
Ylijäämä – hukasta mahdollisuudeksi 

  



Tuure Parkkinen 
-  Generalisti, sarjayrittäjä, kirjailija 
-  Opiskellut tuotantotaloutta Aalto-yliopistossa 
-  Tykkää nähdä ongelmia uusista näkökulmista 

-  CEO of ResQ Club Oy lokakuusta 2015-> 
-  Kehitti Root Bug –hypoteesiä 2012-2015 

-  Kirjoittanut Fixing the Root Bug & Paradox Economics -kirjat 

-  Kääntänyt ympäri aTalent Recruitingin 2009-2011 



Tarjoiluylijäämä	  	  
yli	  12	  miljoonaa	  tonnia	  vuosi3ain	  EU:alueella	  

Source:	  European	  Commission	  
h3p://ec.europa.eu)	  

10-‐25	  %:n	  ylijäämä	  
	  
25	  kg	  per	  EU-‐kansalainen	  
	  
Yhteensä	  12.3	  Mt	  vuosi3ain	  EU:ssa	  











Täydellinen	  ennustaminen	  on	  harvoin	  
mahdollista	  

Palvelutason säilyttämisen ja ylijäämän välttämisen välillä  
on väistämättä ristiriita. 

Valmiste3u	  määrä	  

Tarjoiluylijäämä	  (hävikkiä)	  

Menete3y	  myynK	  



  

”ANTIFRAGIILIUS” = 
kyky hyötyä  

epävarmuudesta ja shokeista 

•  Kaaoksesta ja epävarmuudesta 
ammentaminen 

•  Kovuus ei ole vahvuutta 
•  ”Jos haluat olla turvassa, elä 

vaarallisesti.” - T. Hellsten 
•  Ennustamisen sijaan voi varautua 

joustavuudella 



ResQ	  Club	  muu3aa	  ylijäämän	  Klaisuudeksi,	  
mahdollistaen	  tuoreen	  ja	  monipuolisen	  valikoiman	  

ResQ-palvelun kautta myyt ylimääräisen ruuan  
helposti take away -annoksina uusille asiakkaille. 

Valmistettu määrä 

Tarjoiluylijäämä	  -‐>	  ResQ-‐myynK	  

Menete3y	  myynK	  

”Optimi” 
ilman ResQ:ta 

Optimi 
ResQ:lla 



  

Näin ResQ toimii 



Helppokäyttöinen sovellus 

 
Kuluttajat: Selainkäyttöliittymä & iOS-&Android-sovellukset 



Ηελππο, ιντυιτιιϖινεν ϕα νοπεαστι οπιτταϖα 
σελαινκ™ψττ⎞λιιττψµ™ ταρϕοαϕιλλε	



Läpinäkyvä ja matalariskinen 
hinnoittelumalli 

•  Ravintoloille ei liittymismaksuja tai 
kiinteitä kuluja 

•  Vain provisio verottomasta myynnistä 



Tarjoajat saavat: 

Lähes ilmaista lisätulosta 

Näkyvyyttä uusille asiakkaille 

Vastuullisen brändi-imagon 



Kattava verkosto 
tarjoajakumppaneita 

Ravintoloista,	  kahviloita,	  
leipomoita	  ja	  hotelleita.	  
	  
6	  akKivista	  kaupunkia	  
(verkostossa	  valmius	  
valtakunnallisuuteen)	  
	  
>400	  pelaste3ua	  annosta	  
päivi3äin	  
	  
>150	  akKivista	  
tarjoajakumppania	  



Tyytyväiset tarjoajakumppanit 

Kiitos palvelunne, buffettimme säilyttää 
jatkossa freesiyden! Loistava palvelu!  
– Luckie Bao, Luckiefun’s Restaurant 
Otimme ResQ Clubin käyttöön kesäkuussa ja 
olemme olleet erittäin tyytyväisiä! Sovelluksen 
ansiosta olemme saaneet puolitettua 
ruokahävikkimme ja tämän lisäksi se auttaa 
meitä tuotekierron parantamisessa niin että 
saamme taattua asiakkaillemme entistäkin 
tuoreemmat täytteet. – Mikko Majakero, 
perustaja, Foodis 
 

“
“



Tyytyväiset tarjoajakumppanit 

Tärkeintä on se, että olemme myyneet 95 % 250:stä 
tässä kuussa ilmoittamastamme annoksesta. Ja tämä 
on kaikki ollut plussaa viivan alle muutoin hukkaan 
menevästä ruuasta. Olemme palveluun erittäin 
tyytyväisiä.  
– Mika Launivuo, Kuja Bar & Bistro 
ResQ-palvelu on helppokäyttöinen ja nopea. En ole 
mikään ATK-guru, mutta tätä on helppo käyttää 
puhelimellakin. Kaikki ilmoitetut annokset ovat 
menneet kaupaksi muutamassa minuutissa! Ja näissä 
annoksissahan on tietenkin (pakkauskuluja 
lukuunottamatta) 100 %:n kate.  
– Teemu Laiho, Lounaskahvio Pullapiste 
 

“

“



“Sovellus on osoittautunut helppokäyttöiseksi sekä 
ruuan tarjoajalle että ostajalle.” … “ResQ-sovellus on 
ollut suora vastaus hävikinhallintaan: olemme 
pelastaneet sen avulla jo yli 800 aamiais- ja 
lounasannosta pelkästään Meilahden Bistrosta.” – 
Kirsi Asposalo, Restel 



Tulokset  
(esimerkkitarjoajakumppani) 



Yhteisbrändäyksellä tehokasta  
kestävän imagon rakentamista 

(Restel-Cumulus-esimerkki)  
 

“Rescue	  some	  good	  mood	  on	  the	  go	  –	  in	  cooperaKon,	  Restel	  &	  ResQ”	  	  



Kuluttajille tarjolla: 

Laaturuokaa 

Säästöä pienellä vaivalla 

Palkitsevia löytöjä (pelillisyys) 

Ympäristöystävällisyyttä 



Kasvava, innokas käyttäjämäärä 

Pakko sanoa, että oon aika koukussa ResQ:hun. 
– Elina Knutsson 

Oon aivan liekeissä ResQ-palvelusta! Just tälläsii innovaatioita kaivataan. Oli ne 
ruuatkin Manalasta aika nice ja käyttökokemuksena sovellus toimii moitteettomasti 
5/5! 
– Siiri Salli 

Toi on musta hemmetin hyvä toi [selaimen] notification-ominaisuus: jossain 
vaiheessa iltapäivää näytön alareunaa pamahtaa ResQ-popup, pelastan ittelleni 
päivällisen ja käyn hakemassa sen duunipäivän päätteeks. Awesome lifehack! 
– Jarno Leppänen 

“
“
“

>50,000	   Rekiströityny3ä	  käy3äjää	  

>65	  000	   Sovelluslatausta	  



Kiitos! 

  

Arvokkaat resurssit arvokkaaseen 
käyttöön. 


