
ÄLYKÄS
KEITTIÖ

KUN HALUAT JOHTAA TIEDOLLA 
Ammattikeittiöiden omavalvonta ja 

ruokahävikin seuranta



Unohda ruutupaperi ja kynä, 
automatisoi rutiinit. Metos  
ioLiving Älykäs Keittiö on 
ammattikeittiöiden tarpeisiin 
suunniteltu ratkaisu.

Älykäs Keittiö -ratkaisua 
käytetään mm.:  
johtamiseen, omavalvontaan, 
ruokahävikin seurantaan ja  
keittiölaitteiden ennakko- 
huoltoon.

Keskitetty johtaminen luo 
edellytykset toiminnan tehosta-
miseen ja tuottavuuden paranta-
miseen. 

HACCP auditoitua laatua:
Valvira, Bureau de Wit (Hollanti) 
ja NSF (USA)

HävikkiValvoja on kokonais-
valtainen ratkaisu ruokahävikin 
reaaliaikaiseen seuraamiseen 
ammattikeittiöissä. Tiedä, mistä 
ruokahävikkiä syntyy ja kohdista 
toimenpiteitä sen pienentämi-
seksi. Samalla pienenee myös 
ravintolan tuottama hiilijalanjälki. 

HävikkiValvoja on yksi Gastro 
2020 parhaista ja kiinnostavim-
mista tuotteista!

SEKÄ LAATU 
ETTÄ TUOTTAVUUS 
PARANEVAT.
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ÄLYKÄS KEITTIÖ 
RATKAISUT 
AMMATTIKEITTIÖILLE

Keittiön omavalvontasuunni-
telman toteutus sisältäen auto-
maattisen lämpötilaseurannan, 
hälytykset, lämpötilanäytteiden 
ottamisen, säännölliset tarkas-
tukset, dokumenttien hallinnan 
sekä poikkeamien hallinnan ja 
raportoinnin.

Työaikaa, vaivaa ja rahaa sääs-
tyy, kun kynä ja paperi korvataan 
digitaalisella ratkaisulla.



YHDENMUKAISTA 
OMAVALVONTA,
MOTIVOI JA
KOMMUNIKOI

VARMISTA, ETTÄ 
OMAVALVONTA
TOIMII KEITTIÖISSÄ  
SOVITULLA TAVALLA

SEURAA KORJAAVIEN 
TOIMENPITEIDEN 

TOTEUTUMISTA

VARMISTA 
RUOKAHÄVIKIN 

LASKEVA TRENDI

OMAVALVONNAN 
JOHTAMINEN
USEASSA 
TOIMIPISTEESSÄ

KESKITETTY JOHTAMINEN  
PARANTAA TUOTTAVUUTTA

HACCP
OMAVALVONNAN 

JOHTAMINEN

Yhdenmukaista omavalvonta
• Laadi ja ylläpidä tarkistuslis-

toja, joita käytetään kaikissa 
keittiöissä

• Laadi ja ylläpidä yhteisten 
ruokanimikkeiden sekä hävik-
kinimikkeiden listoja

• Toisilta oppiminen, kommuni-
koi ja jalkauta hyvät toiminta-
tavat kaikkiin toimipisteisiin

• Motivoi ja kannusta oikeaan 
tapaan toimia!

Varmista, että omavalvonta 
toimii jokaisessa keittiössä 
sovitulla tavalla
• automaattinen lämpötilaseu-

ranta toimii

Jokainen ammattikeittiö on itse vastuussa oma-
valvonnasta sekä ruokahävikin seuraamisesta 
ja vähentämisestä. Kun keittiöyrityksessä on 
useita toimipisteitä, keskitetty johtaminen  
tehostaa kuitenkin parhaiten yrityksen toimin-
taa ja parantaa tuottavuutta.

Perehdytys ja motivointi sekä hyvien toimin-
tatapojen kommunikointi ja jalkauttaminen 
kaikkiin toimipisteisiin on ensiarvoisen tärkeää 
koko ketjun toiminnan kannalta.

• lämpötilanäytteet otetaan 
sovitusti

• säännönmukaiset tarkastuk-
set on tehty

• ruokahävikkikirjaukset  
tehdään

Seuraa korjaavien toimen- 
piteiden toteutumista
• poikkeamien kokonaismäärä
• toteutettujen korjausten 

määrä 

Varmista ruokahävikin  
pienentäminen
• tavoitteena laskeva trendi 

kaikissa keittiöissä



KAIKKI HYÖTYVÄT 
LAADUKKAASTA 
OMAVALVONNASTA

”Omavalvonta ja siihen liittyvä raportointi pe-
rinteisin manuaalisin menetelmin on monelle 
ravintolan työntekijälle aikamoista ”pakkopul-
laa”. ioLivingin automaattisen omavalvontarat-
kaisun avulla keittiöhenkilökunnalta säästyy 
paljon aikaa ja turhalta työltä vältytään. 
Ratkaisu on todella helppo ottaa käyttöön ja 
omavalvonnan laadun parantuessa kaikki hyö-
tyvät”, kertoo Metoksen tuotepäällikkö  
Ville Nikkanen.



Ammattikeittiöissä on lä-
hes aina kiire ja tekemistä 
on paljon. Lisäksi viran-
omaiset vaativat keittiöiltä 
perusteellista omavalvon-
taa. Tietojen kerääminen 
manuaalisesti tuntuu 
monesti ylimääräiseltä 
työltä. Kaikki ratkaisut, 
jotka helpottavat kiirettä 
hektisessä ympäristössä 
ovat tervetulleita.

AUTOMAATTINEN 
OMAVALVONTA 

Unohda ruutupaperi ja kynä, 
siirry digitaaliseen omavalvon-
taan. Älykäs Keittiö on ratkaisu 
ammattikeittiöiden reaaliaikaisen 
omavalvonnan toteuttamiseen. 

Ratkaisu toimii osana asiak-
kaan omaa HACCP-ohjelmaa 
(Hazard Analysis and Critical 
Control Points, vaarojen arviointi 
ja kriittiset hallintapisteet) sisäl-
täen automaattisen poikkeama-
raportoinnin ja hälytykset. Kun 
rutiinit automatisoidaan, säästyy 
sekä työaikaa että vaivaa ja 
rahaa.

”Ammattikeittiön olosuhteita mitataan ruokaa vastaan-
otettaessa sekä sitä säilöttäessä ja tarjoiltaessa. Läm-
pötilaseurannan lisäksi ioLivingin omavalvontapalveluun 
voidaan kirjata muitakin toimenpiteitä tai mittaustulok-
sia, esimerkiksi pintapuhtausnäytteitä, hävikinseurantaa 
tai siivoussuunnitelmaan liittyviä yksityiskohtia. Kaikki 
data tallentuu yhteen järjestelmään, josta tiedot ovat 
jatkuvasti seurattavissa ja jossa ne säilyvät mahdollisia 
myöhempiä tarpeita varten”, 
kertoo Metoksen keittiöpäällikkö Teemu Rönkkö.

Moderni teknologia poistaa turhat manuaaliset 
työvaiheet. Luotettava, kustannustehokas ja 
helppokäyttöinen palvelu.
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HÄVIKKIVALVOJA
RUOKAHÄVIKIN
SEURANTAAN
HävikkiValvoja on Gastron Parhaat 2020 
-tuote. Helppokäyttöisen ratkaisun avulla 
keittiö pienentää hävikkikustannuksia ja 
vähentää jättämäänsä hiilijalanjälkeä.



HÄVIKKIVALVOJA

HävikkiValvoja on helppokäyttöi-
nen ja kokonaisvaltainen ratkaisu 
ruokahävikin reaaliaikaiseen seu-
raamiseen ammattikeittiöissä.  

Ruokahävikki aiheuttaa am-
mattikeittiöille merkittäviä kus-
tannuksia. Kustannustehokkuutta 
voidaan parantaa seuraamalla, 
mistä suurimmat kustannukset 
syntyvät, ja suorittamalla koh-
dennettuja toimenpiteitä hävikin 
pienentämiseksi.

HävikkiValvojalla seurataan 
ruokahävikin kokonaismäärää 
(kg), hävikin arvoa (€) ja hiilijalan-
jälkeä (kgCO2e).

Keittiön toimintaa verrataan 
graafisesti, jolloin nähdään:
• Miksi hävikkiä syntyy?
• Mitä hävikkiä syntyy?
• Missä vaiheessa hävikkiä 

syntyy?
• Hävikin määrä, arvo ja  

hiilijalanjälki?

Ruokapalveluiden johdolle 
ratkaisu antaa kokonaisvaltaisen 
näkymän ruokahävikin määrään 
ja laatuun kaikissa toimipisteissä. 
Kerätyn tiedon perusteella havai-
tut parhaat käytännöt ruokahä-
vikin vähentämiseksi voidaan 
ottaa käyttöön yrityksen kaikissa 
toimipisteissä.

Tietämällä, mistä ruokahävikki syntyy, voi-
daan tehdä juuri oikeita toimenpiteitä hävikin 
pienentämiseksi. HävikkiValvoja on helppo-
käyttöinen ja kokonaisvaltainen ratkaisu ruoka-
hävikin reaaliaikaiseen seuraamiseen. Hävikki-
Vaakaa käyttäen hävikkitietojen kirjaamiseen 
kuluu vain 5 sekuntia.

SELVÄÄ ON, ETTÄ HÄVIKKIÄ PITÄÄ VÄHEN-
TÄÄ, MUTTA KOKONAAN ONGELMAA EI VOIDA 
POISTAA. NYT TARVITAANKIN RUOKAHÄVIKIN 
SEURANTAAN TARKEMMAT TYÖKALUT. 
LUONNONVARAKESKUS

Asiakasnäkymä: Mahdollisuus näyttää 
monitorilla ravintolan hävikkitrendi. 
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Puolitetaan yhdessä
RUOKAHÄVIKIN MÄÄRÄ

PIENENNETÄÄN 
HIILIJALANJÄLKEÄ  
JA LISÄTÄÄN 
TUOTTAVUUTTA!

”Ruoan päätyminen jätteeksi on 
sekä ekologisesti että taloudel-
lisesti kestämätöntä. Kaikista 
yksinkertaisin keino vähen-
tää ruoan ympäristö- ja 
talousvaikutuksia on en-
naltaehkäistä ruokahävikin 
syntymistä. Tavoitteena 
on puolittaa ruokahävikin 
määrä vuoteen 2030 men-
nessä.” EU ja YK

HävikkiValvojalla seurantaa 
voidaan tehdä usealla tavalla
Kuhunkin keittiöön valitaan 
soveltuvin kirjaustapa:
• Hävikkitiedon kirjaus 

nettiselaimella
• Hävikkitiedon käsin kirjaus 

mobiilisovelluksella
• Hävikkitiedon kirjaus mobiili-

sovelluksella lukemalla paino 
langattomasti HävikkiVaaoista

• Automaattinen painotiedon 
siirto jätesäiliöiden alla olevis-
ta HävikkiVaaoista

Ruokahävikin kirjaus 
vain 5 sekunnissa
Keittiöhenkilökunta on yleensä 
kiireistä ja rutiinien automatisoin-
ti on tervetullutta. HävikkiVaakaa 
käyttäen hävikkitietojen kirjaami-
seen kuluu vain 5 sekuntia. Ke-
rätty tieto on luotettavaa ja ajan 
tasalla, koska keittiöhenkilökunta 
tekee itse kirjaukset oikeissa 
olosuhteissa.

TIEDÄTKÖ?
Menetättekö 
vuodessa 
kymmeniä- vai 
satojatuhansia 
euroja hävikiksi?

Suomessa ravintola- 
alan ruokahävikki on 

75 - 85 
MILJOONAA KILOA VUODESSA.

€



AMMATTIKEITTIÖIDEN 
APUNA SILLOIN, KUN 
HALUTAAN JOHTAA 
TIEDOLLA.

ioLiving
Toimitusjohtaja Matti Verkasalo 
+358 40 821 5546
matti.verkasalo@ioliving.com
ioliving.com

Metos Oy Ab
Tuotepäällikkö Ville Nikkanen
ville.nikkanen@metos.fi
metos.fi


