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Onko hallitus laatinut tai suunnitteleeko hallitus laativansa konkreettisia tavoitteita ruokahävikin 

vähentämiseksi keskeisillä sektoreilla, ja onko hallitus laatinut konkreettisia toimintasuunnitelmia 

ruokahävikin vähentämiseksi? 

Johdanto 

Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristösektorilla on pyritty jo monen vuoden ajan 

ennaltaehkäisemään ja vähentämään ruokahävikkiä. Ympäristö- ja ilmastoalan pohjoismaisessa 

yhteistyöohjelmassa 2019–2024 ruokahävikki on yksi kiertotalouden painopistealueista. Lisäksi 

MR-FJLS (maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvosto) on 

toteuttanut asiaan liittyviä hankkeita. Vuonna 2019 ympäristö- ja ilmastosektorilla käynnistettiin 

hanke, jolla vahvistetaan pohjoismaista yhteistyötä ruokahävikin ennaltaehkäisemiseksi ja 

rajoittamiseksi. Hanke perustuu kattavaan pohjatyöhön, jota jatketaan edelleen yhteistyössä MR-

FJLS:n kanssa. Hankkeessa halutaan analysoida jo päättyneitä tai käynnissä olevia hankkeita ja 

siten tunnistaa teemat, joiden kohdalla olisi syytä lisätä pohjoismaista panostusta sekä ottaa 

mukaan kansallisesti tehty työ. Kaikki Pohjoismaat ovat myös panemassa täytäntöön YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteita, kuten tavoitetta 12.3: Puolittaa vuoteen 2030 mennessä 

maailmanlaajuinen ruokajätteen määrä jälleenmyyjä- ja kuluttajatasolla sekä vähentää 

ruokahävikkiä tuotanto- ja jakeluketjuissa sadonkorjuun jälkeinen hävikki mukaan lukien. 

Tanska 

Tanskan tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä kauttaaltaan elintarvikkeiden arvoketjussa, vrt. 

jätteen syntymisen ennaltaehkäisystrategia vuodelta 2015. Tanskalla ei ole määrällisiä 

vähennystavoitteita. Tanskan vuonna 2020 voimaan tulevan uuden jätesuunnitelman 

kehittämistyössä ollaan laatimassa ruokahävikkiä koskevaa osiota, johon voidaan sisällyttää 

mahdollinen vähennystavoite. 

Keväällä 2019 perustettiin ”Tænketank om Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab” 

(ruokahävikkiä ja -jätettä käsittelevä ajatushautomo). Ajatushautomo perustettiin ympäristö- ja 

elintarvikeministeriön alaisuuteen itsenäiseksi laitokseksi, jossa jäseninä on muun muassa alan 

toimialajärjestöjä, elintarvikeyrityksiä ja vähittäismyyntiketjuja. Ajatushautomon tavoitteena on 

vahvistaa Tanskan työtä ruokahävikin ja ruokajätteen määrän vähentämiseksi ja 

ennaltaehkäisemiseksi. Ajatushautomon on tarkoitus edistää muun muassa sitä, että Tanskasta 

tulee alan pilottimaa. Tanskan tulee olla kansainvälisesti kärjessä ruokahävikin ja ruokajätteen 

määrän ennaltaehkäisemisessä sekä varmistaa, että työtä tehdään laajasti ja ammattimaisesti. 

Tavoitteen mukaan ajatushautomon tulee olla mukana kehittämässä ja täytäntöönpanemassa 

ratkaisuja, joilla varmistetaan, että Tanska ja muut maat täyttävät YK:n kestävyystavoitteen nro 

12.3: ”Puolittaa vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuinen ruokajätteen (mukaan lukien 

ruokahävikki, toim. huom.) määrä jälleenmyyjä- ja kuluttajatasolla sekä vähentää ruokahävikkiä 

tuotanto- ja jakeluketjuissa sadonkorjuun jälkeinen hävikki mukaan lukien.” Tämä tarkoittaa 

myös sitä, että Tanskan toimet inspiroivat muita maailman maita ryhtymään paikallistason 

toimiin, jolloin tulokseksi saadaan ratkaisuja viranomaistasolla, yrityksille ja kansalaisille. 

Ajatushautomon on esitettävä vuosittain suosituksia hallitukselle ruokahävikin vähentämisestä ja 

ennaltaehkäisemisestä. 

Ruokahävikin ja ruokajätteen vähentämiseksi perustetun ajatushautomon on lisäksi pyrittävä 

edistämään vapaaehtoista sopimusta, jonka allekirjoittaneet yritykset ottavat tavoitteekseen oman 

ruokahävikkinsä vähentämisen. Vapaaehtoinen sopimus sisältää yhteiset vähentämistavoitteet, ja 

sen allekirjoittajat sitoutuvat tekemään selvityksen ruokahävikistään ja raportoimaan tiedot 

puolueettomalle kolmannelle osapuolelle. Kaikki sopimuksen allekirjoittajat saavat apua 



ruokahävikin määrän arvioimiseen ja vähentämiseen. Jotta voidaan selvittää, miten 

sopimuspuolet pääsevät tavoitteeseensa, puolueeton kolmas osapuoli tarkastaa ja analysoi 

mukana olevien yritysten antamia tietoja ruokahävikistä. 

Suomi 

Suomi on parhaillaan päivittämässä tietoja ruokahävikistä koko ruokaketjun osalta. Kolmen 

ministeriön, ts. maa- ja metsätalous-, ympäristö- ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa 

hankkeessa kerätään päivitettyä tietoa ruokahävikistä EU:n jätedirektiivin määräysten mukaan. 

Hankkeessa laaditaan parhaillaan suunnitelmaa ruokahävikin puolittamiseksi. Alustavat tulokset 

esitellään Brysselissä 12. joulukuuta 2019. 

Islanti 

Islannin ympäristöministeriön vuonna 2016 tekemässä ruokahävikkitutkimuksessa osoittautui, 

että asukaskohtainen ruokahävikki jakautuu vuositasolla sektoreittain seuraavasti: maatalous 3 

kg, elintarviketuotanto 98 kg, tukku- ja vähittäiskauppa 13 kg, hotellit ja ravintolat 122 kg, koulut 

ja terveydenhuoltoala 13 kg ja kotitaloudet 62 kg. 

Ruokahävikin kehittymisestä on käynnistetty vuonna 2019 perusteellinen uusi tutkimus, johon 

valittiin satunnaisotannalla 1 000 kotitaloutta. Tutkimukselle on saatu tukea EUROSTATilta. 

Osallistujia pyydetään punnitsemaan ja kirjaamaan kaikki kotitalouksien jätteeseen heittämä 

ruoka. Myös yrityksiä pyydetään osallistumaan tutkimukseen. Yritykset valitaan samalla tavalla 

satunnaisotannalla. Molemmissa tutkimuksissa tutkitaan samoja asioita ja tuloksia odotetaan 

vuoden 2020 alkupuoliskolla. 

Elintarvikkeet ovat Islannin jätestrategian painopistealue ”Saman gegn sóun” (yhdessä hävikkiä 

vastaan). Strategialla on samat tavoitteet, jotka EU on asettanut kotitalouksille ja vähittäiskaupalle 

(YK:n tavoite 12.3). 

Ennen vuoden 2019 loppua asetetaan työryhmä, jonka tehtävänä on laatia toimenpide-ehdotuksia 

ruokahävikin ennaltaehkäisemiseksi. Vuoden 2020 aikana laaditaan toimintaohjelma 

ruokahävikin torjumiseksi. 

Norja 

Ruokahävikin ennaltaehkäiseminen on ollut Norjan viranomaisten keskeinen painopistealue. 

Viisi ministeriötä, joista ilmasto- ja ympäristöministeriö toimii koordinaattorina, solmivat vuonna 

2017 sopimuksen elintarvikealan kanssa. Mukana ovat kaikki suuret toimialajärjestöt. Yhteistyön 

tavoitteena on puolittaa ruokahävikki Norjassa vuoteen 2030 mennessä YK:n kestävyystavoitteen 

12.3 mukaan. Sopimuksen osatavoitteiden mukaan hävikin tulee vähentyä 15 % ennen vuotta 

2020 ja 30 % ennen vuotta 2025. Sopimukseen voivat liittyä muutkin yritykset. Lokakuuhun 2018 

mennessä 79 yritystä oli allekirjoittanut toimialasopimuksen liittymissopimuksen. Ruokahävikki 

väheni Norjassa 14 % vuosina 2010–2016. Sopimuksen seurantaa varten Norja kehittää koko 

elintarvikeketjun kattavan raportointijärjestelmän, joka auttaa tilastojen laadinnassa. 

Hallituksen ilmoitusta (meld.st. 45 (2016–2017)) ”Jäte resurssina – jätepolitiikka ja kiertotalous” 

käsitellessään Norjan suurkäräjät pyysi hallitusta viemään eteenpäin ruokahävikkiä koskevaa 

lakiehdotusta, joka koskee elintarviketeollisuutta ja elintarvikealaa. Lakiehdotukseen on tarkoitus 

ottaa mukaan määräys kaiken syötäväksi kelpaavan ylijäämäruoan antamisesta 

hyvätekeväisyyteen ja toissijaisesti eläinten rehuksi. Ehdotuksessa on myös määräykset 

ruokahävikkiin liittyvien avainlukujen julkistamisesta ja ruokahävikin vähentämisestä. Ministeriö 

on antanut ympäristöhallitukselle tehtäväksi laatia ruokahävikin vähentämistä koskeva lakiehdotus 

vuoden 2019 loppuun mennessä. Hallitus antaa vastauksensa suurkäräjille asianmukaisesti. 

Ruotsi 

Heinäkuussa 2019 hallitus antoi Ruotsin luonnonsuojeluvirastolle tehtäväksi ehdottaa 

välitavoitetta ruokahävikin vähentämiseksi. Niin kutsuttu välitavoite määritellään Ruotsin 

ympäristötavoitteita koskevan järjestelmän puitteissa. Työn tulokset on annettava hallitukselle 



tiedoksi helmikuussa 2020. Hallitus antoi vuonna 2017 elintarvikevirastolle tehtäväksi jatkaa 

Ruotsin ruokahävikin vähentämiseksi tehtävää työtä yhdessä luonnonsuojeluviraston kanssa 

vuosina 2017–2019. Ensimmäinen vaihe työssä oli laatia tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 

toimijoiden kanssa kansallinen toimintasuunnitelma Ruotsissa ruokahävikin torjumiseksi 

tehtävälle työlle. Viranomaisten vuonna 2018 hyväksymä toimintasuunnitelma ohjaa nyt 

viranomaistyötä ruokahävikkitoimien alalla. Toimintasuunnitelman 42 toimintaehdotuksessa 

korostetaan selvitystyön, tutkimuksen ja innovaation merkitystä. Työn aikana on tunnistettu neljä 

työn onnistumiseen vaikuttavaa edellytystä: 

- kansallinen tavoite ja seurantamenetelmien kehittäminen 

- aktiivinen yhteistyö elintarvikeketjun toimijoiden kesken 

- muutos kuluttajien käyttäytymisessä 

- koulutus, tutkimus ja innovaatio. 



 


