
37Ruoka-apu Satakunta -hanke 2020 – 2021

Satakuntaliiton rahoittama Ruoka-apu Satakunta -hanke 2020 – 2021 käynnis-

tettiin kesäkuussa 2020. Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää ja laajentaa 

ruoka-aputoimintaa koko Satakunnan alueella. Ruoka-aputoiminnan kartoittami-

sen avulla on laadittu ohjeistus elintarvikkeiden lahjoittajan ja ruoka-aputoimijan 

yhteistyöstä. 

Ruoka-apu Satakunta -hanke 2020 – 2021:

LAAJA-ALAISTA RUOKA-AVUN 
KEHITTÄMISTÄ KOKO SATAKUNNAN 
ALUEELLA

Hankkeen tavoitteena on ollut luoda kattava ruoka-avun verkosto, jossa ruoka-
avun saavutettavuus on laajaa ja tasavertaista kaikille satakuntalaisille avun-
tarvitsijoille. Tavoitteena on ollut myös tarjota ruoka-avun yhteydessä tietoa 
järjestön muusta toiminnasta sekä neuvontaa, ohjausta ja tukea avuntarvitsi-
joille, jolloin edistetään heikommassa asemassa olevien hyvinvointia. Kehittä-
misen avulla parannetaan ruoka-aputoimijoiden välistä yhteistyötä organisoi-
dummaksi. Tarkoituksena on ollut myös edistää kauppojen, tuotantolaitosten, 
ravintoloiden ja muiden toimijoiden hävikkiruuan hyödyntämistä. Tavoitteena 
on lisäksi ollut parantaa ylijäämäruuan jakamisen kylmäketjuja ja logistiikkaa 
ruoka-avun elintarviketurvallisuuden turvaamiseksi. Hankkeen kehittämises-
sä on näin ollen parannettu kaikkia kolmea kestävyyden osa-aluetta; taloudel-
lista, ekologista sekä sosiaalista kestävyyttä. 

KONKREETTISET TOIMENPITEET: Parannusta logistiikkaan ja 
elintarvi keturvallisuuteen sekä lisää yhteistyökumppaneita

Elokuussa 2020 Porin ja Rauman ruoka-aputoimijoiden käyttöön vuokrattiin 
kaksi kylmäkuljetusautoa. Kylmäkuljetusautojen avulla on saatu parannettua 
kuljetuskapasiteettia, toimintavarmuutta ja elintarviketurvallisuutta. Autojen 
vuokrasopimus on voimassa heinäkuun 2021 loppuun saakka, mutta autot 
olisivat kuitenkin jatkossakin ensiarvoisen tärkeä osa toimivaa ja turvallista 
ruoka-aputoimintaa. Lunastamalla autot toimijoiden käyttöön turvattaisiin 
edelleen ruoka-avun toimintavarmuus sekä lahjoitetun ylijäämäruuan elintar-
viketurvallisuus. 
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Alkuvuoden 2021 aikana kartoitettiin yhteensä 179 Satakunnassa toimivaa 
päivittäistavarakauppaa, tuotantolaitosta, tilaa ja R-kioskia sekä muutama 
majoituspaikka. Kartoittamisessa tarkasteltiin mahdollisia ylijäämäruuan lah-
joittamiskäytäntöjä. Suurin osa haastatelluista lahjoittaa ylijäämäruokaa 5 – 7 
kertaa viikossa. Lahjoitetun ylijäämäruuan määrää lahjoittajien on vaikeaa 
arvioida, sillä esimerkiksi joissakin toimipaikoissa lahjoitettua ylijäämäruo-
kaa ei erotella kaikesta hävikkiin menevästä ruuasta. Uudet työntekijät yli-
jäämäruuan lahjoittamiskäytäntöihin perehdyttää useimmiten joko kauppias 
tai myymäläpäällikkö sekä osastovastaavat. Tiedusteltaessa käytössä olevista 
ohjeista lahjoittamiskäytäntöihin, pääosalla tahoista on käytössä toimipisteen 
omat ohjeet sekä lisäksi ketjun antamat ohjeet. Yhteistyö ruoka-aputoimijoi-
den kanssa koettiin toimivaksi. Suurimmalla osalla yhteistyöt ovat kestäneet 
jo pitkään ja se on toiminut moitteettomasti. Palautetta annettiin eri järjestö-
jen erilaisista käytännöistä esimerkiksi päiväysten tai ruuan laadun suhteen 
sekä sovittujen noutoaikojen laiminlyönnistä. Toivottiin myös, että lahjoitettu 
ruoka jaettaisiin niille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat. Aiempi sopimus ruoka-
aputoimijan kanssa oli loppunut, koska elintarvikkeita oli otettu omaan käyt-
töön ja myyty eteenpäin.

Kartoittamisen yhteydessä saatiin myös kannustettua 22 uutta tahoa mukaan 
ylijäämäruuan lahjoittamiseen. Yhteistyöt uusien lahjoittajien kanssa ovat 
lähteneet 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 lahjoitet-
tavaa ylijäämäruokaa on haettavissa. Lisäksi aikaiseksi saatiin Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton (MLL) Satakunnan piirin ja muutamien porilaisten 
R-kioskien välille hieman erilainen yhteistyö. Tässä yhteistyössä R-kioskien 
asiakkaat ostavat paistotuotteita lahjoituksena. Sovittuna ajankohtana kioskit 
paistavat tuotteet, MLL noutaa tuotteet ja jakaa valitsemalleen kohderyhmälle. 
Samanlainen kampanja on aiemmin toteutettu viiden viikon kokeiluna Vaasas-
sa. Mukana kokeilussa oli 4 R-kioskia, joista lahjoituksia saatiin yhteensä 4000 
kappaletta. Raisiossa samanlaista kampanjaa toteutetaan jatkuvana toiminta-
na. Porissa kampanjan suunnittelu on aloitettu toukokuun 2021 aikana.

Ruoka-aputoimijoiden toimintaa sekä yhteistyötä lahjoittajien ja muiden ruo-
ka-aputoimijoiden kanssa puolestaan selvitettiin huhtikuussa 2021. Satakun-
nan ruoka-aputoimijoille lähetettiin sähköpostitse kysely, jossa tiedusteltiin 
ruuan haun ja jaon käytäntöjä, työhön perehdyttämistä sekä ajatuksia yhteis-
työstä ylijäämäruuan lahjoittajien ja muiden ruoka-aputoimijoiden kanssa. 
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Kysely lähetettiin 64 Satakunnan ruoka-aputoimijalle ja vastauksia saatiin yh-
teensä 21 kappaletta. Ylijäämäruokaa lahjoittajilta haetaan pääosin joko 1 – 2 
tai 5 – 7 kertaa viikossa. Uudet vapaaehtoiset tai työntekijät työhön perehdyt-
tää sekä toinen vapaaehtoinen tai työntekijä että toimipaikan toiminnanjohta-
ja tai esimies. Suurin osa käyttää ohjeistuksena toimipaikan omia ohjeita, mut-
ta myös Ruokaviraston ohjetta ruoka-apuun luovutettavista elintarvikkeista. 

Vastaajilta kysyttiin ajatuksia yhteistyöstä ylijäämäruokaa lahjoittavien ta-
hojen kanssa. Yhteistyö koettiin hyvin toimivaksi; paikalliset kaupat tekevät 
hyvää yhteistyötä ruoka-aputoimijoiden kanssa. Jotkut eivät kuitenkaan ole 
välttyneet ongelmilta, mutta epäkohdat on selvitetty, jonka jälkeen yhteistyö 
on jatkunut parempana. Ruuan koettiin riittävän hyvin tai kohtalaisesti, mut-
ta myös liian vähäiseksi tai vähentyneen entisestään. Ruuan laadun koettiin 
pääosin olevan hyvää ja myös erinomaista, mutta myös vaihtelevaksi tai sie-
dettäväksi. Päivämäärät ovat vanhoja ja laatu jollakin lahjoittajalla jopa ala-
arvoista. muiden ruoka-aputoimijoiden kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä; 
ylimääräistä ruokaa on annettu toisten toimijoiden jaettavaksi sekä myös au-
tettu ruuan haussa ja sen jakamisessa. Ruoka-aputoimijat kokevat tärkeäksi, 
että kaikki ylimääräinen ruoka jaetaan muille toimijoille, jotta ruoka menee 
niille, joille se lahjoittajan toi-mesta on tarkoitettukin eli avuntarvitsijoille. Osa 
vastaajista puolestaan toivoisi enemmän yhteistyötä muiden ruoka-aputoimi-
joiden kanssa, toiminnan koordinoimista paikallisten toimijoiden kesken sekä 
jaettavan ylijäämäruuan tasaamista.

Ohjeistus elintarvikkeiden lahjoittajan ja ruoka-aputoimijan 
yhteistyöstä

Näiden toimenpiteiden pohjalta laadittiin yhtenäinen ohjeistus jo olemas-
sa oleville työntekijöille sekä uusien työntekijöiden perehdyttämistä varten. 
Ohjeistuksen avulla myös selkeytetään yhteistyötä. Ohjeistus sisältää eri yh-
teistyön vaiheet yhteistyökumppanin etsimisestä yhteistyösopimuksen te-
kemiseen, ylijäämäruuan lahjoittamiseen ja vastaanottoon käytännössä sekä 
yhteistyön ylläpitoon. Ohjeistuksesta on tehty sekä tulostettava versio että 
tiivistetty ohjeistusvideo. Näin ollen ohjeistus on helppo tulostaa esimerkiksi 
toimipisteen perehdytyskansioon jokaisen työntekijän saataville. Ohjeistuk-
sen liitteeksi on laadittu sopimuspohja molempien osapuolten käytettäväksi 
sekä lisäksi tueksi Ruokaviraston ohje ruoka-apuun luovutettavista elintar-
vikkeista (Eviran ohje 16035/2), josta löytyvät tarkemmat lainsäädäntöön 
pohjautuvat tulkinnat sekä ruoka-apua antaville ja välittäville toimijoille että 
toimintaa valvoville kuntien elintarvikeviranomaisille. Laaditun ohjeistuksen 
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avulla parannetaan sekä lahjoittajien että ruoka-aputoimijoiden välistä yhteis-
työtä, mutta myös elintarviketurvallisuutta.

JOHTOPÄÄTÖKSET: Pienillä tarkennuksilla kehitetään toimivaa 
yhteistyötä entisestään

Hankkeessa tehtyjen konkreettisten toimenpiteiden perusteella voidaan sa-
noa, että kylmäkuljetusautot kuuluvat jatkossakin tärkeänä osana tehokasta 
ja turvallista ruoka-aputoimintaa. Ylijäämäruokaa lahjoittavien tahojen haas-
tattelut ja ruoka-aputoimijoille tehty kysely osoittavat, että yhteistyö ylijäämä-
ruokaa lahjoittavien tahojen ja ruoka-aputoimijoiden välillä koetaan pääosin 
toimivaksi. Kuitenkin molempien osapuolien olisi tärkeää tarkentaa käytäntö-
jä esimerkiksi elintarvikkeiden laadun ja niiden tarkastamisen suhteen. Epä-
kuranttien tuotteiden lahjoittaminen ei ole elintarviketurvallista, jonka vuok-
si lahjoittajien on oltava tarkkoina lahjoitettavien elintarvikkeiden laadussa. 
Ruoka-aputoimijoilla on oikeus tarkastaa tuotteiden kunto ja niiden päiväyk-
set vastaanoton yhteydessä ja jättää epäkurantit elintarvikkeet lahjoittajalle, 
jotta ne eivät nosta ruoka-aputoimijan jätekustannuksia eivätkä päädy loppu-
käyttäjälle. 

Myös ruoka-aputoimijoiden välistä verkostoitumista on hyvä lisätä, jotta kaik-
ki ruoka saadaan jaettua toimijoiden kesken avuntarvitsijoille. Ohjeistukset 
ja toimintamallit pyritään juurruttamaan Satakunnan ruoka-aputoimintaan 
ja niistä tullaan viestimään sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti mm. 
sote-uudistuksen yhteydessä.

Näiden konkreettisten toimenpiteiden avulla on tehty ja tullaan jatkossakin 
tekemään tätä kehitystyötä Satakunnan ruoka-avun verkoston hyväksi, jotta 
ruoka-aputoimijoiden ja lahjoittajien yhteistyö on kestävää ja tehokkaasti or-
ganisoitua. Näin edistetään heikommassa asemassa olevien hyvinvointia, tu-
etaan kestävää kehitystä sekä turvataan ruoka-aputoiminnan elintarviketur-
vallisuus.

119 
ylijäämäruokaa lahjoittavaa  

tahoa Satakunnassa

22 
uutta lahjoittajaa:  

6 ruokakauppaa, 5 tilaa,  

10 R-kioskia ja 1 majoituspaikka

Ruoka-apu Satakunta- hankkeen tunnusluvut:




