KAUPPA

Jotta kukaan tai mikään
ei menisi hukkaan.

ABC-KIRJA

Valokuvat Jani Laukkanen

ABC-kirja on opas kehittäjälle matkalla perinteisestä ruoka-avun tarjoamisesta
kohti avointa osallisuutta ja kestävän kehityksen rakentamista. Se tarjoaa työvälineitä
rakentaa Hukaton- ja Yhteinen pöytä-mallin mukaista toimintaa omaan yhteisöösi.
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Vantaan Yhteinen pöytä

Johdanto:

Mikä on Yhteinen pöytä?
Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakuntayhtymä hallinnoivat ja rahoittavat ruoka-avun kehittämisen mallia,
Yhteistä pöytää, jota rakennetaan ja kehitetään yhdessä ruoka-avun verkoston kanssa. Se yhdistää yhteisöllisen
ja omaehtoista toimijuutta tukevan ruoka-aputoiminnan hävikkiruoan keskitettyyn ja laadukkaaseen jakeluun.
Vantaalaiseen verkostoon kuuluu vuonna 2018 noin 35 ruokahävikin lahjoittajaa, kuten kauppoja,
elintarviketehtaita ja tukkuja, sekä noin 65 ruoka-apua monipuolisesti jakavaa tahoa. Näitä ovat muun muassa
yhdistykset, kaupungin asukastilat ja seurakunnat.
Hävikin kuljetuksesta verkostoon vastaa kaupungin perustama, pitkäaikaistyöttömiä ja vapaaehtoisia työllistävä
hävikkiterminaali. Yhteisen pöydän yhteisötyö on ruoka-avun yhteiskehittämistä. Sitä toteutetaan muun
muassa Cable-yhteisövalmennuksilla, auditointikeskusteluilla ja työpajoilla. Tästä kaikesta hyötyvät viikoittain
tuhannet vantaalaiset.
Yhteisen pöydän tavoitteena on päästä eroon vantaalaisista ulkoleipäjonoista ja kehittää ruoka-apua siten,
että ihminen tulee kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ja kunnioittavasti. Toimintamallissa yhdistyy hävikkiruoan
tehokas hyötykäyttö, ruoka-avun verkoston resurssien säästö ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Ruoka-apua
kehitetään verkostomaisesti ja yhteisöllisesti, mikä kestävimmin lisää apua tarvitsevien hyvinvointia.
Uudenlaista toimintakulttuuria ja verkostoa ruoka-avun kentälle on rakennettu vuodesta 2013 alkaen työpajojen,
keskustelujen ja haastattelujen avulla. Kaikki halukkaat vantaalaiset ruoka-avun jakajatahot ja iso osa heidän
asiakkaistaan ovat olleet mukana kehittämässä mallia.
Sitra ja Yhteinen pöytä aloittivat joulukuussa 2017 puolitoistavuotisen projektin, jotta Yhteisen pöydän
toimintamalli voidaan levittää myös muualle Suomeen. Sen tavoitteena on mallintaa vantaalainen toiminta, jotta
sen keskeisiä onnistumisia, oppeja ja käytäntöjä voidaan hyödyntää ja toteuttaa paikallisesti.

Ruoka-avun kenttää kehittävät
ja mallintavat ydinprosessit

Yhteinen pöytä
on katettu
yhteisillä arvoilla.

Rakennamme luottamusta.
Vahvistamme inhimillisyyttä, osallisuutta ja kunnioitusta.
Edistämme kestävää kehitystä monipuolisesti.

Kuljettakaa
ruokahävikki keskitetysti
lahjoittajilta jakajille.

Kootkaa verkosto
yhteen, kehittäkää
ja fasilitoikaa sitä.

Kehitämme toimintaa luovasti ja ennakkoluulottomasti.
Etsimme oikeanlaista tehokkuutta.
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja toimijuutta.
Voimaannutamme yksilöitä ja yhteisöjä.

Ruokahävikin hyötykäytön ja
ruoka-avun saajan hyvinvoinnin
ja toimijuuden lisääminen.

Työllistäkää pitkäaikaistyöttömiä
ruokahävikkityössä.

Kehittäkää ruokaapua yhteisölliseksi
ja osallistavaksi –
voimaannuttakaa
yksilö ja yhteisö.
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Sosiaalinen
kiertotalous

Siksi:
kohtaamme ihmisen kokonaisvaltaisesti ja kunnioittavasti

•

kehitämme ruoka-apua siten, ettei kenenkään tarvitse jonottaa ulkona

•

kunnioitamme yhteisöjen omaehtoisia toimintatapoja

•

lisäämme ruoka-avun saajan hyvinvointia ja toimijuutta

•

innostamme ihmisiä pohtimaan ja toimimaan yhdessä

•

autamme toisiamme

•

vahvistamme paikallisia yhteisöjä ja toimintaa, jotka lisäävät 		
hyvinvointia ja luovat uudenlaisia työllistämisen mahdollisuuksia

•

lisäämme ruokahävikin hyötykäyttöä

•

vähennämme hävikkiä ja samalla ruokaketjun hiilijalanjälkeä

•

hyödymme keskitetystä hävikin logistiikasta

•

säästämme rahaa ja yhteisiä resursseja

•

luomme ryhmään kuuluvuuden tunnetta, merkityksellistä tekemistä
ja halua vaikuttaa.

pim me luo
tt
aan

•

O
3.

am

Visiomme on,
ettei kukaan
ja mikään
menisi
hukkaan.

2.
Sitten tutustumme

4.
1.

Viihdymme
yhdessä

Ensin
teemme
yhdessä

” Erityisesti
ruokailussamme
vapaaehtoisena
toimivat pitävät
tärkeänä yhteisiä
tapaamisia.”

5. Muutamme
maailmaa yhdessä
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2. Etsikää parhaat käytännöt
Toisten kokemuksista oppiminen on tärkeää. Lähtökohtana on ymmärtää kunkin toimintaympäristön
oma erityislaatu, jotta Yhteisen pöydän ja Hukattoman malleja voidaan rakentaa luontevasti sen
sisään. Erilaisten sidosryhmien ottaminen mukaan jo ensimetreillä tekee toiminnasta kestävää.

Näin varmistatte
onnistumisen
1. Aloittakaa sitouttamalla
mukaan tärkeät verkostot
Ruoka-avun kentällä on jo nyt paljon toimijoita.
Siksi paikallinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.
•

Tunnistakaa, ketkä alueellanne ovat keskeisiä sidosryhmiä
ja vaikuttajia.

•

Luokaa rakenteet ja kohtaamispaikka yhteiselle dialogille
ja kutsukaa sidosryhmät yhteen.

•

Käykää keskustelua yhteisöllisesti, arvostavasti ja aidosti
kuunnellen.

•

Dokumentoikaa käydyt keskustelut kaikille osallistujille 		
yhteisen ymmärryksen varmistamiseksi.

•

Kartoittakaa kohteita, joissa ruoka-avun kehittämistä on jo sovellettu ja viety käytäntöön.

•

Valitkaa keskuudestanne kehitysryhmä, joka edustaa monipuolisesti verkoston eri toimijoita.

•

Oppikaa yhdessä: Valitkaa tutustumiskohteet ja asettakaa selkeät tavoitteet tutustumiskäynneille.

•

Kootkaa yhteen eri käytäntöjen samanlaisuudet ja erilaisuudet, plussat ja miinukset.
Rakentakaa oma malli näiden kokemusten ja havaintojen pohjalta.

3. Valitkaa hankkeelle sisältöasiantuntija
Asiat eivät synny ja toimi itsekseen. Uuden toimintamallin käyttöönotto edellyttää, että sen kehittämisestä,
edistämisestä ja ohjaamisesta vastaa siihen nimetty ja valittu asiantuntija organisaation sisällä. Näin isoa
hanketta ei voi tehdä konsulttivetoisesti.
Kehitystyön vetäjällä on oltava:
•

hyvä tuntemus toimintaympäristöstä

•

syvällinen osaaminen ruoka-avun kentästä ja toiminnasta

•

hyvät vuorovaikutustaidot ja osaaminen verkostojohtamisessa

•

valtuudet, motivaatio ja halu kehitystyön johtamiseen

•

riittävät toimintavaltuudet ja verkoston hyväksyntä työlleen valintansa jälkeen.

Tukekaa hänen onnistumistaan työssään laatimalla suunnitelma työn tukemisesta.
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Hukattoman toimintatavan yhteiskehittäminen

Viekää käytäntö
riittävän lähelle
päätöksentekoa.

Osallistukaa
päätöksentekoon.

4. Huomioikaa verkoston odotukset ja tarpeet
Yhteisen pöydän kaltaisessa verkostossa ei ole yhtä verkostoveturia, joka voisi määräillä muita.
Toimintaa voi kehittää fasilitoimalla, tukemalla, keskustelemalla, haastatteluilla ja selvityksillä.
Jokaisella verkoston toimijalla täytyy säilyä itsemääräämisoikeus omaan toimintaansa.
Verkoston odotukset ja tarpeet on selvitettävä ensin.
•

Suunnitelkaa menettelytavat verkoston kuulemiseksi: selvitykset, tutkimukset, 		
haastattelut, työpajat, keskustelut, palvelumuotoilu jne.

•

Dokumentoikaa ja mallintakaa verkoston erilaiset odotukset ja tarpeet.

•

Ottakaa huomioon verkoston tarpeet kun suunnittelette palveluita ja toimintamalleja.
Soveltakaa esimerkiksi asiakaslähtöisen tuotekehityksen menetelmiä.

Kohdatkaa
keskinäisen
oppimisen haasteet
– Altistakaa eri
osapuolet toisilleen

Käykää vuoropuhelua
kaikkien kanssa.

Luokaa paikkoja yhdessä oppimiselle ja eri
toimijoiden kohtaamiselle.
Kuunnelkaa tarkasti.

Pitäkää huomio
mahdollisuuksissa,
ei heikkouksissa.

Tehkää
konkreettisia
toimenpiteitä,
joissa osallistujat
ovat toimijoita,
eivät seuraajia.

Luokaa kestävän
kehityksen
toimintamalli sen
kaikissa näkökulmissa.
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6. Rakentakaa infrastruktuuri
Yhteisen pöydän toiminta edellyttää toimivaa kuljetusprosessia ja hävikkiterminaalia.

5. Valmentakaa yhteisöllistä työtä
Yhteinen käsitys ja luottamus eivät synny hetkessä vaan ne rakentuvat pitkäjänteisesti ja
konkreettisin teoin. Jakakaa tietoa, kohdatkaa, kouluttakaa, valmentakaa ja fasilitoikaa.
Jokaisen verkostossa toimivan on tärkeä ymmärtää, mitä osallisuus merkitsee arjen työssä. Sen
tueksi Yhteinen pöytä on kehittänyt ruoka-avun kentälle oman version Cable-yhteisövalmennuksesta.
Se räätälöidään kullekin yhteisölle paikallisesti.
Tärkeitä askeleita kohti yhteisöllisyyttä
•

Olkaa valmiita luomaan ja vaalimaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta jatkuvasti.

•

Auttakaa yhteisöä ymmärtämään, että tämä koskee kaikkea toimintaa.

•

Suunnitelkaa valmennukset ja työpajat yhteisöllisyyden periaatteiden mukaan.

(Cable = Community Action Based Learning for Empowerment)

•

Varmistakaa rahoitus ja toiminnan avainhenkilöt.

•

Hankkikaa riittävät tilat, autot ja välineet.

•

Rekrytoikaa riittävä määrä työntekijöitä.

•

Hyödyntäkää jo olemassa olevia verkostoja ja resursseja ja kehittäkää niitä yhdessä eteenpäin.

•

Suunnitelkaa materiaalin kulku ruoka-avun lahjoittajilta ruoka-avun jakajille.

•

Varmistakaa yhteistyökumppanit sekä heidän sitoutumisensa ja hyötynsä sopimuksin.

•

Suunnitelkaa tiedonkulku ja prosessit sujuviksi läpi koko ketjun.

•

Laatikaa omavalvontasuunnitelma ruokahävikin käsittelyyn.

•

Tehkää suunnitelma, miten poikkeustilanteissa toimitaan.

•

Dokumentoikaa suunnitelmat ja prosessit visuaaliseen muotoon.

7. Varmistakaa logistiikan ja
elintarviketurvallisuuden asiantuntemus
Oikeanlainen erityisasiantuntijuus oikeassa paikassa ja oikea-aikaisesti takaa onnistumiset.
Elintarvikkeiden kanssa työskentely edellyttää alan vankkaa osaamista ja hygieniaosaamista turvallisen
ruoan takaamiseksi. Siksi elintarvikelogistiikan asiantuntijan on tärkeä olla mukana kehitystyössä
alusta saakka. Hänen osaamistaan tarvitaan toimivan ja elintarviketurvallisuuden takaavan prosessin
suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.
Toinen kriittisen tärkeä asiantuntija on logistiikkaosaaja. Hänen tehtävänään on luoda luottamusta
yritysverkostoon rakentamalla toimiva keskitetty kuljetus.
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‘”Yhteinen pöytä
toimii jämptisti noutojen kanssa ja yhteistyö
pelaa hyvin, on helppo
ohjata myymälöitä
[lahjoittamaan hävikkiä]
tällaiselle toimijalle.”
– Hävikkiruokaa
lahjoittavan tahon
edustaja

8. Sitouttakaa ruoka-avun lahjoittajat ja jakajat toimintaan
Sujuva hävikkiruoan logistiikka edellyttää, että kaikki osapuolet sitoutuvat yhteisiin toimintatapoihin.
Siksi on luotava riittävän tarkat ja yhteiset pelisäännöt. Niiden ylläpitoa tukevat sopimukset, jatkuva
fasilitointi ja keskustelu.

9. Palkatkaa riittävästi vakituista henkilökuntaa

•

Määritelkää yhdessä toiminnalle periaatteet, joissa toteutuvat yhteisöllisyys ja yhteinen arvopohja.

•

Hyödyntäkää yhteisötyön keinoja kuten työpajoja. Antakaa tilaa paikalliselle omaleimaisuudelle.

Tukityöllistäminen on keskeinen osa Yhteisen pöydän mallia. Palkkatuetut työsuhteet ovat kuitenkin
lyhytaikaisia ja vaihtuvuus erittäin suurta. Siksi työn sujuvuus, tehokkuus ja turvallisuus edellyttävät, että
mukana on riittävästi vakituista henkilöstöä, joka varmistaa ammattitaitoisen osaamisen jatkuvuuden.

•

Kohdatkaa verkoston toimijat kasvotusten henkilökohtaisesti ja olkaa valmiita avoimeen keskusteluun
heidän odotuksistaan ja tarpeistaan.

•

Tehkää henkilöstösuunnitelma: mitä vastuita ja rooleja tarvitaan? Laatikaa tehtäville 			
toimenkuvaukset sekä tehtävissä vaadittava osaaminen.

•

Tehkää rekrytointi huolella.

•

Varmistakaa, että työyhteisö kokee sekä vapaaehtoistyön että tuetun työn yhtä arvokkaina.

•

Tehkää suunnitelma sille, miten henkilöstön osaamista ylläpidetään ja jaksamista tuetaan.

•

Sopikaa pelisäännöt ruokahävikin kuljetusten ja työllistämisen toimivuudelle.

•

Luokaa keskusteleva prosessi, jossa kaikki verkoston toimijat saavat osallistua keskusteluun pelisäännöistä
ja niiden merkityksestä myös jatkossa.

•

Laatikaa verkostolle sopimuspohja, jonka kaikki allekirjoittavat. Se on hyvä lähtökohta fasilitoinnille.
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10. Liittäkää yhteisöllinen työ kiinteäksi osaksi
verkostotyötä ja logistiikkaa
Yhteinen pöytä on opettanut, ettei yhteisöllistä työtä voi erottaa erilliseksi toiminnakseen.
Verkostojen fasilitointi ja yhteisövalmennukset ovat tärkeä osa ruoka-avun kehittämistä,
samoin hävikin lahjoittajien kanssa tehtävä verkostotyö, terminaalilla tehtävä
tukityöllistäminen ja ruoka-avun jakajien kanssa tehtävä kehittämistyö.
•

Tunnistakaa yhteiset tavoitteet ja kirjatkaa ne ylös.

•

Huomioikaa, että kehittämistyö rakentuu jo olemassa olevista resursseista.

•

Pitäkää huoli, että jokaisen paikan omaleimaisuus ja itsemääräämisoikeus säilyy.

•

Kehittäkää yhteisötyölle prosessit ja sisällöt, jotka limittyvät hyvin logistiikan prosessien kanssa
(esim. kuljettajien vertaisryhmä tai verkoston hävikkikokit).

•

Sopikaa verkoston kanssa, miten toimintaa jatkuvasti kehitetään. Osallisuutta voi vahvistaa 		
tarjoamalla yhteisövalmennuksia ja muita yhteisötyön työkaluja.

”Ollaan oltu mukana
kaikissa mahdollisissa
tapahtumissa. Ovat
olleet hyviä ja avartavia.
Mahtavaa toimintaa.”
– Ruokaa jakavan
tahon edustaja

”Yhteisöruokailun
hyvä puoli on se,
että tutustuu uusiin
ihmisiin, kun kotona
on niin yksin. Lisäksi
ruoka on hyvää.”

Yhteisen pöydän verkoston kokemat hyödyt
ja vaikuttavuusarvioinnin tulokset
Tuloksia verkostokyselystä ja haastatteluista 2018:
•

Yhteisen pöydän kautta verkosto saa lisää ilmaista hävikkiä.

•

Hävikki toimitetaan suoraan ovelle ilmaiseksi. Puolet vastanneista kertoi yhteisönsä 		
säästäneen kustannuksissa.

•

Verkosto tarjoaa tukea oman toiminnan kehittämiseen sekä hyödyllistä vertaistukea ja
kontakteja. Haastatelluista ruoka-avun vastaanottajista 23/27 piti yhteisöllisyyttä tärkeänä.

•

Yhteiset tapahtumat vahvistavat verkostoa.

Verkostovaikutukset
•

Ruoka-apua jakaville toimijoille verkosto tarjoaa mahdollisuuden keskinäiseen verkostoitumiseen, 		
hyötyyn ja vertaistukeen.

•

Hyviä käytäntöjä jaetaan verkoston toimijoiden kesken, mikä parantaa ruoka-avun konkreettista 		
organisointia ja on ratkaissut toiminnassa kohdattuja haasteita.

– Yhteisen pöydän
asiakas

Hyvinvointi- ja sosiaaliset vaikutukset

”Omia matkakuluja
tulee vähemmän,
kun ei itse tarvitse
kerätä kaupoilta
hävikkiä.”
– Ruokaa jakavan tahon
edustaja

•

Hyvinvointi- ja sosiaaliset vaikutukset ovat keskeisessä roolissa, kun verrataan 				
Yhteistä pöytää muihin ruoka-avun jakamisen malleihin.

•

Ruoka-avun saajat ovat kokeneet yhteisöllisen ruoka-avun muodostaneen ja tiivistäneen yhteisöjä.

•

Yhteisöllinen ruoka-apu on vahvistanut inhimillistä kohtelua ja kohtaamista.

•

Työllistämistoiminta vahvistaa tukityöllistettyjen toimijuutta ja auttaa konkreettisesti takaisin työelämään.

Ekologiset ja taloudelliset vaikutukset
•

Ruokahävikin päätyminen hyötykäyttöön pienentää biojätekuormaa ja hiilijalanjälkeä.

•

Keskitetty logistiikka pienentää jaettavan ruoan kustannuksia ja vähentää ilmastovaikutuksia.

•

Kun yksi toimija organisoi logistiikan keskitetysti, säästyy henkilöstöresursseja, rahaa ja aikaa.

•

Yhteisen pöydän toimintamalli on lisännyt seurakuntien keskinäistä vuorovaikutusta.

•

Osa ruokaa jakavista organisaatioista ostaa omista varoistaan vähemmän ruokaa kuin ennen.

•

Yhteisöruokailu vähentää parhaimmillaan eri ryhmien välillä vallitsevaa eriarvoisuuden tunnetta.

•

Ruoka-apuna jaettava hävikki helpottaa saajan taloutta, jolloin rahaa säästyy muihin tarkoituksiin.
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Yhteisen pöydän
ja Sitran projektin
kumppanuuden
kriteerit

Ota yhteyttä
•

Ruoka-avun kehittäminen leipäjonoista yhteisöllisemmäksi.

•

Yhteisötyön ymmärrys: ruoka-avun saajan yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin 		
ja toimijuuden lisäämisen tavoitteet.

•

Verkostoyhteistyönä tehtävä työ.

•

Yhteisen pöydän arvojen toteutuminen (luottamus, kunnioitus, inhimillisyys, 		
tehokkuus, voimaantuminen, toimijuus ja osallisuus, kestävä kehitys).

•

Kaupungin ja seurakunnan roolin vahvuus hankkeessa/alustassa:
He määrittelevät itse oman tapansa olla mukana suunnitelmassa.

•

Hävikin hyötykäyttö ja logistiikka.

•

Työllistäminen mahdollisuutena, mutta ei pakollisena osana projektia.

		

Kun kriteerit täyttyvät, ota yhteyttä. Tehdään yhdessä toteuttamissuunnitelma oman alueenne ruoka-avun kehittämisestä soveltaen
Yhteisen pöydän mallia teille sopivimmalla tavalla.

Miten hyödytte Sitran ja
Yhteisen pöydän projektista 2017 - 2019?
Vaikuttavuusarviointi
Vantaan ruoka-avun kentässä
vertailukohdaksi omalle alueelle

Yhteisen pöydän toimintakäsikirja
avuksi oman mallin rakentamiseen

TULOKSET
ESIIN

MALLIN
LEVITTÄMINEN

Viestintäideoita

Kumppanihaku ja konsultaatiot
(Noin 10 aluetta tavoitteena)

VAIKUTTAMISEN
STRATEGIA

Verkostoituminen
mahdollistaa yhteistyön ja auditoinnit.

Ota yhteyttä
Projektipäällikkö Hanna Kuisma
050 318 0983
hanna.kuisma@vantaa.fi

hukatonvantaa.fi

