Toimintakäsikirja
Yhteinen pöytä

1

Sisällys
1.

Johdanto: Mikä on Yhteinen pöytä ................................................................................................5

I Yhteisen pöydän historia (luku 2.)
2.

Uuden toimintakulttuurin rakentaminen ruoka-avun kentälle .....................................................7
2.1 Yhteisen pöydän perustamiseen johtaneita yhteiskunnallisia syitä ............................................7
2.2 Yhteisen pöydän synty 2012 ja konseptin luonti 2013 ................................................................8
2.3 Luottamushenkilöiden sitouttaminen ja luottamushenkilöohjaus ...........................................10
2.4 Parhaiden käytäntöjen löytäminen ja konseptin kehittäminen 2013 - 2014 ............................11
2.5 Selvitysprojekti ja pilottivaihe 2014 ...........................................................................................11
2.6 Hävikkiterminaali-investointi ja vakinaistaminen 2015 - 2016..................................................12
2.7 Yhteisöllinen toimintatapa ja sen synty .....................................................................................13
2.8 Yhteisen pöydän yhteisötyön ja logistiikan yhdistetty malli .....................................................15
2.9 Yhteisen pöydän toimintaympäristö ja sidosryhmät .................................................................17
Ruoka-avun jakajat...................................................................................................................17
Ruoka-avun lahjoittajat (yritykset) ..........................................................................................17
Koulutusyhteistyökumppanit...................................................................................................18
Muut sidosryhmät ....................................................................................................................18
2.10 Toimivan logistiikan ja hävikkiterminaalin luominen ..............................................................18
2.11 Yhteisen pöydän työntekijöiden resursointi ja rekrytointi ......................................................20
Hävikkiterminaalin henkilökunta .............................................................................................20
Työllisyyspolkujen luominen ja tukityöllistettyjen tukeminen ................................................21
Harjoittelu- ja opiskelijayhteistyö ............................................................................................22
Vapaaehtoiset hävikkiterminaalilla .........................................................................................22
2.12 Yhteisen pöydän perustehtävän rakentumisen periaatteet ja ruoka-avun kehittymisen
vaiheet .............................................................................................................................................22
2.13 Yhteisen pöydän mission kestävän kehityksen ulottuvuudet .................................................24
2.14 Yhteisen pöydän arvot .............................................................................................................25

2

II Yhteisen pöydän nykyinen toiminta ISO9000-standardin mukaan (luvut 3.-7.)
3.

Yhteisen pöydän organisaatio ja johtaminen ...............................................................................27
3.1 Yhteisen pöydän johtamisen kehittämisen periaatteet ............................................................27
3.2 Vantaan kaupungin ja Vantaa seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmät Yhteisen pöydän
johtamisessa ....................................................................................................................................28
3.2.1 Kaupungin johtamisjärjestelmä osana Yhteisen pöydän johtamista ............................................... 28
3.2.2 Seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmä osana Yhteisen pöydän johtamista ................................ 28

3.3 Yhteisen pöydän organisaatio....................................................................................................28
3.3.1 Yhteisen pöydän toimielimet ja niiden tehtävät .............................................................................. 29
3.3.2 Yhteisen pöydän vastuut ja valtuudet .............................................................................................. 32

4.

Yhteisen pöydän visio ja strategiset linjaukset.............................................................................32
4.1 Yhteisen pöydän visionäärinen työskentely ..............................................................................33
4.2 Yhteisen pöydän strategiset linjaukset, toimintaperiaatteet ja arvot .......................................34
4.3 Yhteisen pöydän tavoitteet ja mittarit.......................................................................................34
4.4 Sidosryhmien ja verkoston johtaminen ja viestintä ..................................................................36
4.5 Yhteisen pöydän strategisten perusteiden kokonaisuuus .........................................................36

5.

Resurssien johtaminen .................................................................................................................37
5.1 Henkilöstön johtaminen ............................................................................................................37
5.2 Kiinteistöjen, kaluston, tilojen, materiaalien ja tietojärjestelmien johtaminen ........................38
5.3 Talouden johtaminen .................................................................................................................38
5.4 Investointien ja ostojen johtaminen ..........................................................................................39
5.5 Konseptin ja immateriaalioikeuksien hallinta ............................................................................39
5.6

6

Tiedon, tietämyksen ja dokumenttien hallinta .....................................................................39

Toiminnan johtaminen .................................................................................................................40
6.1 Yhteisen pöydän toimintokartta ................................................................................................40
6.2 Toiminnan johtaminen – operatiivinen prosessien johtaminen ...............................................42
6.3 Toiminnan tavoitteet ja mittarit, raportointi ja tulosten analysointi ........................................43
6.4 Sisäinen arviointi ja parhaiden käytäntöjen jakaminen ............................................................43

7. Jatkuva parantaminen......................................................................................................................43
7.1 Jatkuvan parantamisen käytännöt.............................................................................................43

3

III Yhteisen pöydän mallin mukaisen toiminnan rakentaminen (luvut 8. - 9.)
8. Opit Yhteisen pöydän mallin kehittämisestä ...................................................................................45
8.1 Sidosryhmien ja verkoston yhteisen käsitepohjan ja sitoutumisen rakentaminen – oikean
tiedon varmistaminen ......................................................................................................................48
8.2 Tiedon keruu erilaisista ratkaisuista erilaisissa toimintaympäristöissä – parhaitten käytäntöjen
etsiminen .........................................................................................................................................48
8.3 Sisäisen sisältöasiantuntijan kiinnittäminen projektiin .............................................................49
8.4 Verkoston odotusten ja tarpeiden kuuleminen ja huomioiminen kehitystyössä .....................49
8.5. Yhteisöllisen työn ajattelun ja toiminnan laajamittainen valmennus verkostossa ..................49
8.6 Toiminnan vaatiman infrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen: toimiva logistinen prosessi
ja terminaali .....................................................................................................................................50
8.7 Logistiikan ja elintarviketurvallisuuden asiantuntemuksen varmistaminen – logistisen
prosessin kehittäminen ja turvallisuuden varmistaminen ..............................................................50
8.8 Ruoka-avun lahjoittajien ja jakajien sitouttaminen toimintaan ja yhteisistä pelisäännöistä
sopiminen.........................................................................................................................................50
8.9 Riittävän vakituisen henkilöstön palkkaaminen ja osaamisen varmistaminen .........................51
8.10 Yhteisöllisen työn integroiminen kiinteäksi osaksi verkostotyötä ja logistiikkaa ....................51
9. Toimintakäsikirja ja ISO9000-järjestelmästandardin huomioon otettavat kriteerit .......................52
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1. Johdanto: Mikä on Yhteinen pöytä?
Yhteinen pöytä on Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntayhtymän hallinnoima ja rahoittama ruoka-avun kehittämisen malli, jota tehdään yhdessä ruoka-avun verkoston kanssa.
Siinä yhteisöllinen ja omaehtoista toimijuutta tukeva ruoka-aputoiminta yhdistyy hävikkiruoan keskitettyyn jakeluun. Verkostoon kuuluu noin 35 ruokahävikin lahjoittajaa (kaupat,
elintarviketehtaat ja tukut) ja noin 65 vastaanottavaa tahoa eli mm. ruoka-apua Vantaalla
jakavat järjestöt, kaupungin asukastilat ja seurakunnat. Yhteisen pöydän pitkäjänteisen työn
on mahdollistanut kahden vakiituneen toimijan (kaupunki ja seurakuntayhtymä) sitoutuminen toiminnan vakiinnutamiseen (talous, henkilöstö ja infra).
Hävikin kuljetuksesta verkostoon vastaa kaupungin perustama, pitkäaikaistyöttömiä ja vapaaehtoisia työllistävä hävikkiterminaali. Yhteisen pöydän keskitetyn, ammattimaisen ja laadukkaan hävikkiruoan logistiikan avulla käytetään vuosittain hyödyksi vajaat miljoona kiloa
hävikkiä. Yhteisen pöydän yhteisötyö on ruoka-avun kehittämistä yhdessä mm. Cable-yhteisövalmennuksilla, auditointikeskusteluilla ja työpajoilla. Hävikin logistiikasta ja verkoston toiminnasta hyötyvät viikoittain tuhannet vantaalaiset.
Yhteisen pöydän tavoitteena on päästä vähitellen eroon vantaalaisista ulkoleipäjonoista ja
kehittää paikallista ruoka-apua yhteisölliseksi siten, että ruoka-apua hakeva ihminen tulee
kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ja kunnioittavasti. Yhteinen pöytä -toimintamallissa yhdistyvät sekä ekologinen, taloudellinen että sosiaalinen kestävä kehitys: Hävikkiruoan tehokas
hyötykäyttö, ruoka-avun verkoston resurssien säästäminen, hyvien käytäntöjen jakaminen
ja ruoka-avun kehittäminen kohti omaehtoista, verkostomaista ja yhteisöllistä tapaa, mikä
eniten lisää apua tarvitsevien hyvinvointia.
Yhteinen pöytä on verkosto, joka yhdistää julkisen, yksityisen, kolmannen ja neljännen sektorin toimijoita sekä koulutusorganisaatioita. Verkostoa ja uudenlaista toimintakulttuuria
ruoka-avun kentälle on rakennettu yhdessä sidosryhmien kanssa vuodesta 2013 alkaen työpajojen, keskustelujen ja haastattelujen avulla. Kaikki halukkaat vantaalaiset ruoka-avun jakajatahot ja iso osa heidän asiakkaistaan on ollut mukana kehittämässä mallia vuosien varrella.
Vuoden 2014 selvitysprojektin ja pilottien myötä mukaan tuli koulutuskumppaneita ja yrityksiä, lähinnä ruokahävikkiä lahjoittavia kauppoja. Kaupungin rakennuttaman laadukkaan
hävikkiterminaalin avaaminen toi mediahuomion lisäksi mukanaan ruokahävikin isoja lahjoittajia (elintarviketehtaat ja tukut) kesäkuusta 2015 lähtien. Hävikkiterminaali mahdollisti
työllistämispolkujen ja uraohjauksen kehittämisen logistiikkaan ja varastoalalle.
Sitra ja Yhteinen pöytä aloittivat joulukuussa 2017 puolitoistavuotisen projektin Yhteisen
pöydän toimintamallin levittämiseksi. Projektin tavoitteena on mallintaa vantaalainen, uraauurtava toiminta ruoka-avun kehittämiseksi, jotta sitä voidaan soveltaa ympäri Suomea.
Sitra julkaisi syksyllä 2016 maailman ensimmäisen kiertotalouden tiekartan, jonka tavoitteena on johtaa Suomi kiertotalouden globaaliksi edelläkävijäksi. Yhtenä tiekartan kestävän
ruokajärjestelmän painopisteistä on Yhteisen pöydän toimintamallin levittäminen muihin
kuntiin/alueille ruokahävikin vähentämiseksi ja ruoka-avun saajan toimijuuden lisäämiseksi.
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Tässä projektissa on kolme osiota: Yhteisen pöydän toiminnanohjauksen käsikirjan kokoaminen, vaikuttavuusarviointi ja uusi brändi. Toimintakäsikirja on rakentunut soveltuvasti Euroopan laatupalkintomallin1 periaatteiden mukaan, joita seuraten kuvataan organisaation
toiminta. EFQM-arvioinnissa tutkitaan, ovatko organisaatiossa olemassa olevat menettelytavat riittävät toimintaan nähden, onko menettelytapoja arvioitu, kehitetty ja niistä opittu
sekä kehitetäänkö toimintaa jatkuvasti.
Toimintakäsikirja jakaantuu kolmeen osaan:
(I)
Yhteisen pöydän historia (luku 2)
Siinä avataan, miten Yhteinen pöytä rakennettiin Vantaalla. Luvussa esitetään Yhteisen pöydän historia askel askeleelta nykyisiin käytäntöihin asti. Historia selvittää, millaisia vaiheita kehittämisessä on ollut, mitä matkan varrella on opittu ja
millaiseen malliin lopulta on päädytty.
(II)

Yhteisen pöydän nykyinen toiminta ISO9000-standardin mukaan (luvut 3 - 7)
Tässä selitetään Yhteisen pöydän nykyinen toiminta kuvaamalla Yhteisen pöydän
toiminnanohjausjärjestelmä, joka perustuu ISO9000-laatujärjestelmä-standardiin. Tässä tuodaan esille niitä olennaisia asioita, joihin Yhteisen pöydän kaltaista
mallia toteutettaessa on otettava kantaa ja joihin täytyy olla olemassa jokin yhdessä sovittu käytäntö.

(III)

Yhteisen pöydän mallin mukaisen toiminnan rakentaminen (luvut 8 ja 9)
Kahdeksannessa luvussa tiivistetään Yhteisen pöydän mallin rakentamisessa saadut kokemukset opiksi siitä, miten vastaava malli voidaan rakentaa muualle.
Yhdeksännessä luvussa avataan vielä laatujärjestelmästandardia eli mitä sen mukaan pitää ottaa huomioon toiminnanohjausjärjestelmää kehitettäessä.

Kuva 1. Yhteisen pöydän tavoitteet ja toiminta ruoka-avun kentällä 2018 (H. Kuisma).
Yhteisen pöydän ydintavoitteena on lisätä ruoka-avun saajan hyvinvointia ja toimijuutta sekä
samalla kehittää ruokahävikin hyötykäyttöä. Ruokahävikin hyötykäytölle on luotu tehokas
logistiikka ja ruoka-apua on kehitetty yhteisöllisemmäksi ja osallistavammaksi mahdollistamalla pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ruokahävikin logistiikassa, rakentamalla verkostomaista toimintakulttuuria ja lisäämällä koulutusyhteistyötä.
1

Euroopan laatupalkinto, European Foundation for Quality Management Model (EFQM) organization.
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I

Yhteisen pöydän historia

2. Uuden toimintakulttuurin rakentaminen ruoka-avun kentälle
Yhteisen pöydän toimintamallilla on monivaiheinen historia, jota avataan tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Lisäksi kuvataan mallin ytimen eli yhteisöllisen työtavan rakentumista
Vantaalla. Kyseessä on laaja ja syvällinen toimintakulttuurin muutos ruoka-avun kentällä,
mikä näkyy käytännössä ruoka-aputoimijoiden tyytyväisyyden lisääntymisenä ja hahmotuksena siitä, että he kuuluvat samaan verkostoon. Tämä muutos on kestänyt viisi vuotta.
Yhteinen pöytä on lanseerannut käsitteen leipäjonon evoluutio (kuva 8) kuvaamaan sitä perusajatusta, että leipäjonojen kehittäminen muiksi ruoka-avun muodoiksi vie aikaa ja vaatii
koordinaatiota, resursseja ja toimijoiden tukemista. Verkoston kokoaminen ja yhteiseen
työskentelyyn saattaminen ei tapahdu hetkessä. Jokaisen eri tahon on suostuttava fasilitoivaan, yhteistoiminnalliseen prosessiin, jossa jokainen otetaan vakavasti ja kehittämistyötä
tehdään yhdessä. Samalla ruoka-avun jakajille ja saajille syntyy tiedostetumpi kuva siitä, millaisessa ruoka-avun toiminnasa he itse haluavat olla mukana.
Toiminnan rakentamisessa on ollut erittäin tärkeää muistaa se, että Yhteisen pöydän verkostoon kuuluvilla toimijoilla on omassa yhteisössään valta omaan toimintaansa. Tämän takia
on erikseen pidetty huolta siitä, että kaikessa verkoston kehittämisessä on haluttu riittävästi
varjella kaikkien toimijoiden itsenmäärämisoikeutta (ns. psykologinen omistajuus), vaikka fasilitoivilla yhteisillä kehittämisprosesseilla heitä on houkuteltu toimimaan yhteisten arvojen
ja periaateiden mukaisesti.

2.1 Yhteisen pöydän perustamiseen johtaneita yhteiskunnallisia syitä
Suomessa ei ole tehty ruoka-avun systemaattista kehittämistä käytännön tasolla, vaikka leipäjonot ovat säännöllisesti otsikoissa. Yhteisen pöydän syntyhistorian aikana eli viiden vuoden sisällä on huomattu, että ruoka-avun tarve kasvaa, ja samaan aikaan leipäjonoja vastustavat äänet ovat voimistuneet. Ihmisiä ei haluta seisottaa ulkona hakemassa tarvitsemaansa
ruokaa. Ruokahävikkiä syntyy edelleen paljon, vaikka sitä vähentäviä toimenpiteitäkin on
tehty. Näin ollen sitä riittää jaettavaksi.
Vantaalla haluttiin eroon leipäjonoista kehittämällä ruoka-apua yhteisöllisemmäksi. Lisäksi
haluttiin luoda ja vahvistaa uudenlaista rajat ylittävää toimintakulttuuria julkisen, yksityisen,
kolmannen (yhdistykset ja järjestöt) ja neljännen sektorin (yksittäiset, aktiiviset kuntalaiset)
yhteistyötä kehittämällä. Kaupungin ja seurakuntayhtymän arjen pitkäkestoinen yhteistyö
on vuosien ajan ollut Vantaalla tiivistä ja se on antanut ruoka-avun kehittämiselle hyvän pohjan. Kaupungin organisaatiossa Yhteisen pöydän kehittämistyö on ennen kaikkea osa tulevassa sote-uudistuksessa kaupunkiin jäävien hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä.
Vantaan seurakunnissa työ liittyy laajempaan strategian mukaiseen diakonian- ja seurakuntatyön kehittämiseen.
Ruokahävikki on ekologinen ja taloudellinen haaste, johon on löydettävä ratkaisuja. Siitä käytävä keskustelu on laajentunut yhteiskunnassamme viime vuosina ja Yhteinen pöytä on ollut
yksi toimiva keino hyötykäyttää kokonaistaloudellisilla ja sosiaaliseettisillä tavoilla ruokahväkikkiä. Tämä osaltaan selittää Yhteiseen pöytään ja erityisesti hävikkiterminaaliin kohdistuneen laajan kiinnostuksen sekä Suomessa että kansainvälisesti. Suomessa ei vielä ole toista
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kaupunkivetoista hävikkiterminaalia. Hävikkiterminaalin avaaminen syksyllä 2015 sai laajaa
mediahuomiota.

2.2 Yhteisen pöydän synty 2012 ja konseptin luonti 2013
Ruoka-aputyötä Vantaalla tehnyt Vantaan RuokaApu ry lopetti toimintansa vuonna 2012.
Toiminnan loppuminen synnytti tarpeen ruoka-avun uudelleenjärjestelylle. Yhdistyksen toimintaa oli vuosittain rahoittanut sekä Vantaan seurakuntayhtymä että Vantaan kaupunki.
Toiminnan loppumisen jälkeen useat sadat vantaalaiset jäivät ilman ruoka-apua, vaikka Vantaalle jäi edelleen toimimaan muutamia ruoka-apua jakavia pienempiä tahoja.
Marraskuussa 2012 julkistettiin Soccan selvitys2 pääkaupunkiseudun ruoanjakotutkimuksen
tuloksista, joista selvisi, että ilmaiseksi jaettava ruoka on tärkeä monen huono-osaisen ihmisen arjessa selviytymiselle. Vantaan kirkkoherrat ja seurakuntayhtymän johto tekivät lokakuussa 2012 opintomatkan Berliiniin, jossa he tutustuivat useisiin kansalaistoiminnan paikkoihin ja Berliner Tafel -logistiikkakeskukseen. Matkalla syntyi yhteinen visio siitä, että tämänkaltainen malli olisi hyvä luoda myös Vantaalle. Malli tukisi ruoka-avun jatkuvuutta ja
korjaisi nykyisen järjestelmän ongelmia ja haavoittuvuutta.
Matkan jälkeen käynnistettiin keskustelut ensin seurakuntien sisällä ja sen jälkeen yhteisen
seurakuntatyön johtaja valtuutettiin ottamaan yhteyttä Vantaan kaupunkiin ja muihin tahoihin. Yhteydenototon visionäärisiksi tavoitteiksi kirjattiin 26.11.20123:
• yhteinen kehittämishanke eri toimijoiden kanssa, jonka tavoitteena on yhteisen logistisen keskuksen avaaminen
• logistisesta keskuksesta jaetaan nykyistä useampaan jakopisteeseen, joista vastuun kantavat seurakunnat ja muut yhteisöt (kumppanuussopimukset)
• Berliner Tafel -malli ja sen jalostaminen meille sopivaksi
• arvopohja: ihmisarvoinen jakotapa, ekologisuus, aitojen yhteisöjen tukeminen (sosiaalisen pääoman vahvistaminen)
• tavoitteena perustaa uusi yleishyödyllinen toimija (yhdistys, säätiö tms.), jossa perustajilla on keskeinen rooli
• tavoitteena saada toiminta pyörimään (vision asettaminen)
- pilottityyppisesti 1.4.2013 eteenpäin
- vakiintuneesti vuoden 2014 alusta lähtien.
Joulukuussa 2012 seurakuntayhtymän edustajat kävivät keskusteluja Vantaan kaupungin
asukaspalvelujen ja kuntalaispalvelujen johdon kanssa. Kaupunki ja seurakuntayhtymä perustivat johtajista työryhmän, joka edisti Yhteisen pöydän syntyä. Kevättalven 2013 aikana
luotiin toimintamallin konsepti, joka on hahmoteltu alla kuvassa 2.

2 Ruoanjakotutkimus pääkaupunkiseudulla 2012. Socca – Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus.
http://www.socca.fi/tutkimus/muu_tutkimus/ruoanjakotutkimus_paakaupunkiseudulla
3

P. Salmen laatima kokousmuistio.
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Liikkuva ruuanjako
kiertäen Vantaan kaupungin ja
seurakuntien asukastiloja
- yritysyhteistyö pk-yritysten
kanssa
- verkostoituminen
- työttömien osaamisen ja
ammattitaidon kehittäminen
- työllistymismahdollisuuksien
lisääminen

YHTEISKUNNALLINEN
YRITYSTOIMINTA:
Viheralueiden hoito
Siivouspalvelut
Pesulapalvelut
Kaupunkiviljely

Vantaan kaupungin ja
seurakuntien asukastilat
- ohjaus ja neuvontapalvelut
- koulutus, vapaaehtoistyö
- järjestöt ja harrastekerhot
- talous- ja velkaneuvonta
- osallisuuden ja yhteisöllisyyden
lisääminen

YRITYSYHTEISTYÖ:
Ruuanjakelun
organisointi ja
logistiikka
yhteistyössä pksektorin kanssa

YHTEISTYÖVERKOSTO

Kunta, seurakunta, kaupat, tuottajat,
logistiikka-alan yritykset, catering alan
yrittäjät, koulutusorganisaatiot
työvoimahallinto

Tukipalvelut;
Koulutusorganisaatiot
- Täydennyskoulutus,
uravalmennus, oppisopimus
- Tutkimus, kehittäminen ja
innovaatio

Markkinat Palveluiden ostajat;
yksittäiset
kotitaloudet sekä
julkinen sektori

Kuva 2. Yhteisen pöydän toiminnan prototyyppi4.
Kuvassa 2 on keväällä 2013 luotu hahmotus Yhteinen pöytä -toimintamallin prototyypistä.
Tavoitteena oli kehittää malli, jossa hävikkiruoan logistiikka, kansalaistoiminta ja työllistymisen polut rakentuvat yhteiseksi kokonaisuudeksi. Mallin keskeiset toimintakokonaisuudet
olivat logistiikkakeskus5, yhteisöruokailujen paikat ja niiden kansalaistoiminnan kehittäminen, yritysyhteistyöverkosto sekä toiminnasta vastaavat tukipalvelut. Logistiikkakeskus
muodosti mallissa toiminnan ytimen, jossa palkatun henkilöstön lisäksi toimivat vapaaehtoiset sekä työllistetyt. Työllistymisen idea on kuvattu myöhemmin kuvassa 3.
Alkuperäisenä ajatuksena oli, että logistiikkakeskuksen kyljessä olisi toiminut sosiaalinen yritys, joka olisi voinut tukea ja kehittää työllistymistä yhteistyössä Vantaan työllisyyspalvelujen
kanssa. Tämän perustamiseen ei kuitenkaan ollut resursseja ja työllistämistä on tehty sittemmin hävikkiterminaalilla menestyksekkäästi kaupungin kuntalaispalvelujen ja työllisyyspalvelujen välisenä tiiviinä yhteistyönä. Muut prototyypin ajatukset ovat toteutuneet tai laajentuneet. Keväällä 2018 Yhteisen pöydän johtoryhmä totesi, että nyt käynnissä oleva toiminta
muistuttaa hyvin paljon marraskuussa 2012 määriteltyjä visionäärisiä tavoitteita, joiden
4

K. Valve esitteli ohjausryhmälle 13.4.2013.
Konseptointivaiheessa terminaalista käytettiin nimeä logistiikkakeskus. Toiminnan alettua se vaihdettiin hävikkiterminaaliksi sekaannusten välttämiseksi, sillä kaupungilla oli oma logistiikkakeskuksensa samassa korttelissa. Terminaalitermi kertoo myös sen, että kyseessä ei ole varasto vaan toimitusketjun välietappi.
5
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avulla yhteisen seurakuntatyön johtaja lähti käymään keskusteluja Vantaan kaupungin
kanssa.

2.3 Luottamushenkilöiden sitouttaminen ja luottamushenkilöohjaus
Vantaan seurakuntayhtymän yhteistä kirkkoneuvostoa oli 10.10.2012 pidetyssä kokouksessa
informoitu syksyn aikana käydyistä neuvotteluista toimintansa lopettavan RuokaApu Ry:n
kanssa. Tällöin syntyi tahtotila, että ruoka-avun järjestämiselle pitää miettiä uusia yhteisiä
ratkaisuja. Kirkkoherrojen ja seurakuntayhtymän johdon opintomatka Berliiniin tapahtui
pian tämän kokouksen jälkeen.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esiteltiin 27.3.2013 Berliner Tafel -tyyppisen Yhteisen pöydän
malli ja sen soveltamisen ajatuksia Vantaalle. Konkreettisena väliajan ratkaisuna tuotiin samalla päätösesitys ruoka-avun projektirahoituksen käyttämisestä seurakuntien diakoniatyön
hoitamiin ruoka-apujakeluihin ja ruokailuihin.
Yhteisessä kirkkoneuvostossa ja kaupunginhallituksessa oli tähän aikaan useampi yhteinen
luottamushenkilö, joten seurakuntayhtymän sisällä käyty keskustelu välittyi luontevasti
myös kaupungin päätöksentekoelimiin. Yhteisen seurakuntatyön johtaja oli samaan aikaan
käynyt neuvotteluja asukaspalvelujen apulaiskaupunginjohtajan kanssa ja informoinut häntä
myös luottamushenkilöiden kanssa käydyistä keskusteluista.
Vantaan kaupungin kuntalaispalveluissa asiaa edistettiin niin, että tehtiin selvitys vantaalaisen ruoka-avun nykytilanteesta. Se esiteltiin kaupunginhallituksen yleisjaostolle 10.6.20136.
Selvitykseen oli koottu yleiskuva sen hetkisestä ruoka‐aputoiminnasta Vantaalla (mistä kaik‐
kialta saa ruoka-apua, missä yhteisöruokailuja jo on ja kuinka usein). Selvityksessä esiteltiin
myös keskeiset vantaalaiset sosiaalitoimen hyvinvointiluvut, pääkaupunkiseudun ruoanjakotutkimus (2012), Tikkurilan seurakunnan keräämä kirkon ruokailun palautekysely ja EU:n
elintarvikeapuohjelma.
Kaupunginhallitus jakoi 10.6.2013 avustuksia muutamalle ruoka-aputoimijalle ja samassa yhteydessä apulaiskaupunginjohtaja toi esittelyssä esille, että Vantaan kaupunki on valmistelemassa yhdessä Vantaan seurakuntayhtymän sekä muiden mahdollisten kumppanien
kanssa mallia ruoka-aputoiminnan kehittämiseksi.
Yhteisen tahtotilan synnyttämisessä sekä Vantaan kaupungin että seurakuntayhtymän sisällä vaikutti oleellisesti se, että ylimmällä johdolla oli säännöllinen keskusteluyhteys ja toimivat yhteistyösuhteet. Lisäksi molempien organisaatioiden luottamuselimissä kehittämistyötä ja sen tunnuslukuja esiteltiin säännöllisesti ja etsien yhteistä strategista ratkaisua. Molemmissa organisaatioissa oli haastava taloustilanne, joka ei ilman riittävän vahvaa yksimielisyyttä olisi mahdollistanut investointipäätösten ja uusien tarvittavien vakanssien perustamista.
Yhteisen pöydän suunnittelu- ja käynnistysvaihe tehtiin Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntien yhteisenä työnä. Vuoden 2016 alussa siitä tuli kaupungin vakituista toimintaa investointihankkeen ja kahden vakinaisen työntekijän myötä. Vantaan seurakunnat tukevat
toimintaa vuosittaisella määrärahalla ja yhteisödiakonin työresurssilla.

6
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Yhteydenpito luottamushenkilöihin ja keskustelu heidän kanssaan on ollut tärkeää. Sillä on
saatu aikaan poliittinen yhteinen tahtotila tukea Yhteisen pöydän rakentamista ja ylläpitoa.
Kummankin toimijan luottamushenkilöiden on ollut tärkeätä ymmärtää, miten konkreettisesta ja monisyisestä toiminnasta on kysymys ja millaista panostusta se vaatii onnistuakseen.

2.4 Parhaiden käytäntöjen löytäminen ja konseptin kehittäminen 2013 - 2014
Vantaalla on tehty laajaa taustatyötä, jossa on aktiivisesti haluttu luoda verkostoa ja kerätä
parhaita käytäntöjä paikallisten ruoka-avun toimijoiden kanssa, mikä on tärkeää paikallista
mallia rakennettaessa. Onnistunut toteutus edellyttää toiminnan kannalta keskeisten vaikuttajien ja verkostojen tuntemista ja mukaan ottamista jo konseptin luomiseen. Tämä vaatii
toimijoilta sosiaalisia vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä viedä suunnittelu- ja kehittämistyötä fasilitoivalla otteella eteenpäin. Tästä syystä kansalaistoiminnan suunnittelu ja
kehittäminen aloitettiin ennen logistiikan pilotointivaihetta ja ennen hävikkiterminaalin
avaamista. Vantaalaista ruoka-avun yhteistyöverkostoa on rakennettu, tuettu ja laajennettu
koko toiminnan kehittämisen ajan.
Kevättalvella 2013 ja uudelleen marraskuussa koottiin kaikki silloiset vantaalaiset ruokaavun toimijat puolen päivän mittaiseen työpajaan, jossa konseptin suunnittelua ja sisältöjen
kehittämistä tehtiin yhteistoiminnallisin menetelmin (Learning cafe -menetelmä). Tapahtuma herätti sekä innostusta että myös pelkoja siitä, miten ruoka-avun jakajien järjestöavustuksille käy tulevaisuudessa. Olennaista oli luoda toiminnan sisältöjä, tavoitteita ja sitoutumista yhdessä ruoka-avun verkostojen kanssa.
Toukokuussa 2013 kaupungin asukaspalvelujen, seurakuntayhtymän ja Diakonia-ammattikorkeakoulun edustajat kävivät tutustumassa Berliner Tafeliin.
Yhteinen pöytä perustuu Berliner Tafel- toimintamalliin ollen siitä vantaalainen sovellus. Lisäksi malli on saanut vaikutteita Tanskasta Kööpenhaminan ruokapankista ja muutamista
suomalaisista ruoka-avun jakotavoista (mm. RuokaNysse Tampereella). Toiminnassa olevien
mallien näkeminen ja tutkiminen on ollut tärkeää uusien järjestelmien luomisessa. Parhaita
käytäntöjä etsittäessä on ollut hyvä myös ymmärtää kunkin toimintaympäristön erityispiirteet.

2.5 Selvitysprojekti ja pilottivaihe 2014
Kevättalvella 2014 kaupunki palkkasi Euroopan sosiaalirahaston tuella projektikoordinaattorin kehittämään ja arvioimaan konseptia. Projektikoordinaattorin työhuone järjestettiin työllisyyspalveluiden käytävälle, jotta yhteydet työllisyyspalveluihin tulisivat heti tiiviiksi. Huhtikuussa palkattiin ensimmäinen osa-aikainen logistiikkakoordinaattori.
Yhteisen pöydän työryhmä teki opintoretken Kööpenhaminaan kesäkuussa 2014. Projektikoordinaattori kävi mm. Tampereella RuokaNyssessä ja perehtyi suomalaiseen ruoka-avun
kenttään ja siitä tehtyyn tutkimukseen. Vantaalla apuna oli vuonna 2013 kuntalaispalveluissa
tehty selvitys ruoka-avun kentän toimijoista7. Syksyllä projektikoordinaattori järjesti seminaarin vantaalaisille ruoka-aputoimijoille ja poliittisille päättäjille ruoka-avun tilanteesta
Suomessa ja Vantaalla.
7
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Kesällä 2014 tehtiin silloiselle verkostolle (ruoka-avun jakajia ja otos sen saajia) haastattelututkimus, jossa saatiin selville tarkemmin eri toimijoiden tarpeita ja toiveita. Niitä on käytetty
Yhteisen pöydän konseptin ja toiminnan suuntaamisessa. Samalla tutkimus tarjosi hyvän
väylän tutustua henkilökohtaisesti verkoston toimijoihin ja rakentaa luottamusta.
Diakonia-ammattikorkeakoulu oli alussa vahvasti mukana. Diakonia-ammattikorkeakoulun
lehtori teki yhdessä projektikoordinaattorin kanssa konseptin ja selvitysprojektin arvioinnin8,
jossa todettiin, että konsepti on toimiva ja se kannattaa panna täytäntöön.
Elokuussa 2014 saatiin ensimmäinen kylmäauto järjestötoimijoiden pyynnöstä varmistamaan elintarvikkeiden katkeamaton kylmäketju kuljetusten aikana. Kylmäauton leasing rahoitettiin kaupunginhallituksen yleisjaoston järjestöavustusmäärärahoista ja osin seurakuntayhtymältä. Auto tilattiin kaupungin Varikolta kaupungin yleisjaoston päätöksellä. Auton
hankinta sai alkunsa valtuustoaloitteesta, jossa haluttiin hyödyntää ateriapalveluja kaupungille tarjoavan Vantti Oy:n valmiita tähdelounaita.
Pilotissa kuljetettiin kolmen koulun lämmintä tähdelounasta 3 - 5 kohteeseen ruoka-avun
verkostossa. Kuljettajaksi palkattiin Yhteisen pöydän ensimmäinen tukityöllistetty henkilö.
Pilotti oli pieni, ruoan saatavuus epävarmaa ja Yhteisen pöydän logistiikan kannalta hankalaa, joten se lopetettiin syksyllä 2016. Myös kauppojen kanssa aloitettiin yritysyhteistyö siten, että ensimmäiset kauppakierrokset ajettiin talvella 2014 Suomen Lähikaupan toimipisteisiin.

2.6 Hävikkiterminaali-investointi ja vakinaistaminen 2015 - 2016
Vantaan kaupunki teki syksyllä 2014 investointiesityksen hävikkiterminaalin rakentamiseksi.
Projektikoordinaattori, sittemmin projektipäällikkö toimi tilaajan edustajana. Investointiesitys tehtiin kaupungin viranhaltijavalmisteluna. Projektipäällikkö hyödynsi terminaalin suunnittelussa ja rakennuttamisessa arkkitehdin, Tilakeskuksen ja urakoitsijan kanssa selvitysprojektin aikana kertynyttä tietoa ja mm. RuokaNyssen neliöitä. Muita malleja hävikkiterminaalille Suomessa ei ollut.
Samaan aikaan perustettiin työllisyyspalvelujen valmennuspajapesula Reeli viereisiin tiloihin, mistä myös juontaa tiivis ja jatkuva yhteistyö hävikkiterminaalin ja pesulan kesken mm.
työllisyyspoluissa. Kesäkuussa 2015 projektipäällikkö palkkasi ensimmäiset työllistetyt terminaalille työllisyyspalveluiden avustuksella. Yksi näistä työllistetyistä oli entinen tuotantotalouden vankka ammattilainen, joka auttoi terminaalin arjen käynnistämisessä. HOK-Elanto ja Arla Foods ilmoittautuivat lahjoittajiksi jo kesäkuussa 2015 ja yhteistyö aloitettiin terminaalin valmistuttua heinäkuussa.
Projekti muuttui kaupungin vakinaiseksi toiminnaksi 1.1.2016, jonka jälkeen hävikkiterminaali on ollut kaupungin yksikkö. Toiminnan vakinaistamisen yhteydessä yksikköön saatiin
myös kaksi vakituista tehtävää. Projektipäälliköstä tuli yksikön vakituinen palveluesimies ja
ruokavarastolle palkattiin vakituinen ruokavaraston koordinaattori. Uusien vakanssien saamista voidaan pitää merkittävänä saavutuksena, sillä Vantaan kaupungin talouden tasapanoittamis- ja velkaohjelman vuoksi kaikkien uusien tehtävien perustamista harkittiin erikseen.
8

Yhteisen pöydän ESR-selvitysprojektin arviointi 2014. R. Gothoni ja H. Kuisma.

12

2.7 Yhteisöllinen toimintatapa ja sen synty
Yhteisötyöllä on vahvat juuret Vantaalla erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla (mm. Koivukylän
lähiöhanke). Yhteisessä pöydässä kehittyneellä yhteisöllisyysajattelulla ja -toiminnoilla on
tausta jo vuonna 2005 alkaneessa Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntien luomassa
Vantaan Sosiaalifoorumissa9. Sosiaalifoorumiprosessi liittyi vantaalaiseen, yhteisölliseen
työorientaatioperinteeseen. Siinä korostuu ajatus siitä, että työtä ei tehdä ihmisten puolesta
vaan heidän kanssaan. Yhteisen pöydän työskentelytapojen kehittämisessä osallisuuden ja
hyvinvoinnin ydin on siinä, että ihmiset toimivat itse oman hyvinvointinsa tuottajina ja määrittelijöinä. Yhteisöllisen työn tulosten näkyminen vasta pitkällä aikavälillä on vaatinut paljon
keskustelua työpanosten suuntaamisessa yksilötyöstä yhteisölliseen, paljon aikaa vievään
työhön10.
Sosiaalifoorumi järjesti seminaareja vuosittain laajalle joukolle viranhaltijoita, luottamushenkilöitä ja kansalaistoimijoita. Lisäksi mukaan kutsuttiin oppilaitoksia ja kansalaisjärjestöjä. Vuonna 2007 Sosiaalifoorumi julkaisi kirjan Erityinen Vantaa, jossa avattiin yhteisöllisyyden käsitettä monesta eri näkökulmasta kaupunkisuunnittelusta yhteisöllisiin työtapoihin. Sosiaalifoorumin puheenjohtajana toiminut Vantaan entinen kaupunginjohtaja Erkki
Rantala haastoi Erityinen Vantaa -kirjan jälkikirjoituksessa päätöksentekijät ottamaan vastuuta arvokeskustelusta ja palvelujen vaikuttavuudesta.
Tämän jälkeen toteutettiin seurakuntien ja kaupungin yhteisiä hankkeita, mm. Koivukylä meidän kylä, jossa sovellettiin Sosiaalifoorumissa syntyneitä yhteisötyön ajatuksia. Lisäksi
toteutettiin Cable- yhteisövalmennuksia osana kansalaistoiminnan vahvistamista ja työllisyyspalveluja edistäviä toimia11. Nämä kokemukset ovat olleet pohjana Yhteisen pöydän
suunnittelussa.

9

Aloitteen Sosiaalifoorumin perustamisesta teki silloinen seurakuntayhtymän johtaja Paavo Virtanen 15.10.2005 pidetyssä Vantaan hyvinvointiseminaarissa.
10
Salmi, P. & Valve, K. 2007. ”Yksilökeskeisistä työtavoista yhteisöllisiin menetelmiin ja prosesseihin. Koivukylän 1980luvun hankkeiden opit kaupungin sosiaali- ja kuntalaispalveluiden sekä seurakunnan diakonian ja yleisen seurakuntatyön muuttamiseksi yhteistyölähtöisemmiksi.Kirjassa; Erityinen Vantaa, Sosiaalifoorumi julkaisu nro 1/2007:
11
Addy, T. 2012. Reflections on the CABLE approach to community based work, social service and Diaconia. Teoksessa;
Community of the future : challenges and new approaches to communtiy based social work and diaconia from the
CABLE approach Toim. Porkka, Jouko; Pentikäinen, Marja. Diak raportteja B/57
Valve, K. 2005, Exposure-valottumismenetelmä tiedon tuottamisen ja toiminnan strategisena työvälineenä.
Diakonian tutkimus 2/2005
Valve, K. 2012. A Perspective on the Exposure Approach to Pedagogy in Community Development Work. Teoksessa
Community of the future : challenges and new approaches to communtiy based social work and diaconia from the
CABLE approach Toim. Porkka, Jouko; Pentikäinen, Marja. Diak raportteja B/57
Valve, K. 2015. CABLE-metodi työntekijöiden tietoisuutta ja yhteisöllisyyttä rakentamassa. Teoksessa Sanna Väyrynen
& Kaisa Kostamo-Pääkkö & Pekka Ojanen (toim.) 2015. Sosiaalityön yhteisöllisyyttä etsimässä. EU: United Press Global
ja kirjoittajat, 281–299.
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Vantaan kaupungin ja
seurakuntien asukastilat;
Työtoiminta
Vapaaehtoistyö
valmentaminen ja ohjaus
Järjestöyhteistyö
Harrastekerhot
Talous- ja velkaneuvonta

1.Yhteisölliseen toimintaan osallistuminen
2.Rohkeus kokemusten jakamisesta, vertaistuki
ja osallisuus
3. Mahdollisuus auttaa ja tulla autetuksi
4. Työtoiminta tai vapaaehtoistyö omat voimavarat
huomioiden

Alati
uudistuva
ja uusia
ihmisiä
mukaansa
tempaava
yhteisö

5. Oppiminen, työkyvyn paraneminen ja onnistuminen

Tuettu
työllistyminen

Onnistumiskokemusten vahvistamat kyvyt

Työllistyminen
yhteiskunnallisiin
yrityksiin

Avoimet
työmarkkinat
Kuva 3. Yhteisen pöydän työllisyyspolku- ja vapaaehtoistoiminnan malli 12

Kuvassa 3 on esitetty Yhteisen pöydän työllistymisen ja vapaaehtoiseksi tulon perusmalli.
Mallissa on kuvattu, miten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan ihmisen on mahdollista
saada tukea ja löytää voimavaroja työllistymiseen. Mallissa on keskeistä yhteisön tuen merkitys. Yhteisöön tullaan aidon tekemisen kautta, jossa jokaisen kyvyt ja voimavarat otetaan
huomioon. Voimaantuminen tapahtuu yhteisen jakamisen, vertaistuen ja osallisuuden kokemusten kautta. Tämän polutuksen kehittämiseen on käytetty Cable-yhteisö-valmennuskursseja.
Tärkeä voimaannuttava elementti on kokemus siitä, että yhteisössä autetaan ja jokaisella on
myös mahdollisuus auttaa muita. Kunkin omat voimavarat ja kyvyt otetaan tässä huomioon
yhteisen hyvän ja vastuun jakamisessa. Näin mahdollistetaan kullekin työllistettävälle ja vapaaehtoiselle omanlainen oppimisen ja onnistumisen kokemus, joka on monelle mahdollistanut myös ensimmäiset askeleet kohti työllistymistä. Ihmisten työkyvyn ja onnistumisen kokemusten kehittymistä tuetaan prosessin kaikissa eri vaiheissa niin, että hyviä kokemuksia,
työssä oppimista ja voimaantumista on mahdollista syntyä. Yhteisöllisyys Yhteisessä pöydässä tarkoittaa siis vahvaa osallisuutta, tuettua omaehtoista toimijuutta ja aktiivisuutta.
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Yhteisötyö vaatii aikaa ja sen vaikutusten arviointi vaatii pidemmän ajan tarkastelua. Tämän
takia on Vantaallakin vienyt oman aikansa käydä keskustelua siitä, miksi on kannattavaa siirtää voimavaroja yksilöihin keskittyvästä työtavoista enemmän yhteisölliseen työhön. Yhteisessä pöydässäkin tätä keskustelua on käyty sekä ruoka-avun verkostossa että hävikin logistiikassa.

2.8 Yhteisen pöydän yhteisötyön ja logistiikan yhdistetty malli
Yhteisen pöydän toimintakulttuurin pitkän tähtäimen tavoitteina ovat olleet
 kehittää uusia, hyvinvointia tuottavia ja lisääviä yhteisöjä ruoka-avun verkostossa
 etsiä paikallisia osallisuuden ja kestävän kehityksen ratkaisuja
 saattaa ihmisiä pohtimaan ja toimimaan yhdessä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen
puolesta ja
 herättää keskustelua yhteiskunnallisista epäkohdista (leipäjonot, hävikkiruoka, syrjäytyminen, köyhyys, yksinäisyys jne.).
Kaikki nämä tavoitteet ovat toteutuneet Yhteisen pöydän toiminnassa. Hävikkiterminaali on
yksi yhteisö muiden 65 verkoston kohteen joukossa. Yhteisödiakoni, palveluesimies ja ruokavaraston koordinaattori etsivät jatkuvasti verkoston kanssa paikallisia ratkaisuja sekä hävikkiin liittyviin että sosiaalisiin ongelmiin. Samoin tekee Yhteisen pöydän terminaalin asiakaspalvelu ja muu henkilökunta. Yhteinen pöytä kokoaa ruoka-avun verkostoa yhteen erilaisiin työpajoihin ja tapahtumiin. Lisäksi Yhteinen pöytä on ruoka-avun kehittämisestä ja hävikkiruoasta kiinnostuneiden verkostojen aktiivinen kumppani ja keskustelija valtakunnallisesti.
Yhteisötyön periaatteet ovat toteutuneet ja kehittyneet Yhteisen pöydän mallissa alusta lähtien siitä huolimatta, että toiminnan alkuaikoina resursseja jouduttiin suuntaamaan vuoteen
2016 saakka suurimmalta osin hävikkiterminaalin, logistiikan, verkoston ja työllisyyspolkujen
eli toiminnan infrastruktuurin kehittämiseen. Tämän prosessin selkeyttämiseksi tehtiin myös
palvelutuotekehitysprojekti vuosina 2015 - 201613. Tämän jälkeen ryhdyttiin panostamaan
yhteisötyön toimintatapojen kehittämiseen.
Kuvassa 4 on kansalaistoiminnan pilottipaikkojen kehitysajatuksia kesällä 2014 tehdyn verkostohaastattelukierroksen jälkeen. Syksystä 2015 lähtien palveluesimies ja yhteisödiakoni
ovat kehittäneet tiimin kanssa keskeisiä yhteisötyön tukipalveluita, verkostotoimintaa, sopimuskäytäntöjä, verkoston fasilitoivaa johtamista, Cable-yhteisövalmennuksia, opiskelija- ja
tutkimusyhteistyötä ja verkostoa yhteen kokoavia työpajoja ja tapahtumia. Käytännössä
kansalaistoiminnan ja yhteisötyön toimintatavat ovat kuitenkin alkaneet jäsentyä vasta, kun
yhteisödiakoni palkattiin elokuussa 2015.
Kansalaistoiminnan mallia kehitettiin ja konseptoitiin useammassa työpajassa verkoston
kanssa sekä Yhteisen pöydän eri työryhmissä. Tuotekehitystyötä on tehty koko ajan sekä terminaalilla että verkostossa. Viimeisimpänä kansalaistoiminnan kehittämistyönä toteutettiin
Kansalaistoiminnan rakenteeseen ja Hävikkikokkeihin liittyvä palvelumuotoiluhanke keväällä
201814. Kuvassa 5 on esitetty Yhteisen pöydän yhteisötyön malli, joka on muotoutunut vuosina 2016 - 2018 ja toimii nyt hyvin käytännössä.

13
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Kuisma, H. 2016. Yhteinen pöytä tuotekehittämisen casenä. TKEAT lopputyö.
Lehtineva, E. 2018. Hävikkikokit osana Yhteisen pöydän kansalaistoiminnan kehittämistä Vantaalla. TKEAT lopputyö.
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Kuva 4. Yhteisen pöydän kansalaistoiminnan pilottimalli syksyllä 2014 (H. Kuisma).

Kuva 5. Yhteisen pöydän kansalaistoiminnan malli 2018 (H. Kuisma ja E. Lehtineva).
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Näin ruoka-avun yhteisötyö ja logistiikka ovat Yhteisessä pöydässä pikkuhiljaa nivoutuneet
tiiviisti toisiinsa. Yhteisöruokailut kokoavat ihmisiä yhteen ja sillä vahvistetaan kunkin toimijan yhteisöjen rakentumista. Yhteisötyössä korostuu selkeä viestintä ja vuorovaikutuksen
laatu. Yhteisen logistiikankin rakentamisessa on ollut haasteita juuri viestinnässä ja vuorovaikutuksessa mm. ruoka-avun verkoston yksilöllisten toimintatapojen takia. Yhteisötyössä
isona haasteena on ollut ruoka-avun pelisääntöjen puute. Siksi on ollut tarkoituksenmukaista
kehittää molempia yhtä aikaa hävikkiterminaalin työyhteisössä, asiakaspalvelussa terminaalin tilauksiin ja kuljetuksiin liittyen ja uusien ruoka-avun jakotapojen kehittämisessä verkoston kanssa. Kaikki osa-alueet ovat kietoutuneet toisiinsa ja kaikki toimenpiteet vaikuttavat
toisiinsa.
Fasilitoivat audioinnit verkostossa ovat esimerkki siitä, miten nämä kaksi näkökulmaa yhdistyvät toisiinsa. Yhteisödiakoni ja ruokavaraston koordinaattori kiertävät yhdessä verkostoa
säännöllisesti. Käynneillä ratkotaan toimijan kanssa yhteisymmärryksessä kaikenlaiset haasteet kerralla hävikin tilaushankaluuksista ruoka-avun jakotavan inihmillisemmäksi kehittämiseen ja erilaisiin Yhteisen pöydän verkostoon liittyviin konfliktitilanteisiin saakka. Tärkeintä
on toimijan kunnioittava kohtaaminen, tilan antaminen yhteiselle ideoinnille sekä tavoitteiden ja pelisääntöjen selkeyttäminen. Jokaisella toimijalla täytyy säilyä ylpeys omasta tekemisestään.
Samoin toimii yhteisödiakonin seurakunnissa aloittama hävikkikokkipilotti. Se on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi jakaa tietoa ja kokemuksia. Yhteisöruokailuja seurakunnissa järjestävät emännät (palkatut tai vapaaehtoiset) jakavat nyt keskenään vertaistuen muodossa
vinkkejä toisilleen mm. siitä, mitä hävikistä saa aikaan, miten tilauksia kannattaa tehdä terminaalin kanssa tai miten hävikkiruokaa voi säilyttää. Tämän ansiosta reklamaatiot terminaalille ovat vähentyneet lähes olemattomiin.

2.9 Yhteisen pöydän toimintaympäristö ja sidosryhmät
Ruoka-avun jakajat
Toiminnan kehittämisessä keskeistä on ollut ruoka-avun jakajien rooli. Mallia rakennettaessa
heidän osallisuutensa ja toimijuutensa korostaminen on ollut ensiarvoisen tärkeää. Vuonna
2014 ruoka-avun vantaalaisessa verkostossa oli noin 20 toimijaa. Vuonna 2018 heitä on kolminkertainen määrä eli 65. Suurimman osan muodostavat 23 ruoka-apua jakavaa yhdistystä,
21 kaupungin erilaista toimipistettä (ml. asukastilat), 7 luterilaista seurakuntaa (joissa niissäkin on eri toimipisteitä) ja muutama muu kirkko.

Ruoka-avun lahjoittajat (yritykset)
Yritysverkoston rakentaminen aloitettiin jo kesällä 2014. Yhteistyön rakentaminen oli aluksi
hidasta eikä esimerkiksi elintarviketehtaita saatu keskusteluista huolimatta mukaan yhteistyöhön. Kesällä 2015 hävikkiterminaalin avautuessa yhteistyö elintarviketehtaiden kanssa
pääsi alkamaan. Arla Foods lähti ensimmäisenä lahjoittajaksi. Hävikkiterminaali täytti elintarviketehtaiden kestävän kehityksen vaatimukset. Lahjoittajien kanssa tehdään kirjallinen
sopimus, jossa sovitaan vastuista ja pelisäännöistä.
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Kuiva- ja kylmähävikin kuljettaminen aloitettiin kauppapiloteilla Suomen Lähikaupan ja HOKElannon kanssa alkusyksyllä 2014 yhdellä kylmäautolla. Ensimmäinen kirjallinen sopimus laadittiin joulukuussa 2014 Suomen Lähikaupan kanssa ja seuraava toukokuussa 2015 HOKElannon kanssa.
Kaupunkivetoisen hävikkiterminaalin laadukkuuden ja helmikuussa 2016 palkatun vakinaisen ruokavaraston koordinaattorin ammattitaitoisen toimintatavan ansiosta elintarviketehtaita ja tukkuja saatiin lahjoittajiksi runsaasti. Keväällä 2018 tehtaita oli lahjoittajina yli 5,
tukkuja yli 10 ja S- ja K-ryhmän sekä Lidlin kauppoja kierrettiin päivittäin 25.

Koulutusyhteistyökumppanit
Koulutusyhteistyökumppaneita ovat olleet Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) vuodesta
2013 alkaen, Laurea Ammattikorkeakoulu vuodesta 2014 ja Ammattioppilaitos Varia vuodesta 2016. Diakin ja Laurean sosionomiopiskelijat ovat suorittaneet työelämän oppimisjaksoja ja syrjäytymiseen liittyviä opintoja sekä tarkkaan harkittuja opinnäytetöitä, Laureassa
myös logistiikan alalta. Diak on tarjonnut opettajaresursseja yhteisönrakentajakursseille kerran vuodessa. Diakin kanssa tehtiin myös selvitysprojektin arviointi. Variasta on saatu joitakin harjoittelijoita logistiikan ja varastotyön aloilta hävikkiterminaalille.

Muut sidosryhmät
Yhteisen pöydän valtakunnalliseen verkostoon kuuluu kauppojen ja elintarviketeollisuuden
liittoja, suurtalouskeittiö- ja ravintola-alan yrityksiä, Evira ja muita elintarvikehygieniaan liittyviä tahoja. Tämän lisäksi verkostossa on hävikkiin erikoistuneita järjestötoimijoita ja säätiöitä (mm. Saa syödä, Kuluttajaliitto, Elo-säätiö) ja viranomaistahoja (esim. Luonnonvarakeskus, YM, MMM, STM), poliittisia päättäjiä ja eri alojen tutkijoita. Yhteisen pöydän mallin levittämisprojektin myötä verkosto on kasvanut valtakunnallisella ruoka-avun kenttää kehittävällä järjestötoimijoiden ja hankkeiden joukolla.
Johdantoluvussa avattiin Yhteisen pöydän ja Sitran välistä yhteistyötä. Se konkretisoituu
tässä projektissa, jonka myötä valmistuu toiminnanohjausken käsikirjan lisäksi myös vaikuttavuusasrviointi sekä viestinnän konsultaatio. Yhteisen pöydän ja Sitran välinen yhteistyö alkoi jo vuonna 2016, jolloin yhdessä pidettiin ensimmäinen työpaja valtakunnallisella ruokaavun verskostolle. Sitra mahdollisti myös sen, että Yhteinen pöytä sai osallistua Sitran järjestämään ensimmäiseen maailmanlaajuiseen kiertotalouden foorumiin (World Circular
Economy Forum) kesäkuussa 2017 Finlandia-talolla. Yhteisellä pöydällä oli siellä oma esittelypiste, jossa vieraili toimijoita kaikista maanosista.

2.10 Toimivan logistiikan ja hävikkiterminaalin luominen
Vuonna 2015 ennen terminaalia hahmoteltiin logistiikan kokonaisuutta Vantaalla seuraavalla sivulla olevan kuvan 6. mukaisesti.
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Näin ruokahävikki liikkuu Vantaalla jatkossa

HÄVIKKIRUOKA
35 KAUPPAA
JA
ELINTARVIKETEHTAITA

YHTEINEN PÖYTÄ
HALMEKUJAN
LOGISTIIKKAVARASTO
JA
KYLMIÖTILAT

YHTEISEN PÖYDÄN
KAUPUNGIN JA
SEURAKUNTAYHTYMÄN
YHDESSÄ LIISAAMA
KYLMÄAUTO

YHDISTYKSET
SEURAKUNNAT
ASUKASTILAT
YM.

MYÖS YHDISTYSTEN
OMAT AUTOT
Tuulikontti, R3
ry, Elämänlaatu
ry, Vantaan
työttömät ry

LÄMMIN TÄHDELOUNAS
VANTTI OY:N 3 KOULUA

26.3.2018

Kuva 6. Yhteisen pöydän logistiikan pilottivaiheen prosessikaavio 2015 (H. Kuisma).

Kuvassa 6 on esitetty ruokahävikin kulku lahjoittajilta ruoka-avun jakajille. Hävikkiterminaali
on ammattimainen, laadukas ja tehokas välivarasto ja keskitetty kuljetuspalvelu. Toiminnassa
pitää ottaa huomioon elintarvikehygienia, kuljetusten tehokkuus ja työllistävyys.

Kuva 7. Yhteisen pöydän logistiikan perusprosessi vuonna 2018 (H. Kuisma).
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Hävikin logistiikan suunnittelussa haasteita ovat olleet ruoka-avun verkoston perinteiset, hyvin yksilölliset tavat kuljettaa ja jakaa ruoka-apua sekä lahjoittavien yritysten kiireiset aikataulut, hyvin vaihteleva hävikki ja joskus harvoin ylimielinen asenne ruoan laatua kohtaan.
Tämän lisäksi tiettävästi toista kaupunkivetoista hävikkiterminaalia ei ole, joten tämä julkista
ja kolmatta sektoria sekä yritysmaailmaa päivittäin yhdistävä prosessi on luotu alusta alkaen
itse kokeilemalla. Toiminnan monisyisyyden ja vaihtelevuuden vuoksi sen johtamiseksi on
kehitetty uusia käytäntöjä.
Yhteisen pöydän terminaalilla on luotu laadukas tapa järjestää ja kuvata hävikin logistiikka
eri vaiheineen. Prosessin aikana tehdään systemaattisesti kirjaukset ja tarkastukset. Hävikkikuormien kulku ja määrät voidaan jäljittää tarkasti. Prosessien kehittämisessä on alusta asti
otettu huomioon kaupan ja elintarviketeollisuuden toimijoiden toiveet.
Yhteisen pöydän logistisen prosessin haasteita ovat seuraavat:
- hävikin määrä ja tuotteet ovat joka päivä erilaisia
- ruoka-avun tarvitsijoiden erilaiset päivittäiset tarpeet
- ruoka-avun jakajien erilaiset päivittäiset aikataulut
- toimijoiden tarpeet ja suunnitelmat vaihtelevat
- hävikkiruoan lahjoittajien aikataulut ja tarjonta vaihtelevat
- terminaalilla työntekijöiden kova vaihtuvuus (palkkatukityö)
- henkilöresurssien määrän vaihtelu päivittäin
- eri tekijöiden työtapojen vaihtelu.
Terminaalin toimintaa on hiottu kolme vuotta palkatun henkilöstön, työllistettyjen, vapaaehtoisten ja erilaisten ammattilaisten avulla. Toimintaa on kehitetty koko ajan ketterästi ja
kokeillen ja sen kehitystyö tulee jatkumaan edelleen.

2.11 Yhteisen pöydän työntekijöiden resursointi ja rekrytointi
Hävikkiterminaalin henkilökunta
Yhteisen pöydän rakentamisen aikana todettiin, että on tärkeätä suunnitella hävikkiterminaalin perustamisessa etukäteen huolellisesti erityisesti henkilöstön määrä sekä vakituisten
että työllistettyjen osalta.
Nykyinen hävikkiterminaalin henkilökunta keväällä 2018:
- vakituiset – palveluesimies ja ruokavaraston koordinaattori (kaupunki)
- määräaikaiset – yhteisödiakoni ja työnjohtaja (seurakuntayhtymä)
- palkkatuki- ja velvoitetukityöllistetyt (6 - 9 kk työsuhde, kaupunki)
- työkokeilijat
- harjoittelijat
- vapaaehtoiset.
Vuonna 2013 käytettiin apuna palkkiotoimista työntekijää verkoston työpajoissa ja hänet
palkattiin määräaikaiseksi logistiikkakoordinaattoriksi huhtikuussa 2014. Projektiin palkattiin
täyspäiväinen koordinaattori helmikuussa 2014 (myöhemmin projektipäällikkö). Seurakuntayhtymä palkkasi yhteisödiakonin elokuussa 2015. Projektipäällikön määräaikainen tehtävä
muuttui palveluesimiehen vakituiseksi työsuhteeksi 1.1.2016. Lisäksi palkattiin vakituinen
ruokavaraston koordinaattori helmikuussa 2016.
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Vuoden 2014 ESR-selvitysprojektin jatkoksi Yhteinen pöytä haki isoa ESR-hankerahaa kevään
2015 rakennerahastohaussa, mutta sitä ei saatu. ELY-keskuksen perusteluissa hakemuksessa
olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon työllistämisen näkökohta.
Vielä kesällä 2015 oli johtoryhmän ajatuksena, että terminaali toimisi pääosin vapaaehtoisvoimin ja yhden tai kahden palkatun ihmisen avulla. Terminaalin käynnistymisen yhteydessä
todettiin heti, että tämä ei käytännössä toimi. Tällöin aloitettiin yhteistyö työllisyyspalveluiden kanssa ja palkattiin ensimmäiset palkkatukityöllistetyt.

Työllisyyspolkujen luominen ja tukityöllistettyjen tukeminen
Työllisyyspolkujen rakentaminen hävikkiterminaalilla on käytännössä erittäin haastavaa.
Kuntalaispalveluiden yksikkö voi saada vain 6 - 9 kuukauden tukityösuhteita. Työyhteisö on
jatkuvassa muutoksessa henkilöstön vaihtuessa koko ajan. Tässä tarvitaan työyhteisötaitojen luovaa soveltamista myös johtamisessa. Yhteisöllisen työotteen hallinta on välttämätöntä.
Hävikkiterminaalin työllisyyspolkujen rekrytointiprosessissa palveluesimies ja koordinaattori
haastattelevat yhdessä jokaisen tulijan. Usein mukana on myös yhteisödiakoni ja/tai työnjohtaja. Tällä tavalla saadaan paremmin selville tulijan soveltuvuus työyhteisöön.
Jos haastateltava valitaan, palveluesimies jatkaa yhdessä määriteltyä ja sovittua prosessia
työllisyyspalveluiden kanssa työsuhteen solmimiseksi ja palkkatukirahojen saamiseksi. Kun
kaikki on kaupungin osalta valmista, voi työsuhde alkaa. Tämä prosessi voi viedä viikkoja.
Työllistäminen on siis jatkuvasti käynnissä oleva työ.
Hävikkiterminaalin työyhteisö on moninainen. On erittäin tärkeää, että työyhteisöllä on yhdessä luodut pelisäännöt, joihin sitoudutaan ja joiden noudattamista seurataan. Pelisäännöt
koskevat kaikkia. Johtamisella on suuri merkitys työyhteisön toimivuudelle ja ilmapiirille.
Johtamisen täytyy olla ratkaisukeskeistä, joustavaa, valmentavaa ja läsnäolevaa. Työntekijöille on annettava sopivia, tuettuja haasteita, jotta yhteisötyön tavoitteet, onnistumisen kokemusten ja työkyvyn lisääntyminen, ovat mahdollisia.
Työntekijöillä voi olla erilaisia yksityiselämän ongelmia, joiden käsittelyyn esimiehellä ei ole
riittävästi aikaa eikä hänen asemansakaan tue tämänkaltaisten ongelmien käsittelyä. Yhteisödiakonilla on tärkeä rooli näiden henkilökohtaisten ongelmien käsittelyssä ja hän toimii
tarvittaessa hävikkiterminaalin kriisityöntekijänä ja sosiaalityöntekijänä. Tämä yhteistyö on
koettu tärkeäksi. Se vaatii sujuvaa yhteydenpitoa yhteisödiakonin, palveluesimiehen ja
muun henkilökunnan kanssa.
Hävikkiterminaalin työnjaossa on otettu huomioon palkkatuettujen työntekijöiden työsuhteiden lyhytaikaisuus (6 kk), joka ei mahdollista kaikkien työyhteisön toimintaan liittyvien
käytäntöjen opettelua (esim. kaupungin hallintojärjestelmän käytännöt ja ohjelmistot). Terminaalissa työskentely on myös haastavampaa kuin tavallinen työpajatyö. Terminaalin esimies tai koordinaattori huolehtii hallinnollisista tehtävistä työntekijöiden puolesta, jotta he
voivat keskittyä perustehtäväänsä eli kuntoutumiseen ja työyhteisön yhteiskehittämiseen.
Hävikkiterminaalissa palkkatuettu työntekijä voi harjoitella lähes työelämän kaltaisessa välityömarkkinaympäristössä ja saa lisäksi naapurityöpajan uravalmentajalta apua työllistymiseensä.
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Harjoittelu- ja opiskelijayhteistyö
Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Laurean sosionomiopiskelijat ovat suorittaneet työelämän oppimisjaksojen ja syrjäytymiseen liittyviä opintoja sekä tarkkaan harkittuja opinnäytetöitä ruoka-avun verkostossa ja yhteistyössä yhteisödiakonin kanssa, joskus myös terminaalilla. Laureasta on ollut muutamia logistiikan alan harjoittelijoita terminaalilla töissä. Variasta
on saatu joitakin harjoittelijoita logistiikan ja varastotyön aloilta hävikkiterminaalille.
Harjoittelijoita koskevat samat työyhteisön säännöt kuin muitakin työntekijöitä ja kaikki terminaaliin töihin tulevat opiskelijat haastatellaan.
Taukotilan keittiössä on yksi oppisopimuskoulutettava opiskelija, joka oli ensin terminaalilla
kuntouttavassa työtoiminnassa ja valmistuu syksyllä 2018 kokiksi.

Vapaaehtoiset hävikkiterminaalilla
Viikoittain terminaalilla käy 5 - 10 pitkään toiminnassa mukana olevaa vapaaehtoista, jotka
osallistuvat aktiivisesti terminaalin arkeen. Jotkut heistä ovat olleet mukana toiminnassa terminaalin avaamisesta lähtien. Vapaaehtoisilla on valtava määrä hiljaista tietoa Yhteisen pöydän logistiikasta. Tämä tieto on arvokasta uusien työllistettyjen tullessa perehdytykseen. Vapaaehtoiset voivat paikata kuljetuksissa apukuljettajina satunnaisia kuljettajapuutoksia tai
avustaa terminaalilla tavallista isompien kuormien käsittelyssä. Moni vapaaehtoinen antaa
myös korvaamattoman panoksen työyhteisön ilmapiiriin. Yhteisödiakoni haastattelee jokaisen terminaalille töihin haluavan vapaaehtoisen.

2.12 Yhteisen pöydän perustehtävän rakentumisen periaatteet ja ruoka-avun kehittymisen
vaiheet
Inhimillisyys on ollut ja on Yhteisessä pöydässä vahva toimintaa ohjaava arvo ja voima. Yhteisen pöydän perustehtävä on ytimeltään rakentunut jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioituksen ja oman elämän omistajuuden ympärille. Yhteisen pöydän toiminnassa kehittäminen tapahtuu yhteistyössä, arviointi on fasilitointia ja johtaminen laadukasta
vuorovaikutusta. Yhteisöllisyys on keskeinen osa perustehtävää materiaalisen ruokahävikin
hyötykäytön ympärillä.
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Kuva 8. Yhteisen pöydän toiminnan perusperiaatteet 15.

Kuva 8. kertoo toimijan itseohjautuvuuden ja motivaation kehittymisen kulun suhteessa johtamisen menettelytapoihin.
Minäkeskeinen toimija pyrkii selviytymään kilpailussa toisia vastaan. Yhteisöllisyys rakennetaan sääntöjen kautta ja yksilöt ohjataan toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan. Motiivina minäkeskeisessä maailmassa on oma kunnia ja menestyminen, joka johtaa oman pätevyyden korostamiseen sekä oman edun ajamiseen. Johtaminen on kontrolloivaa, tuloskeskeistä, tavoitehakuista ja tehokkuutta edellyttävää. Johto näkee ihmiset tuloksen teon välineinä, ei niinkään ihmisinä itseisarvoisesti. Työtä tehdään ihmisten puolesta, ei heidän kanssaan.
Yhteisöllisyyden kehittyessä toimija siirtyy me-muotoon: humaaniin, inhimilliseen ja toisiin
luottavaan toiminnan ja elämisen tapaan. Työtä tehdään kiinnostuksesta työtä itseään kohtaan ja menestys nousee yhteistyöstä. Toimintaa kehitetään yhdessä ihmisten kanssa, ei ylhäältä päin määräten. Johtaminen on innostavaa, tukevaa, kannustavaa, osallistumisen ja
vaikuttamisen mahdollisuuksia tarjoavaa, avointa ja läpinäkyvää.
Yhteisen pöydän kehittämisessä tavoitteena on rakentaa toimintamalli, jossa selviytymisen
strategiasta päästään yhteisölliseen inhimillisyyteen. Toimintajärjestelmän muoto ja rakenteet ovat toiminnan alkuvaiheessa ohjaavampia ja normatiivisempia kuin siinä vaiheessa,
jossa yhteistyökumppani on omaksunut itsenäisen yhteisöllisen ja inhimillisen ruoka-avun

15

Idea tähän kuvaan on saatu YLEn kanavilla maaliskuussa 2018 lähettämässä Dokumenttiprojektista: Nokia Mobile (O:
Arto Koskinen. T: Illume Oy). Siinä kuvattiin tarina Nokian ja koko suomalaisen matkapuhelinalan noususta ja tuhosta
ruohonjuuritasolta, niiden ihmisten kokemana, jotka ihmeen tekivät ja tuhon kohtasivat. Dokumentissa yksi Nokian
entisistä johtajista avasi oheisen kuvan, jonka hänelle oli esittänyt amerikkalainen liike-elämän konsultti Josè Stevens.
Alkuperäistä kuvaa on muokannut P. Salmi ja H. Kuisma.
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jakamisen ajattelu- ja toimintatavan. Ohjauksen muutos näkyy käytännössä sisäisen fasilitoinnin ja viestinnän prosesseissa.

Kuva 9. Ruoka-avun evoluutio Vantaalla.
Kuva 9 esittää kehityspolun ruoka-avun toteutuksesta leipäjonoista kaikille avoimeksi kansalaistoiminnaksi. Kuva tiivistää Yhteisen pöydän kehittämisen historian muutamaksi askeleeksi. 2013 alkoi Yhteisen pöydän suunnittelu ja pilotointi. 2016 toiminta on alkanut vakiintua. 2017 arvioidaan sen vaikuttavuus yksilöiden ja yhteisöjen näkökulmista. Tulevaisuudessa visiona (2025) on, että ruoka-apu on muuttunut kaikille avoimeksi kansalaistoiminnaksi, jossa tarvittava ruoka-apu jaetaan hienotunteisesti muun toiminnan ohessa ilman leimaavuutta.

2.13 Yhteisen pöydän mission kestävän kehityksen ulottuvuudet
Yhteinen pöytä toimii kaikilla neljällä kestävän kehityksen ulottuvuudella: ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen.
Ekologisessa ulottuvuudessa ydintehtävä on ruokahävikin hyötykäytön lisääminen ja tehostaminen Vantaan ruoka-avun kentässä. Hävikkiruoan hyötykäyttö on Yhteisen pöydän ansiosta huomattavan laajaa verrattuna ruoka-avun kentän aiempaan toimintaan. Keskitetty logistiikka säästää ajokilometrejä ja aikaa. Tehokas logistiikka ja terminaali säästävät luonnonvaroja.
Sosiaalisen kestävän kehityksen perusulottuvuudet Yhteisessä pöydässä ovat voimaannuttaminen ja toimijuuden lisääminen sekä ruoka-avun saajien että kolmannen sektorin ruokaavun jakajien keskuudessa. Toimijuuden ja osallisuuden lisäämisessä yhteisöllisten kohtaamispaikkojen rakentaminen ja vahvistaminen ruoka-avun piiriin on ensiarvoisen tärkeää.
Pirstaloitunut ammattimainen apu ei ylety kaikkiin ryhmiin, joissa avun tarve voi vaihdella
äkillisestä kriisistä pitkäaikaiseen yksinäisyyden kokemukseen tai riippuvuuksien aiheuttamiin monitasoisiin ongelmiin. Yhteisen pöydän yhteisöruokailut ja ruokajaot luovat alustoja,
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jotka mahdollistavat kokemusasiantuntijuuden, vapaaehtoistyön ja ammattimaisen avun tehokkaan yhdistämisen.
Kulttuurinen ulottuvuus tarkoittaa ruoka-avun konkreettista kehittämistä yhteistyön avulla
leipäjonoista kaikille avoimeksi kansalaistoiminnaksi. Yhteistoiminnallisuus on toimintakulttuurin muutoksen keskeisin ydin, jossa erilaiset näkemykset ja toimintatavat testautuvat ja
jossa pyritään eri lähtökohdista käsin nimeämään yhteisiä tavoitteita yli organisaatiorajojen.
Tällöin osallisuuden, sitoutumisen ja yhdessä jakamisen ydin on siinä, että luodaan yhdessä
toimintaa, jossa jatkuva kehittäminen on mahdollista ja yhdessä toteutettua tunnistaen eri
toimijoiden erityispiirteet ja tarpeet.
Tämä tapahtuu kuuntelemalla tarkasti verkoston toiveita, toimimalla yhdessä ja järkevöittämällä resurssien käyttöä. Uusi toimintatapa on jo muuttanut ja selkeyttänyt toimintakulttuuria vantaalaisessa ruoka-apuverkostossa. Ruoka-avun jakamisen tavat kehittyvät jatkuvasti.
Yhteisöruokailun ja ruoka-avun jaon tulee olla vastikkeeton ja kaikille avoin kohtaamispaikka. Vastikkeettomuus saa aikaan tasa-arvoisuuden kokemuksen eri tilanteessa olevien
ruokailijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda avoin ja kutsuva ilme yhteisöruokailuihin ja muihin ruokajakoihin. Tällä toimintakulttuurilla voidaan varmistaa mahdollisimman laaja osallistujakunta kohtaamisen tiloihin.
Taloudellinen ulottuvuus toteutuu, kun ekologinen, sosiaalinen ja tai kulttuurinen kestävä
kehitys toteutuvat. Yhteisen pöydän malli säästää ruoka-avun verkoston ja lahjoittajien resursseja ja tehostaa nykyisten resurssien käyttöä. Sosiaalisen ja kulttuurisen kehityksen taloudelliset vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä erilaisia ongelmia ennalta ehkäisevinä.

2.14 Yhteisen pöydän arvot

Kuva 10. Yhteisen pöydän arvotalo vuodelta 201416.

16

Yhteisen pöydän arvotyöpajan tuottama arvotalo vuodelta 2014.
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Yhteisen pöydän mallin luontivaiheessa rakennettiin arvotalo, jonka perusmuurina on luottamus. Ilman luottamusta ei ruoka-avun verkoston kanssa työskentely onnistu. Verkoston
kokoamiseen ja luottamuksen rakentamiseen on käytetty alusta asti paljon aikaa. Yhteisen
pöydän yhteisöllisyyden perusarvoksi katsottiin inhimillisyys. Tehokkuudella tarkoitettiin
sekä logistiikan että ihmisten voimaannuttamisen tehokkuutta tukemalla heitä positiiviseen
muutokseen. Muutos voi silloin toteutua lyhyessäkin ajassa. Luovuus ja joustavuus kokeilla
uutta on ollut tärkeä arvo koko kehitystyön ajan.
Yhteisen pöydän arvot 2018:
- luottamuksen rakentaminen
- inhimillisyyden ja osallisuuden sekä kunnioituksen vahvistaminen
- kestävän kehityksen monipuolinen edistäminen
- luovuus ja ennakkoluulottomuus toiminnan kehittämisessä
- oikeanlaisen tehokkuuden hakeminen
- yhteisöllisyyden vahvistaminen – yksilöiden ja yhteisöjen voimaantuminen ja toimijuuden vahvistaminen.
Kehitysvaiheessa mietityt arvot ovat kaikki edelleen tarkoituksenmukaisia Yhteisen pöydän
toiminnassa. Niitä on täydennetty muutamilla lisämääreillä kuten kunnioitus ja toimijuuden
vahvistaminen. Kestävä kehitys on kaiken taustalla vaikuttava arvo.
Yhdessä sovittujen arvojen merkitys on todettu Yhteisen pöydän toiminnassa keskeiseksi. Ne
muodostavat pohjan arjen käyttäytymiselle koko organisaatiossa ja suhteessa sidosryhmiin
ja ruoka-avun verkostoon. Arvot on sisäänrakennettu kaikkiin prosesseihin työllistämisessä,
logistiikassa, Cable-yhteisövalmennuksissa ja verkostossa tehtävässä yhteisötyössä. Arvojen
esiintuominen ja niistä puhuminen ovat olennainen osa työntekijöiden perehdytystä ja ohjausta. Työyhteisössä pidetään ensiarvoisen tärkeänä, että jokainen tuntee olevansa tervetullut ja saavansa riittävässä määrin äänensä kuuluviin. Luottamuksen saavuttaminen on
myös logistiikassa tehokkaan ja laadukkaan toteutuksen ehto sekä suhteessa yrityksiin että
ruoka-avun verkostoon. Verkostossa tehtävän yhteisötyön ydinajatus on ihmisen kunnioittava ja inhimillinen kohtaaminen, myös vaikeissa tilanteissa.
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II Yhteisen pöydän nykyinen toiminta ISO9000-standardin mukaan
3. Yhteisen pöydän organisaatio ja johtaminen
Tässä luvussa kuvataan Yhteisen pöydän johtamisen periaatteet ja nykyiset rakenteet. Yhteisen pöydän johtamisrakenteen kehittämisessä on hyödynnetty verkostojohtamisen mallia,
johon on haluttu luoda toimivia rakenteita, jotka ottavat huomioon sekä julkisen sektorin
päätöksentekoprosessien vaateet, elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden sekä kolmannen ja neljännen sektorin toiminnalliset tarpeet.
Yhteisen pöydän johtamisjärjestelmä on kahden erilaisen organisaation johtamisjärjestelmien yhdistelmä. Arjen tasolla tämä näkyy kahtena hierarkiana: Suurin osa työntekijöistä on
kaupungin ja yksi seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmässä. Yhteisen näkemyksen saavuttamiseksi on koottu Yhteisen pöydän oma johtoryhmä eli Tutka, jossa on jäseniä sekä kaupungilta että seurakuntayhtymästä. Ryhmän tarkoituksena on tukea Yhteistä pöytää rakentamalla luottamuksellisia suhteita kaupungin ja seurakuntien sidosryhmiin ja niiden päätöksentekijöihin sekä luomalla Yhteisen pöydän strategiaa yhdessä. Johtoryhmän tehtävänä on
myös sovittaa yhteen kaupungin ja seurakuntayhtymän toimintatapoja, jotta Yhteisen pöydän yhteisötyön prosessi toimisi tehokkaasti. Tutka-ryhmässä on ollut tärkeä hahmottaa eri
johtamisjärjestelmien logiikka ja kunnioittaa niitä.
Yhteisen pöydän tiimi toimii monipuolisessa verkostokentässä, josta suurin osa on järjestöjä.
Toimittaessa kolmannen ja neljännen sektorin kanssa on tärkeää tavoittaa kunkin yhteisön
tunne- ja merkityskieli sekä ne käytännöt, joiden kautta niiden oma johtaminen tapahtuu.
Parhaimmin Yhteisen pöydän tiimin työntekijä voi kehittää toimintaa fasilitoiden niin, että
psykologinen omistajuus säilyy yhteisöillä.

3.1 Yhteisen pöydän johtamisen kehittämisen periaatteet
Yhteisen pöydän toiminta lähti liikkeelle projektiorganisaationa, mutta vuoteen 2015 mennessä sille saatiin luotua pysyvämpiä johtamisrakenteita. Niiden rakentamisessa on ollut tärkeää tiedostaa kunkin johtamisrakenteen rooli johtamisen kokonaisuuden muodostamisessa.
Johtamisrakenteiden hahmottamisessa on hyödynnetty neljää eri näkökulmaa, jotka perustuvat strategisen johtamisen periaatteisiin17:
- Visionäärinen taso (aikaväli 4 - 10 vuotta)
 näkemys siitä, mihin suuntaan Yhteisen pöydän halutaan pidemmällä aikavälillä kehittyvän
 toimintaa ohjaavat arvot ja uskomukset (Yhteisen pöydän arvot).
- Strateginen taso (aikaväli 1 - 3 vuotta)
 strategiset tavoitteet, joiden avulla visionäärinen tavoite toteutetaan (Yhteisen pöydän visio)

17

Juuti, P. & Luoma, M. 2009. Strateginen johtaminen.
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strategioiden toiminnallistaminen verkoston eri osissa niin, että eri organisaatioiden kulttuuriset ja toimintatapojen erot otetaan huomioon, jotta tavoitteet
voivat toteutua.
Operatiivinen taso (aikaväli 1 - 3 kk - 1 vuosi)
 toiminnan organisointi ja johtaminen niin, että strategiset tavoitteet toteutuvat
verkoston eri toimipaikoissa (toimintasuunnitelma vuositavoitteineen)
 verkoston eri toimijoiden tilanteen huomioiminen siinä, miten heidän toimintansa kehittymistä edistetään (esim. verkostotapaamiset, kehittämispäivät ja
yhteiset tapahtumat).
Ryhmien ja henkilöiden taso (päivittäinen johtaminen)
 eri toimijoiden ryhmä- ja henkilövalmiuksien kehittäminen (mm. Cable- yhteisövalmennukset, työnohjaus ja auditoinnit, työyhteisön pelisäännöt ja toimintaohjeet).

3.2 Vantaan kaupungin ja Vantaa seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmät Yhteisen pöydän
johtamisessa
3.2.1 Kaupungin johtamisjärjestelmä osana Yhteisen pöydän johtamista
Yhteinen pöytä on Vantaan kaupungin kuntalaispalveluiden tulosalueen toiminto ja Hävikkiterminaali on kuntalaispalveluiden yksikkö. Kuntalaispalvelut on konserni- ja asukaspalveluiden toimialalla. Tulosalueen ja samalla myös ylätasolla Yhteisen pöydän toimintaa johtaa
kuntalaispalveluiden johtaja. Viime kädessä toiminnasta vastaa asukaspalveluiden apulaiskaupunginjohtaja. Kuntalaispalveluiden johtaja on suoraan terminaalin palveluesimiehen
esimies.

3.2.2 Seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmä osana Yhteisen pöydän johtamista
Seurakuntayhtymän johtamisessa keskeisenä periaatteena on noudattaa Vantaan seurakuntien yhteisiä ja kunkin paikallisseurakunnan omia johtamisjärjestelmiä. Seitsemän itsenäistä
seurakuntaa ja Palvelukeskus muodostavat Vantaan seurakuntayhtymän.
Vantaan seurakuntayhtymän sisällä tapahtuvien toimintojen johtamisen kannalta on tärkeää
huomioida, että Yhteisen pöydän työ tapahtuu suurelta osin seurakunnissa, joita johtaa kirkkoherra yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa. Kukin seurakunta hoitaa Yhteisen pöydän toteutusta osin eri tavoin, mutta kirkkoherrojen kokouksen kautta saadaan sovittua yhteisiä
toiminnallisia periaatteita, joita voidaan yleisesti soveltaa.
Palvelukeskuksen johto hoitaa Yhteisen pöydän kokonaisuuteen liittyviä asioita (osallistuminen mm. seuranta- ja Tutka-ryhmään, luku 5.7) ja valmistelee asioita luottamuselimille sekä
johtaa seitsemän seurakunnan välillä tapahtuvien yhteisten prosessien koordinointia. Johtava diakonia- ja yhteiskuntatyön asiantuntija on yhteisödiakonin esimies.

3.3 Yhteisen pöydän organisaatio
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Luvussa 3.1 esitettiin Yhteisen pöydän johtamisessa sovelletut neljä näkökulmaa: visio-näärinen, strateginen, operatiivinen, ryhmä ja henkilö. Nämä näkökulmat näkyvät käytännössä
Yhteisen pöydän eri toimielimien tehtävissä ja vastuissa.

3.3.1 Yhteisen pöydän toimielimet ja niiden tehtävät
Yhteisessä pöydässä on kolme keskeistä toimielintä.
1) Seurantaryhmä
- Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii asukaspalveluiden apulaiskaupunginjohtaja ja varapuheenjohtajana seurakuntayhtymän johtaja. Sihteerinä toimii
Yhteisen pöydän palveluesimies. Ryhmässä on edustus kaupungin ja seurakuntayhtymän lisäksi oppilaitoksista, elinkeinoelämästä ja luottamushenkilöistä.
- Ryhmä kokoontuu 2- 3 kertaa vuodessa ja sihteeri laatii kokouksista muistion.
- Ryhmän tehtävänä on hoitaa ja valvoa mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:
 toiminnan strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden vahvistaminen ja niiden toteutumisen arviointi
 Yhteisen pöydän arvojen ja keskeisten linjausten hyväksyminen
 verkoston muiden toimijoiden (kauppojen/elintarviketeollisuuden sekä oppilaitosten johdon edustajien) kuuleminen päätöksenteossa sekä luottamushenkilöiden osallistaminen päätöksentekoon.
- Seurantaryhmän rooli on pitkälti samankaltainen kuin hallintoneuvostoilla on
säätiöissä.
2) Johtoryhmä eli Tutka
- Tutka-ryhmän puheenjohtajana toimii yhteisen seurakuntatyön johtaja, varapuheenjohtajana kuntalaispalveluiden johtaja ja sihteerinä Yhteisen pöydän palveluesimies. Ryhmässä on lisäksi sekä kaupungin että seurakuntayhtymän nimeämiä edustajia.
- Ryhmä kokoontuu 6 - 8 kertaa vuodessa ja hankkeiden läpiviennin yhteydessä
myös useammin.
- Ryhmän tehtävänä on johtaa strategisen tason asioita sekä valmistella seurantaryhmän käsittelyä varten strategisen ja visionäärisen tason asioita (visio, strategiset linjaukset, toimintasuunnitelma budjetteineen, arvot, toiminnanohjauksen
arviointi ja kehittäminen).
- Tutka-ryhmän rooliin kuuluu hoitaa tehtäviä, jotka yhdistyksissä olisivat johtoryhmän vastuulla ja osin se hoitaa myös hallituksen asioita.
3) Yhteisen pöydän tiimi
- Tiimin esimiehenä toimii Yhteisen pöydän palveluesimies ja siihen osallistuvat
hänen lisäkseen ruokavaraston koordinaattori ja yhteisödiakoni.
- Palveluesimies ja tiimi vastaavat Yhteisen pöydän operatiivisesta johtamisesta.
Hävikkiterminaalia ja logistiikkaa johtaa palveluesimies apunaan koordinaattori.
Kansalaistoiminnan kehittämistä, verkostoissa tapahtuvaa yhteisötyötä ja Cableyhteisövalmennuksia johtaa yhteisödiakoni.
- Tiimi käsittelee operatiivisen tason ja ryhmä- ja henkilöjohtamisen kysymyksiä
niin, että he käsittelyssään ottavat huomioon kunkin organisaation johtamisjärjestelmät.
- Tiimi kokoontuu säännöllisesti viikoittain ja tarpeen mukaan useammin.
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Yhteisen pöydän käytännön tason kehittäminen tapahtuu tiimissä Tutka-ryhmän asettamien
tavoitteiden puitteissa. Sen lisäksi kehittämistä tapahtuu erilaisissa kehittämisryhmissä, ja
lisäksi järjestetään työpajoja (workshopeja) verkoston sidosryhmille. Työpajoissa rakennetaan yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja.
Yhteisen pöydän seurantaryhmän, Tutka-ryhmän ja Yhteisen pöydän tiimin toistuvat johtamisrutiinit on esitetty vuosikellon ja kokouskäytäntöjen muodossa kuvissa 10 ja 11.

Kuva 10. Yhteisen pöydän seuranta- ja Tutka-ryhmän vuosikello tehtävineen.
Kuva 10 esittää sekä Tutka- että Seurantaryhmän vuosittaisen strategisen ja operatiivisen tason
toistuvat rutiinit. Vuoden alussa Tutka-ryhmä käsittelee edellisen vuoden toimintakertomuksen
palveluesimiehen esityksen pohjalta. Toimintakertomus esitellään Seurantaryhmälle. Kevään
aikana palveluesimies yhdessä esimiehensä kanssa tekee talousarvioluonnoksen toiminnan
budjetiksi, jonka pohjalta Tutka-ryhmä laatii toimintasuunnitelman (TTS). Tämä esitellään vahvistettavaksi Seurantaryhmälle elo-syyskuussa. Syksyllä Tutka-ryhmä laatii Jatkuvan parantamisen suunnitelman seuraavaa vuotta varten käymällä läpi verkoston fasilitointien ja Yhteisen
pöydän sisäisten arviointien (auditointien) raportit. Tämä suunnitelma hyväksytetään Seurantaryhmässä marras-joulukuussa.
Seuraavan sivun kuva 11. Yhteisen pöydän kokouskäytännöt, osallistujat ja tehtävät.
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Ajankohta

Ma-aamu klo 8

Torstaisin 14-16

Tarpeen mukaan

Tarpeen mukaan

Maanantaisin 14-1530

Kerran kuussa

Joka 2. kk (6-8 kertaa
vuodessa)

3 krt v

Palaveri

Viikkopalaveri

T-tiimi

Keittiötiimi

Logistiikkatiimi

Kehittämistiimi

Kehittämispäivä

Tutka-ryhmän kokoukset

Yhteisen pöydän
seurantaryhmä
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Apulaiskaupunginjohtaja (pj), Vantaan kaupungin ja
seurakuntien johtajat ja päälliköt, työllisyyspalvelut, DIAK,
HOK-Elanto, Vantaan yrittäjät, kehittämistiimi

Yhteisen seurakuntatyön johtaja (vetää), Diakonia- ja
yhteiskuntatyön johtava asiantuntija, Kuntalaispalveluiden
johtaja, Yhteisen pöydän palveluesimies

Palveluesimies, yhteisödiakoni, logistiikkakoordinaattori,
tarpeen mukaan työnjohtaja tai muu oleellinen henkilö
Palveluesimies vetää

Palveluesimies, yhteisödiakoni, logistiikkakoordinaattori
Palveluesimies vetää

Logistiikan ja varaston henkilökunta
Palveluesimies/logistiikkakoordinaattori vetää

Keittiön henkilökunta
Palveluesimies/työnjohtaja vetää

Koko työyhteisö (sis. vapaaehtoiset, harjoittelija,
työkokeilijat)
Palveluesimies vetää

Koko työyhteisö
Palveluesimies vetää

Ketkä

Budjetin raamitus
PT-päätökset
Johdon sitouttaminen

Vision päivitys, arvoprosessin
ylläpito, toimintasuunnitelma
tavoitteineen ja
budjettiesityksineen, sisäisten
auditointien arviointi, toiminnan
arviointi ja kehittäminen

Yhteiset kehittämisasiat
Vuosikelloasiat
Aikataulut
Teemat
Ilmiöt

Operatiivinen kehittäminen ja
johtaminen, aikaväli 1 kk

Ajankohtainen ongelma tai
kehittämistilanne

Ajankohtainen ongelma tai
kehittämistilanne

Kehittämistä
Työnohjauksellinen
Uudet asiat

Viikon ajankohtaiset

Asiat

1,5- 2h

3h

7h

1,5 h

1h

1h

1-2h

30 min

Aika

Kuva 11 esittää Yhteisen pöydän kaikki kokouskäytännöt arjen operatiivisesta toiminnasta
Tutka- ja seurantaryhmän strategisen tason kokouksiin. Operatiivisella tasolla tiimi muodostaa
keskeisen toimintaa ohjaavan ryhmän. Strategisella tasolla Tutka-ryhmä vastaa pitkän aikavälin
kehittämisestä ja toiminnanohjausjärjestelmän ylläpidosta.

3.3.2 Yhteisen pöydän vastuut ja valtuudet
Hävikkiterminaalin logistinen prosessi perustuu materiaali- (ruokahävikki) ja ihmisvirtojen (työllistetyt) hallintaan sekä elintarviketurvallisuuden periaatteisiin. Operatiiviset vastuut ja valtuudet ovat terminaalin esimiehellä ja terminaalin tiimillä. Vastuut ja valtuudet on kuvattu prosessikuvauksissa (uimaratakaaviot, työohjeet, tarkastuslistat) ja vakituisten työntekijöiden henkilökohtaisissa toimenkuvissa. Logistiikassa yhteistyökumppanit, sekä ruokahävikin lahjoittavat
yritykset että ruoka-avun jakajatahot, sitoutetaan elintarviketurvallisuuden ja yhteisöllisyyden
takaamiseksi toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan yhteistyösitoumuksin ja seuraamalla
sitoumusten ajanmukaisuutta säännöllisesti auditoinneissa. Yhteisötyö on fasilitoivaa toimintaa, jonka johtamisessa on otettava huomioon yhteistyökumppaneiden omistajuus omaan toimintaansa. Tässä työssä tehdään tiivistä yhteistyötä koko monipuolisen vantaalaisen ruokaapuverkoston kanssa.

4. Yhteisen pöydän visio ja strategiset linjaukset
Yhteisen pöydän missio (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen)

Yhteisen pöydän visio (inhimillisyys, yhteisöllisyys, aktiivinen toimijuus,
hyvinvointi, hävikin vähentäminen)

Yhteisen pöydän strategiset linjaukset (hyvinvointipolitiikka, kansalaistoiminta, yhteisöllisyys, työllistäminen, hävikkiruoan logistiikka, ruoka-apu)

Yhteisen pöydän arvot (luottamus, inhimillisyys ja osallisuus, kunnioitus,
yhteisöllisyys ja voimaantuminen, kestävä kehitys, luovuus ja ennakkoluulottomuus, tehokkuus)

Yhteisen pöydän toimintasuunnitelma ja budjetti, tavoitteet ja mittarit,
vaikuttavuus
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Kuva 12. Yhteisen pöydän strategisen johtamisen portaat.
Yhteisen pöydän strategisen ja operatiivisen johtamisen keskeiset osat ovat: Yhteisen pöydän
missio, visio, strategiset toimintaperiaatteet, arvot ja toimintasuunnitelma budjetteineen. Niiden kautta rakentuu koko Yhteisen pöydän yhteisöä yhdistävä yhteisöllinen toimintamalli, joka
toteutuu arjessa joka päivä jokaisen työyhteisön jäsenen toiminnassa. Kuva 12 esittää Yhteisen
pöydän strategisen johtamisen portaat missiosta arjen tavoitteisiin ja vaikuttavuuden arviointiin. Seuraavissa luvuissa on kuvattu tarkemmin, mitä kuhunkin portaaseen sisältyy, kuka tekee
mitäkin ja millä tavalla eri portaitten sisältöjä ylläpidetään.

4.1 Yhteisen pöydän visionäärinen työskentely
Tutka-ryhmä vastaa Yhteisen pöydän pitkän aikavälin visioiden asettamisesta. Visio on laadittu
ja sitä päivitetään yhteistyössä koko Yhteisen pöydän organisaation kanssa. Visio tarkistetaan
vuosittain ja se liitetään toimintasuunnitelmaan mahdollisine muutoksineen. Vision viestinnässä Yhteisen pöydän organisaatioon keskeinen osa on yhteinen kehitystyö, jossa kaikki pääsevät osallistumaan vision rakentamiseen ja mahdolliseen päivittämiseen, mikäli tarvetta pitkän aikavälin suunnan korjaamiseen ilmenee.
Yhteisen pöydän visiossa on neljä perusnäkökulmaa, joiden sisällöt päivitetään vuosittain toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä:


EROON LEIPÄJONOISTA – INHIMILLISYYS
Vantaan ruoka-avun kentällä jokainen tarvitseva saa ruoka-avun ilman leimautumista ja ulkona odottelua. Ruoka-apu tarjotaan vastikkeettomasti ja hienovaraisesti muun paikallisesti
järkevän palveluohjauksen ja -tarjonnan rinnalla siten, että jokainen tulee kohdatuksi ihmisenä riippumatta henkilön sosiaalisesta asemasta.



OSALLISTAVA, YHTEISÖLLINEN TOIMINTA
Ihminen tarvitsee tunteen kuulumisesta johonkin yhteisöön. Yhteinen pöytä lisää avoimia,
matalan kynnyksen yhteisöjä Vantaalla. Yhteisö kantaa, kun elämässä on vaikeinta. Yhteisöissä on monipuolista toimintaa, niin että suurin osa löytää merkityksellistä tekemistä.



VOIMAANNUTTAVA TYÖOTE – RUOKA-AVUN ASIAKKAASTA AKTIIVISEKSI TOIMIJAKSI
Yhteisen pöydän verkoston kaiken toiminnan läpileikkaavana työotteena on kohtaaminen,
kuuleminen ja voimaannuttaminen. Monipuolinen ruoka-avun verkosto rakentaa joustavia
polkuja työelämään ja vastaanottavia vapaaehtoistyön paikkoja.



KESTÄVÄ KEHITYS - HÄVIKKIRUOAN MÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN
Yhteinen pöytä tekee tiivistä yhteistyötä muun pääkaupunkiseudun kanssa ja on edelleen
vaikuttamassa Suomen ruoka-avun kehittämiseen ja tähtää hävikkiruoan vähentämiseen
omalta osaltaan Vantaalla.
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4.2 Yhteisen pöydän strategiset linjaukset, toimintaperiaatteet ja arvot
Yhteisen pöydän strategiset linjaukset, toimintaperiaatteet ja arvot luo Tutka-ryhmä ja ne
hyväksytetään seurantaryhmässä (toimintasuunnitelma18, vuosikello19). Strategiset linjaukset tähtäävät yhteisen vision toteutumiseen. Ne määritellään seuraavista näkökulmista: hyvinvointipolitiikka, kansalaistoiminta ja yhteisöllisyys, työllistäminen, hävikkiruoan logistiikka
ja ruoka-apu. Yhteisen pöydän toimintaperiaatteet määrittelevät suuntaviivat toiminnan laatuun (voimaantuminen, työllistyminen, logistiikan toimivuus), ympäristöön (hävikki, ekologisuus), henkilöstöön (työllistetyt, vapaaehtoiset, vakituiset) ja verkostotyöhön.

4.3 Yhteisen pöydän tavoitteet ja mittarit
Yhteisen pöydän tiimin laatima ja Tutka-ryhmän hyväksymä toimintasuunnitelma määrittelee vuositasolla toiminnalliset ja taloudelliset reunaehdot. Niiden pohjalta Tutka-ryhmä asettaa toiminnalle vuosittaiset tavoitteet ja mittarit tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi.
Yhteisen pöydän tiimi toimii toimintasuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaan.
Yhteisen pöydän tavoitteissa keskeiset kriteerit nousevat vaikuttavuuden näkökulmasta kuvan 13 vaikuttavuuden ulottuvuuksien mukaan. Näiden kriteereiden kautta on määritelty
toimintamallin vaikuttavuuden mittaristo niin toiminnan päivittäisen ohjauksen kuin pitkän
aikavälin vaikuttavuuden arvioimiseksi.
Vaikuttavuudessa näkyvät Yhteisen pöydän mission ulottuvuudet: ekologinen, sosiaalinen,
kulttuurinen ja taloudellinen:
- Ekologisuutta on kestävän kehityksen mukaisesti hiilijalanjäljen ja ilmastovaikutusten
pienentäminen (ruokahävikin hyötykäyttö, keskitetty logistiikka ja kuljetusten optimointi).
- Sosiaalista vaikuttavuutta arvioidaan hyvinvointivaikutusten kautta (ruoka-avun saajien fyysinen, henkinen ja taloudellinen voimaantuminen, pitkäaikaistyöttötömien
työllistyminen, toimijuuden lisääntyminen ja voimaantuminen).
- Kulttuurisia vaikutuksia arvioidaan verkostovaikutusten kautta (yhteisöllisten taitojen
lisääntyminen, inhimillisen toimintatavan kehittyminen, yhteis(ö)työn kehittyminen
toimijoiden kesken ja oppilaitosyhteistyö).
- Taloudelliset mittarit tuovat esille taloudellisia hyötyjä työllistymisestä, hävikin käytön
tehostumisesta ja ruokahävikin vähentymisestä. Monet taloudelliset vaikutukset muodostuvat ennalta ehkäisevistä hyödyistä, jolloin tietyt kustannukset jäävät syntymättä
tai avustuksia voidaan suunnata tehokkaammin. Keskitetyn logistiikan hyödyt tulevat
henkilöstö-, kalusto- ja polttoainekustannuksista ja niiden suhteista kuljetettuun ruokaan. Parhaiden käytäntöjen jakamisen kautta saadaan myös taloudellista hyötyä, kun
erillisten toimijoiden työtä säästyy ja palvelut paranevat. Harjoittelumahdollisuuksien
tarjoaminen oppilaitoksille helpottaa koulutuksen toteutusta.

Kuva 13 seuraavalla sivulla: Vaikuttavuuden kriteerit toteutuvat toimintatavoissa ja niitä
seurataan vaikuttavuuden arvioinnin ja mittareitten avulla.

18
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Toimintasuunnitelma, päivitetään vuosittain.
Kuva 10, vuosikello.
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Ruokahävikin hyötykäyttö
Keskitetty logistiikka
Logistiikkakeskuksen rakentamisen ja toiminnan sekä
logistiikan aiheuttamat kustannukset –
hiilijalanjälkisumma (lyhyt kantama vs pitkä kantama)

•

•
•
•

•
•
•
•

Työllistymisen hyötyvaikutukset
Ruokahävikin vähentyminen
Hävikin käytön tehostuminen
Voimaantumisen myönteiset taloudelliset vaikutukset
(mitä kustannuksia jää syntymättä)
Keskitetyn logistiikan tuottama taloudellinen hyöty
Järjestöavustusten kohdentumisen tehostuminen
Hyvien käytäntöjen jakamisen kautta syntyvä hyöty
verkostossa (esim. hävikkikokit)
Oppisopimus- ja harjoittelusopimusten kautta saatava
hyöty yksilölle, oppilaitokselle ja yhteiskunnalle

Taloudelliset mittarit

•
•
•

Hiilijalanjälki ja ekologiset mittarit

Vaikuttavuus
Ruoka-avun saajien fyysinen (ravitsemuksellinen),
sosiaalinen (yhteisöllinen), henkinen ja taloudellinen
voimaantuminen
Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja voimaantuminen
(FSHT)
Yhteisövalmennuksen käyneiden työntekijöiden ja
vapaaehtoisten roolin muutos yhteisölähtöiseksi
(työntekijät fasilitoijiksi, vapaaehtoiset toimijoiksi)

•
•

•

•

•

Ruoka-avun jakajien ja jakajatahojen yhteisöllisten
taitojen ja inhimillisen ruoka-avun toimintatavan
kehittyminen (toimintakulttuurin muutos)
Ruoka-avun lahjoittajien tietämyksen lisääntyminen
inhimillisen ruoka-avun järjestämisestä sekä
vastuullisesta lahjoittamispolitiikasta (lahjoitettavan
tavaran laatu)
Seurakunnan ja kaupungin välinen ja organisaatioiden
sisäinen yhteistyö ja vaikuttaminen virkamiesten ja
luottamushenkilöiden välillä käytännön tavoitteellisen
toiminnan kehittämisessä
Oppilaitosyhteistyö
Yhteisöissä tapahtuneet toimintakulttuurimuutokset
(esim. yhteisöllinen toimintatapa seurakunnissa)

Verkostovaikutukset

•

•

•

Hyvinvointivaikutukset ja sosiaaliset mittarit

4.4 Sidosryhmien ja verkoston johtaminen ja viestintä
Yhteisen pöydän mallin rakentamisessa keskeinen toimintatapa on verkostojohtaminen. Yhteisen pöydän mission, vision, toimintaperiaatteiden ja tavoitteiden toteutuminen riippuu
yhteistyön onnistumisesta verkoston toimijoiden eli sidosryhmien kanssa. Eri sidosryhmien
kanssa toimiessa on tärkeää tunnistaa kunkin sidosryhmän toimintakulttuuri. Sitoutumisen
aikaansaamiseksi on löydettävä oikeat vaikutus- ja viestintäkanavat sekä tunnistettava henkilöt, joiden sitouttaminen on oleellista.
Yhteisen pöydän viestintää toteutetaan viestintäsuunnitelman mukaisesti (kaupungin ja seurakuntayhtymän viestintäorganisaatio).
Voimaantumisen näkökulmasta tärkeitä sidosryhmiä ovat ruoka-avun saajat ja työllistetyt,
jotka ovat Yhteinen pöytä -mallissa aktiivisia toimijoita. Tämä otetaan huomioon kaikessa
viestinnässä.

4.5 Yhteisen pöydän strategisten perusteiden kokonaisuuus

Vaikuttavuus
Sosiaalisuus

Ekologisuus
Taloudellinen

Kulttuurinen
Visio

Luottamus
Inhimillisyys
Voimaantuminen
Luovuus
Tehokkuus
Kestävä kehitys

Hyvinvointi
Kansalaistoiminta ja yhteisöllisyys
Työllistäminen
Hävikkiruoan logistiikka
Ruoka-apu

Missio

Arvot

Strategiat

Kuva 14. Yhteisen pöydän strategisten elementtien kokonaisuus
Kuvassa 14 on esitetty Yhteisen pöydän strategisen vaikuttavuuden elementit kokonaisuutena. Ytimessä on missio, jonka ulottuvuuksina ovat ekologisuus, sosiaalisuus, kulttuurinen
muutos ja taloudellisuus. Visio pohjautuu missioon ja sen osa-alueita ovat kestävä kehitys,
inhimillisyys, voimaannuttaminen ja yhteisöllisyys.
Strategiset painopisteet taas jakautuvat samansuuntaisesti vision kanssa hyvinvointiin, kansalaistoimintaan ja yhteisöllisyyteen, työllistämiseen, hävikkiruoan logistiikkaan ja ruokaavun toteuttamiseen uusin tavoin. Toiminnan perustana on vahva arvopohjaisuus, joka rekentuu seuravista tekijöistä: luottamus, inhimillisyys, voimaantuminen, luovuus, kestävä kehitys ja tehokkuus.
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5. Resurssien johtaminen
Yhteisen pöydän resursseja ovat henkilöstö, kiinteistö ja tilat, kalusto ja laitteet, materiaalit ja
taloudelliset resurssit. Resurssien johtamisessa yhdistyvät sekä Vantaan kaupungin että Vantaa seurakuntien johtamisjärjestelmät, joiden käytäntöihin toiminta perustuu. Tässä luvussa
kuvataan toimintatavat resurssien johtamisessa.

5.1 Henkilöstön johtaminen
Yhteisen pöydän henkilöjohtaminen noudattaa kahden organisaation käytäntöjä. Resurssien
käytöstä päättävät Vantaan seurakuntayhtymä ja Vantaan kaupunki omien periaatteidensa
mukaisesti.
Terminaalin kaikille vakituisille, määräaikaisille ja palkkatukityöllistetyille työntekijöille tehdään kaupungin työsopimus20. Lisäksi toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten kanssa tehdään vapaaehtoissopimus21 vakuutusten varmistamiseksi. Kaupunki on vahvistanut terminaalin eri tehtävien tehtäväkuvaukset. Lisäksi jakeluautonkuljettajan tehtävässä vaaditaan
B-ajokortti ja asukastilanhoitajan tehtävässä hygieniapassi.
Terminaalin työntekijöiden perehdyttämisestä vastaa terminaalin esimies, joka delegoi arjen
työhön liittyvän perehdyttämisen ruokavaraston/logistiikkakoordinaattorille ja työnjohtajalle heidän vastuualueittensa mukaisesti. Perehdytyksen eteneminen toteutuu perehdytyslomakkeen mukaisesti22. Perehdyttämistä toteutetaan viikoittain terminaalin työyhteisön
kokouksissa ja jatkuvana prosessina työtä tehtäessä. Prosesseissa työntekijöitten vaihtuvuus
on otettu huomioon selkeillä visuaalisilla ohjeilla ja kuvilla (perehdytyskansio, työohjeet,
työnkuvat).
Vakituisten ja määräaikaisten (ml. palkkatukityö) työntekijöiden työsopimukset, osaamisen
kehittäminen (kehityskeskustelut, koulutussuunnitelma, koulutusrekisteri), jaksamisen ja
hyvinvoinnin tukeminen (säännölliset keskustelut esimiehen kanssa, työnohjaus, kaupungin
työterveyshuolto) toteutetaan työntekijän taustaorganisaation käytäntöjen mukaan. Vakituisten työntekijöiden kehittäminen tapahtuu vuosittain laaditun koulutussuunnitelman23
mukaisesti. Koko palkattu henkilöstö saa osallistua mm. Kierrätyskeskuksen Ekopassikurssille ja Yhteisen pöydän Cable-yhteisövalmennuksiin. Palkkatukityöllistetyt ja työkokeilijat
voivat lisäksi halutessaan keskustella palveluesimiehen, yhteisödiakonin tai uravalmentajan
kanssa kaikesta tarpeellisesta työssäjaksamisen tuesta ja työllistymisen kysymyksistä.
Henkilöstön työturvallisuuteen kuuluvat asianmukaiset turvakengät ja työvaatteet. Kuljettajille ja varastotyöntekijöille annetaan sammutuspelastuskoulutus, palkatuille henkilöille ensiapukurssi. Ensiapulaukut löytyvät jokaisesta autosta ja taukotilasta. Terminaalissa on lisäksi
haavanhoitoyksikkö.
Hävikkiterminaalin henkilöstön johtamisen kulmakiviä ovat säännölliset tapaamiset. Maanantaisin kello 8 palveluesimies johtaa viikkopalaverin, jossa käydään mennyt ja tuleva viikko
lyhyesti läpi. Palaveriin osallistuu koko työyhteisö vapaaehtoisia ja harjoittelijoita myöten.
Torstaisin on T-tiimi, jossa samoin koko työyhteisö keskittyy etukäteen sovittuihin teemoihin
20

Työsopimus, Vantaan kaupunki
Vapaaehtoistyöntekijän sopimus
22
Perehdytyslomake
23
Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntayhtymän koulutuskäytännöt.
21
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ja voi keskustella niistä rauhassa ja syventäen. T-tiimi on havaittu oivaksi työhyvinvoinnin ja
työilmapiirin tueksi. Tarpeen mukaan pidetään keittiöhenkilökunnan tiimejä ja logistiikan tiimejä24.

5.2 Kiinteistöjen, kaluston, tilojen, materiaalien ja tietojärjestelmien johtaminen
Kiinteistö sisältää terminaalitilan, pakkaamon, taukotilan, toimistohuoneet ja saniteettitilat.
Terminaalia hallinnoi Vantaan kaupunki ja sen omistaa Vantaan teollisuuskiinteistöt. Kiinteistöä huolletaan säännöllisesti. Kiinteistölle on tehty terminaalin palo- ja pelastussuunnitelma ja sen tiivistelmä vuonna 2015.
Ruokavaraston koordinaattori/logistiikkakoordinaattori vastaa kaluston ylläpidosta, autojen
huollosta, siivouksesta ja tarkistuksista sekä vakuutuksien hoidosta yhdessä kaupungin Varikon kanssa. Kuljettajat siivoavat ja tarkastavat autot tarkastusohjeiden mukaisesti säännöllisesti25.
Kuljetuslaatikot ja kuormalavat kulkevat terminaalin kautta tehtaista ja tukuista ruoka-avun
jakajille ja takaisin Yhteisen pöydän autoilla. Terminaali on välivarasto, josta pinot viedään
lahjoitusten paluukuljetuksissa tehtaille pestäviksi.
Terminaali, terminaalin kylmälaitteet ja välineet huolletaan, siivotaan26 ja valvotaan säännöllisesti omavalvontasuunnitelman27 mukaan. Terveystarkastuksia terminaalille tehdään
säännöllisesti ja yhteistyössä kaupungin terveysviranomaisten kanssa tilojen asianmukaisuuden varmistamiseksi.

5.3 Talouden johtaminen
Kaupunki vastaa taloudellisesti hävikkiterminaalin toiminnasta ja kahden henkilön palkkauksesta sekä palkkatukityöllistämisestä. Vantaan seurakuntien taloudellisesta tuesta Yhteiselle
pöydälle neuvotellaan vuosittaisessa kaupungin ja seurakuntien yhteistapaamisessa28. Yhteisödiakoni on palkattu määräajaksi. Molemmat tahot vievät omissa päätöksentekoprosesseissaan sovittua taloussuunnitelmaa eteenpäin. Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuosittain
kuntalaispalveluiden käytettävissä olevat määrärahat. Kuntalaispalveluiden johtajan tehtävä
on varmistaa, että Yhteisellä pöydällä on käytössään riittävät määrärahat sekä henkilöresursseihin että toimintaan.
Talousarvio valmistellaan Tutka-ryhmässä ja se viedään seurantaryhmän hyväksyttäväksi29.
Molempien yksiköiden vastuujohtajat seuraavat budjetin toteutumista.

24

Kokouskäytännöt, kuva 11.
Auton tarkastuslista.
26
Työnjohtajan laatima siivouslista.
27
Omavalvontasuunnitelma.
28
Vuosikello, kuva 10.
29
Vuosikello, kuva 10.
25
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5.4 Investointien ja ostojen johtaminen
Operatiiviseen toimintaan liittyvät investoinnit (mm. kuljetuskalusto, siirtovälineet, kylmälaitteet jne) on päätetty yhdessä laaditun budjetin puitteissa. Toimintaan liittyvien hankintojen ja ostojen suhteen noudatetaan Vantaan kaupungin käytäntöjä. Hankinnat ja ostot tehdään kaupungin hyväksymiltä toimittajilta. Uusien toimittajien käytöstä päättää Vantaan
kaupunki. Operatiivisen toiminnan hankintoihin on määritelty valtuudet:
a. alle 1000 euron hankinnoissa terminaalin palveluesimiehen toimesta hänen kuntalaispalveluiden hankintaoikeuksiensa ja kaupungin hankintaohjeiden puitteissa
b. alle 6000 euron hankinnoissa kuntalaispalvelujen johtajan hyväksynnällä hänen hankintaoikeuksiensa ja kaupungin hankintaohjeiden puitteissa
c. vain kaikista suurimmissa hankinnoissa lopulliset päätökset on tehty seurantaryhmässä
(autot ja kylmähuoneet) ja sen jälkeen on noudatettu kaupungin hankinta-ohjeita.

5.5 Konseptin ja immateriaalioikeuksien hallinta
Yhteinen pöytä -tuotemerkki on rekisteröity joulukuussa 2015 ja Tutka-ryhmä valvoo tuotemerkin käyttöä. Yhteisen pöydän verkostoon liittyvien tulee hyväksyä Yhteisen pöydän arvopohja ja toiminnan periaatteet.

5.6 Tiedon, tietämyksen ja dokumenttien hallinta
Yhteisen pöydän asiakirjoja ovat:
- Toimintakäsikirja
- Toimintaohjeet (toiminnan prosessikuvaukset – uimaratakaaviot)
- Työohjeet (ohjeet, tarkastuslistat, lomakepohjat).
Yhteisen pöydän toiminnassa syntyy erilaisia tallenteita, jotka arkistoidaan, säilytetään ja hävitetään ohjeiden mukaan30.
Asiakirjojen hallinnassa erityisesti henkilötietojen suhteen noudatetaan EU-tietosuojadi-rektiiviä. Yhteisen pöydän toiminnassa pyritään välttämään henkilötietojen keräämistä. Verkoston toimijoiden kanssa tehdyt sopimukset säilytetään kaupungin sisäisten ohjeiden ja käytäntöjen mukaisesti.
Asiakirjoja laaditaan Yhteisessä pöydässä sekä seurakuntayhtymässä että kaupungin kuntalaispalveluissa sekä kuntalaispalveluiden yksikössä, hävikkiterminaalilla. Vantaan seurakunnat ja Vantaan kaupungin kuntalaispalvelut noudattavat omaa asiakirjahallintaansa (kuka
laatii, kuka tarkastaa, kuka hyväksyy, muutosten hallinta).
Hävikkiterminaalin tärkeät dokumentit arkistoidaan kuntalaispalveluiden ohjeiden mukaan.
Kaikkien tärkeimpien dokumenttien (kuten lahjoitussopimukset) viimeisin voimassa oleva
versio löytyy kaupungin sähköisestä Asta-järjestelmästä. Asiakirjojen nimeämisessä ja versiohallinnassa toimitaan Asta-järjestelmän mukaan.
Kaikki työllistämiseen ja työsuhteisiin liittyvä säilytetään ja arkistoidaan kaupungin eHijatjärjestelmässä (kuten työsopimukset). Henkilöstöhallintaan on oma HR-ohjelmansa.

30

Tallenneluettelo.
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Hävikkiterminaalin talous, sen asiakirjat ja matkanhallinta kulkevat kaupungin SAP-järjestelmän kautta ja laskutus Rondo-järjestelmän kautta.
Terminaalin toiminnanohjauksessa käytettäviin erillisiin ohjeisiin, kuten hävikkikuljetusten
ajojärjestyksiin, lomakkeisiin jne. tulee aina tekijän allekirjoitus ja terminaalin esimies hyväksyy ja arkistoi ne.

6 Toiminnan johtaminen
Yhteisen pöydän toiminta on suunniteltu takaamaan toimiva ja tehokas ruokahävikin logistiikka, elintarvikkeiden turvallisuus hävikkiruoan toimituksissa, työllisyyspolut ja yksilön voimaantuminen ja yhteisöjen rakentuminen ruoka-avun verkostossa yhteisötyön näkökulmasta. Yhteisen pöydän verkostolle tarjottavat palvelut suunnitellaan asiakaslähtöisesti. Yhteinen pöytä on palvelu, jota ei ole aiemmin ollut, joten palvelumuotoilua on tehty alusta
asti.
Toiminnan johtamisessa tähdätään vaikuttavuuden kriteereiden määrittämiin tavoitteisiin31.
Yksilön ja yhteisön voimaantuminen ydinprosessina on keskeinen näkökulma koko toimintaan. Materiaalivirran ohjaamiseen keskittyvä terminaalin logistinen prosessi puolestaan
painottuu tehokkaaseen ja systemaattiseen elintarvikkeiden käsittelyyn, mutta toimii myös
tärkeänä työllistymisen polkuna. Terminaalin toiminnassa noudatetaan tarkasti omavalvontasuunnitelmaa, johon kuuluvat elintarvikkeiden vastaanoton tarkastukset, varastoinnin aikainen valvonta, tunnistettavuuteen ja jäljitettävyyteen liittyvät kirjaukset ja merkinnät, kuljetusten ja kuljetuskaluston valvonta sekä toimitusten kirjaukset ja tarkastukset.

6.1 Yhteisen pöydän toimintokartta
Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 14 on esitetty Yhteisen pöydän toiminta kokonaisuutena
prosesseineen ja niiden keskinäisine riippuvuuksineen. Yhteisen pöydän missio pohjautuu
keskeisesti yhteisöllisyyden ja osallisuuden kasvattamiseen. Arvot viedään käytäntöön arjen
johtamisen ja keskustelun keinoin. Rakenteellisesti toiminta tiivistyy yksilöiden ja yhteisöjen
voimaantumisen prosessiksi (ydinprosessi).
Yksilöiden ja yhteisöjen voimaantumista tukevat johtaminen, jatkuva parantaminen, henkilöstöhallinto ja resurssien hallinta (tieto-, talous-, tila-, kalusto- ja investointihallinta).
Yhteisen pöydän johtamisen ja aktiivisen viestinnän tärkeys korostuvat verkoston moninaisuuden ja Yhteisen pöydän teemojen (ruoka-apu, ruokahävikki, köyhyys, osallisuus) ajankohtaisuuden takia. Viestinnän olennainen tarkoitus on jatkuvan tiedottamisen lisäksi pitää yllä
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä niin sisäisesti kuin ulkoisesti.
Toinen keskeinen tukiprosessi on jatkuva parantaminen. Toimintaa kehitetään keräämällä
aktiivisesti arjen palautetta eri sidosryhmiltä, analysoimalla ja arvioimalla saatua tietoa. Mallin rakentamisessa aktiivisella kehittämistyöllä on ollut suuri merkitys ja näin on myös tulevaisuudessa.
31

Kuva 13.
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Yhteisen pöydän ydinprosessi eli yksilöjen ja yhteisöjen voimaantuminen koostuu
- verkostojen rakentamisesta (viestintä, sopimusten aikaansaaminen niin lahjoittajien
kuin jakajien kanssa, verkostojohtaminen, yhteiskehittäminen)
- diakonia-, kriisi- ja sosiaalityöstä ruoka-avun verkoston erityispiirteet huomioiden
- pitkäaikaistyöttömien työllistymispolutuksesta
- opiskelijayhteistyöstä eri oppilaitosten kanssa
- hävikkiruoan logistiikasta lahjoittajilta jakajille (mahdollistaa yhteisöruokailut ja monipuolisemmat ruoka-avun jaot) ja
- verkostojen ja yhteisöjen jatkuvasta kehittämisestä Cable-yhteisövalmennuksien, tapahtumien ja fasilitoinnin keinoin.

Yhteinen pöytä - systeemikartta
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Yksilöiden ja yhteisöjen voimaantuminen
Verkostojen rakentaminen Työllisyyspolku Logistiikka Verkostojen kehittäminen
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Mittarit: yhteisöllisyyden elinkaari

Kuva 15. Yhteisen pöydän toimintokartta.
Toimintokartassa esitetyt toiminnot on kuvattu ja dokumentoitu. Verkostojen rakentaminen, työllisyyspolku, logistiikka ja verkostojen kehittäminen on kuvattu uimaratatekniikalla
ja ne on talletettu IMS32-tietokantajärjestelmään. Yksilön ja yhteisöjen voimaantumisen kuvaaminen perustuu teoreettiseen malliin33. Tukiprosessit on kuvattu toimintakäsikirjassa:
Yhteisen pöydän johtaminen ja viestintä (luku 4), jatkuva parantaminen (luku 7), henkilöstön
johtaminen (luku 5.1) ja resurssien johtaminen (luku 5).
Päivittäistä työtä hävikkiterminaalilla ohjataan tarkastuslistojen, aikataulujen ja työohjeiden
avulla (kuljetusten viikkorutiini, autojen huoltokortit, kohdekortit, tapahtumataulu, värilliset
32
33

IMS – Integrated Management System, toiminnanohjausjärjestelmä, IMS Business Solutions Oy.
Yksilön voimaantuminen, M. Mattila-Aalto 2008, VTT.
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laatikot, tarkastuslomakkeet). Tilauksista viestitetään työntekijöille systemaattisesti (listat,
verkkoston tapahtumataulu, fläppi yms).
Logistisen prosessin ohjauksessa on otettu huomioon hävikkiruoan tarjonnan vaihtelu (hallitaan pakastuksella ja yhteistyöllä jakajatahojen kanssa), elintarvikkeiden säilyvyys ja ruokaturvallisuus (keinoina omavalvonta, tunnistus ja jäljitettävyys, kylmäketjun varmistaminen ja
jakajatahojen seuranta).

6.2 Toiminnan johtaminen – operatiivinen prosessien johtaminen
Yksilön ja yhteisöjen voimaantumisen prosessia johtaa operatiivisella tasolla Tutka-ryhmän
asettamien tavoitteiden puitteissa yhteisen pöydän moniammatillinen tiimi, joka kokoontuu
säännöllisesti (kuva 11, kokouskäytännöt).
Yhteisen pöydän moniammatillinen tiimi kokoontuu kerran viikossa maantantaisin suunnittelemaan, kehittämään ja arvioimaan operatiivista toimintaa. Toimintaa suunnitellaan vähintään kuukausi eteenpäin. Tiimiä johtaa palveluesimies, mutta jokaisella tiimin jäsenellä
on määritelty vastuualueensa. Jaettua johtamista noudattaen tiimin jäsenet voivat tarvittaessa sijaistaa toisiaan arjessa. Tiimikokousten välillä pidetään myös tarpeen mukaan yhteyttä
ennakoimattomien tilanteiden käsittelyn takia.
Palveluesimies on Yhteisen pöydän operatiivinen esimies. Hän vastaa Yhteisen pöydän henkilöstöstä, esimiestyöstä, työnohjauksesta, turvallisuudesta ja kiinteistöstä, taloudesta, sopimuksista, sidosryhmäsuhteista ja viestinnästä sekä edustaa Yhteistä pöytää eri sidosryhmissä. Yhteisödiakoni kuuluu organisatorisesti Vantaan seurakuntayhtymään, joten hän ei
kuulu palveluesimiehen alaisuuteen.
Ruokavaraston koordinaattori on asiantuntija, jonka tehtävänä ruoka-avun kentällä on tarkkailla ruokahävikin laatua ja kehittää sen prosesseja kuljetuksessa, elintarvikehygieniassa,
työturvallisuudessa ja omavalvonnassa. Työnkuvaan kuuluu yritysyhteistyö, työllistettyjen
perehdyttäminen ja Yhteisen pöydän tapahtumien koordinointi. Hänen esimiehenään toimii
palveluesimies.
Yhteisödiakoni kouluttaa, valmentaa ja tukee yhteisötyötä Yhteisen pöydän ruoka-avun verkostossa ja yhteiskehittää ruokahävikin yhteisöllistä hyödyntämistä ruoka-avun kentällä. Sosiaalipedagogisen työotteen lisäksi hän vastaa myös tarvittaessa sosiaali- ja kriisityöstä.
Yhteisötyössä toimintamalli on vahvasti fasilitoiva, jonka vuoksi verkostojen rakentaminen
ja kehittäminen tapahtuu kiinteässä yhteistyössä verkostokumppaneitten organisaatioiden
kanssa.
Noin kerran kuussa pidetään kehittämispäivä, joka on koettu toiminnan perustamisen ja kehittämisen aikana tarpeelliseksi. Kehittämispäivään osallistuu tiimi ja tarvittaessa työnjohtaja ja tai ulkopuolinen vierailija teeman mukaan.
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6.3 Toiminnan tavoitteet ja mittarit, raportointi ja tulosten analysointi
Prosessien mittarit pohjautuvat vaikuttavuuteen, missioon ja strategisiin peruslinjauksiin.
Keskeisiä mitattavia ja arvioitavia suureita ovat yksilön voimaantuminen toimijaksi ja yhteisöjen rakentuminen. Lisäksi logistisessa prosessissa mitataan tuotoksia määrällisesti, elintarviketurvallisuutta, hygieniaa, kuljetusten logistista sujuvuutta ja kustannuksia. Mittaritietoa
kerätään systemaattisesti ja tuloksia tarkastellaan kuukausittain tiimin kokouksissa. Mittareitten analysoinnissa sovelletaan kunkin mittarin tulkintaan soveltuvia tilastollisia menetelmiä. Mittareitten luotettavuutta seurataan säännöllisesti (mittalaiteluettelo, mittalaitteiden
tarkastuskortit).

6.4 Sisäinen arviointi ja parhaiden käytäntöjen jakaminen
Sisäisen arvioinnin käytännön tavoitteena on rohkaista sisäistä oppimista ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä arvioida toiminnanohjausjärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta.
Sisäisestä arvioinnin suunnittelusta vastaa palveluesimies. Sisäisen arvioinnin suunnitelma
laaditaan vuositasolla keskeisten kehittämisteemojen mukaisesti, jonka laadinnassa palveluesimies hyödyntää Yhteisen pöydän tiimiä sekä keskeisiä verkostokumppaneita. Suunnitelma hyväksytään vuosittain Tutka-ryhmässä, joka raportoi kokonaisuuden seurantaryhmälle. Arvioinnin toimintaohjeessa on määritelty, kuka arvioinnin tekee, miten siihen valmistautuu, miten se tehdään, miten siitä raportoidaan ja miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Sisäisen arvioinnin suorittaa riippumaton arvioija joko kaupungin tai seurakuntayhtymän organisaatiosta. Arvioijalla tulee olle riittävä tuntemus Yhteisen pöydän toiminnasta.
Arviointien raportit käsitellään Tutka-ryhmässä normaalin kokouskäytännön mukaisesti.
Tutka-ryhmä käynnistää tulosten perusteella tarpeen mukaan kehitystoimenpiteitä.
Toinen toiminnan suorituskyvyn selvittämiseen kuuluva toiminto on verkostojen fasilitointi,
joka tapahtuu omana prosessinaan yhteisötyössä. Näissä fasilitoinneissa arvioidaan eri
ruoka-avun jakajien toimitilojen ja prosessien toimivuutta sekä tuetaan paikallista ruokaavun yhteiskehittämistä. Fasilitoinnille on laadittu oma toimintaohjeensa (Verkostojen fasilitointi).

7. Jatkuva parantaminen
7.1 Jatkuvan parantamisen käytännöt
Jatkuva parantaminen on ollut koko Yhteisen pöydän rakentamisen ajan toiminnan perusluonne. Kehittäminen on tapahtunut kokeilemisen ja arvioimisen avulla34. Jatkuva parantaminen Yhteisen pöydän mallissa tapahtuu kolmella tasolla: poikkeamien havaitseminen ja
hallinta, korjaavat toimenpiteet sekä ehkäisevät toimenpiteet. Jatkuvan parantamisen prosessi on käynnissä myös yhteisötyössä verkostossa. Yhteisötyötä tehtäessä havaitaan jatkuvasti poikkeamia, jotka haittavaat toimintaa, mm. ruoka-avun jakoa, yhteisönrakentamista
tai yhteiskehittämistä. Korjaaviin toimenpiteisiin lähdetään heti, kun tilanne on arvioitu ja
asiasta keskustellen päästy yhteisymmärrykseen toimijoiden kanssa. Korjaavat toimenpiteet
34

PDCA-sykli, Plan-Do-Check-Act -periaate, ISO9000.
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vievät usein keskimäärin enemmän aikaa kuin vastaavat hävikkiterminaalilla ja logistisessa
prosessissa mukana olevien tahojen moninaisuuden vuoksi. Ehkäiseviä toimenpiteitä yritetään tehdä kaiken aikaa mm. tietoisuutta lisäämällä, kohtaamalla laadukkaasti ja läsnäollen
toimijoita yhteisymmärryksen ylläpitämiseksi, keskustelemalla kärsivällisesti ja kokoamalla
verkostoa yhteen ja informoimalla riittävästi.
Hävikkiterminaalilla toimintaa seurataan jatkuvasti mahdollisten ongelmien eliminoimiseksi
nopeasti. Toiminnassa esiintyneet poikkeamat kirjataan poikkeamalomakkeille35. Poikkeava
materiaali (elintarvikkeet) sijoitetaan merkitylle alueelle terminaalissa, josta se ruokavaraston koordinaattorin ohjeitten mukaan toimitetaan jatkotoimenpiteisiin. Muut poikkeamat
kuljetuksissa ja toiminnassa ilmoitetaan palveluesimiehelle, joka tilanteen mukaan päättää
toimenpiteistä. Seuranta perustuu omavalvontasuunnitelmaan36.
Viikkopalavereissa seurataan mittareitten antamaa tietoa ja poikkeamia sekä seurataan
poikkeamien korjaamiseksi tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä. Viikko- ja kuukausitasolla
voidaan tarpeen mukaan käynnistää korjaavia toimenpiteitä, mikäli mittarit osoittavat jotain
tilastollisesti merkitsevää trendiä tai poikkeavaa olevan tapahtumassa. Korjaava toimenpide
kirjataan palaverin muistioon, johon kirjataan havaitun ongelman taustat, juurisyyanalyysin37 tulokset, suunnitellut toimenpiteet ja niiden aikataulu sekä vastuut, oletettu tulos ja
toimenpiteen seuranta.
Ehkäisevät toimenpiteet hävikkiterminaalilla perustuvat omavalvonnan edellyttämään riskitarkasteluun38. Ehkäisevien toimenpiteiden tehokkuutta seurataan tiimikokouksissa säännöllisesti. Mikäli huomataan, että toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä tai ilmaantuu riskejä,
joita ei ole osattu ennakoida, toimenpiteitä korjataan tai lisätään.
Tutka-ryhmä käsittelee tarpeen mukaan kokouksissaan yhteenvetoja Yhteisen pöydän poikkeamatilanteesta, tehdyistä korjaavista toimenpiteistä ja muutoksista, joita tarvitaan ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi Tutka-ryhmä arvioi sisäisten arviointien (auditointien)
tuloksia ja käynnistää tarpeen vaatiessa toiminnanohjausjärjestelmää korjaavia toimenpiteitä. Tutka-ryhmä kirjaa toimepiteet muistioon ja seuraa niiden toteutumista kokouksissaan.

35

Poikkeamalomake.
Omavalvontasuunnitelma.
37
Ongelman juurisyyanalyysi: kalanruotokaavio, 5 x miksi, menetelmä ongelman mukaan.
38
Omavalvontasuunnitelman riskikartoitus.
36
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III Yhteisen pöydän mallin mukaisen toiminnan rakentaminen
8. Opit Yhteisen pöydän mallin kehittämisestä
Tässä luvussa esitetään Yhteisen pöydän kehittämisen aikana opittuja toimintatapoja uuden
toimintamallin toteutuksessa. Kehitystyön toteutuksella on vahva teoreettinen perusta, jota
avataan luvussa myös tiivistetysti.
Yhteisen pöydän toimintamallin rakentamisen aikana on tehty jatkuvaa kehittämistyötä. Erilaisia lähestymistapoja on kokeiltu, tuloksia arvioitu ja tämän perusteella on tehty korjauksia
ja kokeiltu uutta. Kokonaisuudessaan Yhteisen pöydän mallin rakentamista voi verrata muutoksen johtamiseen.
Yhteisen pöydän rakentamisessa on tietoisesti haluttu rakentaa dialogisuutta eri toimijoiden
välille. Dialogi voidaan johtaa kreikan kielen sanoista ”dia” ja ”logos”. Logos tarkoittaa sanan
merkitystä (sanan sisältöä tai ideaa), ja dia tarkoittaa kautta tai lävitse. Kreikkalaiset filosofit
käyttivät sanaa logos kuvatessaan myös inhimillistä järjenkäyttöä. Sanan dia-logos alkuperäinen merkitys tarkoittaa vuorovaikutuksen aikana tapahtuvaa merkityksen, ymmärryksen
ja oivalluksen virtausta keskustelijoiden lävitse. Dialoginen keskustelu eroaa keskustelun
monista muista muodoista (esim. rupattelu tai väittely) siten, että sen ensisijaisena tavoitteena on saada syntymään järkevää, mielekästä ja kehittävää puhetta ihmisten välille. Dialogin kautta tulevaa syvempää ymmärrystä yksilö ei voi yksin itse saavuttaa, vaan hän tarvitsee siihen muita.39
Aiemmin on esitetty (luku 2.12 kuva 9) ruoka-avun evoluutio Vantaalla. Siinä kuvataan, miten
Yhteisen pöydän pilotointi ja vakiintuneen mallin kautta aiemmin leipäjonomallilla toimineet
toimijat on saatu houkuteltua toimimaan asteittain enemmän kaikille avoimen kansalaistoiminnan periaatteiden mukaan. Tämä muutosprosessi on samalla ollut iso kulttuurinen muutos, joka on vaatinut aikaa toteutuakseen.
Yhteisen pöydän verkostossa on useita toimijoita, joilla on ennen sitä ollut pitkä historia toiminnassa ruoka-avun kentällä ja tämän takia niihin on ehtinyt muodostua omanlaisensa toimintakulttuuri. Se on muodostunut ajan kanssa vähitellen, kun yhteisössä on yhteisen toiminnan kautta syntynyt (opittu) yhteisiä ajattelu- ja toimintamalleja. Nämä suhteellisen pysyvät ajattelu- ja toimintamallit ilmenevät eri tavoin eri yhteisöissä mm. arvoina ja vuorovaikutustyyleinä. Ne ohjaavat yhteisön toimintaa, ajattelua, tavoitteita ja jäsenten käyttäytymistä ja uusi yhteisön jäsen oppii ne melko pian tulemalla osaksi yhteisön toimintaa eli hän
sosiaalistuu osaksi yhteisöä. Yhteisön kulttuurin syntymisessä on siten kysymys ennen kaikkea sosiaalisesta, kollektiivisesta ilmiöstä, jota rakennetaan yhteisten oppimisprosessien
avulla.
Yhteisön kulttuuri muodostuu ryhmän yhteisistä, sanomattomista olettamuksista, jotka
ryhmä on oppinut sekä sisäisessä toiminnassaan että suhteissaan ulkopuolisiin. Kulttuurin
rakenteista on helpoin havainnoida tekijöiden ulkoista käytöstä ja erilaisia ulkoisia merkkejä
sekä heidän omaksumiaan arvoja. Kulttuurin syvin olemus on kuitenkin yhteisissä sanomattomissa olettamuksissa, joiden pohjalle mm. todelliset arvot rakentuvat.

39

Salmi, P. Poliisi ja dialoginen johtaminen 2011.
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Tämä toimintakulttuurien ja perusolettamusten vahvuus on selvästi näkynyt kevään 2018
aikana käydyssä julkisessa keskustelussa, jossa Yhteisen pöydän toimintamallia on myös vahvasti haastettu julkisuudessa40. Toimintakulttuurin muuttaminen on iso muutos sekä yhteisöille että niissä toimiville yksilöille, ja tämän takia on tärkeää tiedostaa, mitä syvällisen muutoksen läpiviennissä on syytä ottaa huomioon niin ryhmä- kuin yksilötasolla.

Kuva 16. Tunteet muutoksen aikana41
Kuvassa 15 on esitetty muutoksen aikana koettujen tunteiden kulku. Uudet asiat, uudet toimintatavat, elämän kriisit ja kehityshaasteet käynnistävät ihmisessä epävarmuuden tulevasta. Yksilön ja yhteisön muutosjoustavuuden kyvystä riippuu pitkälti se, miten vahvoja
nämä alkuvaiheen pelkoreaktiot hänellä ovat ja miten voimakkaasti ne ilmenevät yhteisössä.
Muutosvastarinta perustuu ihmisen haluun pysyä tutussa ja turvallisessa toimintatavassa ja
haluttomuutena ottaa vastaan tarjottua muutosta.
Kun muutos osoittautuu välttämättömäksi niin usein ihminen reagoi siihen pelokkailla tunteilla, jota Edgar H.Schein42 kutsuu muutosahdistukseksi. Samalla hän alkaa vähitellen kokea
oppimisahdistusta, kun ei löydä itselleen sopivaa tapaa sopeutua muutosvaateeseen ja oppia sen vaatimia uusia toimintatapoja.
Jos tässä oppimisahdistuksen tilan aikana pystytään dialogin kautta rakentamaan uudenlaista ymmärrystä, niin sen myötä pelot ja epävarmuustekijät vähitellen vähenevät, mikä

40

Lähde: YLE:n A-studion nettisivut tiistaina 24.4.2018: ”Suomen tunnetuin ruoka-avun jakaja Heikki Hursti kommentoi
A-studiossa pääkaupunkiseudun uudistusta, jonka tarkoituksena on putsata leipäjonot pois katukuvasta. Helsingin ja
Espoon uudistusten lähtökohtana on Vantaalla muutaman vuoden ajan kokeiltu Yhteinen pöytä -malli, joka sai ideansa Saksasta. Toisena vieraana Yhteinen pöytä -projektipäällikkö Hanna Kuisma. Juontajana Marja Sannikka.”
41
Arikoski.J; Sallinen.M, Muutosvastarinnasta vastarannalle, 2011
42
Schein. E.H, Leadership and Organization Culture, 2010 ja The Corporate Culture Survival Guide, 2009

46

mahdollistaa surutyön tekemisen vanhasta. Vasta tämän jälkeen on mahdollista, että toiminnallinen energia alkaa suuntautua muutoksen toteuttamiseen ja sen mukaisten toimintojen omaksumiseen ja tekemiseen. Onnistunut muutosprosessi tuottaa lopulta iloa niin yksilölle kuin yhteisölle.
Työyhteisöissä käy usein niin, että johto on tietoinen muutoksesta aikaisemmin kuin muu
organisaatio. Tämän vuoksi johto pääsee muita ennen käymään läpi omia muutokseen liittyviä tunteitaan. Kun johto on omassa prosessissaan tekemisen ja ratkaisemisen vaiheessa,
muu organisaatio saa tietää muutoksesta ensimmäistä kertaa. Henkilöstö pääsee aloittamaan oman muutosprosessinsa vasta tässä vaiheessa. Jos johto ei osaa käsitellä työyhteisön
pelkoja ja epävarmuutta, tämä vaihe-ero43 muutoksen työstämisessä voi johtaa pitkäkestoiseen muutosvastarintaan työyhteisössä. Tämän välttämiseksi muutosviestinnällä, keskustelulla, faktoihin perustuvalla johtamisella ja kuuntelemisella on ratkaiseva merkitys muutoksen johtamisessa. Ilman faktoja ja oikeaa tietoa muutoksesta käynnistyy helposti huhujen ja
kuulopuheiden ketju. Johdon tehtävä on katkaista huhuilta siivet ja tiedottaa henkilöstölle
asioista luotettavasti ja nopeasti.
Uusien toimintamallien käyttöönotossa on todettu olevan ensiarvoisen tärkeää, että muutoksesta vastaava johto on muutoksesta riittävän yksimielinen. Ensimmäinen askel on laajamittainen ja syvällinen keskustelu johdon sisällä, jotta saavutetaan konsensus44. Tämän varsinkin verkostoituneessa yhteistyössä paljon aikaa vievän vaiheen jälkeen käynnistetään organisaatiossa viestintä-, tiedotus-, koulutus- ja valmennusprosessi, jolla varmistetaan, että
henkilöstöllä on riittävä tietotaito muutoksen toteuttamiseen. Lisäksi valmennus ja tuki auttaa henkilöstöä pääsemään nopeasti epävarmuuksien ja pelkojen yli45. Nämä edellä kuvatut

43

Arikoski.J; Sallinen.M, Muutosvastarinnasta vastarannalle, 2011. Vaihe-ero-termi on Arikosken ja Sallisen käyttämä
termi muutoskäyrissä, joissa johto yleensä pääsee käsittelemään muutosahdistustaan aiemmin kuin muu organisaatio.
44
Hannukainen.T, Laatuyritykset – laatujohtaminen maailman huipppuyrityksissä, 1993.
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Schein on laatinut listan niistä valmentavista tekijöistä, joiden avulla voidaan luoda psykologista turvaa ihmisille muutoshankkeen läpiviennissä (ks. alaviitteen 39 lähteet):
1)

Vastustamaton, positiivinen visio.

-

Vision tulee olla niin selkeä, että ihmiset sen avulla uskovat ja ymmärtävät sen viitoittaman tulevaisuuden olevan sekä heille itselleen että
yhteisölle nykyistä tilannetta parempi. Johdon pitää osata selkeästi ilmaista visiota ja käytännön johtamistyössään myös noudattaa sitä.

2)
3)

Organisaation järjestämä koulutus
Oppijan osallistuminen

-

Ihmisten erilainen oppimistyyli tulee ottaa koulutustilanteissa huomioon. Ihmisten täy¬tyy saada kokea se, että he voivat (ainakin osin)
hallita omaa oppimisprosessiaan.

4)

Tiimien epävirallinen koulutus

-

Ison yhteisön kulttuurin syvärakenteet vaikuttavat syvästi uusienkin ryhmien toimintaan. Tämän takia tulee tiimeille tarjota mahdollisuus
prosessoida kulttuurin rakenteita, jotta he voivat muodostaa itselleen uusia yhteisiä normeja ja kulttuurin perusolettamuksia.

5)

Harjoitustilanteet, ohjaajat ja palaute

-

Oppimista ei voi tapahtua, jollei siihen ole tarjolla aikaa, resursseja ja ohjausta, jotta ihmiset saavat pätevää palautetta sekä omasta että
ryhmän pärjäämisestä. Harjoitustilanteet ovat tärkeitä myös siksi, että niissä voi tehdä turvallisesti virheitä. Harjoitustilanteissa tapahtuvista virheistä voi oppia ilman sitä pelkoa, että se samalla saattaisi organisaation elämän sekaisin.

6)

Positiiviset roolimallit (esilläolo ja esikuvana toiminen).

-

Uudet ajattelu- ja käyttäytymistavat voivat olla hyvin erilaisia aikaisempaan totuttuun tapaan nähden. Tämän takia monien ihmisten on
ensin nähtävä käytännössä, miltä uuden tavoiteltavan toimintamallin mukainen käyttäytyminen näyttää, ennen kuin he voivat kuvitella
toimivansa samoin. Kehittämishankkeen aikana positiivisina roolimalleina voivat toimia mm. siihen aktiivisesti suhtautuvat siihen suhtautuvat toimijat, jotka osaavat samalla antaa muille ihmisille riittävästi aikaa itseään hitaampaan muutosprosessiin.

7)

Tukiryhmät

-

Kehittämishankkeen aikana pitäisi tarjota keskustelumahdollisuus niille työntekijöille, joilla on vaikeuksia lähteä oppimisprosessiin tai jotka
kokevat sen hyvin turhauttavana.

8)

Yhdenmukaiset järjestelmät ja rakenteet

-

On erittäin tärkeää, että yhteisön sovitut järjestelmät sekä rakenteet ovat yhdensuuntaiset uuden ajattelu- ja työskentelytavan kanssa.
Oganisaatiorakenteiden tulee antaa hyvät mahdollisuudet ryhmätyöskentelyyn. Tiimikokouksille varataan esimerkiksi säännöllisesti riittävästi aikaa ja niissä tehdään myös selkeitä yhteisiä päätöksiä, joihin tiimiläiset sitoutuvat.
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askeleet on avattu seuraavassa kuvassa (kuva 17. Uuden toimintamallin toteutuksen vaiheet).

Johdon konsensus

Viestintä, tiedottaminen, koulutus, valmennus

Ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen

Prosessien kehittäminen
Integroitu muutos käytössä
Kuva 17. Uuden toimintamallin toteutuksen vaiheet46

8.1 Sidosryhmien ja verkoston yhteisen käsitepohjan ja sitoutumisen rakentaminen – oikean
tiedon varmistaminen
Monien toimijoiden monimuotoisessa verkostossa on ensiarvoisen tärkeätä, että kaikilla
osallisilla on yhteinen samanlainen ymmärrys arvopohjasta ja käsitteistöstä. Yhteisen pöydän yhteisöllisyys ei ole kaikkialla samalla tavalla ymmärretty ja mielletty.
Alueella, jolla Yhteisen pöydän kaltaista toimintamallia kehitetään, on tunnistettava keskeiset alueen sidosryhmät ja henkilöt, jotka on välttämätöntä osallistuttaa mukaan keskusteluun ja toimintamallin rakentamiseen alusta asti. Yhteisen ymmärryksen rakentaminen ehkäisee huhujen, spekulaatioiden ja väärien tulkintojen leviämistä.
Sidosryhmätyössä on tärkeää:
A. Tunnista keskeiset alueen sidosryhmät ja vaikuttajat
B. Luo rakenne dialogille ja keskustelulle
C. Toteuta dialogi yhteisöllisesti, arvostavasti ja aidosti kuunnellen
D. Dokumentoi käydyt keskustelut kaikille osallistujille yhteisen ymmärryksen varmistamiseksi.

8.2 Tiedon keruu erilaisista ratkaisuista erilaisissa toimintaympäristöissä – parhaitten käytäntöjen etsiminen
Parhaitten käytäntöjen etsiminen, konkreettisten käytännössä erilaisissa ympäristöissä kokeiltujen ratkaisujen tutkiminen auttaa kehittämistyötä. Soveltamalla muualla tehtyä omaan
ympäristöön vältytään ehkä pahimmilta sudenkuopilta ja osataan varautua kehittämisen
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Hannukainen.T, Laatuyritykset – laatujohtaminen maailman huippuyrityksissä, 1993.
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tielle ilmaantuviin ongelmiin. Toimintamalleja kannattaa etsiä erilaisista toimintaympäristöistä, jotta voidaan löytää laajemmin toimiva ratkaisu kuin vain yhden vaihtoehdon pohjalta. Parhaitten käytäntöjen etsimisessä kannattaa käyttää verkoston eri toimijoita. Tiedon
välittäminen samanlaisena kaikille on silloin helpompaa kuin suppean ryhmän käydessä keräämässä tietoa ja yrittäessä sitten kertoa sitä muille.
A. Etsi kohteita, joissa Yhteisen pöydän kaltaista toimintatapaa on sovellettu ja viety käytäntöön
B. Valitse sopiva kehitysryhmä, joka edustaa verkoston eri toimijoita
C. Sovi ja suunnittele tutustumiskohteet – minne, mitä haluat saada selville, ketkä tutkivat mitä, millainen aikataulu, miten raportoidaan
D. Kokoa yhteen eri käytäntöjen samanlaisuudet ja erilaisuudet – rakenna oma malli näiden pohjalta.

8.3 Sisäisen sisältöasiantuntijan kiinnittäminen projektiin
Kehitysprojektin toteuttaminen edellyttää jatkuvaa ohjausta ja toimintaympäristön hvyää
tuntemusta. Lisäksi on tärkeää, että projektilla on vastuuhenkilö, jolla on valtuudet ja verkoston hyväksyntä toimia ja johtaa kehitystyötä. Kehitystyön vetäjällä tulee olla syvällinen
osaaminen ruoka-avun kentästä ja toiminnasta. Hänellä on oltava hyvät vuorovaikutustaidot
ja osaaminen verkostojohtamisessa.
A. Tunnista kehitystyön vetäjältä vaadittava ammattitaito, osaaminen ja kokemus
B. Etsi sopiva henkilö, jolla on valtuudet, motivaatio ja halu kehitystyön johtamiseen
C. Varmista valinnan jälkeen, että vetäjällä on riittävät toimintavaltuudet ja verkoston hyväksyntä
D. Laadi suunnitelman kehitystyön vetäjän tukemiselle.

8.4 Verkoston odotusten ja tarpeiden kuuleminen ja huomioiminen kehitystyössä
Yhteisöllisyyden periaatteisiin ei kuulu käskyttävä johtaminen. Palvelut rakennetaan asiakaslähtöisesti. Verkoston odotukset ja tarpeet on tärkeätä tutkia, konkretisoida ja ottaa huomioon palveluissa.
A. Määrittele verkoston erilaiset sidosryhmät, joilla voi olla erilaisia odotuksia ja tarpeita
B. Suunnittele menettelytavat verkoston kuulemiseksi – tutkimukset, haastattelut, työpajat, keskustelut
C. Dokumentoi ja mallinna verkoston erilaiset odotukset ja tarpeet
D. Suunnittele palvelut ja toimintamallit ottaen huomioon verkoston tarpeet, esimerkiksi
soveltamalla asiakaslähtöisen tuotekehityksen menetelmiä, kuten QFD47.

8.5. Yhteisöllisen työn ajattelun ja toiminnan laajamittainen valmennus verkostossa
Yhteisöllisyys on ydinkäsite Yhteisen pöydän mallissa. Yhteisöllisyys ei ole irrallinen toiminto.
Se liittyy kaikkeen Yhteisen pöydän toimintaan. Jokaisen Yhteisen pöydän toimintaan osallistuvan on ymmärrettävä sen merkitys konkreettisesti arjen työssä. Mitä yhteisöllisyys tarkoittaa haettaessa ruokaa ruoan lahjoittajilta? Mitä yhteisöllisyys tarkoittaa vietäessä ruoka
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jakavalle toimijalle? Mitä yhteisöllisyys merkitsee verkostossa toimiessa ja sitä kehitettäessä? Mitä yhteisöllisyys tarkoittaa hävikkiterminaalin sisällä?
A.
B.
C.
D.

Ole valmis luomaan ja vaalimaan yhteisöllisyyttä jatkuvasti
Tee yhteisölle ymmärretyksi, että tämä koskee kaikkea toimintaa
Suunnittele valmennukset (hyödynnä Cable -yhteisövalmennuksia)
Toteuta valmennukset yhteisöllisyyden periaatteiden mukaan.

8.6 Toiminnan vaatiman infrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen: toimiva logistinen prosessi ja terminaali
Kaikki toiminta vaatii aina myös konkreettisen käytännön. Ruoka-avun lahjoittajille ja jakajille on tärkeätä, että hävikkiruoan ketju toimii tehokkaasti, ammattimaisesti ja turvallisesti.
Arvopohjainen toiminta konkretisoituu arjen rakenteissa, prosesseissa48. Yhteisöllisen toiminnan viestiminen – markkinointi – helpottuu, kun sen ytimenä on tehokas logistinen prosessi.
A. Varmista rahoitus ja toiminnan avainhenkilöt
B. Suunnittele materiaalin kulku ruoka-avun lahjoittaijilta ruoka-avun jakajille tai hyödynnä jo olemassa olevia verkostoja ja kehitä niitä yhdessä eteenpäin
C. Varmista yhteistyökumppanit ja heidän sitoutumisensa sopimuksin
D. Suunnittele ja hanki kiinteistöt ja välineet
E. Rekrytoi riittävä määrä työntekijöitä ja suunnittele työkuvia ja työnjakoa jo etukäteen
F. Tee hävikkiruoan kululle riskianalyysi elintarviketurvallisuuden näkökulmasta (HACCP49)
G. Suunnittele tiedonkulku ja prosessit kautta koko ketjun
H. Suunnittele miten toimitaan poikkeustilanteissa.
I. Dokumentoi suunnitelmat ja materiaalin kulun kuvaukset visuaaliseen muotoon

8.7 Logistiikan ja elintarviketurvallisuuden asiantuntemuksen varmistaminen – logistisen prosessin kehittäminen ja turvallisuuden varmistaminen
Toimivan ja elintarvikkeiden turvallisuuden takaavan materiaalivirran suunnittelu, toteutus
ja ylläpito vaatii alan ammattilaisten työpanosta. Siksi on tärkeää kiinnittää kehitystyöhön jo
varsin varhain elintarvikelogistiikan asiantuntija.

8.8 Ruoka-avun lahjoittajien ja jakajien sitouttaminen toimintaan ja yhteisistä pelisäännöistä
sopiminen
Yhteisen pöydän mallin toimintaan liittyy laaja verkosto erilaisia toimijoita. Yhteisöllisyyden
ja Yhteisen pöydän arvopohjan toteutumiseksi verkostolta edellytetään sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin. Sitoutuminen ei onnistu käskemällä tai vaatimalla. Verkoston yhteisöllisyys rakennetaan keskustelemalla ja kuuntelemalla. Yhteisöllisyys ja Yhteisen pöydän arvopohja nostavat esiin periaatteita, joista ei voida tinkiä. Siksi arvostava keskustelu ja dialogi
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ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta kaikki toimijat ymmärtävät näiden periaatteiden merkityksen. Keskustelu kuuluu oleellisena osana Yhteisen pöydän kaltaisen toimintamallin rakentamiseen.
A. Määritä yhteisöllisyyden ja arvopohjan periaatteita toteuttavia pelisääntöjä
B. Määritä pelisäännöt materiaalivirran ja työllistämisen toimivuuden kannalta
C. Suunnittele dialoginen prosessi, jonka avulla kaikki verkoston toimijat pääsevät osallistumaan keskusteluun pelisäännöistä ja niiden merkityksestä
D. Kohtaa verkoston toimijat kasvotusten henkilökohtaisesti ja ole valmis avoimeen keskusteluun heidän odotuksistaan ja tarpeistaan
E. Luo dialogisen prosessin avulla (työpajat jne.) pelisäännöt, jotka toteuttavat yhteisöllisyyttä, arvopohjaa, materiaalivirtaa ja ottavat huomioon myös verkoston tarpeita
F. Laadi verkostolle sopimuspohja, jonka kaikki allekirjoittavat, ja jonka mukaan verkostoa
fasilitoidaan.

8.9 Riittävän vakituisen henkilöstön palkkaaminen ja osaamisen varmistaminen
Yhteisen pöydän toiminta toimii työllisyyspolkuna monille. Lisäksi siihen osallistuu vapaaehtoisia henkilöitä. Toimivuuden takaamiseksi on tärkeää, että on palkattu vakituisessa työsuhteessa oleva ydinhenkilöstö. Vakituisten työntekijöiden vastuulla on toiminnan johtaminen,
arjen käytäntöjen koordinointi ja toimintamallin jatkuva kehittäminen. Heidän roolinsa on
myös jatkuvasti vaihtuvan vapaaehtoisen ja työllistetyn henkilöstön perehdyttäminen, tukeminen ja ohjaus.
A.
B.
C.
D.
E.

Tee henkilöstösuunnitelma – mitä vastuita ja rooleja tarvitaan
Laadi tehtäville toimenkuvaukset
Määritä tehtävissä vaadittava osaaminen
Rekrytoi huolellisesti
Suunnittele henkilöstön osaamisen ylläpito ja jaksamisen tuki.

8.10 Yhteisöllisen työn integroiminen kiinteäksi osaksi verkostotyötä ja logistiikkaa
Yhteisöllinen työ on ollut tärkeä osa vuorovaikutusta toimintamallin kehittämisestä lähtien.
Periaatteet on liitetty osaksi koko verkostoa koskevia pelisääntöjä ja sopimuksia. Yhteisöllinen työote on sisäänrakennettu hävikkiterminaalin toimintaan, työohjeisiin ja perehdyttämiseen. Se on pohja verkostossa tehtävälle työlle mm. auditoinneille. Yhteisöllisyyttä käsitellään päivittäin ja viikoittain eri palavereissa. Yhteisötyön kehittäminen toteutuu päivittäisen työskentelyn lisäksi Cable-yhteisönrakentajavalmennuksina.
A.
B.
C.
D.

Verkoston yhteen saattaminen ja eri toimijoiden tarpeiden ja odotusten kuuleminen
Yhteisten tavoitteiden tunnistaminen
Kehittämistyön rakentuminen jo olemassa olevista resursseista
Yhdessä kehitetty yhteisötyön rakenne, prosessit ja sisällöt, jotka limittyvät logistiikan
prosessien kanssa
E. Auditointiprosessien kehittäminen
F. Yhteisövalmennusten tarjoaminen osallisuuden vahvistamiseksi
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9. Toimintakäsikirja ja ISO9000-järjestelmästandardin huomioon otettavat
kriteerit
9.1 Organisaation toimintaympäristö
Vastuiden ja toiminnan rajojen tunnistamiseksi on tärkeätä kuvata oman toiminnan kokonaissysteemi eli keitä toimijoita verkostoon kuuluu, mitkä ovat Yhteisen pöydän vastuulla
olevat prosessit ja mitä toimintaympäristön muiden toimijoiden vastuulla olevia toimintoja
omassa ohjausjärjestelmässä on osattava ottaa huomioon. Yhteisen pöydän johtamisessa
integroituvat Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntien johtamisjärjetelmät. Näiden organisaatioiden johtamisjärjestelmät on osattava sovittaa yhteen ja hallita vastuunjakoa henkilöstöhallinnossa ja toiminnan päätöksenteossa.
Toiminnanohjausjärjestelmä on tärkeätä dokumentoida ja kuvata prosessit. Dokumentointi
ja kuvaaminen ovat tärkeä osa henkilöstön ohjausta, arvojen ja periaatteiden konkretisointia. On tärkeää, että kaikilla on samanlainen ymmärrys toimintatavoista ja niiden perusteluista. Kehittämistä helpottaa dokumentoitu pohjatyö, johon on mahdollista tehdä muutoksia selkeästi kuvaamalla ja sopimalla.

9.2 Johtajuus
Yhteisen pöydän mallin mukaisessa toiminnassa johtajuuden haaste on verkostorakenne.
Sen toiminnassa vastuiden ja valtuuksien, johtamisjärjestelmän, kokouskäytäntöjen ja esimies-alaissuhteiden selkeä määrittely on tärkeää, jotta vältytään tilanteilta, joissa tehdään
päätöksiä eri suuntiin, päällekkäin tai jokin asia jää hoitamatta epäselvien valtuuksien
vuoksi. Toiminnan missio, visio, arvot, periaatteet ja tavoitteet rakennetaan yhteisöllisesti
ja vuorovaikutuksen kautta. Vastuu arvopohjaisesta toiminnasta on yhteisöllisellä ohjausryhmällä, jossa on edustus kaikista toiminnan johtamiseen osallistuvista organisaatioista.
Ohjaavien arvojen, mission ja vision konkretisointi mahdollisimman konkreettisesti käytännön tasolle johdon toimesta on ensiarvoista. Tämä edellyttää koko johdon vahvaa sitoutumista Yhteisen pöydän toimintaan.

9.3 Suunnittelu
Yhteisen pöydän terminaalin toiminnan suunnittelussa keskeinen riskitekijä on elintarviketurvallisuus ja vapaaehtoisen ja työllistetyn työväen jatkuva vaihtuvuus ja epävarmuus.
Omavalvontasuunnitelma on keskeinen osaa logistisen prosessin ohjausta ja hallintaa.
Omavalvontasuunnitelma laaditaan kartoittamalla materiaalien kuljetusten, varastointien
ja jakamisen aikaiset mahdolliset hygienia- ja pilaantumisriskit. Hyvin suunniteltu ja työllisyyspalveluiden kanssa tarkasti sovittu työllistämisen prosessi ja vuosittaiset määrärahat
ovat olennainen onnistumisen tekijä.
Kokonaisuuden johtamisen kannalta riskitarkastelut ovat tärkeitä kehittämisvaiheessa, kun
arvioidaan mahdollisia kompastuskiviä kehittämisen tiellä. Kehittämiselle on hyödyllistä laatia projektisuunnitelma ja ottaa sen tueksi riskianalyysi ja riskejä ehkäisevät toimenpiteet.
Riskianalyysin kautta saatua informaatiota on tärkeä osata hyödyntää myös kokousaikatulun
suunnittelussa. Niiden aikataulut (tiheys ja kesto) on hyvä laatia niin, että se mahdollistaa
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riittävän nopeiden päätösten tekemisen, jotta toiminnan jatkuvuus voidaan taata erityisesti
muutostilanteissa.
Arvopohjaisen vaikuttavuuden toteutuminen muodostaa tavoitteiden ytimen. Tavoitteita
konkretisoidaan arkeen vuorovaikutuksellisen operatiivisen päivittäisjohtamisen ja hyvin toimivan johtamisjärjestelmän avulla. Monet tavoitteet ovat pitkän aikavälin tavoitteita eli niiden tulokset näkyvät vasta viiveellä. Siksi on erittäin tärkeätä konkretisoida jokaiselle sellaisia toimintatapoja päivittäiseen työntekoon, että niiden avulla kukin toimija ymmärtää, miten sen avulla voidaan tähdätä pitkän aikavälin tavoitteisiin. Pelkkä tavoitemäärittely ei siis
riitä, vaan ne on osattava muuntaa myös työn tekemisen tasolle.
Jatkuva kehittäminen kuuluu Yhteisen pöydän toiminnan perusolemukseen. ISO9000-standardi edellyttää selkeää ja dokumentoitua toimintatapaa muutoksen johtamiselle. Muutoksen aikaansaaminen ja kehittäminen ovat olennainen osa verkostojen kehittämistä. Verkostojohtamisessa muutos aikaansaadaan vuorovaikutuksen ja yhteisen keskustelun kautta. Sitoutumista ei saada aikaan käskyttämällä. Yhteisessä pöydässä tämä tapahtuu fasilitoivan
työtavan kautta. Standardi edellyttää sisäisen arvioinnin (standardikielellä sisäinen auditointi) käytännön soveltamista. Monessa suomalaisessa organisaatiossa sisäisen arvioinnin
käytännön soveltamisessa on ollut ongelmia, koska se ei luonnostaan ole osa suomalaista
organisaatiokulttuuria. Sen tarkoitus on kuitenkin arvioida käytännön tasolla, että Yhteisen
pöydän strategiset periaatteet, arvot ja tavoitteet toteutuvat käytännön tasolla. Johdon on
tärkeätä tietää ja tuntea, mitä arjessa tapahtuu. On tärkeä miettiä omaan toimintaan soveltuva tapa toteuttaa tätä tärkeää strategisen johtamisen osaa.

9.4 Tukitoiminnot
Ydintoiminnot edellyttävät, että niitä tukevat toiminnot ovat tehokkaita. Tukitoiminnoiksi
katsotaan standardissa toimintaa tukevien resurssien johtaminen. Palvelutuotannossa keskeinen resurssi on henkilöstö (ns. kontaktiresurssi). Henkilöstön johtamisessa on mietittävä, miten arvioidaan ja seurataan henkilöstön määrällistä riittävyyttä, jotta toiminnot voidaan hoitaa virtauksen kärsimättä.
Toinen henkilöstön johtamisen keskeinen elementti on osaamisen eli pätevyyden johtaminen. Yhteisen pöydän mallissa vakituisen henkilöstön osaamista kehitetään organisaatioiden
toimintatapojen mukaan. Vaihtuvan henkilöstön pätevyyden varmistamiseksi on oltava tehokas perehdytys- ja työnopastuskäytäntö. Arvo-ja tavoitepohjaisen johtamisen käytännön
tasolla on rakennettava tehokas viestintä-, kokous- ja yhteistyökäytäntö. Tätä kaikkea tukee
dokumentoitu ja systemaattinen tiedon hallinta.

9.5 Toiminta
Toimintaa johdetaan tavoitteiden ja strategisten suuntaviivojen mukaan. Tämä edellyttää
selkeätä johtamisjärjestelmää strategioista arjen operatiiviseen toimintaan. Tämä sisältää
selkeät vastuumäärittelyt, kokouskäytännöt ja vuosittaisten johtamisrutiinien määrittelyt.
Verkoston sisällä on tärkeätä sopia täsmällisesti, mitä tuotteilta ja palveluilta edellytetään.
Ruoka-avun lahjoittajien, ruoka-avun jakajien ja muiden sidosryhmien kanssa on tärkeätä
sopia yhteisistä kriteereistä, jotka pyritään täyttämään. Tämä voidaan konkretisoida luomalla selkeät sopimuskäytännöt. Palveluiden suunnittelun tulee integroitua yhteistyökumppaneitten odotuksiin ja tarpeisiin. On tärkeätä luoda käytännöt verkoston toimijoiden
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tarpeiden kuulemista varten. Palvelujen kehitystyö on myös hyvä dokumentoida tiedon
siirtämiseksi ja viestimiseksi kaikille yhtenäisesti.
Mikäli toiminta edellyttää ulkoisten palveluiden tai materiaalien käyttöä, niiden hankkiminen on tärkeää organisoida. Ulkoisten palveluiden ohjaamaton käyttäminen voi johtaa laadun vaihteluun toiminnassa, ja siksi on tärkeätä konrolloida hankintoja tapahtumaan luotettavilta toimittajilta. Tässä voidaan usein nojautua palvelun omistajan/omistajien ostokäytäntöihin. Ruoka-avun jakaminen tapahtuu verkoston toimijoiden kautta. Jakamista ohjataan tarvittaessa verkoston fasilitoinnin kautta. Ruokatoimitukset on välttämätöntä kuljettaa turvallisesti ja hygieenisesti ja ne on tärkeä myös dokumentoida sopivalla tavalla.
Poikkeavaa materiaalia voi esiintyä eri vaiheissa logistista ketjua. Poikkeavan materiaalin
käsittelylle on oltava tehokas ja turvallinen käytäntö. Poikkeamia ehkäistään hyvällä sopimuskäytännöllä, jolloin kaikki tietävät, mikä on poikkema ja mikä on hyväksyttävää. Poikkeamien hallinta on osa omavalvontasuunnitelmaa.

9.6 Suorituskyvyn arviointi
Toiminnan ohjaaminen edellyttää palautetietoa toiminnasta. Tavoitteiden toteutumisen
seuraamiseksi on määritettävä keinoja mitata tai arvioida tuloksia. Palautetiedosta on pystyttävä tekemään johtopäätöksiä arvioimalla niitä soveltuvilla menetelmillä. Tilastolliset
menetelmät ja erilaiset arviointityökalut on määriteltävä ja niiden käyttöön on on annettava myös koulutusta.
Seuranta liittyy usein kokouskäytäntöihin, joiden rytmitys on mietittävä soveltuvasti tiedon
keräämisen jaksotuksiin sopivaksi. Sisäinen auditointi on yksi tapa arvioida toimintaa. Se liittyy olennaisena osana kehittämisen johtamiseen (kts. Muutoksen johtaminen). Sisäiselle arvioinnille tulee olla määriteltynä vastuuhenkilö, arviointia tekevät henkilöt ja heidän osaamisvaatimuksensa, sisäisen arvioinnin vuosisuunnitelma, ohje arvioinnin suorittamiseen, dokumentointi ja korjaavien toimenpiteiden seuranta.
Johdon katselmuksella standardi tarkoittaa johdon toteuttamaa toiminnan kokonaisuuden
läpikäyntiä, analysointia ja kehittämistoimenpiteiden käynnistystä. Usein johdon katselmus
on olennainen osa johdon kokouskäytäntöjä vuosirytmiin sovellettuna.

9.7 Jatkuva parantaminen
Standardin mukaisessa toiminnassa keskeistä on toiminnan jatkuva parantaminen. Jatkuvan parantamisen integroiminen arkeen tarkoittaa operatiivisella tasolla seuraavia:
- poikkeamien tunnistaminen
- juurisyiden etsiminen
- korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden sekä kehitysprojektien toteuttaminen.
Kokonaisjohtamisen tasolla tämä tarkoittaa johdon kokouskäytäntöihin intergroitua strategista kehittämistä (ks. luku 3.3.1 ja kuvat 10 ja 11).
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