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Kuluttajat ja ruokahävikki

Päästät sen minkä syöt – kuluttaja ilmastokestävän ruokaketjun ohjaksissa –webinaari 21.2.2022

Inkeri Riipi, Luke
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Esityksen sisältö 

• Kuluttajien ruokahävikkiä aiheuttavat tekijät/syyt 

• Keinot kuluttajien ruokahävikin vähentämiseksi 

• Ehdotukset toimenpiteistä jatkossa 

• Tarkastelunäkökulma on kotitalouksissa
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Määritelmä

Ruokahävikki = Alun perin syötäväksi tarkoitettu 

(ts. syömäkelpoinen) ruoka, jota ei hyödynnetä 

ihmisravintona, rehuna tai muuna arvojakeena. 

(Kansallinen määritelmä)
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Taustaa 

• Kehittyneissä maissa suurin osa ruokahävikistä syntyy 

kotitalouksissa (mm. Parfitt ym. 2010, Monier ym. 

2011, Beretta ym. 2013, Silvennoinen ym. 2014).

• Pelkästään Suomen kotitalouksissa syömäkelpoista 

ruokaa heitetään vuosittain roskiin 107-137 miljoonaa 

kiloa, mikä vastaa noin 31-33 % kaikesta ruokaketjun 

ruokahävikistä (Riipi ym. 2021). 
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Vihannekset, 
juurekset, peruna (23 

%)

Hedelmät, marjat (17 
%)

Kahvi, tee,  

kaakao(15 %)

Maito, maitotuotteet (12 
%)

Viljatuotteet (12 %)

Muu (8 %)

Liha, kananmuna (8 %)
Ateriat (4 %)

Lähde: Riipi ym. 

2021
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Kuluttajakäyttäytyminen ja ruokahävikki

- Kuluttajien ruokahävikkiin vaikuttavia tekijöitä ja siihen 

liittyvää käyttäytymistä on tutkittu runsaasti (mm. van der Werf

et al. 2020, Russel et al. 2017, Aschemann-Witzel et al. 2015, Hebrok & Boks

2017, Stancu et al. 2016, Vissechers et al. 2016, Graham-Rowe et al. 2015, 

Stefan et al. 2013, Evans 2012, Evans 2011), mutta aihetta 

kokonaisvaltaisesti käsittelevä tutkimus on vähäistä (Principato

et al. 2021 ja Roodhuyzen et al. 2017) 

- Suunnitellun käyttäytymisen teoria (Theory of 

planned behaviour) (Ajzen 1991)
- Sovellettu monissa ruokahävikkiä ja kuluttajakäyttäytymistä 

koskevissa tutkimuksissa 
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Fyysinen ja 
sosiaalinen 

toimintaympäristö

Yhteiskunnalliset 
tekijät & 

vaikuttimet
Yksilötason tekijät

RUOAN HANKINTA- JA KULUTUSKETJU



Yksilölliset tekijät 
Yhteiskunnalliset tekijät 

& vaikuttimet

Motivaatio

Elämäntapa/-
tyyli

Tiedot ja 
tietoisuus  

Asenteet ja 
mieltymykset 

Taidot ja 
kyvyt    

Normit, arvot, 
moraali 

Rutiinit, tavat, 
tottumukset

Sosiodemo-
grafiset tekijät    

Sosiaaliset 
normit & 
kulttuuri

Poliittinen 
ohjaus 

Yhteiskunnan 
säätely 

Tilannetekijät

Tuotetekijät

Teknologia

Fyysinen ja sosiaalinen 
toimintaympäristö

Tutkimus 

Toiminta-
ympäristö 



RUOAN HANKINTA- JA KULUTUSKETJU

Suunnittelu

- Ei suunnitella 
aterioita tai ostoksia

- Ei tarkisteta 
ruokakaappien 
sisältöjä

- Kommunikoinnin 
puute perheen-
jäsenten kesken

Ostosten tekeminen 

- Ostetaan liikaa ruokaa 
- Ostetaan ruokia, joita ei 
tarvita/käytetä
- Lasten mukanaolo ostoksilla
- Liian suuret pakkauskoot

Ruoan varastointi

- Ruokaa säilytetään liian
pitkään 
- Ruokaa säilytetään ei-opti-
maalisissa lämpötiloissa
- Aistinvaraisen arvioinnin
puute
- Liiallinen turvallisuus-
hakuisuus
- Pakastinta ei osata hyödyntää

Ruoan valmistus

- Heikot ruoanvalmistustaidot
- Valmistetaan liikaa ruokaa 
- Valmistetaan ruokaa, mikä 
ei miellytä kaikkia 
- Valmistetaan perheenjäsenille 
eri ruoat
- Valmistusvaiheessa tuotetaan 
tarpeetonta hävikkiä
- Ei osata hyödyntää tähteitä
- Ei syödä ruokaa, joka pitäisi 
syödä ensin 

Ruoan tarjoilu ja 
syöminen
- Tarjoillaan liikaa 

ruokaa
- Ei osata/haluta 

hyödyntää 
tähteitä

- Lautastähteitä 
syntyy

Päiväysmerkintöjen virheellinen tulkinta  
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KEINOT KULUTTAJIEN 

RUOKAHÄVIKIN VÄHENTÄMISEKSI
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INTERVENTIOT/KEINOT

• Interventiot voidaan jakaa (Hebrok & Broks et al. 2017, 

Reynolds et al. 2019)

✓ Informaatiointerventioihin 

✓ Pakkaus- ja säilytysratkaisuinterventioihin

✓ Järjestelmään & käytäntöihin liittyvät interventiot

✓ Teknologisiin ratkaisuihin perustuviin 

innovaatioihin

• Systemaattisen arvioinnin puute

• Reynoldsin et al. (2019) tekemän selvityksen mukaan 

suurimmalla osalla tämänhetkisistä kuluttajiin 

kohdistuvista interventioista voidaan saavuttaa vain 5–20 

%:n vähenemä ruokahävikissä

21.1.2022
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TOIMENPITEET JATKOSSA 
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Lähde: Aschemann-Witzel et al. 2021



1616

KULUTTAJARYHMÄ INTERVENTIOT

Välinpitämätön nuori miestuhlari Valinta-arkkitehtuuri

Mukavuudenhaluinen ja hintatietoinen 

matalapalkkainen

Hinnan alennukset, säästäväisyydestä viestiminen, 

vaihtoehtoiset kauppaketjut (ei-optimaalinen ruoka)

Suunnitteleva nuukailija kokki

Informaatio-ohjaus, hinnan alennukset, vetoaminen 

säästäväisyyteen

Nuori ruokafiilistelijä 

Informaatio-ohjaus, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 

teknologian hyödyntäminen, alhaisemmat hinnat

Vakavarainen kulinaristi

Vetoaminen kulinaristisiin intresseihin 
Lähde: Aschemann-Witzel et al. 2021 (vapaasti suomennettu)
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Kuluttajien rutiineihin vaikuttaminen ja arjen 

hallintataitojen kehittäminen 

21.1.2022

• Monitahoiset interventiot tulisi kytkeä arjen toistuviin 

käytäntöihin 

• Ruokaan liittyvät kuluttajien muut tavoitteet, kuten terveellisen ja 

turvallisen ruoan valmistaminen tai ruoan valmistaminen 

nopeasti, tulisi huomioida

• Kuluttajien ruoanlaitto- ja arjenhallintataitoja tulisi kehittää uusin 

innovatiivisin keinoin huomioimalla erilaiset kuluttajaryhmät

• Interventiot tulisi kohdentaa sekä kuluttajien tiedostamattomiin 

että tietoisiin toimintoihin
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Sosiaalisten vaikutteiden vahvistaminen 

• Sosiaalisten vaikutteiden vahvistaminen erilaisissa 

kuluttajaryhmissä

• Sosiaalisilla normeilla voidaan vaikuttaa mieltymyksiin ja 

käyttäytymiseen, jotka edustavat yhteistä ja hyväksyttyä 

käyttäytymistä tietyssä tilanteessa. (Cialdini et al. 1990) 

• Sosiaalisia normeja voidaankin hyödyntää erityisesti niiden 

kuluttajien kohdalla, joilla on alhainen motivaatio ruokahävikin 

suhteen (National Academies of Sciences, Engineering, and 

Medicine 2020)
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Johtopäätökset 

• Kuluttajien hävikin syntyyn vaikuttaa monenlaiset kompleksiset tekijät 

→ Ei olemassa yhtä, kaikille kuluttajille sopivaa hävikin 

vähentämismenetelmää/-keinoa

Jatkossa: 

• Kuluttajien segmentointi → kohdennettuja interventioita

• Huomio kiinnitettävä arjen rutiineihin – miten voidaan vaikuttaa 

erilaisten kotitalouksien kohdalla 
• Eri tyyppisten ja uusien interventioiden kokeilua (esim. sosiaalinen vertailu, tuuppaus, 

palaute, kuluttajien sitouttaminen)

• Tutkimustietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta kuluttajatasolla

• Ketjuyhteistyö 
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https://jukuri.luke.fi/handle/10024/548050

Lisätietoja:

inkeri.riipi@luke.fi

mailto:Inkeri.riipi@luke.fi


Kiitos!


