu Satakunta- hankkeesta sekä keskusteltiin yhteistyöstä ylijäämäruo-

kaa lahjoittavien kanssa, yhteistyöstä muiden ruoka-aputoimijoiden kesken, 

ruuan riittävyydestä ja laadusta sekä koronapandemian vaikutuksista ruoka-

aputoimintaan.  

Huhtikuussa 2021 ruoka-aputoimijoiden toimintaa sekä yhteistyötä lahjoittajien 

ja muiden ruoka-aputoimijoiden kanssa selvitettiin kyselyn avulla. Kysely lähe-

tettiin 64 ruoka-aputoimijalle. Vastauksia saatiin 21 kappaletta. Huhtikuussa 

http://www.yhteisokeskus.fi/ruokaapusatakunta
http://www.yhteisokeskus.fi/ruokaapusatakunta
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laadittiin ruoka-aputoimijoiden ja lahjoittajien välille yhtenäinen ohjeistus jo ole-

massa oleville työntekijöille sekä uusien työntekijöiden perehdyttämistä varten. 

Ohjeistus liitteineen julkaistiin Satakunnan Yhteisökeskuksen verkkosivuilla. 

6.5.2021. Ohjeistus liitteineen lähetettiin sähköpostitse kaikille ylijäämäruokaa 

lahjoittaville tahoille sekä satakuntalaisille ruoka-aputoimijoille. Hanketta esitel-

tiin Ruoka-avun valtakunnallisessa verkkotapaamisessa Teamsin välityksellä. 

Myös ruoka-apu.fi- sivusto lisäsi ohjeistuksen liitteineen työkaluja ruoka-apua 

järjestäville- osioon. Hanketta esiteltiin myös kaikille avoimessa Ruoka-apu Sa-

takunnassa- keskustelutilaisuudessa Teamsin välityksellä 25.5.2021. 

3.1 Ylijäämäruuan logistiikan kehittäminen 

Elokuussa 2020 Porin ja Rauman ruoka-aputoimijoiden käyttöön vuokrattiin 

kaksi kylmäkuljetusautoa (kuva 1.). Kylmäkuljetusautojen avulla on parannettu 

kuljetuskapasiteettia, toimintavarmuutta ja 

elintarviketurvallisuutta. 

Kevään 2021 aikana laadittiin kuvitteelliset lo-

gistiikkareitit- ja kartat kylmäkuljetusautolle 

niin, että ylijäämäruuan toimittaminen lahjoi-

tuspaikasta ruoka-aputoimijan tiloihin olisi 

mahdollisimman tehokasta ja elintarviketur-

vallista (liite 1.). Reittikarttoja tehtiin yhteensä 

kuusi; Porin ja Rauman alueelle sekä muille 

Satakunnan alueille. Alla esimerkki Porin alu-

een reittikartasta (kuva 2.). Alueella on 32 yli-

jäämäruokaa lahjoittavaa päivittäistavarakauppaa. Ajokilometrejä kertyy Porin 

alueen reitille yhteensä 180,8 km. Reitin kesto on noin 4h 18min, johon lisätään 

noin 10-15 minuuttia aikaa jokaisessa toimipisteessä ylijäämäruokaa vastaan-

otettaessa ja tarkastaessa. 

Kuva 1. Kylmäkuljetusauto sisältä 
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3.2 Hävikkiruuan hyödyntäminen avuntarvitsijoiden hyväksi 

Alkuvuoden 2021 aikana kartoitettiin Satakunnassa toimivia päivittäistavara-

kauppoja, tuotantolaitoksia, tiloja ja R-kioskeja sekä majoituspaikkoja. Kartoit-

tamisessa tarkasteltiin mahdollisia ylijäämäruuan lahjoittamiskäytäntöjä; ke-

nelle lahjoitetaan ja montako kertaa viikossa sekä lahjoitettavan ylijäämäruuan 

määrää, työntekijöiden perehdyttämistä lahjoitukseen ja yhteistyön toimivuutta. 

Kartoittamisen yhteydessä saatiin myös kannustettua uusia tahoja mukaan yli-

jäämäruuan lahjoittamiseen. Kartoittamisessa jätettiin pois ravintolat, sillä buf-

fet-pöytien ruoka on pidettävä tarjolla enintään neljä tuntia eikä ruokaa saa lait-

taa tarjolle toista kertaa. Ruoka pitäisi luovuttaa ruoka-apuun välittömästi, joka 

ei aikataulullisesti välttämättä onnistu. (Ruoka-apuun luovutettavat elintarvik-

keet 2017, 5.) 

Kartoittamisessa haastateltiin 179 tahoa, ainoastaan kahdeksaa tahoa ei tavoi-

tettu (liite 2.). Kaikista vastaajista 27% lahjoittaa ylijäämäruokaa ruoka-apuun 

5-7 kertaa viikossa (kaavio 1.). Suurin osa vastaajista (46%) ei lahjoita ollen-

kaan ylijäämäruokaa. Lähes neljäs osa heistä kuitenkin kiinnostui lahjoittami-

sesta ja heidät saatiin mukaan yhteistyöhön eri ruoka-aputoimijoiden kanssa. 

Kuva 2. Porin alueen reitti ja reittikartta 
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Loput toimijat mainitsivat hävikin osuuden olevan liian pientä lahjoittamiseen, 

tuotantolaitoksissa ei välttämättä synny lahjoitettavaa ylijäämää ja pääosin ti-

loilla kaikki tuotanto menee suoraan tuotantolaitoksiin. 

 

Lahjoitetun ylijäämäruuan määrästä 73% vastaajista ei ollut tietoa (kaavio 2.). 

Useammissa paikoissa kaikki hävikki kirjataan samaan eikä lahjoitettua ylijää-

märuokaa erotella jätteeksi päätyvästä hävikistä. 27% osasi arvioida paljonko 

lahjoitettavaa ylijäämää tulee kuukaudessa. Määrät jakautuivat seuraavasti: 

• <50kg = 4% 

• 100-200kg = 58% 

• 300-600kg = 19% 

• 1000-2000kg = 19% 

 

27%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

x kg/kk

Ei tietoa

46%

15%

12%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0 krt/vko

1-2 krt/vko

3-4 krt/vko

5-7 krt/vko

Kaavio 1. Ylijäämäruuan lahjoituskerrat/viikko 

Kaavio 2. Lahjoitetun ylijäämäruuan määrä kiloina/kuukausi 
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Kaksi pienempää päivittäistavarakauppaa kertoi lahjoitettavan ylijäämäruuan 

arvon olevan noin 12 000 – 14 000 euroa kuukaudessa. Osuuskauppa Keula 

puolestaan tekee yhteistyötä Rauman Seudun Katulähetyksen kanssa ja lah-

joitti vuoden 2020 aikana ylijäämäruokaa yhteensä 400 000 euron arvosta 

(Osuuskauppa Keulan vuosikatsaus 2020, 14). 

 

Uudet työntekijät ylijäämäruuan lahjoittamiskäytäntöihin perehdyttää useimmi-

ten joko kauppias tai myymäläpäällikkö sekä osastovastaavat (kaavio 3.). Jois-

sakin toimipaikoissa perehdyttämisen hoitaa kuka tahansa työkaveri. Eräällä 

kauppaketjulla on omat palvelukouluttajat, jotka perehdyttävät uudet työntekijät 

työhönsä. Pääosalla tahoista on käytössä toimipisteen omat ohjeet ylijäämä-

ruuan lahjoittamiskäytännöistä sekä lisäksi ketjun antamat ohjeet (kaavio 4.). 

Kukaan haastateltavista ei kertonut käyttävänsä Ruokaviraston ohjeistusta 

Ruoka-apuun lahjoitettavista elintarvikkeista, mutta 18% kuitenkin käyttää vi-

ranomaisten ohjeita. 1% haastateltavista ei käytä ollenkaan kirjallista ohjeis-

tusta käytännöistä, vaan ne on sovittu suullisesti. 
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Haastateltaessa lahjoittavia tahoja yhteistyön toimivuudesta ruoka-aputoimijoi-

den kanssa, lähes kaikki kertoivat yhteistyön toimivan hyvin. Suurimmalla osalla 

yhteistyöt ovat kestäneet jo pitkään ja se on toiminut moitteettomasti. Ainoas-

taan kolme haastateltavaa antoi palautetta. Yksi mainitsi eri järjestöillä olevat 

erilaiset käytännöt esimerkiksi päiväysten suhteen. Toiset puolestaan ovat toi-

sinaan kovin valikoivia elintarvikkeiden suhteen, sillä jotkut syömäkelpoisetkaan 

tuotteet eivät kelpaa. Yksi lahjoittaja toivoi, että lahjoitettu ruoka jaettaisiin niille, 

jotka sitä oikeasti tarvitsevat. Heidän aiempi sopimuksensa ruoka-aputoimijan 

kanssa oli loppunut, koska elintarvikkeita oli otettu omaan käyttöön ja myyty 

eteenpäin. Yksi lahjoittaja mainitsi, että välillä hakijat eivät nouda lahjoituksia 

sovitusti; he joko ilmoittavat etteivät nouda tai sitten ilmoittamatta mitään eivät 

nouda lahjoituksia. 
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Kuten aiemmin mainittiin, mukaan yhteistyöhön kannustettiin myös uusia tahoja 

lahjoittamaan ylijäämäruokaa hävikin hyödyntämiseksi. Tehokkaalla vaikutta-

mistyöllä syömäkelpoinen ylijäämäruoka ei päädy jätteeksi, vaan ohjautuu hy-

vään tarkoitukseen ruoka-apuun jaettavaksi. Onkin hienoa, että aikaiseksi saa-

tiin monia uusia yhteistöitä lahjoittajien ja toimijoiden välille. Mukaan yhteistyö-

hön lähti yhteensä 22 uutta lahjoittavaa tahoa. Lahjoittajien joukossa oli 6 ruo-

kakauppaa, 5 tilaa, 10 R-kioskia ja 1 majoituspaikka. Majoituspaikoissa aa-

miaishävikin osuus on suhteellisen pientä, koska asiakasmäärät ovat päivittäin 

ravintolan tiedossa. Näin ollen määriä pystytään hallitsemaan eikä turhaa hä-

vikkiä synny.  

Toukokuussa 2021 tiedusteltiin ruoka-aputoimijoilta, miten uudet yhteistyöt ovat 

alkaneet. Toimijat kertoivat yhteistyön uusien lahjoittajien kanssa lähteneen 

mukavasti käyntiin ja ylijäämäruokaa haetaan useampana kertana viikossa. 

Ruoka-aputoimijat ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. Sellaisten lahjoittajien 

kanssa, joiden lahjoittaminen on satunnaista riippuen ylijäämän määrästä, 

ruoka-aputoimijat ovat sopineet yhteydenpidosta, kun lahjoitettavaa ylijäämä-

ruokaa on haettavissa. R-kioskien lahjoitettava ylijäämäruoka on suhteellisen 

pientä; pääasiassa paistotuotteita, toisinaan myös makeisia ja juomia. Pääasia 

kuitenkin on, että tämä pienikin ylijäämä saadaan mieluummin jaettua eteen-

päin apua tarvitseville eikä päädy jätteeksi. Maakunnassa yksi ruoka-aputoimija 

kertoi, että uudelta lahjoittajalta haetaan ylijäämäruokaa joka päivä. lahjoitettu 

ylijäämäruoka on monipuolista; eineksiä, paljon vihanneksia sekä maitoa ja lei-

pää. Valikoima täydentää mukavasti toisesta kaupasta saatuja lahjoituksia. 

Avuntarvitsijat ovat olleet tyytyväisiä saamiensa ruokakassien sisältöön. 

Lisäksi käynnistettiin yhteistyö Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Sata-

kunnan piirin ja muutamien porilaisten R-kioskien välille. Tässä yhteistyössä R-

kioskien asiakkaat ostavat paistotuotteita lahjoituksena. Sovittuna ajankohtana 

kioskit paistavat tuotteet, MLL noutaa tuotteet ja jakaa valitsemalleen kohderyh-

mälle. Samanlainen kampanja on aiemmin toteutettu viiden viikon kokeiluna 



14 

 

 

Vaasassa. Mukana kokeilussa oli 4 R-kioskia, joista lahjoituksia saatiin yh-

teensä 4000 kappaletta. Raisiossa samanlaista kampanjaa toteutetaan jatku-

vana toimintana. Porissa kampanja käynnistettiin toukokuussa 2021.  

3.3 Ruoka-aputoimijoiden yhteistyön kehittäminen 

Keväällä 2020 alkanut Covid-19- pandemia lisäsi ruoka-aputoimijoiden maa-

kuntatasoista verkostoitumista. Toimijoiden kesken on jaettu tietoa ja tehok-

kaasti tiedotettu asukkaita tarjolla olevasta ruoka-avusta. Ruokaa on myös ja-

ettu ruoka-aputoimijoiden kesken, jotta sitä riittäisi mahdollisimman monelle ih-

miselle.  

Ruoka-aputoimijoiden toimintaa sekä yhteistyötä lahjoittajien ja muiden ruoka-

aputoimijoiden kanssa selvitettiin huhtikuussa 2021. Satakunnan ruoka-aputoi-

mijoille lähetettiin sähköpostitse kysely, jossa tiedusteltiin ruuan haun ja jaon 

käytäntöjä, työhön perehdyttämistä sekä ajatuksia yhteistyöstä ylijäämäruuan 

lahjoittajien ja muiden ruoka-aputoimijoiden kanssa (liite 3.). Kysely lähetettiin 

64 Satakunnan ruoka-aputoimijalle, joista vastauksia saatiin yhteensä 21 kap-

paletta. Vastaajista 67% (N=14) oli seurakuntia, 24% (N=5) järjestöjä ja 9% 

(N=2) kaupungin toimijoita (kaavio 5.). 
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Vastaajat jakavat lahjoitettua ylijäämäruokaa, EU-ruokaa ja/tai koulujen ylijää-

märuokaa (kaavio 6.). Seurakuntien suurin osuus vastaajien joukossa näkyy 

ruuan jakokertojen ja jaettujen ruokakassien määrissä (kaavio 7 & 8.). 40% vas-

taajista jakaa ruokaa yli neljää kertaa viikossa 1-20 ruokakassia/jakokerta. Kai-

killa seurakunnilla ei ole erillistä ilmoitettua ruuanjakopäivää vaan kuuluu osana 

heidän normaalia asiakastyötään. Avuntarvitsija ottaa yhteyttä diakoniatyöhön 

ruuantarpeen tai muun syyn vuoksi. Diakoniatyöntekijä antaa näin ollen ruoka-

kassin sovitun tapaamisen yhteydessä. Yhteensä 40% vastaajista jakaa yhdellä 

jakokerralla 51-200 ruokakassia. Ainoastaan yksi vastaaja jakaa yli 400 ruoka-

kassia/jakokerta. Näin ollen vastauksista voi tulkita, että vastaajien joukosta 

puuttuu suuria ruoka-apujärjestöjä. Vastaajista 47% tekee yhteistyötä 1-3 yli-

jäämäruuan lahjoittajan kanssa (kaavio 9.). Kahdella vastaajista on jopa yli kym-

menen lahjoittajaa. Ylijäämäruuan haku lahjoittajilta tapahtuu vastaajien mu-

kaan pääosin joko 1-2 tai 5-7 kertaa viikossa (kaavio 10.).  
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Kysymyksiin työhön perehdyttämisestä ja käytössä olevista selkeistä toiminta-

ohjeista vastaajat pystyivät vastaamaan useampaan vaihtoehtoon (kaavio 11 & 

12.). Suurimmalla osalla perehdyttäjänä on toinen vapaaehtoinen, mutta myös 

toiminnanjohtaja tai esimies. 31% vastasi perehdyttäjän olevan diakoniatyönte-

kijä, palvelun ohjaaja, keittiön vastaava tai ruoka-aputoimijan oma työntekijä. 

Vastaajista 74% käyttää toimipaikan omia ohjeita, mutta toimijat käyttävät myös 

Ruokaviraston ohjeita Ruoka-apuun luovutettavista elintarvikkeista. Kaksi vas-

taajaa ilmoitti käyttävänsä ohjeena omavalvontasuunnitelmaa, kun taas kol-

mella vastaajalla ei ole käytössä ollenkaan esillä olevia ohjeita. 
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Kyselyssä vastaajat saivat kertoa ajatuksiaan yhteistyöstä ylijäämäruokaa lah-

joittavien kanssa. Kysymys oli jaettu neljään eri osaan; ruuan riittävyys, ruuan 

laatu, yhteistyön toimivuus sekä toiveet ja kehittämiskohdat. Ajatukset ruuan 

riittävyydestä vaihtelivat. Ruuan koettiin riittävän hyvin tai kohtalaisesti, mutta 

myös liian vähäiseksi tai vähentyneen entisestään. Leivän osuus on suurin, kun 

taas tuoreen lihan ja einesten osuus on joskus vähäinen. Vastaajat mainitsivat, 

että kaikki lahjoituksena saatu ylijäämäruoka saadaan jaettua. Yksi ruoka-apu-

toimija kertoi jopa ostaneensa omilla varoilla lisää elintarvikkeita ruokakassei-

hin. Ruuan laadun koettiin pääosin olevan hyvää ja myös erinomaista, mutta 

myös vaihtelevaksi tai siedettäväksi. Päivämäärät ovat vanhoja ja laatu jollakin 

lahjoittajalla jopa ala-arvoista. Yksi vastaaja mainitsi elintarvikkeita vastaanotet-

taessa tarkastavansa ja lajittelevansa tuotteet. Yksi vastaajista kertoi joutu-

neensa myös hylkäämään osan elintarvikkeista. Yksi toimija saa pääosin kau-

poissa tuoreena pakastettua ruokaa. 

Yhteistyö ylijäämäruokaa lahjoittavien tahojen kanssa koetaan hyvin toimivaksi; 

paikalliset kaupat tekevät hyvää yhteistyötä ruoka-aputoimijoiden kanssa. Jot-

kut eivät kuitenkaan ole välttyneet ongelmilta, mutta epäkohdat on selvitetty, 

jonka jälkeen yhteistyö on jatkunut parempana. Ruoka-aputoimijat mainitsivat 

toivovansa ruoka-aputoimintaan enemmän lahjoittajia ja enemmän lihatuotteita. 
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Toivottiin myös, että lahjoittajat olisivat tarkkaavaisempia lahjoitettavien elintar-

vikkeiden pakkaamisessa, sillä joissakin kaupoissa elintarvikkeet heitetään 

huolimattomasti sekaisin. Tämän vuoksi jotkut elintarvikkeet ovat käyttökelvot-

tomia ja päätyvät jätteeksi. Tärkeimpänä kehittämiskohtana mainittiin kylmäkul-

jetusauton saaminen ruoka-aputoiminnan käyttöön. 

Osa kyselyn vastaajista kertoi, että muiden ruoka-aputoimijoiden kanssa teh-

dään jatkuvaa yhteistyötä; ylimääräistä ruokaa on annettu toisten toimijoiden 

jaettavaksi sekä myös autettu ruuan haussa ja sen jakamisessa. Ruoka-aputoi-

mijat kokevat tärkeäksi, että kaikki ylimääräinen ruoka jaetaan muille toimijoille, 

jotta ruoka menee niille, joille se lahjoittajan toimesta on tarkoitettukin eli avun-

tarvitsijoille. Eräs yhteistyö kolmen toimijan kesken vuoroviikoin koettiin toimi-

vaksi. Yksi vastaajista ilmoitti olevansa avoin yhteistyölle, mutta heidän tilois-

saan ei ole riittävästi varastointimahdollisuutta ja kuljetuskapasiteetti on rajoi-

tettua. Osa vastaajista toivoisi enemmän yhteistyötä muiden ruoka-aputoimijoi-

den kanssa, toiminnan koordinoimista paikallisten toimijoiden kesken sekä ja-

ettavan ylijäämäruuan tasaamista. 

3.4 Ruoka-avun kehittäminen koko Satakunnan alueella 

Näiden toimenpiteiden pohjalta on laadittu ohjeistus elintarvikkeiden lahjoittajan 

ja ruoka-aputoimijan yhteistyöstä. Ohjeistus on tämän loppuraportin erillisenä 

liitteenä. Ohjeistus on tarkoitettu jo olemassa oleville työntekijöille sekä uusien 

työntekijöiden perehdyttämistä varten. Ohjeistuksen avulla myös selkeytetään 

yhteistyötä. Ohjeistuksesta on tehty sekä tulostettava versio että tiivistetty oh-

jeistusvideo. Näin ollen ohjeistus on helppo tulostaa esimerkiksi toimipisteen 

perehdytyskansioon jokaisen työntekijän saataville. Ohjeistus sisältää ohjeis-

tuksen vaiheet:  

1. Yhteistyökumppanin etsiminen 

2. Yhteistyösopimuksen tekeminen 

3. Elintarvikkeiden lahjoitus ja vastaanotto käytännössä 

4. Yhteistyön ylläpito 
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Jokaisessa vaiheessa käydään läpi mitä asioita on yhteistyössä muistettava. 

Ensimmäisessä vaiheessa kerrotaan mistä ylijäämäruuan lahjoittaja tai ruoka-

aputoimija voi saada apua etsiessään itselleen yhteistyökumppania. Toisessa 

vaiheessa neuvotaan mitä asioita pitää ottaa huomioon yhteistyösopimusta teh-

dessä. Ohjeistuksen liitteeksi laadittiin sopimuspohja lahjoittajien ja toimijoiden 

käyttöön. Myös sopimuspohja on loppuraportin erillisenä liitteenä. Ohjeistuksen 

kolmannessa vaiheessa kerrotaan miten ylijäämäruuan lahjoittaminen ja vas-

taanotto tapahtuu käytännössä; molempien osapuolien vastuut, kuinka toimi-

taan parasta ennen- ja viimeinen käyttöpäivä- merkittyjen elintarvikkeiden 

kanssa, elintarvikkeiden säilytyksestä ja kuljetuksesta sekä omavalvontasuun-

nitelmasta. Neljäs vaihe yhteistyön ylläpidosta on tärkeä, jotta yhteistyö on jat-

kossakin toimivaa ja kestävää. Toiminnan vuosisuunnitelmaan on hyvä sisällyt-

tää muun muassa yhteydenotto tai tapaaminen yhteistyökumppanin kanssa, tu-

tustuminen toisen toimintaan vapaaehtoisena, tapahtumiin osallistuminen sekä 

yhteistyöstä tiedottaminen näkyvyyden lisäämiseksi. Ohjeistuksen liitteenä on 

sopimuspohjan lisäksi myös Ruokaviraston ohje ruoka-apuun luovutettavista 

elintarvikkeista (Eviran ohje 16035/2), josta löytyvät tarkemmat lainsäädäntöön 

pohjautuvat tulkinnat sekä ruoka-apua antaville ja välittäville toimijoille että toi-

mintaa valvoville kuntien elintarvikevalvontaviranomaisille (Ruoka-apuun luovu-

tettavat elintarvikkeet 2017,3). 

 
4 Jatkotoimet ja ehdotukset 

Hankkeessa tehtyjen konkreettisten toimenpiteiden perusteella voidaan sanoa, 

että kylmäkuljetusautot kuuluvat jatkossakin tärkeänä osana tehokasta ja tur-

vallista ruoka-aputoimintaa. Ylijäämäruokaa lahjoittavien tahojen haastattelut ja 

ruoka-aputoimijoille tehty kysely osoittavat, että yhteistyö ylijäämäruokaa lah-

joittavien tahojen ja ruoka-aputoimijoiden välillä koetaan pääosin toimivaksi. 

Kuitenkin molempien osapuolien olisi tärkeää tarkentaa käytäntöjä esimerkiksi 

elintarvikkeiden laadun ja niiden tarkastamisen suhteen. Epäkuranttien tuottei-

den lahjoittaminen ei ole elintarviketurvallista, jonka vuoksi lahjoittajien on ol-

tava tarkkoina lahjoitettavien elintarvikkeiden laadussa. Ruoka-aputoimijoilla on 

oikeus tarkastaa tuotteiden kunto ja niiden päiväykset vastaanoton yhteydessä 
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ja jättää epäkurantit elintarvikkeet lahjoittajalle, jotta ne eivät nosta ruoka-apu-

toimijan jätekustannuksia eivätkä päädy loppukäyttäjälle.  

Myös ruoka-aputoimijoiden välistä verkostoitumista on hyvä lisätä, jotta kaikki 

ruoka saadaan jaettua toimijoiden kesken avuntarvitsijoille. Laaditun yhtenäi-

sen ohjeistuksen avulla parannetaan sekä lahjoittajien että ruoka-aputoimijoi-

den välistä yhteistyötä, mutta myös elintarviketurvallisuutta sekä tuetaan kestä-

vää kehitystä. Ohjeistukset ja toimintamallit pyritään juurruttamaan Satakunnan 

ruoka-aputoimintaan ja niistä tullaan viestimään sekä maakunnallisesti että val-

takunnallisesti mm. sote-uudistuksen yhteydessä. 

Näiden konkreettisten toimenpiteiden avulla on tehty ja tullaan jatkossakin te-

kemään tätä kehitystyötä Satakunnan ruoka-avun verkoston hyväksi, jotta 

ruoka-aputoimijoiden ja lahjoittajien yhteistyö on kestävää ja tehokkaasti orga-

nisoitua. Näin edistetään heikommassa asemassa olevien hyvinvointia, tuetaan 

kestävää kehitystä sekä turvataan ruoka-aputoiminnan elintarviketurvallisuus.  
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Liitteet 

Liite 1. Logistiikkareitit- ja kartat kylmäkuljetusautolle 

Jokaiseen ajoaikaan lisätään noin 10-15 minuuttia aikaa jokaisessa toimipisteessä yli-

jäämäruokaa vastaanotettaessa ja tarkastaessa. 
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Reitti 3: 74 km 1h 33min 
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Reitti 6:  
122 km  
2h 11min 
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Liite 2. Haastattelupohja Satakunnassa toimiville tahoille 
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Liite 2. Kyselypohja Satakunnan ruoka-aputoimijoille 
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