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Johdanto: 
Leipäjonoista ruokapankkeihin 
Sakari Hänninen, Jouko Karjalainen, Kirsi-Marja Lehtelä 

ja Tiina Silvasti

Ensimmäiset ruokapankit

Suomalainen iltapäivälehti julkaisi (Iltalehti 9.5.2008) juuri uuti-
sen, jonka mukaan joka viides newyorkilainen saa ruoka-apua eli 
asioi ruokapankissa. Kyse on yhteensä neljästä miljoonasta ihmises-
tä. Edes työssäkäyvien palkka ei uutisen mukaan aina riitä ruokaan. 
Lehden mukaan ruokakriisi on siis saavuttanut Ison Omenan.

Tämä on karu muistutus siitä, millainen on vaikeassa sosiaa-
lisessa asemassa elävien ihmisten tilanne maailman vauraimmas-
sa maassa. Yllättävän rajuun ruoka-avun saajien määrän kasvuun 
on ilman muuta vaikuttanut ruuan hinnan nopea nousu. Uutisen 
mukaan puolet ruoka-avun hakijoista on nimittäin kokopäivätöis-
sä käyviä ihmisiä, joiden rahat eivät vain riitä kalliiseen ruokaan. 
Kun Yhdysvaltojen ruokapankkien keskusjärjestö Second Harvest 
teetti asiasta laajan tutkimuksen vuonna 2006, siinä päädyttiin tu-
lokseen, jonka mukaan Yhdysvalloissa oli yli 23 miljoonaa ruoka-
apua saavaa ihmistä. 

Ruokapankit ovat muodostuneet jo kauan sitten Yhdysvallois-
sa ja muissakin anglosaksisissa maissa, kuten Kanadassa ja Austra-
liassa, monen haavoittuvassa asemassa elävän ihmisen elinehdok-
si. Voi syystä väittää, että ruokapankit muodostavat näissä maissa 
sananmukaisesti sen institutionaalisen verkon, jonka varassa haa-
voittuvassa asemassa olevien kymmenien miljoonien ihmisten pe-
rusturva lepää. Tältä osin julkinen valta on siis tehokkaasti yksi-
tyistänyt vastuunsa, joka on siirretty hyväntekeväisyysjärjestöjen, 
liike-elämän ja yksityisten kansalaisten asiaksi. Eräänä tämän ke-
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hityksen käännekohtana voidaan pitää 1990-luvun puoliväliä, jol-
loin USA:ssa kumottiin 60 vuotta voimassa ollut Sosiaaliturvalaki 
(Social Security Act of 1935) ja sen tilalle luotiin lakien ja asetusten 
kirjo (eritoten Personal Responsibility and Work Opportunity Re-
conciliation Act of 1996), jota sävyttää yksi ja ainoa vaatimus ylitse 
muiden: yksityisen vastuunkannon vaatimus. 

Eurooppalaiset ruokapankit ovat kehittyneet hyvin toisissa 
olosuhteissa kuin vaikkapa Pohjois-Amerikassa toimivat ruoka-
pankit. Kulttuurien ja varsinkin uskontojen erot ovat tässä suhtees-
sa ratkaisevia. Eri lailla tapahtuva ruuan jakelu hädänalaisille on 
toki kuulunut Euroopan historiaan niin kauan kuin siitä on kirjoi-
tettu. Nykyisin toimivat ruokapankit ovat kuitenkin varsin myö-
häinen ilmiö. 

Kaikkien aikojen ensimmäinen ruokapankki perustettiin 
vuonna 1967 Phoenixissa Yhdysvalloissa, ja ensimmäinen euroop-
palainen ruokapankki perustettiin Ranskassa vuonna 1984. Euroo-
pan ruokapankkien liitto (European Federation of Food Banks) 
perustettiin 1986. Euroopan ruokapankkien liitolla on tätä nykyä 
jäsenjärjestöjä 18:ssa Euroopan maassa aina Portugalista Latviaan 
ja Ukrainasta Irlantiin. Järjestössä ei ole jäseniä yhdestäkään Poh-
joismaasta. (Flash News 14.) 

Järjestön tunnus ”Fighting hunger and waste in Europe” kuvaa 
toiminnan kahtalaista perustelua: yhtäältä toimintaa köyhyyttä ja 
toisaalta ruuan haaskausta vastaan. Pelkästään Saksan tärkeimmäl-
lä ruokapankilla, Tafel-järjestöllä, on tätä nykyä 700 toimipistettä 
eri puolilla maata. Die Hamburger Tafel perustettiin tammikuus-
sa 1994, ja sen ”pitopöydillä” (die Tafel) on kymmeniä toimipisteitä 
ja lukuisia toimintamuotoja eri puolilla kaupunkia (www.hambur-
ger-tafel.de). Tampereen seurakuntien päiväkeskus Musta Lammas 
ja sen ruokapankkitoiminta ovat selvästi saaneet vaikutteita Ham-
purin Tafelista. Muutenkin on selvää, että ruokapankkitoiminta on 
rantautunut Suomeen Euroopasta. Sen sijaan ei ole ihan selvää, mi-
hin suuntaan toiminta Suomessa on vastaisuudessa kehittymässä. 
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Eurooppalaisten ruokapankkien toiminta otti keväällä 2008 aske-
leen anglosaksiseen suuntaan, kun Euroopan ruokapankkien liit-
to solmi kumppanuussuhteen Kraft Foods -yhtiön kanssa ja vas-
taanotti 125 000 Yhdysvaltain dollarin lahjoituksen (Flash News 
15). Myös Suomessa Jyväskylän Katulähetys ja ruokapankki on sol-
minut yhteistyösopimuksen Lidlin kanssa (Karjalainen, haastattelu 
21.5.2008) Tässä teoksessa ruokapankkien kehityksen kansainvälis-
tä taustaa käsittelevät artikkeleissaan Graham Riches ja Kirsi-Mar-
ja Lehtelä.

Suomeen ruokapankit tulivat laman 
vanavedessä

Suomen 1990-luvun alun talouskriisiä ja siihen vastaamisen seurauk-
sia on vasta viime vuosina voitu arvioida ilman päivänpoliittisia 
paineita. Yksi laman opetuksista näyttää olevan, että hyvinvointi-
valtion suojarakenteet eivät sittenkään olleet niin tukevia tai suo-
jattuja kuin monissa lähempänä lamaa tehdyissä arvioissa esitettiin. 
Etenkin huono-osaisten ihmisten kokemukset kertovat, että suo-
malaisen hyvinvointivaltion rakenteet olivat heidän näkökulmas-
taan perin heikot (Isola ym. 2007). Nyttemmin myös julkisuudessa 
on alettu epäillä – eikä enää vain muutamien tutkijoiden suulla – 
ettei Suomen kuvaaminen pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi ole 
aivan itsestään selvää. Näin ei ole edes virallisten tilastojen valossa. 
Yhtenä selkeänä konkreettisena osoituksena asiasta voidaan pitää 
ruokapankkien olemassaoloa. 

Käsitteenä ruokapankki on Suomessa muodostunut eräänlai-
seksi yleiskäsitteeksi hyvin erilaisille aineellisen avun ja sosiaalisen 
tuen muodoille. Tyypillisessä pääkaupunkiseudun mediajulkisuu-
dessa ruokapankit on liitetty ennen muuta ilmaisia elintarvikkei-
ta jakaviin tahoihin, kuten Yllätysten toriin Helsingin Myllypurossa 
tai Manna-apuun Espoon keskuksessa. Suomen evankelis-luteri-
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laisen kirkon ruokapankit taas toimivat kiinteässä yhteistyössä seu-
rakuntien diakoniatyön kanssa. Jakelupisteistä eri paikkakunnilla 
oli elokuussa 2008 noin 180. Vuodelle 2009 EU:n ruoka-apua haki 
156 seurakuntaa (vuonna 2008 148 seurakuntaa). Etenkin pienil-
lä paikkakunnilla diakoniatoimiston yhteydessä voi ruokapankeis-
sa olla ruuan jakelua varten varattuna vain muutama varastohylly, 
joilta ruoka-apua voidaan tarvitseville hädän hetkellä antaa. Suo-
messa kirkon ruokapankit ovat kuitenkin aina osa diakonian avus-
tustoimintaa, jonka toimintaperiaatteisiin kuuluu, että avuntar-
ve selvitetään aina tapauskohtaisesti. Tässä tulee hyvin esille ero 
anglosaksisissa maissa toimiviin varsinaisiin ruokapankkeihin tai 
”ruokahyllyihin”, kuten toimintaa siellä on myös alettu nimittää. 
Anglosaksisissa maissa ruokapankeissa ja -hyllyillä voi asioida ano-
nyymisti. Suomessa kirkon ruokapankeissa taas pyritään aina asiak-
kaan kohtaamiseen ja tukemiseen, vaikka konkreettista apua saate-
taankin antaa suoraan ”hyllyltä”. Leipäjono Suomessa on sen sijaan 
ruuanjakelua, jossa voi tavallisesti asioida anonyymisti, ilman vel-
voitetta selvittää avun tarpeen syytä. 

Ruoka-avun jakaminen ei tietenkään ole uusi ilmiö. Esimer-
kiksi Pelastusarmeija on perustamisestaan saakka jakanut ”soppaa, 
saippuaa ja sanaa”. 1990-luvun alussa, jo ennen ensimmäisen suo-
malaisen ruokapankin perustamista, Pelastusarmeijan ja muiden 
uskonnollisten yhteisöjen avustustoiminta laajeni uusille paikka-
kunnille. Lisäksi suurimmissa kaupungeissa toimivista kunnallisis-
ta sosiaalipäivystystoimistoista jaettiin 1980-luvulla elintarvikkeita 
ensiapuna tarvitseville. Helsingin Myllypuron kirkossa alkoi vähän 
ennen 1990-luvun puoliväliä toimia elintarvikkeiden jakelupaikka, 
joka sittemmin on tullut tutuksi Yllätysten torina. Se toimii edel-
leen kauppojen tekemien elintarvikelahjoitusten varassa. 

Evankelisluterilaisen kirkon lisäksi ruoka- tai ateria-apua ja-
kavat muun muassa monet pienet uskonnolliset yhteisöt, Manner-
heimin Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti ja työttömien 
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yhdistykset. Työttömien yhdistykset ylläpitävät myös kymmeniä 
työttömien toimintakeskuksia ja niiden yhteydessä aamiais- ja 
lounasruokaloita. MLL ja SPR ovat usein osapuolina kirkon ruo-
kapankkien paikallistoiminnassa. Oma lukunsa Helsingissä ovat 
Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry:n järjestämät julkiset ruo-
kailut, joista jouluna järjestettävällä yksinäisten joulujuhlalla van-
hassa Messuhallissa on jo vuosikymmenien perinne. Itsenäisyys-
päivän tapahtuma Helsingin Hakaniemen torilla on osa uudempaa 
vaihtoehtoisen itsenäisyyspäivän juhlinnan perinnettä. 

Suomessa lamavuosina tapahtunut leipäjonojen piteneminen 
Pelastusarmeijan Helsingin avohuoltoaseman sisätiloista kadulle 
kaiken kansan silmien eteen oli signaali, joka laukaisi uudenlaisen 
julkisen nälkä- ja köyhyyskeskustelun. Pelastusarmeijan ohella Hel-
singin sosiaalipäivystys oli tässä keskustelussa aktiivisena osapuo-
lena. Siihen liittyvää lehtikirjoittelua erittelee artikkelissaan Jouko 
Karjalainen. 

Kirkon rooli ruokapankkitoiminnassa

1990-luvun laman aikana evankelisluterilainen kirkko oli toimija, 
joka voimakkaimmin tarttui kasvaneeseen köyhyysongelmaan or-
ganisoimalla nopeasti tarpeelliseksi osoittautuneen ruoka-avun ja-
kelua kymmenillä paikkakunnilla. Tästä kehityksestä kertoo Heikki 
Hiilamon, Ulla Pesolan ja Sirpa Tirrin artikkeli. Se kertoo vastuun 
ottamisesta (kirkko) ja sen siirtämisestä (valtio). Varsinaisten kir-
kon ruokapankkien perustamiseen ei sinällään sisältynyt suurta 
dramatiikkaa. Myös aineellinen apu on ”aina” kuulunut kansan-
kirkon toimintatapaan, 1980-luvulla sitä vain tarvittiin varsin vä-
hän. Siihen nähden avun hakijoiden tilanteen muuttuminen 1990-
luvun alussa oli seurakuntien diakoniatyön näkökulmasta valtaisa, 
jopa dramaattinen: Alun perin lähinnä vanhustyön menoihin va-
ratut rahat eivät riittäneet alkuunkaan työelämän pudokkaiden ja 
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lapsiperheiden avun tarpeeseen. Ainoaksi tavaksi vastata edes jo-
tenkin lisääntyneeseen avuntarpeeseen jäi välitön aineellinen apu. 

Suomen ensimmäinen ruokapankki perustettiin Tampereel-
le vuonna 1995. Saman vuoden lopulla perustettiin Kirkon ruo-
kapankkityöryhmä. Sen tehtävänä oli luoda pelisääntöjä seurakun-
tien ruokapankeille ja organisoida EU:n ruoka-avun jakelu. Kirkon 
Ruokapankki-nimen käyttö sidottiin työryhmän laatimiin eettisiin 
ohjeisiin. Niissä korostettiin avunhakijoiden uskonnon vapaut-
ta, mikä on merkinnyt uskonnollisten symbolien hillittyä käyttöä 
myös evankelisluterilaisten seurakuntien ruokapankkitoiminnas-
sa. Kirkon piirissä on esitetty myös kritiikkiä tätä matalaa profii-
lia kohtaan. Kansankirkon siipien suojassa olevat ruokapankit ovat 
toimineet kuten kirkko muissakin toimissaan, värittömästi mutta 
ennen kaikkea luotettaviksi koettuina jakeluorganisaationa. Sanan 
julistus on ollut evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulumattomien-
kin näkökulmasta maltillista. Kynnys avun hakemiseen on ollut sii-
nä mielessä matala. Kirkon Ruokapankkien vähittäinen vetäyty-
minen voisikin merkitä sitä, että evankelioimistavoittein liikkeellä 
olevat yhteisöt saavat ruoka-avun jakamisessa aiempaa näkyväm-
män roolin.

Hyvinvointivaltion ja sosiaalitoimiston jatkeena tai korvik-
keena toimiminen ei ole ollut monille diakoniatyöntekijöille lain-
kaan ongelmatonta. Vuonna 1997 käynnistettiin niin kutsuttu ruo-
kapankkiprojekti osittain tämän ahdistuksen vähentämiseksi. Alun 
perin sen oli tarkoitus päättyä vuonna 1999. Samalla uskottiin noin 
65:n jo perustetun ruokapankin tulevan tarpeettomiksi. Toisin kä-
vi. Ruokapankit jatkavat edelleen toimintaansa, ja kansantalouden 
hyvästä kehityksestä huolimatta osa kansalaisista on edelleen ruo-
ka-avun tarpeessa. 
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Kokemuksia leipäjonoista

Kymmenet tuhannet suomalaiset vastaanottavat ja joutuvat vas-
taanottamaan ilmaista ruokaa ruokapankeista tai leipäjonoissa. 
Kyse ei ole mistään yhtenäisestä ihmisjoukosta tai väestönosasta, 
vaikka kaikkien heidän – ehkä aivan harvoja poikkeuksia lukuun 
ottamatta – ruoka-avun tarpeensa perimmäinen syy on rahan puu-
te. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että muut välttämättömät me-
not (velat, sairauskulut tai lääkkeet, hautajaiskulut, vesivahingot, 
onnettomuudet, tukien tai korvausten viivästyminen yms.) voivat 
tuottaa tilanteen, jossa ainoa mahdollinen tinkimisen kohde on ra-
vinto. Näin ollen rahan riittämättömyys kunnolliseen ravintoon ei 
välttämättä tarkoita sitä, että ruokapankeissa ja leipäjonoissa kävi-
jöiden taloudellinen tilanne olisi sekään yhdenlainen, siis vaikkapa 
sellainen, jota voitaisiin kuvata jonkin määrätyn tulotason, kuten 
köyhyysrajan, alittumisena. 

Ihminen voi ajautua vaikeaan sosiaaliseen asemaan monesta 
eri syystä ja monella eri tavalla, useinkin hyvin satunnaisesti. Mo-
net leipäjonoissa tai ruokapankeissa kävijöiden kokemukset ker-
tovat tästä elämän arvaamattomuudesta. Joka tapauksessa heidät 
vaaditaan ajan hengen mukaisesti tilanteestaan tilille. Ennen kuin 
näin tehdään, olisi hyvä käydä paikan päällä ja kuunnella avun tar-
vitsijoita itseään. Anna-Mari Siiki onkin tehnyt jalkautunutta so-
siaalityötä leipäjonossa. Hän käsittelee artikkelissaan kuulemaan-
sa ja kokemaansa. 

Äärimmäisen vaikeissa oloissa elävien ihmisten kokemuksis-
ta, joissa myös ruokapankit ja leipäjonot voivat olla arkipäivää, 
voidaan saada tietoa myös kirjoitusten muodossa. Tarkemmin sa-
nottuna ihmisiltä on pyydetty kirjoituskilpailun muodossa kerto-
muksia henkilökohtaisista köyhyyden kokemuksista. Erittelemäl-
lä tätä kirjoituskilpa-aineistoa Reetta Ruokonen tuo artikkelissaan 
esille, miten äärimmäisen hädänalaisessa tilanteessa eläminen voi 
lopulta uhata jopa ruuan hankintaa.
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Missä ovat nälkäiset?

Julkisessa keskustelussa leipäjonot ja nälkä on yhdistetty tai ainakin 
rinnastettu melko lailla suoraviivaisesti toisiinsa. Joko ruokapan-
keissa ja leipäjonoissa kävijöitä on pidetty ilman muuta nälkäisinä 
tai sitten heidät on rinnastettu aliravittuihin, joita on sitten pidetty 
heidän vertailukohtanaan. Kumpikin näistä näkökannoista on liian 
yksinkertainen. Ruokapankeista ja leipäjonoista kertovat asian-
osaisten kokemukset muistuttavat tilanteiden moninaisuudesta ja 
usein myös monimutkaisuudesta. Ruoka-apua haetaan tuskin kos-
kaan turhan takia. Sen sijaan sitä haetaan todelliseen tarpeeseen. 

Se ei tarkoita sitä, että hakija olisi välttämättä juuri sillä het-
kellä nälkäinen tai aliravittu, joskin näinkin voi asianlaita olla. Yh-
tä hyvin ruoka-avun hakemisessa voi olla kysymys ennaltaehkäisys-
tä. Käynnin syynä on tällöin järkiperäinen pyrkimys hallita omaa 
elämää tavalla, joka tuo siihen ennakoitavuutta eli lisää turvaa. Tä-
mä edellyttää tietenkin, että ihminen on toimintakykyinen. Ruo-
ka-apua saadakseen hänen on päästävä ruuan jakelupaikalle ja 
pystyttävä osallistumaan ruuan jakotapahtumaan. Tällaista mah-
dollisuutta ei ole ihmisillä, joilla ei ole tarvittavaa toimintakykyä ja 
jotka elävät toisten ihmisten avunannon ja tuen varassa. Näitä ih-
misiä voivat olla vanhukset, lapset, sairaat, fyysisesti toimintarajoit-
teiset. Tämä muistuttaa siitä, että vaikka ruokapankeissa ja leipä-
jonoissa on kyse nälän torjunnasta, riittämätön ravinnon saanti ja 
nälkäkokemukset eivät suinkaan rajoitu niiden piiriin. Itse asias-
sa ne eivät välttämättä edes kerro kaikkein karuimmista tilanteista. 
Esimerkiksi monet vanhukset voivat tämän päivän Suomessa ko-
kea todellista nälkää tai jopa aliravitsemusta huonokuntoisuutensa 
ja riittämättömän huolenpidon vuoksi. Heidän tilanteensa muis-
tuttaa siitä, ettei hyvinvointipolitiikassa tulisi missään tapauksessa 
sulkea silmiä kaikkein perustavimmilta tarpeilta, jotka liittyvät ih-
misten kehollisuuteen. Tätä puolta asiasta tarkastelee Silva Tedren 
artikkeli. 
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Leipäjonoille on vaihtoehto

Ruokapankit ovat herättäneet ristiriitaista keskustelua niin kir-
kon sisällä kuin ulkopuolellakin. Nehän ovat paikallisseurakuntien 
käynnistämiä ja usein edelleen myös niiden ylläpitämiä. Jokaikisen 
ruokapankin perustamisen yhteydessä on muistutettu niin päättä-
jiä kuin kirkon omaakin väkeä sekä yhteistyökumppaneita siitä, et-
tä kyseessä on ”pankki, jota ei pitäisi olla”. Ruoka-avun käynnistä-
miseen nähdään liittyvän piirteitä, joista tulee mieleen Pandoran 
lipas. Ruokapankit ja vielä vähemmän leipäjonot sopivat huonos-
ti yhteen pohjoismaisen hyvinvointimallin eetoksen ja hyvinvoin-
tivaltion toiminta-ajatuksen kanssa. Tämä ei tietenkään tarkoita 
sitä, että ruuan jakeluun osallistuvien ihmisten toiminta olisi ris-
tiriidassa tämän eetoksen kanssa. Päinvastoin. Nämä ihmiset teke-
vät tätä arvokasta työtä olosuhteiden pakosta. Juuri heidän joukos-
saan on ihmisiä, jotka ovat jatkuvasti muistuttaneet viranomaisia 
lähimmäistensä hädänalaisesta tilanteesta ja vaatineet olosuhteiden 
muuttamista siten, että heidän tekemänsä vapaaehtoistyö tulisi tar-
peettomaksi. He ovat nimenomaan puhuneet pohjoismaisen hy-
vinvoinnin hengessä, jonka kanssa ruokapankkitoiminta, saati sit-
ten leipäjonot ja niille vastuunsa siirtävä yhteiskuntapolitiikka, on 
ristiriidassa. Sakari Hänninen käy artikkelissaan läpi niitä ulottu-
vuuksia, joissa tämä ristiriita ilmenee. 

Ruuan tai muun hätäavun jakaminen ei ollut näkyvä osa 70- 
tai 80-luvun suomalaista hyvinvointipolitiikkaa. Voisi jopa kysyä, 
onko Suomi tältä osin vaihtamassa hyvinvointimallia, kun ruoka-
pankit eivät aikoihin ole herättäneet suurempaa ihmettelyä päätök-
sentekokoneistoissa. Vai onko näkyvissä jokin muu muutos? Tätä 
kirjoitettaessa helmikuussa 2008 näyttäisi olevan tapahtumassa jon-
kinlaista keskustelun aktivoitumista. Toisaalta monissa seurakun-
nissa ruuan jakelusta on samaan aikaan luovuttu. Niissä saatetaan 
sen sijaan antaa osto-osoitus kauppaan tai ohjata ateriapalveluihin. 
Tämä olikin paljon käytetty toimintatapa sosiaalitoimistoissa vielä 
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1980-luvulla. Tätä nykyä näin menetellään vain poikkeustapauksis-
sa, esimerkiksi päihdeongelmaisten asiakkaiden kanssa. Sen sijaan 
sosiaalipäivystystoimistoissa ruokaa jaetaan myös hätäapuna.

Useita kymmeniä ruokapankkeja on suljettu 1990-luvun lopul-
ta lähtien. Useimpien ruokapankkien lopettamisen syynä ei näytä 
niinkään olleen hakijoiden määrän väheneminen kuin enemmin-
kin niiden pyörittämiseen tarvittavien voimavarojen ja motivaati-
on hiipuminen. EU:n ruoka-avun lisäksi hankittava ruoka edellyt-
tää taustayhteisöltä taloudellista tukea. Harvassa paikassa toiminta 
pyörii täysin vapaaehtoisten varassa. Lisäksi pelkkien ruokakassien 
kysyntä on seurakunnissa vähentynyt. Toisaalta byrokratia (EU:n 
taholta) on lisääntynyt ja myös arvokeskustelu on laantunut. (Ku-
vaja 2002, 39–40.) Ruoka-apua jakavien paikkojen määrä olikin 
korkeimmillaan vuosituhannen vaihteessa. Sen jälkeen niiden pai-
nopiste on siirtynyt hiljalleen ateriapalveluihin, joissa yhteisölliset 
tavoitteet ja avun muut muodot kuin välitön taloudellinen tuki ko-
rostuvat. Esimerkiksi valtaosa evankelisluterilaisista seurakunnista 
on suunnannut avustustoimintansa ateriapalveluihin ja kauppojen 
osto-osoituksiin. Ruokapankit eivät siten näyttäisi Suomessa ole-
van välttämättä väistämättömässä kasvun kierteessä. 

Ruokapankkien ja muiden elintarvikkeita jakavien organi-
saatioiden edustajat ovat toistuvasti viitanneet riittämättömän 
sosiaaliturvan ja sen suoranaisten vuotokohtien vaikuttavan eniten 
avunhakijoiden tilanteeseen ja avun tarpeeseen. Hakijoiden val-
taenemmistö elää erilaisten sosiaaliturvaetuuksien varassa ja vain 
pieni osa on työelämässä. Työllisyyden ja sosiaaliturvan parannuk-
set vähentäisivät ruoka-avun tarvetta. Tästä kertovat muun muas-
sa Yllätysten torin kokemukset. Esimerkiksi elintarvikejakelusta 
vastaava Sinikka Backman (2007) pitää syksyllä 2007 tapahtunut-
ta toimeentulotuen asumiskustannusten omavastuuosuuden pois-
tamista eräänä selityksenä ruuanhakijoiden määrän laskuun. Pait-
si epävirallinen apu, jopa toimeentulotuki on mahdollista tulkita 
pohjoismaisen mallin ulkopuolisena tukimuotona. Toimeentulo-
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tuki on viimesijainen taloudellisen tuen muoto (STM 2007, 30). 
Tuen muuttuminen pääasialliseksi toimeentulon lähteeksi varsin 
suurelle osalle tuensaajia ja siihen tehdyt monet ”kannustinmuu-
tokset” ovat ristiriidassa pohjoismaisen hyvinvointimallin kanssa. 
Kaikki tämä kertoo samalla siitä, että leipäjonoille ja ruokapankeille 
on olemassa vaihtoehto. Tämä vaihtoehto tarkoittaa nimenomaan 
sitä, että kansalaisten perusturvaa on parannettava niin, ettei lei-
päjonoille ole tarvetta. Kyse ei kuitenkaan ole vain viranomais-
ten toimenpiteistä. Aivan olennaista on myös se, miten vaikeassa 
sosiaalisessa asemassa olevat ihmiset pystyvät itse toimimaan yh-
dessä itsensä ja toistensa hyväksi. Tällaisesta yhteistoiminnasta on 
hyviä esimerkkejä muun muassa Norjasta. Tähän tarjoaa kiinnosta-
van näkökulman Sissel Seimin artikkeli Oslon köyhäintalosta, jon-
ka toiminta muistuttaa jossain määrin työttömien toimintakeskuk-
sia Suomessa.

 

Ruokapankit ja elintarvikejärjestelmä

OECD:n määritelmän mukaan elintarvikejärjestelmä on niiden 
suhteiden ja toimintojen kokonaisuus, jonka välisen vuorovaiku-
tuksen tuloksena määrittyy, mitä, kuinka paljon, millä menetelmäl-
lä ja kenelle ruokaa tuotetaan ja jaetaan (OECD 1981, 10). Elintarvi-
kejärjestelmän käsite on siis perimmäiseltä luonteeltaan poliittinen 
(ks. myös Lang 1999). Sen toiminta tapahtuu kuitenkin markki-
noilla ja kaikkein voimakkaimmat toimijat elintarvikejärjestelmäs-
sä ovat markkinatoimijoita (ks. esim. McMichael 2000). Talouden 
globalisoitumisen myötä myös elintarvikejärjestelmä globalisoituu. 
Se puolestaan on äärimmäisen monimutkainen ja sosiaalisesti epä-
tasainen prosessi, jonka seurauksista ei ole tutkija- tai ekonomisti-
piireissä yksimielisyyttä. Pessimistisesti globalisaatioon suhtautuvat 
tutkijat väittävät nykyisen kehityksen olevan sosiaalisesti, ekologi-
sesti, kulttuurisesti ja lopulta myös taloudellisesti kestämätöntä ja 
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aiheuttavan vakavia ongelmia tulevaisuudessa. Globalisaation po-
sitiivisiin vaikutuksiin uskovat taas näkevät kehityksen täsmälleen 
päinvastaisena: ajan kuluessa ja prosessin edetessä se johtaa köy-
hyyden vähenemiseen, tehokkaaseen ruuantuotantoon ja jousta-
vaan jakeluun eli taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestä-
vämpään maailmaan. 

Elintarvikejärjestelmä rakentuu ruuan massatuotannon ja 
massakulutuksen varaan. Se on yksi kansallisen ja kansainvälisen 
talouden osa. Vallitsevan taloudellisen ajattelutavan mukaan mark-
kinoiden poliittiseen sääntelyyn ei juuri uskota. Päinvastoin aja-
tellaan, että ruoka tulisi tehokkaammin jaetuksi markkinameka-
nismin avulla. Markkinoilla oikeus ruokaan puolestaan riippuu 
tuloista. Yhdysvaltalainen elintarvikejärjestelmätutkija Philip Mc-
Michael (2007) sanookin ruokaturvan muuttuneen globaaleil-
la markkinoilla yksityiseksi liikesuhteeksi. Jos näin on, on syytä 
huolestua, sillä sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ravin-
non suhteen eivät mitenkään välttämättä kuulu markkinaehtoisen 
elintarvikejärjestelmän toimintaperiaatteisiin. Tiina Silvasti poh-
tii ja erittelee artikkelissaan elintarvikejärjestelmän suhdetta ruo-
kapankkeihin.

Ruokapankkitoiminta ja leipäjonot ovat Suomessa pääasias-
sa markkinoiden ulkopuolista hyväntekeväisyystyötä. Ne jakavat 
jäännösruokaa ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta voi ostaa tar-
vitsemaansa ravintoa kaupasta, siis useimmiten vaikeassa sosiaali-
sessa tilanteessa vailla ostovoimaa eläville ihmisille. Pohjoismaisen 
hyvinvointivaltion elintarvikejärjestelmässä ei pitäisi olla sijaa ruo-
kapankeille, sillä hyvinvointivaltiolla tulee olla käytettävissään so-
siaalipoliittisia keinoja heikko-osaisten ihmisten auttamiseksi. Hei-
tä ei tulisi jättää ruokapankkien ja yksityisen hyväntekeväisyyden 
varaan. Itse asiassa ruokapankkien olemassaolo on merkki ruo-
katurvan yksityistymisestä ja liikesuhteistumisesta. Kansainväliset 
esimerkit jopa osoittavat, että mitä pitempiaikaista ja järjestäyty-
neempää ruokapankkitoiminta on, sitä kiinnostuneemmiksi myös 
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markkinatoimijat siitä käyvät. Tässä teoksessa Graham Riches ku-
vaa kanadalaisten ruokapankkien ajautumista yritysten käsiin. Ti-
lanne on vastaavanlainen USA:ssa. 

Myös Suomessa kaupan ja elintarvikkeiden jatkojalostajien 
roolia leipäjonojen ja ruokapankkien toiminnassa tulisi pohtia. Esi-
merkiksi lahjoittamalla jäännösruokaa kaupat siirtävät jätehuollon 
kustannuksia ruokapankkien maksettaviksi. Samalla tavalla virheel-
listen etikettien tai pakkausten vuoksi kauppaan kelpaamattomia 
tuotteita päätyy ruoka-avuksi. Markkinoilla voittoja voi tavoitella 
myös minimoimalla kustannuksia. Lisäksi ruoka-avun antaminen 
on mahdollista esittää anglosaksisen mallin mukaisesti yrityksen 
yhteiskuntavastuullisena toimintana, jolloin siitä voidaan poten-
tiaalisesti saada imagoetua. Ruokapankkitoiminta alkanee kuiten-
kin kiinnostaa markkinatoimijoita vasta kun se on riittävän laajaa, 
säännöllistä ja hyvin organisoitua (HS 20.2.2008). 

Toisaalta ruoka-avun tarvitsijoiden kannalta tilanne ei ole lain-
kaan yksioikoinen. He tarvitsevat apua ja saavat sitä. USA:ssa ja Ka-
nadassa ruokapankeissa on usein enemmän avuntarvitsijoita kuin 
jaettavaa ruokaa ja avustuksia joudutaan säätelemään. Suomes-
sa jaettava EU:n ruoka-apu on peräisin yhteisön interventiovaras-
toista. Viljan maailmanmarkkinahinnan kohoaminen on jo nyt vai-
kuttanut EU:n interventiovarastoihin: niihin ei enää kerry entiseen 
malliin ylituotantoviljaa. Vastaisuudessa voi olla niinkin, että reser-
vejä jää vain suuria nälänhätiä tai esimerkiksi katovuosien tarvetta 
varten ja ruokapankkien peruselintarvikkeet ovat ”kiven takana”. 

Nälkäongelmaa poliittisena ongelmana käsittelevissä puheen-
vuoroissa riittävä ravinto pyritään nostamaan ihmisoikeuskysy-
mykseksi. Kaikkialla maailmassa – myös kaikkein vauraimmissa 
maissa – esiintyy sosiaalista ja taloudellista epätasa-arvoa, jonka 
vuoksi joidenkin ihmisten ruokaturva on puutteellinen. Siksi oi-
keus ravintoon pyritään nostamaan poliittiselle asialistalle. Sitä ei 
haluta antaa yksin markkinoitten ratkaistavaksi, vaan se halutaan 
kansainvälisten sopimusten piiriin. 
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Politiikan haaste!

Eräs sosiaalipolitiikan perusajatus on ollut se, että toimet, joil-
la ei yritetä vaikuttaa sosiaalisten ongelmien rakenteellisiin teki-
jöihin, typistyvät väistämättä hyväntekeväisyydeksi ja ensiaputoi-
minnaksi (Koskiaho 1986, 95). Tästä näkökulmasta katsoen miltei 
koko 1990-luvun alun jälkeen toteutettuun sosiaaliturvapolitiik-
kaan Suomessa voi suunnata moitteen, sillä useimpien palvelujen 
rakenteita lähinnä purettiin ja samaan aikaan hyväntekeväisyyttä 
kutsuttiin apuun. Samaa kritiikkiä voidaan itse asiassa kohdistaa 
ruokapankkeihin. Voi esittää epäilyn, että ruokapankit ovat olleet 
osa suomalaista sosiaalipoliittista valtavirtaa, eivätkä ainoastaan 
seuraus laman aiheuttamista perheiden ahdinkotilanteista. Tästä 
näkökulmasta katsottuna ruokapankkeja voidaan pitää ilmauksena 
tietoisesta julkisen vallan vastuun siirrosta ennen kaikkea kirkolle, 
kansalaisjärjestöille ja vapaaehtoistoimijoille. Hyväntekeväisyydel-
le tuntuu olevan tilausta suurten sosiaalisten erojen maissa, ja mo-
net erot ovat kasvaneet viime vuosikymmenen aikana Suomessa-
kin. Hyväosaisten näkökulmasta ruokapankeissa kävijöitä pidetään 
helposti ”toisina”, jotka siis asioivat ”toisten pankissa”. 

Ruokapankit ovat Suomessa todellinen haaste päätöksenteki-
jöille. Ei liene epäilystä, etteivätkö päätöksentekijät haluaisi pääs-
tä niistä eroon. Mutta ne eivät suinkaan häviä vain muualle katso-
malla, eivätkä ne näytä häviävän myöskään itsestään. Asialle olisi 
tehtävä jotakin, mutta mitä? Tässä kirjassa julkaistujen artikkelien 
perusteella olisi mahdollista esittää muutama ehdotus. Ensinnäkin 
jo olemassa olevan tiedon perusteella ruokapankkeja ja leipäjono-
ja koskeva ongelma olisi nostettava virallisesti poliittiselle asialistal-
le ja luotava toimintaohjelma, joka pyrkisi tekemään ne tarpeetto-
miksi pohjoismaiseen hyvinvointimalliin sopimattomina. Tämän 
toimintaohjelman tulisi olla olennainen osa käynnissä olevaa pe-
rusturvan uudistustyötä. Toiseksi julkinen keskusvalta ei ole ainoas-
taan ruokapankkien osalta siirtänyt vastuutaan kolmannelle sekto-
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rille – ja kunnille – vaan on samalla hankaloittanut tätä toimintaa 
muun muassa leikkaamalla niiden, nimenomaan työttömien yh-
distysten, voimavaroja. Tällaista kansalaistoimintaa pitäisi pikem-
min tukea. Kolmanneksi on erittäin huolellisesti seurattava ruoka-
pankkien ja elintarvikejärjestelmän suhteen kehittymistä eikä ole 
mitään syytä vahvistaa sellaista ruokapankkien muuttumista elin-
tarvikejärjestelmän jatkeeksi, mitä on jo tapahtunut anglosaksisis-
sa maissa. Neljänneksi, ruokapankeissa ja leipäjonoissa kävijöiden 
ja muiden vaikeassa sosiaalisessa asemassa elävien ihmisten omis-
ta kokemuksista kertova asianosaistieto sisältää vakavan sanoman, 
vaikka sillä marginaalisuutensa takia ei olekaan poliittista kanta-
vuutta.  

Lopuksi haluamme kiittää Matti Heikkilää ja Mikko Malkavaa-
raa arvokkaista kommenteista ja Suomen Akatemiaa tuesta ruoka-
pankkeja käsittelevälle konferenssille, jossa tämän teoksen kirjoit-
tajat esiintyivät.
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Ruokapankit ja oikeus ruokaan
Graham Riches

Tässä artikkelissa1 käsitellään hyväntekeväisyyteen perustuvien ruo-
kapankkien alkuperää ja yleistymistä rikkaissa yhteiskunnissa hy-
vinvointivaltioiden heikentymisen ja turvaverkkojen murtumisen 
oireena ja tunnusmerkkinä. Samalla pohditaan syitä hyvinvointi-
järjestelmän toiseksi kerrostumaksi muodostuneiden ruokapankki-
en leviämiseen ja institutionaalistumiseen (ja yritysten vaikutuksen 
lisääntymiseen niiden toiminnassa). Lisäksi tarkastellaan ruoka-
pankkien käytännön tehokkuutta sekä ongelmia, joita esiintyy, kun 
niiden avulla pyritään huolehtimaan nälästä kärsivien kiireellisestä 
ruuantarpeesta ja elintarviketurvasta. Ruokapankkien roolia ihmis-
oikeuksien ja osallistavan sosiaalipolitiikan edistämisessä tarkastel-
laan suhteessa oikeuteen saada riittävästi ruokaa. Tämä oikeuden 
ovat vahvistaneet ne valtiot, jotka ovat allekirjoittaneet taloudelli-
sia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen (TSS-sopimus 1966/1976). Ruokapankkien yleis-
tyminen antaakin aihetta pohtia, missä määrin hallitukset ovat en-
sisijaisia vastuunkantajia perustarpeiden tyydyttämisessä.

Rikkaissa yhteiskunnissa toimivat ruokapankit ovat nykyään 
myös kansainvälisesti yhä tavallisempi ilmiö (jolla on yhtäläisyyk-
siä ulkomaille suuntautuvan elintarvikeavun kanssa). Tässä esitetty 
tutkimustieto ja keskustelu viittaavat lähinnä ruokapankkien yleis-
tymiseen viimeisten 25 vuoden aikana liberaalin hyvinvointivaltion 
(Esping-Andersen 1990) oloissa Kanadassa, jonka YK on arvioinut 
yhdeksi maailman parhaista maista elää (UNDP 2006). Pohdinta 
liittyy keskusteluun, jossa vastakkain ovat toisaalta hyväntekeväi-
syys ja ruoka-avustukset ja toisaalta ihmisoikeudet ja oikeus ruo-
kaan.

1 Käännös: Leena Saarela.
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Osa ratkaisua vai osa ongelmaa?

Ruokapankit ovat hyväntekeväisyysorganisaatioita, jotka keräävät, 
lajittelevat, varastoivat ja jakelevat ylijäämäelintarvikkeita tai ruo-
kalahjoituksia – joskus myös ostettuja elintarvikkeita. Ne jaetaan 
joko nälkäisille ihmisille suoraan tai sellaisten hätäapua antavien 
elintarvikeohjelmien välityksellä, jotka ovat eri vapaaehtoisjärjes-
töjen tai yhteisöllisten sosiaalipalvelutoimistojen organisoimia ja 
usein uskonnollisesti suuntautuneita.

Toisaalta ruokapankkeja voidaan pitää tärkeänä esimerkkinä 
käytännön myötätunnosta, jossa perimmältään on kyse yhteiskun-
nan moraalisesta imperatiivista ruokkia vaikeassa asemassa olevat 
ihmiset, jotka kärsivät nälästä. Ne todistavat sosiaalisen huolenpi-
don, anteliaisuuden, epäitsekkyyden, suvaitsevaisuuden, oikeamie-
lisyyden ja muiden vastaavien arvojen merkityksestä silloin, kun 
ihmisten perustarpeet jäävät tyydyttämättä. Ruokapankkien toi-
minta on tietenkin käytännöllistä, koska ne tarjoavat nälkäisille ih-
misille elintarvikeapua suoraan tai välillisesti. Toisaalta niiden voi-
daan katsoa murentavan kansalaisuuteen perustuvia taloudellisia 
ja sosiaalisia oikeuksia. Samalla kun ravintoarvoltaan mahdollisesti 
puutteellisia elintarvikkeita annetaan ruoka-apuna, hallitukset voi-
vat suunnata katseensa muualle ja laiminlyödä lakisääteiset ja po-
liittiset velvoitteensa. Nämä velvoitteet ovat oikeudenmukaisuuden 
edistäminen hyvinvointipolitiikan avulla ja siitä huolehtiminen, että 
kaikilla ihmisillä ja erityisesti vaikeassa asemassa olevilla työmark-
kinoiden ulkopuolella elävillä on mahdollisuus kohtuulliseen elin-
tasoon ja että he voivat muiden tavoin ostaa ruokansa kaupoista.

Siksi on tärkeää kysyä, onko ruokapankkien hyväntekeväisyy-
den nimissä harjoittama toiminta osa ratkaisua vai osa ongelmaa, 
kun pohditaan sellaisia asioita kuin nälkä, ruokaan liittyvä epäta-
sa-arvo ja sosiaalinen syrjäytyminen. Mitä Kanadan ruokapankki-
kokemuksista voidaan oppia kehitettäessä elintarviketurvaa ja so-
siaalipolitiikkaa kansainvälisten ihmisoikeuksien pohjalta? Missä 
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määrin ruokapankit ovat tehneet nälästä ja köyhyydestä epäpoliit-
tisia asioita? Tarvitaanko ruokapankkeja vai olisivatko asiat parem-
min ilman niitä?

Ruokapankkien synty ja yleistyminen

Kanadan ruokapankkien varhaiset pioneerit saivat innoituksensa 
ruokapankkiliikkeen ensi askelista Yhdysvalloissa, missä nykyajan 
ensimmäinen ruokapankki perustettiin vuonna 1967 Arizonan 
Phoenixissa (Riches 1986). Samaan aikaan ympäristönsuojelun 
kannalta nähtiin tärkeäksi kierrättää se viidesosa elintarvikkeista, 
jonka arvioitiin joutuvan hukkaan tuotannon ja jalostuksen, vähit-
täismyynnin, jakelun ja kulutuksen välillä.

Ruokapankkeja alkoi ilmestyä Kanadaan 1980-luvun alkupuo-
lella yhteisöllisenä vastareaktiona laajaan taloudelliseen lamaan ja 
maan sosiaalisen turvaverkon (liittovaltioiden työttömyysvakuutus 
ja provinssien toimentulotuki) kyvyttömyyteen reagoida riittäväs-
ti nopeasti kasvavaan työttömyyteen. Maan ensimmäinen ruoka-
pankki perustettiin vuonna 1981 öljyrikkaan Albertan provinssin 
pääkaupungissa Edmontonissa. Kiinnostavaa kyllä sen ensimmäi-
nen johtaja Gerard Kennedy oli äskettäin tavoitellut Kanadan vai-
kutusvaltaisen liberaalipuolueen puoluejohtajuutta ja oli mahdolli-
nen tuleva pääministeri. Juuri Kennedy käytti ensimmäisen kerran 
ilmaisua ”käytännön myötätunto”.

Neljännesvuosisata myöhemmin Kanadan ruokapankkijärjes-
tön (Canadian Association of Food Banks [CAFB]) suorittamassa 
nälkätapauslaskennassa (Annual Hunger Count Survey 2006) ar-
vioitiin, että joka kuukausi 753 458 henkilöä turvautuu Kanadan 
kymmenessä provinssissa ja kolmessa territoriossa toimivan 649 
ruokapankin tarjoamaan ruoka-apuun. Raportissa todettiin, et-
tä Newfoundlandin ja Labradorin provinsseissa on edelleen niiden 
väestöön suhteutettuna suhteellisesti eniten (5,59 %) ruokapank-
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kien avunsaajia. Öljyrikkaassa Albertassa runsas prosentti väestös-
tä käyttää ruokapankkeja. Raportin mukaan tämä arvio Kanadan 
ruokaköyhyydestä on liian alhainen, koska kaikki puutteellisesta 
elintarviketurvasta kärsivät eivät pysty käyttämään ruokapankke-
ja (CAFB 2006).

Eniten ruokapankkeja käyttävät naimattomat henkilöt (35,5 %), 
yksinhuoltajaperheet (30,4 %) ja kahden huoltajan perheet (22,6 %). 
Käyttäjistä 41 prosenttia on alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria (CAFB, 
2006). Alkuperäiskansat ovat yliedustettuja. Avunsaajien pääasialli-
nen tulonlähde on toimeentulotuki (53,5 %) (joka perustuslain mu-
kaan on provinssien vastuulla), matalapalkkatyö (13,1 %), vam-
maisavustukset (11 %), tulottomuus (6,2 %) ja vanhuuseläke (6 %). 
Vaikka ruokapankkien käyttö on vähentynyt vuodesta 2005, se on li-
sääntynyt 13,4 prosenttia vuodesta 1997 ja 99,3 prosenttia vuodesta 
1989, jolloin tiedot kerättiin ensimmäisen kerran.

Institutionaalistuminen ja yritysten 
vaikutusvallan lisääntyminen

Kanadan ruokapankkijärjestön CAFB:n perustaminen vuonna 
1985 oli merkki ruokapankkien institutionaalistumisesta maassa. 
Neljä vuotta myöhemmin valmistuneessa tutkimuksessa todettiin, 
että ruokapankeista oli tullut hyvinvointijärjestelmän toinen ker-
rostuma (Gandy & Greschner 1989). Niiden sisällyttämisestä jul-
kiseen hyvinvointijärjestelmään kertoo se, että jo useiden vuosien 
ajan valtion toimeentuloturvasta ja lastensuojelusta vastaavat so-
siaalityöntekijät ovat ohjanneet asiakkaitaan turvautumaan ruoka-
pankkeihin välittömien ja pitkäaikaisten tarpeittensa tyydyttämi-
seksi. Tämä osoittaa selvästi, että toimeentulotuki on riittämätöntä 
ja jää virallisen köyhyysrajan alapuolelle.
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Liikeyritysten vaikutusvallan lisääntyminen ruokapankkitoi-
minnassa on nyt kehityssuunta, jolla on merkittäviä vaikutuksia. 
Vuonna 2006 Kanadan liikeyritysten voitiin katsoa ottaneen ruoka-
pankit hallintaansa kaikkialla maassa. Sinä vuonna kansallisen ruo-
kapankkijärjestön CAFB:n hallituksen rakennetta muutettiin siten, 
että järjestön johtamisen voitiin varmistaa kuuluvan hallintoneu-
vostolle, jossa yritysjohtajilla oli enemmistö. Ruokapankkien edus-
tajista koostuvalle alkuperäiselle hallitukselle uskottiin ainoastaan 
neuvoa-antava rooli (ks. www.cafb-acba.ca/english).

Nykyään CAFB:tä tukee voimakkaasti myös Kanadan elintar-
vike- ja kuljetusala rahoittamalla jakelujärjestelmää (National Food 
Sharing System), jonka kautta ruokalahjoitukset toimitetaan rau-
tateitse ja maanteitse eri puolilla maata toimiville jäsenruokapan-
keille. Myös ammattilaisurheilujoukkueet sekä julkiset ja yksityi-
set joukkotiedotusvälineet tukevat ruokapankkeja. CAFB tukee ja 
puolustaa kansallisesti edistyksellistä sosiaalipolitiikkaa ja oikeut-
ta ruokaan. On vaikea ymmärtää, miten järjestön toimintaa ny-
kyään ilmeisesti suuntaavien Kanadan johtavien elintarvikkeiden 
vähittäismyyntijättien, vakuutusyhtiöiden ja pankkien markkina-
vetoiset politiikat edistävät tällaista politiikkaa. Vaikka ne voivat ol-
la oikeutettuja toimijoita, hyväntekeväisyys- ja liiketoiminnan vä-
liset kumppanuudet voivat murentaa oikeutta riittävään ruokaan, 
kun ne antavat hallituksille mahdollisuuden katsoa muualle ja lai-
minlyödä kansainvälisen oikeuden mukaiset velvoitteensa huoleh-
tia vaikeassa asemassa olevien väestöryhmiensä elintarviketurvasta. 
Kanadassa liikeyritysten lisääntyvä ohjaus heijastelee yhä enem-
män Yhdysvalloille tyypillisen, hyväntekeväisyyden (tai pitäisikö 
sanoa yritystoiminnan) nimissä tapahtuvan ruokapankkitoimin-
nan organisaatiorakenteita.
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Kansainvälistyminen

Ensimmäisiä merkkejä ruokapankkien kansainvälistymisestä oli 
amerikkalaisen ruokapankkitoiminnan vaikutus Kanadan ruo-
kapankkien kehitykseen. Vuonna 1979 perustettiin Yhdysvalto-
jen suuri ruokapankkijärjestö Second Harvest (joka nykyään jakaa 
ruokaa hätäapuna 25 miljoonalle ihmiselle, mikä merkitsee 8 pro-
sentin kasvua vuodesta 2001), ja sen jälkeen CAFB vuonna 1985 ja 
Euroopan ruokapankkiliitto (European Federation of Food Banks 
[EFFB]) vuonna 1996. Nykyään EFFB:hen kuuluu 17 kansallista 
liittoa2 (ja 180 ruokapankkia), jotka toimivat useimmissa Euroopan 
unionin jäsenmaissa sekä Ukrainassa ja Sveitsissä. EU:hun kuulu-
vista Pohjoismaista ainoastaan Suomi on ilmoittanut ruokapankki-
en toiminnasta maassa. Isossa-Britanniassa ruokapankit ovat vasta 
kehittymässä, kun taas Australiassa ja Uudessa-Seelannissa niiden 
toiminta on jo vakiintunut. 

Ruokapankkitoiminnan yleisyys vahvistaa käsitystä, että näl-
kää pidetään kehittyneissä teollisuusmaissa yhä enemmän pikem-
minkin hyväntekeväisyyden piiriin kuuluvana kuin julkisen vallan 
täyttä huomiota vaativana asiana, joka liittyy oikeudenmukaisuu-
teen sekä taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin.

Ruokapankkien yleistymisen syitä

Ruokapankkien juuret ovat köyhyysongelman laiminlyömisessä, 
tulojen epätasa-arvossa ja sosiaalisessa syrjäytymisessä sekä siinä, 
että pienituloiset eivät pysty hankkimaan ruokaansa tavanomai-
sella tavalla eli ostamalla elintarvikeliikkeistä. Talouden lama ja 
köyhyyden yleisyys ovat luoneet yhteiskunnalliset olosuhteet ruo-
kapankkien yleistymiselle. Vuonna 2003 köyhyydessä eli 4,9 mil-

2 Kansainväliseen ruokapankkiliittoon kuuluvia kansallisia ruokapankkiliittoja on 
seuraavissa maissa: Belgia, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, 
Espanja, Sveitsi, Kreikka, Tšekin tasavalta, Unkari, Latvia, Puola, Slovakia ja Ukraina.
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joonaa kanadalaista eli 15,9 prosenttia koko väestöstä. Vaikka luku 
on edelleen 14 prosenttia korkeampi kuin vuonna 1989, kehitystä 
voidaan pitää myönteisenä, koska vuonna 1996 luku oli vielä 20,6 
prosenttia. Samana vuonna naisten köyhyysaste oli 17,1 prosenttia 
ja köyhiä lapsia oli 1,2 miljoonaa (17,6 %). (NWCb 2006.) Kun ote-
taan huomioon, että 34,5 prosenttia ruokapankkien käyttäjistä on 
lapsia, on merkillepantavaa, että UNICEFin vuodelta 2005 peräisin 
olevan tutkimuksen (Child Poverty in Rich Countries) mukaan las-
ten köyhyysaste oli Kanadassa 14,9 prosenttia, eli Kanada oli 19. si-
jalla 26 OECD:n jäsenvaltion joukossa. Paras sijoitus ranking-listal-
la oli Skandinavian mailla (Tanska, Suomi, Norja ja Ruotsi), missä 
lasten köyhyysaste vaihtelee 2,4:n ja 4,2 prosentin välillä.

Vuonna 2001 Kanadassa tehdyn terveystutkimuksen (Canadi-
an Community Health Survey [CHHS]) (Che & Chen 2001) mu-
kaan 3,7 miljoonaa kanadalaista kärsii puutteellisesta elintarvike-
turvasta (14,7 % koko väestöstä). Lukuun sisältyvät kaikki ne, jotka 
ovat huolissaan siitä, pystyvätkö he ruokkimaan itsensä ja perheen-
sä (11 %), ne, jotka eivät voi ostaa haluamaansa ruokaa (12 %) ja 
ne, joilla suoranaisesti ei ole mitään syötävää (7 %). Vuoden 2004 
terveystutkimuksessa käytettiin rajaavampaa mittaustapaa ja to-
dettiin, että 2,1 miljoonaa ihmistä eli 6,8 prosenttia väestöstä kär-
si eriasteisesti puutteellisesta elintarviketurvasta (Power & Tarasuk 
2006). Tiedot ovat huolestuttavia, sillä ne koskevat yhtä maailman 
rikkaimmista maista. Niiden perusteella voi päätellä, että maassa on 
sellaisten unohdettujen kansalaisten luokka, jotka ovat tulleet val-
tiontalouden ja kansainvälisen pääoman toiminnan kannalta tar-
peettomiksi vallitsevan uusliberalismin globaalin ylivallan oloissa.

Uusliberalismin taustalla on määrätietoinen sitoutuminen 
markkina-ajatteluun, valtion roolin minimoimiseen, sosiaalime-
nojen leikkauksiin sekä sosiaalisen vastuun siirtämiseen alemmille 
hallinnon tasoille ja paikallisyhteisöille läheisyysperiaatteen mukai-
sesti. Tämä on johtanut siihen, että sosiaalipolitiikka on pudonnut 
poliittisilta asialistoilta (toisin kuin terveys- ja koulutusasiat). Ka-
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nadassa toisen maailmansodan jälkeen kolmenkymmenen vuoden 
aikana rakennetun sosiaalisen turvaverkon rakenteita on muutettu, 
joidenkin mielestä jopa murennettu, samalla kun on siirrytty pas-
siivisesta aktiiviseen sosiaalipolitiikkaan. Hyvinvointijärjestelmän 
uudistuksesta – hyvinvoinnin palauttamisesta markkinatavaraksi – 
on tullut tämän ajan tyypillinen suuntaus. 

Tästä on todistuksena se, että (liittovaltiotason) työttömyysva-
kuutuksen ja (provinssien vastuulla olevan) toimentulotuen suh-
teen on palattu tiukkoihin kelpoisuuskriteereihin. Nämä kriteerit 
eivät ole tarveperusteisia, vaan ne perustuvat työmarkkinoille osal-
listumiseen (joissakin provinsseissa on otettu käyttöön Yhdysval-
loissa sovelletun tapainen vastikkeellisuutta painottava workfare-
malli). Tiukat työvaatimukset johtavat niiden poissulkemiseen, 
joille (matalapalkkainen) ansiotyö ei ole mahdollista. Tämä on 
merkinnyt etuisuuksien epäämistä ja niiden tason laskemista.  Toi-
meentuloturvan riittämättömyys ja kohtuuhintaisten julkisin va-
roin rahoitettujen asuntojen puute ovat olleet hyväntekeväisyyteen 
perustuvien ruokapankkien yleistymisen tärkeimmät syyt. 

Ruokapankkien yleistymistä voidaan toisin sanoen suurelta 
osin selittää hallitusten vääränlaisella politiikalla. Poliittisen tah-
don puute on osaksi johtunut julkisen turvaverkon rahoitusta kos-
kevista perustuslaillisista ja oikeudenkäytöllisistä erimielisyyksistä. 
Kanadassa terveydenhuolto, koulutus ja hyvinvointipalvelut ovat 
provinssien vastuulla, vaikka ne ovatkin suuressa määrin liittoval-
tion rahoituksen varassa. Quebecin kysymys ja sen itsenäisyyspyr-
kimykset jarruttavat liittovaltiotason kansallista päätöksentekoa. 
Tärkeämpi tekijä on kuitenkin ollut vaikeassa asemassa olevien väes-
töryhmien (toimeentulotuen saajat, naispuoliset yksinhuoltajat, al-
kuperäiskansat) tarpeita ja etuja koskevan politiikan laiminlyön-
ti kaikilla hallinnon tasoilla (liittovaltion, provinssien ja kuntien) 
ja puoluekartan kaikilla laidoilla. Hallituksen kumppanit ovat yhä 
enemmän niitä, jotka edustavat ihmisten oikeutta ruokaan painot-
taville näkemyksille vastakkaisia liikemaailman etuja, vaikka Kana-
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dan ruokapankkitoiminta onkin äskettäin siirtynyt liikeyritysten 
hallintaan.

Pahaksi kompastuskiveksi on osoittautunut se, että hallitukset 
ja erityisesti liittohallitus eivät kansallisella tasolla ole noudattaneet 
ratifioituja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia (TSS-sopimus 
1966; 1976; yleissopimus lapsen oikeuksista 1989; 1992), joiden 
mukaisesti niiden tulisi ”kunnioittaa, suojella ja toteuttaa” oikeut-
ta ruokaan ja ravintoon. Samoin kompastuskivenä on ollut se, et-
tä tuomioistuimet ovat olleet haluttomia tunnustamaan oikeutta 
ruokaan ja vaikeassa asemassa olevien väestöryhmien oikeutta riit-
tävään elintasoon tuomioistuinten toimivaltaan kuuluviksi asioik-
si (maassa, jossa sovelletaan oikeuksien ja vapauksien peruskirjaa 
Charter of Rights and Freedoms [1982]). Lukuun ottamatta joi-
denkin harvojen kansalaisyhteiskunnan edustajien ääniä valtiota ei 
juuri ole painostettu puuttumaan tilanteeseen, jossa hyväntekeväi-
syysjärjestöjen tai yritysten ruuanjakelu on tärkein tapa vastata kii-
reellisiin elintarviketarpeisiin.

Kanadan liittovaltiossa, jolle on tyypillistä pitkälle viety toimi-
vallan jako alemmille hallinnon tasoille, asiaa ei myöskään ole edis-
tänyt maan pirstaleinen elintarvikepolitiikka Se on pääasiallisesti 
markkinavetoista ja suureksi osaksi elintarvikekauppiaiden ja maa-
talouselinkeinon harjoittajien käsissä, joilla puolestaan on merkit-
tävästi vaikutusvaltaa maatalousministeriöissä. Itse asiassa liitto-
hallitus (Agriculture and Agri-Food Canada) julkaisi vuonna 1998 
Kanadan elintarviketurvaa koskevan toimintaohjelman vastaukse-
na Maailman elintarvikehuippukokoukseen (1996), mutta ohjel-
ma ei saanut julkista huomiota eikä sillä ollut poliittisia puolesta-
puhujia. On kiinnostavaa, että Quebecissä julkaistiin vuonna 2003 
kaikkien puolueiden tukema köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymi-
sen vastainen laki. Poliittinen johto ei kuitenkaan ole paneutunut 
korjaamaan elintarviketurvan puutteita. Tämä näkyy maataloudes-
ta, terveydenhuollosta, elintarvikehuollosta ja sosiaaliasioista vas-
taavien ministeriöiden välisen koordinaation heikkoutena. 
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Erityisen ongelmallista on ollut, että tiedotusvälineissä on tu-
ettu näkemystä nälän sosiaalisesta rakentumisesta hyväntekeväi-
syyden asiana (vaikka CAFB:n ilmoituksen mukaan yli kolmannes 
ruokapankeista ei pysty vastaamaan kysyntään). Koska ruoka epäi-
lemättä on kiistakapula ja nälkä ja köyhyys ovat poliittisia asioita, on 
vaikea ymmärtää, miksi jopa varsin arvostettu Kanadan yleisradio-
yhtiö vuosittain joulun aikaan tukemiensa ruokapankkikampan-
joiden kautta osaltaan vaikuttaa nälän sosiaaliseen rakentumiseen 
ilmiönä, jossa poliittisen toiminnan sijasta on kyse hyväntekeväi-
syydestä. Näin julkiset ja yksityiset tiedotusvälineet antavat suuren 
yleisön uskoa, että ongelmaan on puututtu riittävästi, vaikka mie-
lipidekyselyt osoittavat kanadalaisten enemmistön katsovan, että 
maan sisäinen nälkä on ensisijaisesti maan hallitusten vastuulla. He 
yksinkertaisesti antavat hallitusten katsoa muualle ja sallivat niiden 
jatkuvasti rikkoa velvoitteitaan, jotka koskevat ihmisten oikeutta 
ruokaan. Tuloksena on paluu residuaaliseen sosiaalipolitiikkaan. 

Hyväntekeväisyyteen perustuvan 
nälkäpankkitoiminnan ongelmia

Hyväntekeväisyyteen perustuvan ruokapankkitoiminnan juuret 
ovat köyhyydessä, epätasa-arvossa ja yleisessä elintarviketurvan 
puutteellisuudessa. Ruokapankkitoiminta osoittaa kanadalaisten 
voimakasta myötätuntoa ja huolta maan kansalaisten kokemasta 
nälästä. Se kuvastaa kaikkien yhteiskuntien moraalista imperatiivia 
ruokkia nälkäiset ja vastaa myös eri uskontojen käskyä huolehtia 
köyhistä ja hätää kärsivistä. Ilmaisen ruuan jakelu nälästä kärsiville 
ihmisille rikkaissa yhteiskunnissa johtaa kuitenkin pohtimaan nii-
tä usein vaiettuja ja vaille huomiota jääneitä sosiaalipoliittisia on-
gelmia, joissa on kyse ihmisoikeuksista. Kyse on siitä, voivatko ruo-
kapankit sovittaa yhteen ristiriitaiset tehtävänsä ja ongelmansa ja 
edistää oikeudenmukaisuutta hyväntekeväisyyden sijasta.
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Ruokapankkeihin liittyy useita ongelmia: Monet vapaaehtois-
työntekijät suhtautuvat ambivalentisti niiden toimintaan, koska he 
epäilevät, ettei näin voida ongelmaa ratkaista vaan pikemmin ollaan 
tekemässä siitä pysyvää. Julkiseen kerjäämiseen ja ilmaisen ruuan 
vastaanottamiseen liittyy leimautuminen ja (ihmisoikeuksien yti-
messä olevan) ihmisarvon puute, eivätkä ruokapankkien käyttäjät 
voi valita omien mieltymystensä ja kulttuurinsa mukaista ruokaa. 
Samalla kun jaetaan hyvälaatuista ja ravitsevaa ylijäämäruokaa, 
elintarvikealan yritykset saattavat kierrättää tai myydä polkuhin-
taan pilaantuneita elintarvikkeita tai roskaruokaa. Ruokapankit 
ovat myös tehottomia, mikä ilmenee jaettavan ruuan loppumise-
na; 35,5 prosenttia niistä ilmoittaa, että ne eivät pysty vastaamaan 
tarpeeseen. Institutionaalistunut ja yhä enemmän (kansallisten ja 
kansainvälisten) yritysten hallitsema ruokapankkijärjestelmä on si-
säisesti ristiriitainen, koska se (ainakin Kanadassa) samanaikaises-
ti puolustaa edistyksellistä ja ehkä jopa radikaalia sosiaalipoliittis-
ta uudistuspolitiikkaa. 

Kirkkojen, yhteisöjen ja yritysmaailman harjoittama hyvän-
tekeväisyys on jännitteisessä suhteessa ihmisoikeuksien heikkene-
miseen, kun valtio laiminlyö (rikkoo) lainsäädännöllisiä ja poliit-
tisia velvoitteitaan huolehtia siitä, että kaikki kansalaiset, mukaan 
lukien kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat, voivat saavuttaa 
riittävän elintason joko työn tai sosiaaliturvan kautta. Ruokapank-
keihin turvaudutaan yhdessä maailman rikkaimmista maista, joka 
vie ulkomaille viljaa maailman nälkäänäkevien ruokkimiseksi, jolla 
on vakiintunut (joskin heikentynyt) sosiaalinen turvaverkko ja jos-
sa liittovaltion budjetin ylijäämä vuosina 2005–2006 oli 13 miljar-
dia dollaria. Näitä vastakohtaisuuksia ja hämmentäviä tosiasioita 
voidaan ehkä osittain selittää tiedotusvälineiden vallan avulla, kos-
ka niissä säännöllisten nälkäpankkikampanjoiden kautta edistetään 
nälän sosiaalista rakentumista ilmiönä, jossa politiikan ja ihmisoi-
keuksien sijasta on kyse hyväntekeväisyydestä. Ruokapankeilla on 
varmasti kansalaisten tuki, mutta niiden rajoituksia tarkastellaan 
harvoin kriittisesti. 
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Tällaiset ongelmat ja ratkaisemattomat asiat eivät ole ominai-
sia ainoastaan Kanadalle, vaan ne ovat oikeutettuja huolenaiheita 
kaikissa teollisuusmaissa, joissa ruokapankeista on tullut institutio-
naalisesti vakiintunutta toimintaa ja ne ovat kenties jopa siirtyneet 
liikeyritysten omistukseen. 

Oikeus ruokaan ja oikeudenmukaisuutta 
hyvinvointipolitiikalla

Jos hyväntekeväisyyteen perustuva ruokapankkitoiminta ei ole osa 
ruokaköyhyyden ratkaisua rikkaissa yhteiskunnissa, kuinka elin-
tarviketurva voidaan taata, ja mitä yhtymäkohtia tällä on sosiaali-
politiikan kanssa? On olemassa vankkoja perusteluja sen puolesta, 
että oikeus ruokaan on perusta, jolta elintarviketurvaa ja hyvin-
vointipolitiikan oikeudenmukaisuutta voidaan parhaiten lähteä 
edistämään. Se perustuu arvoihin ja moraalisiin valintoihin, jot-
ka kunnioittavat yhteistä ihmisyyttä, ihmisarvoa ja kansainvälisesti 
tunnustettuja, kaikille kuuluvia taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyk-
sellisiä oikeuksia. Siinä otetaan huomioon, että samalla kun syömi-
nen ja ruuan ostaminen markkinoilta tekee meistä kaikista elintar-
vikkeiden kuluttajia, olemme myös ”elintarvikekansalaisia”. 

Wenche Barth Eide ja Uwe Kracht (2005, 102) toteavat, et-
tä oikeus riittävään ruokaan on yleisesti tunnustettu kansainväli-
sessä oikeudessa ja että sitä koskeva perussäännös sisältyy ihmis-
oikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artiklaan 25.1 (1948). 
Ihmisoikeuksien julistuksen lisäksi muita kansainvälisiä ihmisoike-
usinstrumentteja ja toimia, jotka ilmentävät YK:n jäsenvaltioiden 
sitoutumista kansalaisten oikeuteen ruokaan, ovat TSS-sopimus – 
jonka sekä Kanada että Suomi ovat ratifioineet toisin kuin Yhdys-
vallat –, yleissopimus lapsen oikeuksista (1989 ja 1992), kaksi Maa-
ilman elintarvikehuippukokousta (1996 ja 2002), YK:n sosiaalisten, 
taloudellisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean kannanotto 
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(General Comment 12, 1999) sekä FAO:n julkaisema, oikeutta ruo-
kaan käsittelevä vapaaehtoinen ohjeisto (Voluntary Guidelines on 
the Right to Food [2004]).

Sosiaalisten, taloudellisten ja sivistyksellisten oikeuksien komi-
tea täsmensi vasta vuoden 1999 kannanotossaan vuoden 1996 elin-
tarvikehuippukokouksen pyynnöstä, mitä oikeus riittävään ruo-
kaan merkitsee. Se totesi, että tämä oikeus 

”(– –) toteutuu, kun jokaisella miehellä, naisella ja lapsel-
la yksin tai yhdessä muiden kanssa on kaikkina aikoina fyy-
siset ja taloudelliset mahdollisuudet riittävään ruokaan tai 
heillä on käytettävissään välineet sen hankkimiseksi – – oi-
keuden ydinsisältönä on, että ruokaa on saatavilla niin pal-
jon ja se on laadultaan sellaista, että se tyydyttää yksilöiden 
ravinnontarpeen, että se ei sisällä haitallisia aineita ja että 
se on kussakin tapauksessa kulttuurisesti sopivaa; [ja] että 
tällaisen ruuan saatavuus on kestävällä pohjalla ja eikä vai-
kuta muiden ihmisoikeuksien toteutumiseen.” (GC 12, koh-
ta 3, 1999.) 

Kaikkien TSS-sopimuksen allekirjoittaneiden valtioiden velvolli-
suus on asteittain toteuttaa oikeus riittävään ruokaan, sillä sopi-
muksen ratifiointi tuo kolmenlaisia velvoitteita, joiden mukaises-
ti sopimusvaltiot sitoutuvat tämän oikeuden kunnioittamiseen, 
suojelemiseen ja toteuttamiseen. Oikeuden toteuttaminen sisäl-
tää lisäksi velvoitteen edistää ruuan saatavuutta ja viime kädessä 
toimittaa sitä tarvitseville (GC 12, kohta 15). Toisin sanoen, kuten 
YK:n entinen ihmisoikeusvaltuutettu Mary Robinson on toden-
nut, oikeus ruokaan ei tarkoita ilmaisen ruuan jakamista nälkäi-
sille (2004). Kyse on siitä, että ihmisille annetaan mahdollisuus itse 
ruokkia itsensä. Vuonna 2004 YK:n ihmisoikeuskomitea, taloudel-
listen, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea ja FAO:n 
neuvosto hyväksyivät valtioille suunnatun vapaaehtoisen käytän-
nönläheisen ohjeiston (Voluntary Guidelines) elintarviketurvan 
saavuttamiseksi. Ohjeisto tukee pyrkimyksiä toteuttaa asteittain 



Stakes 2008 ��

Toisten pankki

oikeus riittävään ruokaan kansallisen elintarviketurvan puitteissa. 
Siihen sisältyy useita TSS-komitean kannanotossa (General Com-
ment 12) esitettyjä suosituksia, ja vaikka se epäilemättä on suun-
nattu kehitysmaille, se tarjoaa paljon tärkeää opittavaa myös rik-
kaille valtioille. 

FAO:n ohjeisto on tarkoitettu ihmisoikeuksiin perustuvaksi 
käytännön työvälineeksi, joka ohjaa TSS-sopimuksen allekirjoitta-
neita valtiota ruuan saatavuutta koskevan oikeuden toteuttamises-
sa (ks. Right to Food -sivusto: www.fao.org/righttofood). Siinä to-
detaan, että tämän oikeuden asteittainen toteuttaminen vaatii (sekä 
rikkailta että köyhiltä) valtioilta, että ne täyttävät niitä koskevat 
kansainvälisen oikeuden mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet. Näihin 
kuuluu esimerkiksi seuraavista asioista huolehtiminen: Saatavilla 
on riittävästi ruokaa, joka on laadultaan sellaista, että se tyydyttää 
yksilöiden ravinnontarpeet, ja vaikeassa asemassa olevat mukaan 
lukien kaikilla on fyysiset ja taloudelliset mahdollisuudet riittävään 
ruokaan, joka ei sisällä haitallisia aiheita ja joka on kulttuurises-
ti sopivaa, tai välineet tällaisen ruuan hankkimiseksi. Oikeus ruo-
kaan ei siis tarkoita ilmaisen ruuan jakamista vaan ihmisille annet-
tua mahdollisuutta itse ruokkia itsensä. 

Ohjeistossa TSS-sopimuksen allekirjoittaneita valtioita muis-
tutetaan niiden velvollisuudesta ”kunnioittaa, edistää ja suojella” 
oikeutta ruokaan (FAO 2005). Sopimuksen hyväksyneiden valtioi-
den tulee 

”(– –) kunnioittaa olemassa olevia mahdollisuuksia riittä-
vään ruokaan pidättymällä toimista, jotka estäisivät tällais-
ten mahdollisuuksien käyttämisen (niiden ei esimerkiksi tu-
le evätä sosiaaliavustuksia tai ylläpitää sellaista avustusten 
tasoa tai siinä määrin pienentää avustuksia, että ne eivät 
riitä ruuan, vaatteiden ja asunnon hankkimiseen)

suojella kaikille kuuluvaa oikeutta riittävään ruokaan var-
mistamalla, että yritykset ja yksilöt eivät riistä yksilöiltä 
mahdollisuutta riittävään ruokaan (esimerkiksi Kanadan 
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elintarvikevalvontaviraston perustaminen huolehtimaan 
elintarvikkeiden turvallisuudesta)

edistää politiikkoja, joiden tarkoituksena on tukea pyrki-
mystä toteuttaa asteittain kansalaisten oikeus riittävään 
ruokaan vahvistamalla aktiivisesti ihmisten mahdollisuuk-
sia käyttää voimavaroja ja välineitä, joiden avulla he voivat 
hankkia toimeentulonsa, mukaan lukien elintarviketurva 
(esimerkiksi työllisyydestä sekä minimipalkkojen ja avus-
tusten riittävästä tasosta huolehtiminen), [ja]

voimavarojen rajoissa ylläpitää turvaverkkoja tai muita 
avustuksia, joiden tarkoituksena on suojella niitä, jotka ei-
vät itse kykene huolehtimaan toimeentulostaan (esimerkiksi 
viimesijaisesta toimeentuloturvasta huolehtiminen).” (Mt.) 

Kansainvälisessä vertailussa on syytä olettaa, että Pohjoismaat 
(Tanska, Suomi, Norja ja Ruotsi) kehittyneinä hyvinvointivaltioi-
na täyttävät parhaiten nämä kolme velvoitetasoa. Norjassa TSS-so-
pimuksen teksti onkin sisällytetty kansalliseen sosiaalipoliittiseen 
lainsäädäntöön. Toisaalta Suomen tilanteessa on mielenkiintois-
ta, että ruokapankkeja on viime vuosina alkanut ilmestyä, vaikka 
maan hallitus on ilmaissut olevansa varsin huolestunut tästä kehi-
tyksestä. Jos hyväntekeväisyyteen perustuvia ruokapankkeja pide-
tään hyvänä rikkaiden yhteiskuntien ruokaköyhyyden osoittimena, 
on selvää, että sellaiset residuaalisen angloamerikkalaisen hyvin-
vointivaltion edustajat kuin Australia, Kanada, Uusi-Seelanti ja Yh-
dysvallat suoriutuvat huonosti, kuten myös Euroopan ruokapank-
kiliittoon kuuluvat 17 maata.

Lisäksi FAO:n vapaaehtoisessa ohjeistossa esitetään neljä eri ta-
paa elintarviketurvan toteuttamiseksi kansallisesti: kaikkia kansa-
laisia koskevan elintarviketurvan ja ravinnonsaannin turvaaminen 
kansallisen strategian avulla (ihmisoikeusperiaatteiden mukaises-
ti), sellaisten tavoitteiden ja kriteereiden asettaminen, joiden toteu-
tumista voidaan seurata, puitelakien säätäminen ja korjausmeka-
nismien käyttöönotto sekä seurantajärjestelmien kehittäminen ja 
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ylläpito (ks. Eide & Kracht 2005). Tällaisten ydinelementtien avul-
la voidaan luoda strategia, joka mahdollistaa johdonmukaisen kan-
sallisen elintarvikepolitiikan ja elintarviketurvan, jotka taas ovat 
keskeisiä tekijöitä pyrittäessä toteuttamaan oikeutta ruokaan. Tär-
keintä on, että niitä voidaan soveltaa yhtä hyvin rikkaissa yhteis-
kunnissa kuin kehitysmaissa.

Elintarvikeapu vs. oikeus ruokaan – mitä 
opittavaa?

Mitä sitten voidaan oppia keskustelusta, joka koskee toisaalta hy-
väntekeväisyyttä ja toisaalta oikeudenmukaisuutta sekä oikeutta 
ruokaan, kun tarkastellaan elintarviketurvan puutteellisuutta ja so-
siaalipolitiikan kehittämistä? Jos oikeus ruokaan nähtäisiin toimin-
tareseptinä, mitkä sen tärkeimmät ainekset olisivat?

Ensinnäkin sekä rikkaiden että köyhien valtioiden tulisi nou-
dattaa YK:n asettamaa velvoitetta, jonka mukaisesti valtioiden on 
täytettävä asiaankuuluvat kansainvälisen oikeuden mukaiset ih-
misoikeusvelvoitteensa pystyäkseen asteittain toteuttamaan kansa-
laisten oikeuden ruokaan (Oshaug 2005). Toisin sanoen kaikkien 
hallitusten ja erityisesti TSS-sopimuksen (1966) ja yleissopimuk-
sen lapsen oikeuksista (1989) ratifioineiden rikkaiden jäsenvaltioi-
den hallitusten olisi tunnustettava ja huolehdittava siitä, että ne 
täyttävät kansallisella tasolla kansainvälisen oikeuden mukaiset vel-
voitteensa, jotka koskevat kaikkien kansalaisten oikeutta riittävään 
elintasoon, mukaan lukien oikeus ruokaan ja oikeus olla kärsimät-
tä nälästä. 

Rikkaissa yhteiskunnissa tämä vaatii vähimmäistasolla vähim-
mäispalkan ja sosiaalietuisuuksien riittävää tasoa, kohtuuhintaisia 
julkisin varoin rahoitettuja asuntoja, julkisia lasten päivähoitopal-
veluja ja työllisyyden tukemista. Tämä merkitsee, että sosiaalipolitii-
kan yksityistämistä ja ruokapankkien siirtymistä yritysten valvon-
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taan olisi vastustettava. Sosiaalisia turvaverkkoja on vahvistettava 
erityisesti työmarkkinoiden ulkopuolella olevien vaikeassa asemas-
sa olevien väestöryhmien osalta. Ei ole hyväksyttävää, että ihmiset 
joutuvat seisomaan leipäjonoissa varakkaassa Vancouverissa maas-
sa, joka on äänestetty yhdeksi maailman parhaista maista elää, ei-
kä se myöskään ole hyväksyttävää Suomen itsenäisyyspäivänä Hel-
singissä.

Toiseksi kansallisten terveys- ja sosiaalipoliittisten lainsäädän-
töjen tulisi tukea toisiaan ja niissä tulisi ottaa huomioon sellaiset jä-
senvaltioiden ratifioimat yleissopimukset kuin TSS-sopimus ja lap-
sen oikeuksien yleissopimus. Tämä merkitsisi näiden oikeuksien 
perustuslaillista vahvistamista, mukaan lukien oikeus ruokaan, ku-
ten Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa on tapahtunut. Valtiot voivat me-
netellä tämän saavuttamiseksi eri tavoin. Norjassa TSS-sopimus on 
määrä kirjata kansalliseen lakiin. Kanadassa tämä (pitkäaikainen 
unelma) voisi toteutua tunnustamalla sosiaaliset ja taloudelliset oi-
keudet tuomioistuinten toimivaltaan kuuluviksi asioiksi oikeuksien 
ja vapauksien peruskirjan (1982) sekä liittovaltion ja provinssien 
ihmisoikeussäädösten nojalla. 

Louise Arbour, entinen Kanadan korkeimman oikeuden tuo-
mari ja YK:n nimittämä Haagin kansainvälisen rikostuomioistui-
men syyttäjä ja nykyinen YK:n ihmisoikeusvaltuutettu, on toden-
nut (Kanadan osalta) seuraavasti:

”Viime kädessä mahdollisuus antaa taloudellisille, sosiaa-
lisille ja sivistyksellisille oikeuksille perustuslaillisen oikeu-
den asema tarjoaa suurenmoisen tilaisuuden vahvistaa ka-
nadalaiset perusarvot ja antaa niille lain voima.” (Arbour 
2005.)

Kolmanneksi kaikkien valtioiden tulisi laatia yhtenäinen kansalli-
nen elintarvikepolitiikka, jonka tavoitteena on väestön paras mah-
dollinen ravitsemustaso (MacRae 1999). Tämän toteuttamiseen 
käytettäisiin kansallisia toimintasuunnitelmia elintarviketurvan 
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varmistamiseksi, köyhyyden vähentämiseksi ja sosiaalisen osalli-
suuden edistämiseksi, mikä vaatisi kaikkien asiaankuuluvien mi-
nisteriöiden (kuten maatalous-, sosiaali-, terveys- ja opetusminis-
teriöt) ja niiden oikeudellisten osastojen täyttä osallistumista ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien mukanaoloa. FAO:n ohjeiston 
tuella laadituissa suunnitelmissa määriteltäisiin seurattavia tavoit-
teita, indikaattoreita, kriteereitä ja aikatauluja sekä vastuusuhtei-
ta ja niihin sisältyisi korjaus- ja seurantamekanismeja. Tärkeimpä-
nä tavoitteena olisi vähittäinen ruokapankeista luopuminen, joka 
myös toimisi sen osoittimena, että kaikilla on mahdollisuus saada 
ruokaa tavanomaisin keinoin. 

Neljänneksi voimakkaiden elintarviketurvaliikkeiden muo-
dostuminen on tärkeää, mutta vain silloin kun ne saattavat yhteen 
elintarvike-, ympäristö-, terveys- ja ravitsemusalat sekä sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden puolestapuhujat ja kansainväliset ja kansal-
liset ruoka-avustuksia jakavat kansalaisjärjestöt. On tärkeää näh-
dä pohjoisen ja etelän maiden elintarviketurvan (ja vesihuollon) 
puutteiden suhteet maailmanlaajuisena kysymyksenä. Avuksi tar-
vitaan suuren yleisön tukea paikallisten elintarvikepoliittisen neu-
vostojen perustamiseksi siten, että kuntatasolla voitaisiin hyväksyä 
elintarvikepoliittinen peruskirja, jossa tunnustettaisiin riittävä ruo-
ka ihmisoikeutena ja korostettaisiin taloudellisesti elinkelpoisten, 
sosiaalisesti oikeudenmukaisten ja kestävien paikallisten elintarvi-
kejärjestelmien luomista. Kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotka 
toimivat elintarviketurvan edistämiseksi ekologisesti kestävällä ta-
valla ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden mukaisesti, olisi järjes-
tettävä riittävästi rahoitusta.
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Lopuksi

Tässä artikkelissa on esitetty, että hyväntekeväisyyteen perustu-
vat ruokapankit ovat osoitus siitä voimakkaasta myötätunnosta ja 
huolesta, jota kanadalaiset tuntevat maan kansalaisten kokeman 
nälän ja köyhyyden johdosta. Ruokapankit ovat välitön ja käytän-
nöllinen reaktio tilanteeseen. Ne kuitenkin myös symboloivat sosi-
aalisten turvaverkkojen murentumista ja hyvinvointivaltion heik-
kenemistä ja ovat tästä oireita. Ne nostavat esiin monia kriittisiä 
moraalisia, oikeudellisia ja poliittisia kysymyksiä vauraiden valtioi-
den ja yhteiskuntien vastattaviksi: Mikä olisi paras tapa huolehtia 
suureksi osaksi työmarkkinoiden ulkopuolella sinnittelevien nä-
lästä kärsivien ja sosiaalisesti syrjäytyneiden köyhien ihmisten tar-
peista? Ovatko yritysten antamat avustukset ja hyväntekeväisyyte-
nä tapahtuva elintarvikkeiden jakelu tehokkaita pitkällä aikavälillä? 
Onko edessä paluu 1800-luvun köyhäinapuun vai onko mahdollis-
ta suunnata uusille urille? 

Vaikka tässä artikkelissa on keskitytty Kanadan tilanteeseen, 
käsitellyt asiat koskettavat monia maailman rikkaita yhteiskuntia. 
Ihmisoikeusnäkökulma elintarviketurvan saavuttamisessa tarjoaa 
uusia mahdollisuuksia uudistaa sosiaalisesti osallistavia politiikko-
ja ja toimintaohjelmia, joissa syrjäytyneitä ihmisiä kunnioitetaan ja 
kohdellaan ihmisarvoisella tavalla. On kuitenkin jälleen valaisevaa 
lainata YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Louise Arbourin sanoja: 

”Vallanpitäjät vastustavat ’puhetta oikeuksista’ juuri sen 
vuoksi, että se uhkaa (tai lupaa) korjata kansainvälisesti so-
vittujen normien ja arvojen perusteella epäoikeudenmukai-
sena pidettävää poliittisen, taloudellisen ja yhteiskunnalli-
sen vallan jakautumista.” (Arbour 2005.)

Samalla saattaa kuitenkin olla mahdollista ratkaista ruokapank-
keihin liittyvät ongelmat, jos voimme hyväksyä irlantilaisen filoso-
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fin Onora O’Neillin avustustoiminnan haasteita koskevan kannan-
oton. Hän kirjoittaa seuraavasti:

”Vakava sitoutuminen avustustoimintaan ja hyvänteke-
väisyyteen vaatii sitoutumista materiaaliseen oikeudenmu-
kaisuuteen ja siten poliittiseen muutokseen. Nälän käytän-
nönläheinen pohdinta löytää oikean kuulijakuntansa vain 
silloin, kun se tavoittaa ne, joilla on valtaa muutoksen ai-
kaansaamiseksi.” (O’Neill 1995.)

Toisin sanoen rikkaissa yhteiskunnissa käytännön myötätunto näl-
käisiä kohtaan vaatii valtion ohjausta ja säätelyä ja nimenomaan 
sellaisen valtion, joka noudattaa kansainvälistä velvoitettaan ”kun-
nioittaa, suojella ja toteuttaa” kaikkien kansalaisten ja erityisesti 
vaikeassa asemassa olevien oikeus ruokaan ihmisoikeutena. Kysees-
sä on oikeudenmukaisuuden saavuttaminen hyvinvointipolitiikan 
kautta.
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Ruokapankit, kumppanuus ja 
kansalainen Ranskassa
Kirsi-Marja Lehtelä

Ranska on EU:n ruoka-apua vastaanottava maa, samalla kun se 
on yksi maailman johtavista maataloustuotannon maista. Ruo-
kapankkitoimintaa on ollut siellä jo melkein neljännesvuosisadan 
ajan, ja toiminta on valtakunnallisesti järjestäytynyttä ja vakiintu-
nutta. Ranska koki yhteiskuntaa syvältä koskettaneen talouslaman 
kymmenkunta vuotta aiemmin kuin Suomi. Tuon laman seurauk-
sena ilmeni myös monia samantyyppisiä ongelmia kuin 90-luvulla 
Suomessa, kuten esimerkiksi velkaantumista, työsuhteiden epävar-
muutta tai nuorten työmarkkinoille pääsyn myöhentymistä. Rans-
ka, kuten Suomikin, on jättänyt lamavuodet kauas taakse, mut-
ta ruokapankkien toiminta näyttää vakiintuneen pysyväksi osaksi 
köyhyyden ja köyhien hallintaa. 

Ranska tunnetaan myös maana, jossa keskusjohtoisella valtion 
politiikalla on pitkät perinteet ja jossa valtiollinen ohjaus on perin-
teisesti ollut vahvaa. Ranskassa, kuten kaikissa hyvinvointivaltioksi 
kutsutuissa järjestelmissä yleensä, valtiolla on oikeudellinen vastuu 
sosiaaliturvasta. Valtion rooli on luoda lainsäädännön avulla hy-
vinvoinnille puitteet ja instituutiot siten, että kansalaisilla on mah-
dollisuudet aineelliseen ja terveydelliseen hyvinvointiin sekä tur-
vaan (Rosanvallon 1990, passim). Ruokapankit ovat hädänalaisten 
ihmisten auttamiseen suuntautuvaa, vapaaehtoisuuden ja hyvänte-
keväisyyden pohjalta tapahtuvaa toimintaa. Tällainen toiminta sii-
nä määrin kuin se nyt toteutuu eurooppalaisessa vahvan valtiopo-
litiikan hyvinvointivaltiossa, nostaa vääjäämättä esiin kysymyksen 
valtion roolin muutoksesta suhteessa vastuuseen kansalaisten hy-
vinvoinnista. Keskityn tähän kysymykseen artikkelissani. Lisäksi 
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kuvaan ruokapankkien toimintaa Ranskassa funktionaalisena osa-
na ruuanjakeluketjua.

Ruokapankkien toiminta Ranskassa

Ranskan ensimmäinen Ruokapankin nimeä kantava ilmaista ruo-
kaa jakava yhdistys perustettiin Pariisissa vuonna 1984. Ranskaan 
oli tuolloin 1980-luvun talouskriisin myötä syntymässä nk. ”uus-
köyhien luokka”. Joukkotyöttömyys oli eräs taloudellisen laman 
seuraus ja se synnytti välittömän avuntarpeen. Uutta ilmiössä oli 
esimerkiksi aiempaa yleisempi nuorten köyhyys ja laajat työllisty-
misongelmat. Avuntarvitsijoiden määrä kasvoi lisäksi nopeasti ta-
louskriisin syvenemisen myötä, ja monet hädänalaisista jäivät pysy-
västi epävarmaan tilanteeseen. (Castel 1995, 698–699.) Syntyneessä 
yhteiskunnallisessa kriisissä sekä uudet että vanhat hyväntekeväi-
syysjärjestöt aktivoituivat ja aiemmin tuntematon ruokapankki-
toiminta sai alkunsa. Myös perinteiset ranskalaiset avustus- ja so-
lidaarisuusjärjestöt, kuten Secours catholique (katolinen apu) tai 
Secours populaire (kansan apu), suuntasivat toimintaansa ”uus-
köyhien luokalle”, joka oli tilanteessa syntynyt uusi käsite yhdessä 
prekariaatti-käsitteen kanssa (Paugam 1997, 136).1

Vapaaehtoistoiminta, kansalaisten aktiivisuus ja uusien liikkei-
den synty olivat kuitenkin 1980-luvun puolivälissä aivan ennen nä-
kemättömässä kasvussa. Ruokapankkitoiminta ei ollut ainoa uusi 
ilmiö tai vapaaehtoiseen toimintaan perustuva liike; uuden tyyp-
pistä avustustoimintaa syntyi monen järjestön toimesta. (Paugam 

1 Uusköyhät ja prekariaatti ovat molemmat 1980-luvun alun talouskriisin synnyt-
tämiä käsitteitä: uusköyhillä tarkoitettiin henkilöitä, joiden heikentynyt työllisyystilanne ja 
siitä aiheutunut köyhyys oli nimenomaan talouskriisin seurauksena syntynyttä. Tämän ryh-
män sosioekonominen ”profiili” oli toisenlainen kuin aikaisempien huono-osaisten ryhmien 
(Castel 1995, 696 ). Prekariaatti on toinen käsite, joka syntyi kuvaamaan sellaisten kansalais-
ten joukkoa, joiden työtilanne oli epävarma ja jotka elivät jatkuvassa epävarmojen työsuh-
teiden odotuksen tilassa (Castel 1995, 648–649). Prekariaatin etymologia pohjautuu latinan 
precarius-sanaan, jolla tarkoitetaan rukoilulla saavutettavaa epävarmuuden ja armon odo-
tuksen tilaa.
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1995, 905–906; Boltanski 1999, 429–432.) Uudet järjestöt myös 
omaksuivat toisenlaisia toimintatapoja, erityisesti tiedotusvälinei-
den käyttö kampanjoiden organisoinnissa sekä julkisuuden henki-
löiden näkyvä rooli toiminnan keulakuvana poikkesivat aiemman 
hyväntekeväisyys- tai solidaarisuustoiminnan periaatteista. Esi-
merkkinä voi mainita koomikko Coluchen perustamat ilmaisia ate-
rioita tarjonneet ”sydämen ravintolat”, jotka olivat yksi näkyvimpiä 
ja menestyksekkäimpiä kampanjoita. Coluche osasi esiintyvänä tai-
teilijana käyttää tehokkaasti julkisuutta ja tiedotusvälineitä hyväk-
seen. (Marquès 1987, 9–10.) 

Myös määrällisesti uusien järjestöjen toiminta laajeni en-
nen näkemättömään kukoistukseen 1980-luvun puolivälissä. Ar-
violta jopa kahdeksan miljoonaa vapaaehtoistyöntekijää osallistui 
erilaisten järjestöjen työhön. Näistä 1,2 miljoonaa osallistui var-
sinaiseen hätäavustustyöhön. Työajaksi muutettuna vapaaehtoi-
sen työn määrä vastasi 90-luvun puolivälissä tehdyissä tutkimuk-
sissa 3,4 prosenttia palkkatyön määrästä. (Paugam 1995, 905–906; 
Boltanski 1999, 429–432.) Tehokkaan tiedotusvälineiden käytön 
ohella humanitääriseen apuun suuntautuneiden järjestöjen ja yh-
distysten toiminnassa oli uutta myös aiempaa yleisempi ammatil-
lisen koulutuksen saaneiden avustustyöntekijöiden palkkaaminen 
työsuhteeseen. Palkattujen työntekijöiden rooli järjestöjen sisäises-
sä työnjaossa vaikutti myös avustustyöntekoon ja järjestöissä val-
linneeseen kulttuuriin siten, että sekä kielenkäyttö että menettelyt 
muuttuivat ammattimaisemmiksi. Palkattujen työntekijöiden teh-
täviin saattoi myös kuulua vapaaehtoisten haastattelu ja karsinta. 
Joissakin järjestöissä palkattujen ja vapaaehtoisten roolit saattoivat 
olla myös toisiaan täydentäviä. Perinteisissä humanitäärisissä jär-
jestöissä ei aiemmin toteutettu tämän tyyppistä jaottelua tai erotte-
lua, vaan kaikki vapaaehtoiset toivotettiin tervetulleiksi toimintaan. 
(Paugam 1995; Boltanski 1999.)

Ruokapankkien toiminta pohjautuu, samoin kuin perinteis-
ten lähellä ammattiyhdistysliikettä tai uskonnollista suuntausta 
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olevien nk. solidaarisuusjärjestöjen avustustoiminta, vuonna 1901 
säädettyyn lakiin yhdistystoiminnasta, joka mahdollisti hyötyä ta-
voittelemattomien kansalaisjärjestöjen toiminnan humanitäärisen 
avun antamiseksi. Ruokapankkitoiminnan järjestämiseen otettiin 
mallia Yhdysvalloista, mutta alkuperäinen toiminta-ajatus oli sa-
ma kuin muillakin hyväntekeväisyysjärjestöillä eli järjestää ja tarjo-
ta tilapäistä apua talouskriisin seurauksena syntyneeseen kansalais-
ten hätään. (Paugam 1995, 905–906; FFBA 24.4.2007.) Toiminnan 
lähtökohta oli oikeudellinen näkökulma, joka nojautuu YK:n yleis-
maailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen 25 artiklan alkuosaan:

”Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaa-
maan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin, 
ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttä-
mättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on 
myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, 
leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riip-
pumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta.” 
(www.unhchr.ch/udhr)

Toiminnan ytimenä on ruokatavaroiden keräys ja jakelu ilmaiseksi, 
jotta apua tarvitsevat voisivat tyydyttää nälkäänsä. Toiminta perus-
tuu maksuttomuuteen ja lahjanantoon. Lisäksi perustavina ja kes-
keisinä toiminta-ajatuksina ovat tuhlauksen vastustaminen, jaka-
minen, vapaaehtoisuus ja hyväntekeväisyys. Avuntarvitsijoiden ei 
tarvitse perustella tai esittää selvityksiä apua saadakseen. (FFBA 
24.4.2007.) Osittain myös tästä syystä avuntarvitsijoista ei löydy vi-
rallista tilastotietoa. 

Avuntarvitsijoiden määrä tai heidän hätänsä eivät kuitenkaan 
ole ajan myötä vähentyneet, vaan pikemmin päinvastoin. Ruoka-
pankkitoimintaa järjestävien alueellisten yhdistysten määrä on 
Ranskassa kasvanut 79:ään ja niiden toiminta kattaa nykyään koko 
maan. Alueellisilla ruokapankeilla on paikallisia jäsenyhdistyksiä 
yhteensä 4 700, ja ne toimivat lukuisten paikallisten yhteistyökump-
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paneiden kanssa. Paikallisyhdistysten toiminnassa lähtökohtana on 
avunanto huono-osaisten kansalaisten välittömiin tarpeisiin. Ruo-
ka-apu eri muodoissaan aterioina, ruokakasseina tai -paketteina on 
ensisijainen avunannon muoto. Vapaaehtoiset työntekijät keräävät, 
lajittelevat, pakkaavat ja jakavat lahjoituksina saatuja ruokatarvik-
keita. (FFBA 24.4.2007.) 

Ruokapankkitoiminta on kuitenkin vuosien myötä järjestäyty-
nyt siten, että paikalliset yhdistykset ovat perustaneet keskusjärjes-
tön Ranskan ruokapankkien liiton (Fédération française des Ban-
ques Alimentaires, FFBA). Keskusjärjestön mukaan yhdistyksillä 
on avun vastaanottajia nykyään noin 750 000 henkilöä vuodessa. 
Vuoden 2005 aikana ruokatarvikkeita kerättiin 71 000 tonnia, joista 
tuotettiin noin 142 miljoonaa ateriaa. Keskusjärjestö on kansallisen 
tason toimija, joka tukee ja koordinoi maanlaajuisesti paikallisjär-
jestöjen toimintaa. Se esimerkiksi neuvottelee kansallisella tasolla 
viranomaisten ja suuryritysten kanssa sekä järjestää paikallisjärjes-
töjen tukena kansallisia tapahtumia ja kannustaa ja tukee verkosto-
maisesti toimivaa avunantoa. (FFBA 24.4.2007.)

Ruokapankit toimivat kaikkialla Ranskassa, niin maaseudul-
la kuin kaupungeissakin. Ranskan virallisen köyhyyttä ja syrjäyty-
mistä tutkivan laitoksen tuottaman vuosia 2005–2006 käsittelevän 
raportin mukaan tuloköyhien määrä on jossain määrin vakiintu-
nut samalle tasolle, jolle se nousi vuonna 2003, kun mediaanitu-
loon perustuva tuloköyhyyden mittaus muutettiin (kynnys siirtyi 
50 %:sta 60 %:in mediaanitulosta). Köyhyyden luonne on 2000-lu-
vulla muuttunut siten, että yksinelävien ja yksinhuoltajien tilanne 
on vaikeutunut. Erityisesti köyhien naisten ja köyhien yksinhuolta-
janaisten lukumäärä on kasvanut. Myös nuorten, alle 25-vuotiaiden 
köyhien lukumäärä on jatkanut kasvuaan. Lisäksi köyhän väestön 
osan on yhä vaikeampaa kustantaa asuminen, mikä johtaa jatku-
viin maksuvaikeuksiin. Raportissa todetaankin, että köyhien ihmis-
ten asuminen, ravitsemus ja terveys ovat puutteellisia. (Le rapport 
2006, 10–11.) 
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Alueellisesti huono-osaisuus on jakautunut Ranskassa siten, et-
tä suurissa kaupungeissa on suurimmat köyhyysluvut, joiden suun-
taus on kasvava. Huono-osaisuutta esiintyy kuitenkin maan kaikis-
sa osissa: Kuten ruokapankkitoiminnankin levinneisyys osoittaa, 
köyhiä on paljon myös maaseudulla. Vuosien 1992–2002 aikana 
kehitys on ollut sen suuntainen, että tuloköyhyys on lisääntynyt 
suurissa kaupungeissa ja erityisesti Suur-Pariisin alueella. Vuonna 
2002 yksi kolmasosa tuloköyhistä asui suurkaupungeissa. Kuiten-
kin köyhyysriski on maaseudulla suurempi ja yksi neljäsosa köyhis-
tä asui maaseudulla. (Le rapport 2006, 115.)

Ruokapankit toimivat paikallisesti ja itsenäisesti. Jokainen jä-
senyhdistys voi omatoimisesti solmia sopimuksia paikallisten maa-
taloustuottajien ja yritysten sekä järjestöjen, instituutioiden ja 
muiden toimijoiden kanssa. Kattojärjestö FFBA on perustettu toi-
mimaan valtakunnallisesti ja se solmii esimerkiksi nk. kumppa-
nuussopimuksia suuryritysten kanssa. Tätä nykyä ruokapankkien 
liitolla on kumppanuussopimus Ranskan kansallisen sähköntuot-
tajan (EDF) ja kansallisen kaasulaitoksen (Gaz de France) kanssa. 
Edellä mainitut kansalliset energiayritykset antavat logistista ja hu-
manitääristä apua joka vuoden marraskuun viimeisenä viikonlop-
puna järjestettävässä tarvikkeiden keräyksessä. Käytännössä avun-
anto- ja kumppanuussopimus tarkoittaa muun muassa kyseisten 
yhtiöiden työntekijöiden vapaaehtoista panosta sekä kuljetuskalus-
ton ja varastotilan luovuttamista kampanjoiden käyttöön. (FFBA 
24.4.2007.) 

Ruokapankit keräävät lahjoituksina annettuja ruokatarvikkei-
ta ruuanjakeluketjun toimittajilta. Yhteistyökumppaneita ja lahjoit-
tajia on monenlaisia. Paikalliset maataloustuottajat antavat lähin-
nä tuoretavaraa eli vihanneksia, hedelmiä tai esimerkiksi maitoa. 
Ruuanjalostusteollisuuden yhteistyökumppanit antavat muun mu-
assa pakasteita, säilykkeitä ja kuivia elintarvikkeita. Ruokapankit 
tekevät sekä paikallisesti että kansallisella tasolla yhteistyötä myös 
suurten tuotemerkkien ja kauppaketjujen kanssa. Esimerkkeinä 
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yhteistyökumppaneista ruokapankkien liito nettisivuilla luetellaan 
useita kansainvälisestikin tunnettuja tuotemerkkejä ja kauppoja. 
Esimerkiksi Kraft Foods lahjoittaa suklaata ja kahvia sekä tukee ruo-
kapankkien toimintaa osallistumalla kylmäkuljetuskaluston rahoi-
tukseen. Lisäksi kyseinen yhtiö osallistuu ”ravitsemus ja toimeen-
tulo” -koulutukseen sekä kouluttaa tavarantoimittajien etsimiseen 
ja tavarantoimituksen pysyvyyteen tähtäävään toimintaan. Yhtiö 
myös toimittaa ruokatarvikkeita ja ruuanvalmistusohjeita ruoka-
pankkien ”työpajakeittiöihin”. Nestlé lahjoittaa niin ikään vuosita-
solla merkittävän määrän elintarvikkeita sekä suoraan tuotantolai-
toksistaan että jakelukeskuksistaan ruokapankeille. 

Ruuanjakeluun erikoistuneet yhtiöt ja suuret ruokamarketit 
lahjoittavat myös pois jakelusta ja myynnistä vedettyjä päivämää-
rältään vanhenevia ruokatarvikkeita. Markettiketjut myös tukevat 
kuljetustoimintaa, joko lahjoittamalla vanhentunutta kuljetuska-
lustoaan tai antamalla omaansa käyttöön erilaisten kampanjoiden 
yhteydessä. Markettiketjut lahjoittavat myös kylmäkalusteitaan 
myymälöidensä kunnostustöiden yhteydessä. Jotkut ketjut antavat 
myös muunlaista, esimerkiksi viestinnällistä tukea kampanjoiden 
yhteydessä. Ruuantuottajien ja jakeluun sekä myyntiin erikoistu-
neiden yhtiöiden lisäksi myös erilaiset etujärjestöt saattavat tukea 
ruokapankkitoimintaa. Säilykeruuan tuottajien etujärjestö2 esi-
merkiksi edistää tuotteidensa myyntiä antamalla neuvontaa säilyk-
keiden käytöstä ruuanvalmistuksessa yhteistyössä tuotevalikoimal-
taan erikoistuneen ruokamarkettiketjun kanssa. (FFBA 24.4.2007.) 

Ranskassa on sosiaalisten minimitukien varassa eläviä kansa-
laisia noin 3 miljoonaa (Le rapport, 2006, 19). Ruokapankkien kes-
kusjärjestön arvio avuntarvitsijoiden määrästä on virallisen tie-
don kanssa samansuuntainen. Näillä luvuilla keskusjärjestö myös 
perustelee näkyviä, suureen yleisöön kohdistettuja kampanjoi-
taan. Esimerkiksi ennen joulua, marraskuun viimeisenä viikonlop-
puna, järjestetään koko maassa ruokakauppaketjujen jättimyymä-

2 UPPIA – Union interprofessionnelle pour la promotion des industries de la 
conserve appertisée.
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löissä keräys. Näin ostoksilla käyvillä kansalaisilla on mahdollisuus 
tehdä kätevästi omien ostoksien yhteydessä lahjoitus, esimerkik-
si säilykkeiden tai kuivien ruokatarvikkeiden muodossa. (FFBA 
24.4.2007.) Kotimaisten avunantajien lisäksi ruokapankit toimi-
vat EU:n myöntämän ruoka-avun jakelijoina. Yhteistyössä muiden 
eurooppalaisten ruokapankkijärjestöjen kanssa Ranskan ruoka-
pankkien liitto pyrkii vaikuttamaan Euroopan unionin vähävarai-
simmille suunnattuun elintarvikeapuohjelmaan (Communiqué 
7.2.2007; P6_TA(2006)0125). Ruokapankkien kattojärjestö toimii 
myös yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa, esimerkiksi 
eri ministeriöiden kanssa (FFBA 24.4.2007). 

Ruokapankit ovat vuosien varrella kehittäneet myös muita toi-
mintansa muotoja ruuanjakelun lisäksi. Asiakkaiden ohjaus virallis-
ten tukijärjestelmien piiriin on eräs niistä. Erityisen tiivistä yhteis-
työtä ruokapankit tekevät kunnallisten sosiaalikeskusten (CCAS)3 
kanssa. Lisäksi alueelliset sosiaali- ja terveydenhuollon viranomai-
set ja toimeentulo- ja perhetukia myöntävät vakuutuskassat (Ddaff 
ja Caf)4 ovat keskeisiä yhteistyötahoja. Jälkimmäinen myöntää 
muun muassa vähimmäistoimeentulotukea (RMI). Ruokapan-
kit myös ohjaavat ja kouluttavat sekä vapaaehtoistyöntekijöitä et-
tä asiakkaitaan. Ranskan kansanterveyden tutkimuslaitoksen (In-
serm)5 kanssa on toteutettu huono-osaisten ravitsemustilanteesta 
tutkimus. Kansallisten ravitsemussuositusten (PNNS) 6 pohjalta on 
luotu huono-osaisille suunnattu ravitsemusohjeistus.7 Lisäksi ruo-
ka-avun ravitsemuksellisesta kokoonpanosta ja hygieenisestä käsit-
telystä annetaan koulutusta avustustyöntekijöille. Ruokapankkien 
asiakkaille järjestetään myös ravitsemustiedon ja ruuanlaiton kurs-
seja sekä muuta, esimerkiksi parempaan elämän- ja oman talouden 
hallintaan tähtäävää opetusta. (FFBA 24.4.2007.) 

3 CCAS – Centre communal d’action social.
4 Ddaff – Directions Départementals des Affaires Sanitaires et Sociales; Caf – Cais-

se allocations familiales.
5 Inserm – Institut national de la santé et de la recherche médicale.
6 PNNS – Plan national nutrition santé.
7 Alimentation et Insertion, vapaasti käännettynä ravitsemus ja toimeentulo.
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Lahjananto vai velkaannuttaminen?

Ruokapankit määrittelevät toimintansa keskeiseksi perusteeksi lah-
jan ja sen antamisen. Lahjan antamisen mahdollisuudella myös ve-
dotaan suuren yleisön anteliaisuuteen (FFBA 24.4.2007). Mahdol-
lisuus lahjanantoon oli myös 1980-luvun kriisitilanteessa keskeinen 
suurelle yleisölle osoitettu vetoomus. Kampanjoiden kriittinen tar-
kastelu kuitenkin paljasti, että lahjoitushalun eräänä keskeisenä 
motiivina oli mahdollisuus verovähennyksiin. Lisäksi 1980-luvun 
hyväntekeväisyyskampanjat tarjosivat ainakin osalle julkisuuden 
henkilöistä oivan mahdollisuuden edistää joko omaa poliittis-
ta uraa tai hyödyntää kaupallisessa mielessä lahjoitusten tuoman 
maineen turvin myös omien taiteellisten tuotteiden myyntiä. (Mar-
quès 1987.)

Marcel Mauss tutki lahjan antamisen tapahtumaa sekä anta-
jan että saajan näkökulmasta. Hänen kuvaamissaan arkaaisissa tai 
esiteollisissa yhteiskunnissa lahjan antaminen perustuu aina vuo-
rovaikutukseen antajan ja vastaanottajan välillä. Anteliaisuuteen 
saattaa myös kätkeytyä pakko eli on annettava, koska antaminen 
on jotenkin yhteisestä sopimuksesta säädeltyä ja jokin yhteisössä 
edellyttää hyväntekeväisyyttä. Toisaalta lahjan vastaanottaja ei voi 
määritellä lahjanannon aikaa, paikkaa, muotoa tai suuruutta. Vas-
tavuoroisuus edellyttää kuitenkin, että jossain vaiheessa on myös 
annettava vastalahja. (Mauss 1923–24, passim.) Mihin perustuu 
vastavuoroisuus ja lahjan antamisen pakko tai miten lahjan anta-
misella tavoiteltu hyöty toteutuu ruokapankkitoiminnassa? Miten 
lahjanannon voi selittää ruokapankkitoiminnassa, jossa avunsaa-
jalla ei ole mahdollisuutta vastalahjan antoon? Maussin kuvaus lah-
janannosta perustuu arkaaisen etiikan sääntöihin. 

Ruokapankkien toiminnan tarkastelu kristillisen moraalikäsi-
tyksen pohjalta saattaa selkeyttää lahjanannon ja antamisen pakon 
logiikkaa. Jakke Holvas on lukenut Nietzscheä talousmetafysiikan 
kriitikkona ja pohtinut velkaannuttamista ja maksamista kristil-
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lisen moraalin näkökulmasta. Velkaannuttaminen, jota Nietzsche 
kutsuu myös ”vaaralliseksi avuliaisuudeksi” on edellytys sille, että 
kristillinen vaihtosuhde voi käynnistyä. Yksilö täytyy syyllistää tai 
taloudellisin termein velkaannuttaa. ”Velkaantunut on tämän jäl-
keen velvollinen vastaanottamaan antavan osapuolen ohjeistusta 
siitä, miten tulisi elää ja käyttäytyä.” (Holvas 2007, 20.) Ruokapank-
ki on pankki, jonne asiakkaat eivät tee talletuksia, vaan he velkaan-
tuvat antaville tahoille käynti käynnin jälkeen. Edellä esitetystä ruo-
kapankkien toiminnan kuvauksesta käy ilmi useita eri tapoja, joilla 
asiakkaiden – velkaantuneiden – elämää, syömistä ja käyttäytymis-
tä pyritään ohjaamaan. Tätä ei tapahdu ainoastaan varsinaisen ruo-
kapankin toimesta, vaan asialla ovat useat eri tahot, muun muassa 
ruuanjakeluporrasta edustavat yhtiöt.

Lahjanannossa voi olla kyse myös selkeästä hyödystä, kuten 
Mauss antropologisten tutkimustensa avulla osoitti. Hyödyn näkö-
kulma voi olla relevantti myös oman aikamme käytäntöjen tarkas-
telussa. Ruokapankeille lahjoittavien hyötynä ja tavoitteena saat-
taa olla esimerkiksi verotuksellinen etu. Tässä edussa piilee myös 
politiikan toimintaedellytyksiä heikentävä suuntaus, nimittäin 
lahjoituksien, ei verotuksen, avulla toteutettava demokratia, jos-
sa jokainen voi valita avustuskohteensa omien henkilökohtaisten 
päätöstensä perusteella välttyen siten verotukselta. Ranskassa to-
teutettiinkin vuonna 1987 lahjoitusten perusteella myönnettäviä 
verohelpotuksia koskeva lakimuutos. Lakimuutos suosi kuitenkin 
suhteellisen pienten lahjoituksien antajia, mutta julkisuudessa käy-
tiin pitkällinen keskustelu verotuksen ja lahjoitusten välisestä ra-
janvedosta. (Marquès 1987, 20.)

Lahjanantoon ruuantuottaja ja -jakeluporrasta sekä kuljetus-
palveluita tuottavia yrityksiä velvoittaa oman hyödyn tavoittelun 
ohella jossain määrin myös yritysten keskinäinen kilpailu. Hyöty ei 
ole vain erilaisilta kuluilta välttymistä myytäväksi kelpaamattoman 
ruuan käsittelyssä, vaan se saattaa syntyä myös tietynlaisen yritys-
kuvan luomisesta. Avun vastaanottajalla ei sen sijaan ole minkään-
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laisia mahdollisuuksia vaikuttaa lahjanannon aikaan, paikkaan tai 
lahjan sisältöön tai koostumukseen. Useat muut tahot sen sijaan 
osallistuvat annetun ruokakassin tai aterian sisällön ohjaukseen. 
Annettu ruoka-apu koostuu siitä, mitä yritykset tai ruuantuottajat 
ovat sattuneet antamaan, mutta sisältöön vaikuttavat myös erilai-
set edellä kuvatut ravintosisällölliset ohjeistukset. Avun vastaanot-
tavalla kansalaisella ei ole samaa vapautta syödä mitä haluaa, kuten 
sellaisella, joka itse valitsee kaupan hyllyiltä ostoskoriinsa halua-
mansa tuotteet. Kuten edellä on kuvattu, ruokapankkitoiminnas-
sa pyritään myös ohjaamaan avunsaajan käyttäytymistä oman elä-
mänhallinnan suhteen, joskin periaatteessa ruokapankkitoiminta 
ei edellytä asiakkaalta vastikkeellisuutta. Vastavuoroisuus ei ruoka-
pankkitoiminnan lahjanannossa toteudu, sen sijaan kylläkin apua 
vastaanottavan kansalaisen eräänlainen velkaantuminen apua tar-
joavalle yhteisölle tai laajemmin yhteiskunnalle.

Kumppanuutta, yhteistyötä vai politiikkaa?

Ruokapankkien keskusliitto FFBA kuvaa omia työmenetelmiään 
eri tahojen kanssa toteutettavana ”kumppanuutena”. Kumppanuus 
kuvataan vastavuoroiseksi toiminnaksi, jossa ruokapankit toimivat 
paikallisesti muiden yhdistysten ja myös virallisten tahojen, kuten 
esimerkiksi kunnallisten sosiaalikeskusten (CCAS) kanssa. Eri ta-
hojen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on ”uusi sopimuksel-
linen kumppanuus” (FFBA 24.4.2007). Kumppanuus määritellään 
toiminnaksi, jossa sekä paikalliset, alueelliset ja kansallisen tason 
toimijat tai tahot tekevät yhteistyötä kohteenaan avun tarvitsijat. 

Hyväntekeväisyyden lisääntymistä ja vapaaehtoistyöhön pe-
rustuvan järjestötoiminnan kasvua ja aktivoitumista tulkittiin 90-
luvulla nimenomaan uudenlaisena kumppanuutena. Serge Paugam 
näki ja tulkitsi nimenomaan valtion roolin Ranskassa toisenlaisena 
kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Hän kutsuu 90-luvun puolivälissä 
tekemässään analyysissä Ranskan, ja myös muiden Euroopan mai-
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den, tilannetta hyvinvointivaltion toimintahäiriöksi. Hänen mu-
kaansa hyväntekeväisyyden ja vapaaehtoisen auttamisen rooli kas-
voi, koska kansalaisten luottamus julkiseen toimintaan oli heikkoa. 
Ranskassa kuitenkin, toisin kuin Yhdysvalloissa, valtio kantoi hä-
nen mukaansa yhteisvastuun hyvinvoinnista eikä suinkaan irtisa-
noutunut roolistaan. Vastuunkanto ilmeni tilanteessa syntynees-
sä kumppanuudessa, jossa eri osapuolet, kuten järjestöt ja julkisen 
vallan toimijat, ryhtyvät yhdessä toimintaan kentällä. Valtio ei tä-
män tulkinnan mukaan irtisanoutunut tehtävästään, vaan kysees-
sä oli yhteisvastuun toisenlainen sääntely. Tähän tulokseen Paugam 
päätyi tutkiessaan erilaisten vapaaehtoisjärjestöjen toiminnan kas-
vua ja niiden toiminnan kukoistusta 80-luvun lamavuosina. (Pau-
gam 1995, 905–912.)

Paugam ei pidä yhteiskunnallisena ongelmana sitä, että vapaa-
ehtoisjärjestöjen hyväntekeväisyyteen pohjautuvan toiminnan laa-
juus kertoo, että institutionaalinen valtion vastuuseen perustuva 
sosiaaliturvajärjestelmä instituutioineen ei tavoita tai turvaa kaik-
kien kansalaisten elämää, vaan jättää suuren joukon ulkopuolelle. 
Yhtenä ilmiötä selittävänä tekijänä hän pitää kansalaisten epäluot-
tamusta julkisia toimijoita kohtaan ja kansalaisten tästä syystä kas-
vanutta halua kanavoida auttamishalunsa vapaaehtoiseen järjestö-
toimintaan. Toinen ilmiötä selittävä tekijä piilee vapaaehtoistyön 
luonteessa, jossa hänen mukaansa toteutuu humaanisuus ja toisen 
kuuntelu tavalla, joka ei ammatillisessa sosiaalityössä toteudu. (Pau-
gam 1995, 909.) Selitys siis piilee yhtäällä politiikan legitimiteetti-
kriisissä ja toisaalla sosiaalityön epäonnistumisessa. Onnistunee-
na tienä kriisistä hän näkee nimenomaan järjestöjen uudenlaisessa 
kumppanuudessa, jossa uuden tyyppiset järjestöt toimivat yhteis-
työssä julkisen vallan toimijoiden kanssa. Uudenlainen kumppa-
nuus ilmenee ja saa muotonsa käytännön työssä sosiaalisen ken-
tällä. 

Osa järjestöistä alkoi kehittyä siten, että toiminta valtion kans-
sa mahdollistui. Eräs tärkeimpiä tekijöitä, joka mahdollisti yhteis-
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työn valtion kanssa, oli järjestöjen harjoittaman vapaaehtoistyön 
ammattilaistuminen. Valtio ei tämän tulkinnan mukaan luopunut 
vastuustaan ja solidaarisuudestaan kansalaisiaan kohtaan, vaan ky-
se oli julkisen vallan ja kolmannen sektorin välisestä kumppanuu-
desta. Kumppanuus määrittyi myös uutena ratkaisuna, jonka avulla 
oli ennen kaikkea mahdollista tehostaa julkisen (keskus)hallinnon 
toimintaa siten, että vaikutukset yltävät myös paikalliselle tasolle. 
Kumppanuudella siis tarkoitettiin myös keskushallinnon ja paikal-
listen toimijoiden yhteistyötä. (Paugam 1995, 912; Schweyer 1996.) 
Kumppanuus meni jopa niin pitkälle, että politiikassa ei voitu 
enää kuvitellakaan tehtävän uusia päätöksiä esimerkiksi ohjelmien 
käynnistämisestä ilman näiden järjestöjen kuulemista (Paugam 
1995, 912). Paugamin tulkinta järjestöjen roolista päätöksenteossa 
ja neuvottelijoina julkisen vallan edustajien kanssa tukee Graham 
Richesin huomiota ruokapankkien roolista. Hänen mukaansa niis-
tä on vähitellen kaikkialla muodostunut eräänlaisia huono-osaisten 
puolestapuhujia. (Riches 1997, 1–14.)  

Kumppanuus ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteinen käsite tai 
pelkästään uusi myönteinen kehitys. Kriittisesti käsitettä tarkastel-
leen Fabrice Dhumen mukaan kumppanuus määritellään tilantee-
na tai toimintana, jossa eri osapuolet ovat keskenään tasavertaisia 
toimijoita. Jotta kumppanuuden logiikka toimisi, osapuolilla on ol-
tava jotain sellaista yhteistä, jossa valta ja vastuut jaetaan osapuol-
ten, siis kumppaneiden, kesken. Hänen mukaansa 1980-luvulla 
yleistynyt uudissana ”kumppanuus”8 on yllättävällä tavalla siirty-
nyt liikemaailman kielestä sosiaalisia ilmiöitä kuvaavaan kieleen ja 
on esimerkki uusliberalistisen ajattelun rantautumisesta myös so-

8 Kumppani-sanoja on ranskan kielessä kaksi: ”compagnon” tarkoittaa kumppa-
nia merkityksessä ystävä, elämäntoveri, tasavertainen toinen, ja siitä juontuu myös kumppa-
nuus-sana suomen kieleen. Tämän tyyppistä kumppanuutta kuvaa sana ”camaraderie”, jo-
hon sisältyy ajatus kumppaneiden tai toverien yhteisöllisyydestä, on kielenkäytöstä melkein 
häviämässä. Toinen kumppania tarkoittavan sana ”partenaire” kuvaa intiimin elämänalueen 
kumppania, esim. tanssi-, peli- tai seksiparia. Tästä sanasta johdettu kumppanuuden käsite 
”partenariat” on uudissana, joka on yleistynyt. Tämä uudissana ei esiintynyt ranskan kielen 
sanakirjassa ennen vuotta 1984 (Dhume 2002). Se yleistyi samaan aikaan kuin talouskriisi la-
maannutti maan ja mm. ruokapankkitoiminta syntyi. 
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siaalisen tilaan ja sosiaalisiin suhteisiin. Kielellinen käänne kertoo 
siitä, että julkinen muuttuu yksityiseksi ja päinvastoin. Yksilön yk-
sityisyyteen kuuluva on julkista ja toisaalta sosiaalinen järjestäytyy 
uudelleen ja ongelmat yksilöllistyvät. Myös kuva toisesta ihmisenä 
välineellistyy ja sosiaalisten suhteiden tila markkinallistuu. (Dhu-
me 2003.) 

Havainto kumppanuus-käsitteen sisällöllisen muutoksen sa-
manaikaisuudesta yhteiskunnallisen kriisin kanssa on tärkeä. Ky-
se ei ole vain yksittäisten sanojen viestinnällisestä analyysistä, vaan 
siitä mitä käsitteet mahdollistavat. (Rose 2000, 144–146.) Kyseessä 
on käsite, jonka voima perustuu sen viittaaman tilan epäselvyyteen: 
kumppanuuden ajatus viittaa melkeinpä myyttiseen suhteeseen, 
koska kielellisesti taustalla on ajatus läheisestä, intiimistä sosiaali-
sesta sidoksesta, vaikka kyseessä voi olla tuotannollinen suhde tai 
vallan käyttö. Käsite on myös sikäli verraton, että sitä voidaan käyt-
tää kuvaamaan niin kahden instituution, kuten valtion ja järjestön, 
kuin instituution ja yksilön välistä suhdetta. Kuka tahansa voi tällai-
sen kumppanuuden käsitteen nimissä olla kenen tahansa kumppa-
ni tilanteista ja valtasuhteista riippumatta. Tällainen kumppanuus 
on tila, jota voidaan kutsua virtuaalisen konsensuksen yhteiskun-
naksi ja jossa ristiriidat ja vallan käyttö kätketään mainoslauseen 
tapaan toimivaan kumppanuuden käsitteeseen. Kumppanuuden 
sijaan ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan sellaista yhteistyötä niin 
instituutioiden välillä kuin instituutioiden ja kansalaisten välil-
lä, jossa tunnustetaan ristiriidat ja pyritään yhteistuumin ja -toi-
min ratkaisemaan erimielisyydet, mikäli halutaan oikeita sosiaalisia 
muutoksia (Dhume 2003, 22). Itse asiassa hän siis ehdottaa uuden-
laista politiikkaa, jossa kansalaisten rooli on olla osallisena poliitti-
sessa prosessissa eikä vain olla kumppani-yrittäjä-kuluttaja.

”Uutta politiikkaa” sosiaalisten ongelmien ja kriisien ratkai-
suun on peräänkuulutettu myös monien muidenkin taholta. Eräs 
uuden politiikan keskeisistä tavoitteista pitäisi olla kansalaisten hy-
vinvoinnin takaavat muutokset yhteiskunnassa. Robert Castel on 
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pohtinut valtion muuttuvaa roolia jo 70-luvulla alkaneen talousjär-
jestelmän muutoksen kontekstissa, jossa työsuhteet, ammatilliset 
urat ja työntekoon ja työsuhteeseen sidottu sosiaalivakuutus ovat 
nekin talouden muutosten ja kriisien myötä joutuneet muuttu-
maan. Hän on määritellyt sosiaalisen kysymyksen uudestaan palk-
katyön luonteen ja merkityksen muutoksen kautta. (Castel 1996, 
40.) Castelin mukaan modernin valtion roolin rakentuminen on 
ollut läheisesti sidoksissa sosiaalisten riskien hallintaan ja vähentä-
miseen 1800-luvulta alkaen. Valtion nimissä on luotu sosiaalitur-
vaa ja -oikeutta. Nykyisessä kehityksessä Castel näkee sosiaalisen 
turvattomuuden kasvun uhkana myös demokratialle. Palkkatyön 
yhteiskunnallisen merkityksen muutoksen ja markkinoiden vallan 
ohella keskeisessä roolissa on hänen mukaansa valtio. (Castel 2003, 
passim.) Valtio on nimenomaan se taho, jonka tulisi toimia, eikä 
hänen mukaansa voi olla kyse tilapäisestä häiriöstä, silloin kun osa 
kansalaisista joutuu pysyvästi huono-osaisten asemaan. ”Uusien 
köyhien sääty” on seurausta nimenomaan nykyaikaisesta joukko-
työttömyydestä, johon Ranskan vakuutuspohjainen sosiaaliturva-
järjestelmä ei aikanaan pystynyt vastaamaan. (Castel 1995, 695.) 

Valtio toki pyrki 1980-luvulla vastaamaan ongelmiin ja vä-
himmäisperustoimeentuloon (RMI) oikeuttava laki tuli voimaan 
1988. Lakia ja sen määrittelemää perustoimeentulon vähimmäis-
tasoa pidettiin innovatiivisena uudistuksena, koska se oikeutti pe-
rusturvaan eikä ainoastaan sosiaaliapuun, riippumatta heikkoon 
toimeentuloon johtaneista syistä. Lakia säädettäessä ajatuksena oli, 
että RMI:n avulla kansalaiset voivat saada nopeasti tukea ja ohjaus-
ta vaikeuksiinsa ja siten he voisivat parantuneen toimeentulotur-
van ansioista nopeasti hakeutua takaisin työmarkkinoille. (Castel 
1995, 695.) 90-luvun puolessavälissä alkoi kuitenkin näyttää sil-
tä, että RMI ei toiminut suunnitellun mukaisesti, vaan köyhyydes-
tä oli muodostunut pysyvä tila. Yhä useampi RMI:n varassa elä-
vä pysyi tuen piirissä yhä pidempään ja uudelleen työllistyminen 
oli heikkoa. (Castel 1995, 697–699.) RMI-riippuvuutta on selitet-
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ty muun muassa työmarkkinoiden rakenteellisella muutoksella ja 
muutoksen seurauksena syntyneillä sosiaalisilla vaikutuksilla (Pau-
gam 1997, 136–137). 

Castel arvosteleekin sitä, että vähimmäistoimeentulotuen 
(RMI) varassa elävistä, työharjoittelusta toiseen siirtyvistä nuorista 
tai tilapäisissä ja osa-aikaisissa työsuhteissa sinnittelevistä eri-ikäi-
sistä kansalaisista on ajan myötä muodostunut uuden köyhien sää-
dyn ydinjoukko. Nämä kansalaiset eivät elä omassa elämässään ti-
lapäistä vaihetta vaan ovat pysyvästi huono-osaisia. Tukitoimien 
päämääränä ei ole ollut muuttaa tähän säätyyn päätyneiden kansa-
laisten olotilaa, vaan se on pysähdyttänyt heidät lopullisesti elämään 
tilapäisyyden tilassa ja myös sosiaalistanut heidät ulkopuolisiksi. 
Castel viittaa kansallisen arviointikomission vähimmäistoimeen-
tulotuesta (RMI) tekemään arviointiin, joka kuvaa kyseisen tuki-
muodon varassa elävien tilanteen pysyvästi tilapäisenä tilana. (Cas-
tel 1995, 699.)

Kansalaisten perustoimeentulon taannutta RMI-uudistusta 
80-luvulla pidettiin monella tapaa käänteen tekevänä tukimuoto-
na. Pierre Rosanvallon on määritellyt RMI:n sekä kansalaisen oi-
keudeksi että sopimukseksi. Oikeus se on sikäli, että jokaisella on 
pääsy tuen piiriin ja samalla se pitää sisällään tunnustuksen siitä, et-
tä syrjäytetyillä on oikeus resursseihin, jotka mahdollistavat sosiaa-
lisen paikan ja olemassaolon yhteiskunnassa. Samalla se on myös 
instituutio, joka määrittelee kansalaisen sosiaalisen velan, koska se 
on luonteeltaan myös sopimus sikäli, että se pitää sisällään tuen-
saajan sitoutumisen toimeentulon hankkimisen käynnistämiseen, 
esimerkiksi työnhakuun. Laki kuitenkin määrittelee toimeentu-
lon hankkimisen käynnistyksen hyvin epätarkasti. Käytännössä se 
voi tarkoittaa opintojen aloittamista tai oppisopimuksen tekemis-
tä, harjoittelua, hoidon aloittamista tai muuta vastaavaa. RMI on-
kin kriittisesti tarkasteltuna jonkinlainen juridinen paradoksi, kos-
ka se on eräänlainen yksilöllistetty oikeus. Toimeentuloon johtava 
tie määräytyy yksilöllisesti yksittäisen henkilön tarpeiden mukaan. 
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Samaan aikaan se on vastikkeellinen eli edellyttää vastaanottajalta 
toimia. Tuen myöntäminen on sidoksissa yksilöllisen käyttäytymi-
sen kontrollointiin ja valvontaan. Juuri tästä syystä Rosanvallonin 
mukaan ei voida oikeudellisessa mielessä puhua oikeudesta. Oikeus 
on aina universaali ja ehdoton. Rosanvallon ei liioin palauta mää-
rittelyssään tukimuotoa arkaaiseen käytäntöön ”oikeutetusta hy-
väntekeväisyydestä”. (Rosanvallon 1995, 165–169.) Hän tyytyykin 
toteamaan, että käytännössä ranskalaisen hyvinvointivaltion olisi 
löydettävä uusi tapa tehdä politiikkaa (mt. 221–223).

Mikä on sitten tämä tila, jossa politiikalla ja lainsäädännöllä ei 
saada aikaan sosiaalisia muutoksia ja jossa lääkkeeksi ehdotetaan 
– ainakin joidenkin toimijoiden taholta – kumppanuutta? Edus-
tuksellisessa demokratiassa valtion rooliin kuuluu toteuttaa vaa-
leissa ”testattua” politiikkaa. Se saa mandaattinsa ja legitimiteettin-
sä kansalaisilta vaaleissa äänestyksen kautta. Politiikassa toimijoina 
valtion ja sen instituutioiden ohella ovat kansalaiset. – Kuten edel-
lä on kuvattu, sosiaalipolitiikan toimimattomuus on askarruttanut 
useita ajattelijoita. Kumppanuus edellyttää tasa-arvoista tilannetta 
kaikkien osapuolten kanssa. Edellä kuvatun kaltaisessa toiminnassa 
valtio kuitenkin osittain vetäytyy ulkopuoliseksi eli ei toteuta poli-
tiikkaa ollenkaan tai vallitsee toimintahäiriö. Samanaikaisesti poli-
tiikan kentälle tulee ulkopuolinen taho eli ruokapankki, joka ottaa 
itselleen puolestapuhujan tai jonkinlaisen edusmiehen roolin ja al-
kaa toimia välittäjänä erilaisissa tilanteissa. Kuten tässä teoksessa 
Graham Richesin artikkelissa esitetään tai kuten ranskalaisten ruo-
kapankkien omista toiminnan kuvauksista käy ilmi, ruokapankit 
ryhtyvät jossain vaiheessa edustamaan avuntarvitsijoita mitä mo-
ninaisimmissa tilanteissa. Tästä syystä ruokapankkeja voikin kut-
sua välittäjäorganisaatioiksi, joissa kuka tahansa tai ketkä tahan-
sa voivat harjoittaa ”edustuksellisuutta” hädänalaisten kansalaisten 
nimissä. Edellä kuvatun kaltaisissa tilanteissa valtio kumppanina 
toimii kuin markkinaosapuoli, ei kuten politiikan toteuttaja. Sitä 
organisaatiota kuunnellaan, joka onnistuu vakuuttamaan toimin-
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tansa näkyvyydellä, laajuudella tai kumppaniensa lukumäärällä 
päättäjätahot eli ikään kuin myymään toimintansa tuotteena po-
liittisille päättäjille. Toimintana se muistuttaa ennemminkin mark-
kinoiden kuin politiikan tapaa toimia. 

Ruokapankkitoiminnassa inhimillinen hätä ja avuntarve yh-
distyvät kansallisen ja eurooppalaisen maatalouspolitiikan ja ruu-
antuotantojärjestelmän sekä ruokamarkkinoiden tarpeisiin. Ruo-
ka-avustusohjelmat ovat eräs tapa päästä eroon maataloudessa 
tuotetuista ylijäämistä. Ruokapankkien olemassaolo ja toimin-
ta ovat ruuan jakeluportaan ja suurten kauppaketjujen toiminnan 
näkökulmasta hyödyllistä toiminta on myös funktionaalista jake-
luportaan ja suurten kauppaketjujen näkökulmasta, sillä ne saa-
vat lahjoituksiensa ansiosta liiketoiminnalleen hyvää mainetta ja 
välttyvät samalla myytäväksi kelpaamattoman ruuan aiheuttamil-
ta jäte- ja kuljetusmaksuilta. Joissain tapauksissa voi välttyä myös 
veroilta. Ruokapankkien avulla ohjataan ruokamarkkinoiden tuo-
tannollista ylijäämää kustannustehokkaasti nk. hyvään tarkoituk-
seen. Apua tarvitsevien kansalaisten joukko ei suinkaan ole ruo-
kamarkkinoiden ulkopuolella, vaan sillä on roolinsa nimenomaan 
osana markkinoiden mahdollisimman tehokasta toimintaa. Järjes-
tö, joka pystyy vakuuttamaan mahdollisimman usean markkina-
osapuolen toimintansa hyödyllisyydestä ja tehokkuudesta, on var-
teenotettava neuvottelukumppani, myös valtion näkökulmasta, ja 
pääsee edustamaan avuntarvitsijoita. Syntyy siis kumppanuutta 
markkinoiden ehdoilla. Ruokapankki-nimitys viittaakin osuvasti 
markkinoiden eikä politiikan toimintaan ja instituutioihin.

Kansalaisuus
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Graham Richesin mukaan ruokapankkien rooli saattaa toiminnan 
jatkuessa muuttua epäselväksi ja niiden toimintaa voidaan pitää 
myös osana sitä ongelmaa, jota mahdollisesti niiden avulla pyritään 
ratkaisemaan. Hyväntekeväisyystoiminta laajassa mitassa kovertaa 
kansalaisten oikeutta ravintoon ja hämärtää valtion vastuuta taata 
kansalaisilleen ”riittävä elintaso” (vrt. YK:n ihmisoikeudet). Vaikka 
ruokapankkien toiminta on perusteiltaan humanitääristä avunan-
toa, se saattaa pysyväksi tilaksi muodostuessaan kätkeä varsinaisen 
ongelman eli valtion haluttomuuden tai kykenemättömyyden to-
teuttaa sellaista (tulonjako-, työvoima- ja sosiaali-) politiikkaa, jo-
ka takaisi kansalaisille julistuksen 25. artiklan alkuosassa määritel-
lyn oikeuden elintasoon ja hyvinvointiin. (Riches 1997, 1–14.)  

Ruokapankkitoimintaa on Ranskan lisäksi ollut joissakin mais-
sa jo usean vuosikymmen ajan. Niiden toiminta on vakiintunut-
ta ja laajaa. Laajentuminen on myös tarkoittanut muuta toimintaa 
kuin ruuanjakelua. Aivan kuten Ranskassakin, myös angloamerik-
kalaisina muunnelmina ne sekä tuottavat palveluita että koulutus-
ta toimien siten sektorilla, joka on periaatteessa valtion tai muun 
julkishallinnon tason vastuualuetta. (Riches 1997, 1–14.) Edellä ku-
vatussa ranskalaisten ruokapankkien toiminnassa on useita sellaisia 
toimintoja, jotka voisivat toteutua myös koululaitoksen, aikuiskou-
lutuksen tai sosiaalipalveluiden piirissä. Ruokapankkien asiakkaat 
ovat siis monenlaisen ohjailun kohteena pystymättä itse vaikutta-
maan siihen, mistä oma ruoka ja ravitsemus koostuvat tai mitä oh-
jausta tai koulutusta itse kaipaisi.

Aivan kuten Ranskassakin Richesin käyttämien esimerkkimai-
den (Yhdysvallat, Iso-Britannia, Uusi-Seelanti) ruokapankeista on 
muodostunut huono-osaisten ja välitöntä apua tarvitsevien kan-
salaisten puolestapuhujia ja edustajia. Ruokapankit ovat alkaneet 
käyttää sitä ääntä, joka kuuluisi kansalaiselle. Kuten edellä tässä ar-
tikkelissa on kuvattu, myös ranskalaisen ruokapankkien keskus-
järjestö pyrkii muun muassa vaikuttamaan eurooppalaisen maa-
talouspolitiikan agendaan ja päätöksiin esittäen vetoomuksia sekä 
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ranskalaisille että eurooppalaisille parlamentaarikoille ruoka-avus-
tusohjelmien puolesta. Maatalouspolitiikkaan vaikuttaminen on 
ruokapankkitoiminnalle keskeistä siksi, että Euroopan eri maiden 
vähävaraisille kansalaisille suuntautuva ruoka-apuohjelma on eu-
rooppalaisessa kontekstissa ennen kaikkea maatalouspoliittinen – 
ei siis sosiaalipoliittinen – kysymys.

Kansalaisuuden näkökulmasta ruokapankin asiakkaan ase-
massa eivät toteudu täysmääräisesti kansalaisuuden sosiaaliset tai 
poliittiset ulottuvuudet. Asiakkaat eivät liioin ole kuluttajina sa-
massa asemassa muiden kansalaisten kanssa.

Yhteenvetoa

Mikä on se tila, jossa ruokapankit toimivat ja jossa sosiaalinen ja 
poliittinen kansalaisuus ei toimi? Ruokapankin asiakkaalla ei ole sa-
maa mahdollisuutta kuin muilla kansalaisille toteuttaa oikeuksiaan. 
Ruokapankki myös käyttää asiakkaidensa nimissä näille kuulu-
vaa ääntä pyrkiessään vaikuttamaan politiikkaan. Eri tahoilla on 
myös oikeus tai peräti velvollisuus ohjata ruokapankkien asiakkaita 
muun muassa ravitsemuksen tai toimeentulon suhteen. Edes vasta-
vuoroisuus lahjanannossa ei toteudu.

Ruokapankit ovat niin Ranskassa kuin muuallakin, muun 
muassa Suomessa, syntyneet nk. hätätilassa. Kansalaisia kosketta-
va köyhyys siinä mitassa, että tilannetta voidaan kutsua hätätilak-
si, on syntynyt maata kohdanneen talouskriisin seurauksena. Ku-
ka on julistanut hätätilanteen? Valtio, järjestöt, kansalaiset vai jokin 
muu taho? Miten hätätilanteeseen on vastattu? Ranskassa kansa-
laiset järjestäytyivät ennen näkemättömässä laajuudessa vapaaeh-
toiseen toimintaan 80-luvulla. Suomessakin tilapäiseksi ilmiök-
si kutsuttuun kansalaisten hätään 90-luvun puolivälissä vastasivat 
järjestöt ja vapaaehtoiset työntekijät. Yhdistysten ja järjestöjen toi-
minnan ohella nimenomaan seurakunnat, aloittivat järjestelmälli-
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seen ruokapankkitoiminnan ja avustusten jakelun oman diakonia-
työnsä puitteissa (Malkavaara 2000, 11). 

Yhteistä eri maiden tilanteille on, että ruokapankit ovat va-
kiintuneet vaikka talouskriisit on ohitettu. Ruokapankkitoimin-
taa tulisikin tutkia myös poliittisena eikä ainoastaan sosiaalisena 
ilmiönä. Ranskassa 80-luvun puolivälistä alkanutta kehitystä voi-
si kutsua kansallisvaltion suvereniteetin rappeutumiseksi: tila, jos-
sa ruokapankit edelleen jatkavat toimintaansa, on samankaltainen 
kuin Giorgio Agambenin kuvaama poikkeustila (Agamben 2001, 
40). Hätä- tai poikkeustilanteen määrittää maailmanlaajuinen ta-
loudellinen kehityskulku. Kun suvereniteetti on siirtynyt kan-
sallisvaltion tasolta maailmanlaajuiselle tasolle – kuten Ranskaa 
kohdanneessa talouskriisissä tapahtui – ovat valtion ja sen insti-
tuutioiden mahdollisuudet ja keinot toimia koetuksella. Ranskassa 
monet tahot ovat peräänkuuluttaneet jo pitkään uudenlaista poli-
tiikkaa tilanteessa, jossa hyvinvointivaltion rakenteet ja entiseen ta-
paan toteutettu politiikka eivät enää toimi siten, että sosiaaliturva 
ja hyvinvointi taattaisiin kaikille kansalaisille.

Olisiko mahdollista ajatella, että hyvinvointivaltion uudelleen 
rakentumisen ytimessä olisi samantyyppisiä yhteisesti sovittuja me-
kanismeja, jotka säätelivät vastavuoroisuutta arkaaisten yhteisöjen 
lahjanannossa? Arkaaisissa yhteiskunnissa lahjananto ja sitä sääte-
levät rituaalit estivät vaurauden kasaantumisen, ja sitä kautta yhtei-
söjen hajoamisen. Kun vauras oli velvoitettu säädellysti luopumaan 
osasta omaisuuttaan ja vastaanottaja omalta osaltaan velvoitettu se-
kä vastaanottamaan että antamaan vastalahjan, yhteisöä sisältäpäin 
uhkaava hajoaminen ei toteutunut. Vertaillessaan havaintojaan ar-
kaaisten yhteisöjen lahjanannosta oman aikansa eli teollistuvan yh-
teiskunnan hyväntekeväisyyteen, Mauss totesi vastanottamisen il-
man vastavuoroisuutta tarkoittavan alistumista riippuvaisuuteen 
ja tottelevaisuuteen. (Mauss 1923–24, 97–98.) Nykyaikaisessa yh-
teiskunnassa harjoitetun hyväntekeväisyyden puitteissa ei lahjan 
vastaanottajalla ole mahdollisuutta vastalahjaan, mikäli ei tietyn 
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tyyppistä käyttäytymistä ajatella vastalahjana. Nykyaikainen yh-
teiskunta kuitenkin mahdollistaa huomattavasti tarkemman jä-
sentensä ohjauksen, säätelyn ja kontrollin kuin arkaaiset yhteisöt. 
Perinteiset hyvinvointivaltion keinot, verotus ja sosiaaliturvan eri-
laiset järjestelmät, ovat sitä säätelyä, jolla toiset ovat luopuneet ja 
toiset vastaanottaneet. Onko todella niin, että eurooppalaisissa hy-
vinvointivaltioissa ei enää ole mahdollista toteuttaa sellaista poli-
tiikkaa, joka antaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden osallistu-
miseen ja vastavuoroisuuteen?
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Nälkä-äläkästä Nälkäryhmään 
– tutkimus, ruokapankit ja 
politiikka lehdistössä 
Jouko Karjalainen

Entinen sosiaali- ja terveysministeri, sittemmin Kelan pääjohtaja 
Jorma Huuhtanen muisteli syntymäpäivähaastattelussaan syksyllä 
2007 poliittisen uransa hankalimpia vaiheita, jotka ajoittuivat jou-
lukuuhun 1993 (Helsingin Sanomat 12.2007). Tuolloin hän joutui 
ulkomaisten toimittajien ristituleen leipäjonojen ja nälkää kokevien 
suomalaisten vuoksi. Aiheen ulkomaisen median kiinnostukseen 
antoi leipäjonojen ulottuminen päivästä toiseen pitkälle Pelastus-
armeijan Helsingin sosiaaliaseman seinien ulkopuolelle ja marras-
kuussa julkaistu tutkimus Taloudellisen laman terveysvaikutuksia 
1992–1993 (Kontula & Koskela 1993). Huuhtanen piti tutkimuk-
sen tulosten perusteella tehtyjä tulkintoja liioittelevina ja leipäjo-
noja vain osoituksena siitä, että ilmaisruualle riittää aina hakijoi-
ta, jos sellaista on tarjolla. Oman panoksensa keskusteluun antoi 
myös silloinen valtiovarainministeri Iiro Viinanen, joka tokaisi ko-
keneensa usein itsekin ”hiukomista, jopa nälkää”. Tätä komment-
tia arvioitiinkin melko terävin sanakääntein muutamassa pääkir-
joituksessa vielä kesäkuussa 1994.1

Ulkomaisten tiedotusvälineiden kiinnostus tuotti muutamassa 
kuukaudessa kotimaisiin lehtiin satoja uutisartikkeleita, pääkirjoi-
tuksia, kolumneja, pilapiirroksia ja yleisönosastokirjoituksia. Aihe 
oli useasti pääjuttuna myös sähköisessä mediassa. Pelkkä tutkimuk-
sen raportointi joulukuun alussa 1993, saati vuotta aikaisemmin 
julkistettu edellinen raportti (Kontula & Koskela 1993; 1992), eivät 
tätä kiinnostusta herättäneet. Pelastusarmeijan leipäjonotkin olivat 

1 Kaleva 28.6.1994, Demari 29.6.1994.
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pidentyneet ilman sen suurempaa huomiota. Vasta kuvien ja tutki-
mustulosten julkaiseminen ulkomailla herätti kotimaisen median. 
Miltei poikkeuksetta tutkimuksen tulokset kiistettiin joulukuus-
sa 1993 ja vuoden 1994 alkupuoliskolla, tai ne suhteellistettiin ole-
mattomiksi kolmannen maailman nälän edessä. Erityisenä huolena 
oli Suomen menetetty maine maailmalla.

Ensimmäinen suomalainen ”ruokapankki” perustettiin mar-
raskuussa 1995 ”sosiaalipoliittiseksi avohaavaksi”, kuten Tampe-
reen silloinen diakoniajohtaja Antti Lemmetyinen tapahtunut-
ta viisi vuotta myöhemmin luonnehti (Lemmetyinen elokuussa 
2000). Joulukuun alussa 1998 yhteiskunnallisesti laajapohjainen 
Kirkon Nälkäryhmä julkaisi vetoomuksensa köyhyyden vähentä-
miseksi. Joulukuun puolivälissä sen edustajat toimittivat vetoo-
muksensa kaikille eduskuntaryhmille ja maan hallitukselle, jonka 
puolesta vastaanottajana oli pääministeri Paavo Lipponen. Pääosa 
sanomalehdistä piti vetoomusta aiheellisena ja edellytti poliittisilta 
päättäjiltä asiassa määrätietoisia toimenpiteitä. Muutamassa vuo-
dessa tapahtunut muutos oli siten merkittävä. 

”Nälkäkeskustelu” käynnistyi aikalaisten näkökulmasta kes-
kellä lamaa, joka ”oli vaikeampi kuin 1930-luvun pula” (Heikkilä 
& Uusitalo 1997, 3). Tuotantokäyrät kääntyivät nousuun vihdoin 
vuonna 1994, mutta työttömien sekä toimeentulotuen asiakkaiden 
määrät kasvoivat vielä pitkään sen jälkeen. Toimeentulotuen asia-
kasmäärien moninkertaistuminen yhdessä joukkotyöttömyyden 
pitkittymisen kanssa johti syysperustaisen työttömyysturvajärjes-
telmän avaamiseen ja tarveharkintaisen työmarkkinatukietuuden 
luomiseen. Samanaikaisesti yhteiskunnallisessa ja sosiaalipoliitti-
sessa keskustelussa arvuuteltiin muun muassa joukkotyöttömyy-
den pitkäaikaisia vaikutuksia. Kotitalouksien maksuvaikeudet pa-
henivat 1990-luvun jälkipuoliskolle asti ja myös asuntokaupassa 
toipuminen oli hidasta.

Viime vuosikymmenen loppu oli monella tavalla murroksen 
aikaa, eikä pelkästään laman vuoksi. 1980-luvun lopulla käynnis-
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tynyt talouden rakennemuutos sai toki lamasta lisää vauhtia, ja se 
todennäköisesti myös syvensi muutosten vaikutuksia (Kalela ym. 
2001; Lehtonen ym. 2001, 118–123). Nämä ovat vuosia myöhem-
min tehtyjä analyyseja, kun sen sijaan esimerkiksi vuonna 1997 
Leikkausten hinta -kirjan päätelmissä suomalaisen hyvinvointival-
tion kokemat muutokset ja niiden vaikutukset ihmisten selviyty-
miseen määriteltiin melko vähäisiksi (Uusitalo & Heikkilä 1997; ks. 
myös Heikkilä & Kautto 2002). 

Nälkäkeskustelu, sen juonteet, polveumat ja katkokset olivat 
osa suomalaisen hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan kriisikeskus-
telua. Artikkelissani käsittelen tätä tapahtumasarjaa kesä-heinä-
kuussa 1994, huhtikuussa 1996 ja joulukuussa 1998 ilmestyneiden 
pääkirjoitusten avulla.2 Erittelen lehdistön pääkirjoituksien avul-
la sitä, miten muutos nälkäongelman kieltämisestä Nälkäryhmän 
vetoomukseen tapahtui. Pohdin ennen muuta sitä, kuinka tämä 
köyhyysdiskurssin erityinen juonne tuotti Suomeen ruokapank-
keja, ”joita pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa ei saisi olla” (Kir-
kon ruokapankkityöryhmä 1997). Nälkäkeskustelun alku ajoittuu 
selkeästi laman oloihin, kun taas lehdistötarkasteluni jälkipuolis-
ko liittyy lamasta toipumisen tai, kuten nyt on alettu arvioida, yh-
teiskunnallisen murroksen oloihin (jaosta mm. Piiroinen 2005, 19–
20). Seuraavassa luvussa erittelen lyhyesti artikkelin viitekehystä. 
Tämän jälkeen tarkennan lähdekuvausta ja sen laadun selvittämis-
tä sekä puran edellä mainitun tutkimuskysymykseni ja tiivistän sen, 
kuinka olen aineistojani lukenut, luokitellut ja yhdistellyt, lyhyesti 
sanoen selvittänyt lähteiden laatua. Seuraavissa luvuissa käyn läpi 
keskeiset havainnot, ja lopussa ovat yhteenveto ja päätelmät.

2 En ole aivan sivullinen tässä keskustelussa, sillä olin mukana Nälkäryhmän taus-
taryhmässä ja myös Kirkon ruokapankkityöryhmässä. Olin myös mukana toteuttamassa 
Stakesin ja STM:n tutkimushanketta keväällä 1994. Ilman näitä osallisuuksia minulla ei olisi 
tätä aineistoa, ainakaan samanlaajuista.
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Kun hallinta vaihtoi paikkaa

Asioiden ja ihmisten välisissä suhteissa tapahtuu jatkuvasti pai-
kan vaihdoksia, jopa pysyviä siirtymiä pois totutuilta paikoiltaan. 
Suhteiden verkko muuttuu ja mukautuu, tuottaa uusia suhteita, 
suhteisiin vaikuttavia asioita tulee mukaan ja aina jotain myös jää 
pois. Asiat saattavat hautautua hetkeksi palatakseen todennäköi-
sesti hiukan muuttuneina ja muuttuneeseen kontekstiin, siten ai-
na myös uusiin suhteisiin. Diskurssille tai mieluummin puhunnalle 
on ominaista, että se tuottaa ja vahvistaa valtaa, mutta samanai-
kaisesti se voi paljastaa vallan ja heikentää sitä (Foucault 1999, 70–
75). Nälkäkeskustelun käänne joulukuussa 1993 on edelleen vah-
va esimerkki hallinnan heikkouden hetkestä. Joulukuussa 1993 
ryöpsähtänyt ”nälkä-äläkkä” saattoi paitsi useimpien suomalais-
ten, myös vastuullisen ministerin sekä sosiaali- ja terveysministeri-
ön virkamiesjohdon vakiintuneet käsitykset hyvinvointivaltiomme 
erinomaisuudesta pois paikoiltaan. Köyhyysdiskurssin yhtäkki-
nen ”medioituminen” (Fairclough 1997) kääntyi maan hallituksen 
määrittelyvaltaa vastaan.

Uutisvuoksi-lehden pääkirjoituksesta lainattu ”nälkä-äläkkä”3 
kuvaa osuvasti sitä, mistä joulukuussa 1993 käynnistyneessä kes-
kustelussa ainakin aluksi oli kyse. Niin sosiaali- ja terveysministeri, 
viranomaiset kuin mediakin joutuivat muutamassa tunnissa esit-
tämään kantansa asiaan, jota ei siihen asti vallinneiden totuuskä-
sityksen mukaan ollut olemassa. Ongelman kieltäminen valittiin 
siinä tilanteessa toimintatavaksi, mikä tietysti soti ”suomalainen 
uskoo vasta kun näkee”-hokemaa vastaan4. Leipäjonot näkyivät, ei-
vät vain Helsingin Kalliossa, vaan Itävallan TV:ssä sekä Ruotsin ilta-
päivälehtien etusivuilla, ja tuore väestötutkimus vahvisti näkymän 
olevan pian arkipäivää muuallakin kuin Helsingin Castreninkadul-

3 Uutisvuoksi 30.6.1994.
4 Tarkkaan ottaen suomalaiset kuten kaikki muutkin uskovat vain sen, minkä halu-

avat nähdä. Kyse on ns. kognitiivisesta dissonanssista, jolla tarkoitetaan asennetta ja käsityk-
siä tilanteissa, joissa tiedot ja asenteet ovat ristiriidassa keskenään (Vilkko-Riihelä 1999). 
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la. Äläkkähän leipäjonoista ja etenkin niiden kieltämisestä oli pak-
ko syntyä.

Michel Foucault’n (1999, 70–75) mukaan valta tulee ilmi stra-
tegisissa tilanteissa, jollaisena voi aiheellisesti pitää nälkäkeskuste-
lun ”huomiosyklin toista vaihetta”5 1993–94, jolloin keskustelussa 
tapahtui dramaattinen käänne. Nälkä ääritilanteena, ”kun jääkaap-
pi on tyhjä, eikä ole rahaa ostaa ruokaa”6, voidaan eittämättä liittää 
keskusteluun siitä, miten hyvinvointivaltio kohtelee taloudellisiin 
vaikeuksiin joutuneita. Nälkäongelman esiintulo täyttää myös toi-
meentuloon vajeisiin liittyvän ääritilanteen kriteerit. Kiinnostava 
kysymys on myös se, kuinka näihin tilanteisiin liittyvä vallankäyttö 
on ollut näkyvillä lehdistön kirjoittelussa. Vallan kiertymistä ja ket-
juuntumista nälkäkeskustelussa arvioin paitsi politiikan ja median 
suhteina, siis politiikan esityksinä, myös kansainvälisten, kansallis-
ten ja paikallisten suhteiden tuotteena. Median tapoja konstruoida 
tulkintoja ja ratkaisuehdotuksia näin äärimmäisiin arkipäiväisen 
selviytymisen ongelmiin on myös tärkeää tarkastella.

Nälkäkeskustelun synty loi (strategisen) tilanteen, jossa yleiset 
uskomukset Pohjolan Japanista tai aukottomasta hyvinvointivalti-
on turvaverkosta olivat joutuneet epäilysten kohteeksi, sananmu-
kaisesti heikkouden tilaan. Pankkikriisi heilutti koko yhteiskuntaa, 
ja Suomen kansainvälinen luottokelpoisuus oli lyhyessä ajassa las-
kenut neljä luokkaa alaspäin, ja nopeasti kasvaneen ulkomaanvelan 
hoitokulut olivat totuttuun nähden huikean korkeat. Miltei länti-
sen Euroopan vähäisin työttömyys oli hetkessä heilahtanut Espan-
jan ja Portugalin tasolle, jopa ylikin. Asuntoluottojen ongelmat oli-
vat romahtaneet ylivelkaantumiseksi ja työttömyysturvan rinnalle 
ilmestyi olennaisesti niukempi työmarkkinatuki. Suomessa elet-
tiin tuolloin kriisitunnelmissa; entistäkin huonommille uutisille oli 
vastaanottopotentiaalia. Tästä huolimatta oli edelleen ollut luja us-

5 Anthony Downs (1977) jakaa huomiosyklin viiteen vaiheeseen, joita olen nälkä-
keskustelun yhteydessä eritellyt tarkemmin Downsin jaottelun avulla (Karjalainen 1997).

6 Useita viittauksia pääkirjoituksissa, alun perin Kontula & Koskela 1992.



Stakes 2008 ��

Toisten pankki

ko siihen, että ongelmista huolimatta Suomessa ei kukaan sentään 
näe nälkää.7

Ylivelkaantumista koskeva keskustelu oli sekin uusi juonne 
köyhyys- ja työttömyyspuhunnoissa. Kirkon Yhteisvastuukeräyk-
sen tuoton ohjaaminen juuri perustetulle Takuu-säätiölle synnyt-
ti vuonna 1991 lehdistössä voimakasta kritiikkiä. MTV:n Kymme-
nen Uutiset ja Iltalehti teettivät kyselytutkimuksen kansalaisten 
mielipiteistä keräyskohteen valinnasta, mitä vastaajien enemmistö 
ei pitänyt sopivana – tietämättä tosin, mihin keräysvarat tosiasias-
sa menivät eli muista maista saadun esimerkin mukaisesti laitoksis-
ta vapautuvien velkatilanteiden helpottamiseen (Malkavaara 2000, 
199). Velkojensa kanssa vaikeuksiin joutuneet kääntyivät myös seu-
rakuntien diakoniatoimistojen puoleen, koska kunnallinen toi-
meentulotuki ei etenkään ongelman alkuvaiheessa voinut tarjota 
heille edes velkaneuvontaa. 

Kirkko oli myös aktiivinen työttömien toiminnan järjestämi-
sessä ja myöhemmin paikallisseurakunnat olivat edesauttamassa 
työttömien yhdistysten perustamisessa. Julkinen sektori ja sen pal-
velujärjestelmät olivat leikkausten kohteena (mm. Heikkilä & Uu-
sitalo 1997) ja näin syntyneitä aukkoja uskottiin osittain peitettä-
vän kolmannen sektorin ja jopa vapaaehtoistyön voimin (Matthies 
1996, 36–37). Toisin sanoen tietoisuus monen asian muuttumisesta 
ja huonosta tilasta oli vahva sekä laman varjo vielä osa 2000-luvun-
kin yhteiskunnallista keskustelua (esim. Kalela ym. 2001). Tuotan-
non määrillä mitattuna lama oli ohi 1994, mutta työmarkkinoilla 
ja julkisessa taloudessa se ei ole kokonaan ohi vielä tätä kirjoitet-
taessa alkuvuodesta 2008, jos silmämäärinä pidetään lamaa edel-
tänyttä työttömyysastetta, toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden 
määrää, julkisen sektorin kansantuoteosuutta tai perusturvan ta-
soa. Sitäkin on syytä alleviivata, että yhteiskunnan tilaa ja tulevai-
suuden odotuksia ei tänä päivänä arvioida samoista lähtökohdista 
kuin 15 vuotta sitten, jonne tämän artikkelin ensimmäiset tarkas-
teluvaiheet ajoittuvat.

7 Esim. Riihimäen Sanomat 28.6.1994.
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Leipäjonot ja myöhemmin ruokapankit paljastivat puutteita 
suomalaisen hyvinvointivaltion suojaverkossa ja asettivat vakiin-
tuneet uskomukset kyseenalaisiksi. Vallankäyttöön liittyviä puo-
lustelutapoja voi tunnistaa selitysmalleista, joilla kiusallisesta tilan-
teesta yritettiin selvitä ilman, että kenenkään vastuullisen tarvitsisi 
luvata korotusta sosiaaliturvan tasoon. Keskustelun jatkon kannal-
ta kiinnostavaa oli se, miten lehdistössä luonnosteltiin tilanteeseen 
sopivia kehyksiä, vastuuseen saatettavia vallanharjoittajia ja tilan-
teeseensa mukautettavia subjekteja. Vallankäyttäjien ja vallan koh-
teiden suhteet ovat monikerroksisia, ja tässä tapauksessa median 
merkitys oli aivan keskeinen, niin keskustelun synnyssä kuin vallan 
käyttöä tuottaneena ja sen suhteita järjestäneenä osapuolena.

Pääkirjoitusten laadun yksityiskohtainen 
selvittäminen jäsentäen ja osittamalla

Artikkelissani on kyse köyhyyspuhunnan erityisestä juonteesta, jo-
ka muotoiltiin nälkäongelmaksi joulukuussa 1993. Pääkirjoitus-
teksteistä on tunnistettavissa osa muista keskustelijoista ja heidän 
rooleistaan.8 Kirjoituksista löytyy lisäksi keskustelua täydentäviä tai 
sitä uudelleen suuntaavia muita käsitteitä. Säännönmukaisuuksista 
ja toisaalta keskustelun katkoksista on ollut mahdollista tunnistaa 
erilaisia strategioita ja niiden teemoja. Lähdeaineistoni on siis kat-
konainen eli jo lähtökohtaisesti eriytynyt kolmeen eri vaiheeseen. 
Lähteideni kohdennuksen takia katkosten tarkka ajoittaminen pe-
rustuu niiden suhteisiin muuhun (lehdistö)aineistoon ja joitakin 
keskustelun teemoja on todennäköisesti jäänyt tavoittamatta. Pää-
kirjoituksissa ei tietenkään edes käsitellä kaikkea keskusteluun liit-

8 Pääkirjoituksissa esiintyvien henkilöiden määrä on luonnollisesti paljon vähäi-
sempi kuin uutisartikkeleissa.
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tynyttä ja senkin vuoksi moni arkisemmissa yhteyksissä käyty kes-
kustelu puuttuu tarkastelustani.9

Lehtileikkeet on kerätty kahdessa osassa. Ensimmäinen jakso 
alkoi helmikuussa 1994 ja päättyi toukokuussa 1996, jolloin Sta-
kesin tilaama lehdistöseuranta hakusanalla ”nälkä”(Suomessa) 
loppui. Toinen vaihe alkoi vuoden 1997 alussa Kirkon ruokapank-
kiprojektin yhteydessä. Sain siitä lähtien Kirkkopalvelujen työn-
tekijävaihdoksista riippuen melko kattavasti aineistoa lokakuun 
loppuun 2001 asti. Ruokapankkiprojektin loppuminen kuiten-
kin merkitsi myös lehdistöseurannan loppumista. Kirkkopalvelu-
jen hakusanoina olivat ”nälkä”, ”ruokapankit” ja ”leipäjonot” sekä 
”Yhteisvastuukeräys”. Analyysia koossa pitävänä käsitteenä toimii 
siten ”nälkä”. Leipäjonoja olisi voinut käyttää myös 1994 poimin-
tasanana, sen sijaan ruokapankki-sana tuli käyttöön Suomessa vas-
ta vuoden 1995 lopulla, kun Tampereelle perustettiin ensimmäinen 
ruokapankki. Hakusanalla ”köyhyys” ei ole ollut mahdollista teh-
dä vastaavaa seurantaa, sillä leikkeiden määrä olisi todennäköisesti 
erittäin suuri ja keruun hinta myös sen mukainen.

Aineisto laajenee siis jonkin verran vuodesta 1996 lähtien, 
mutta käyttötarkoituksieni kannalta se ei ole ongelma, päinvastoin. 
Avainsanojen lisäykset kuvaavat osaltaan keskustelun, käsitteiden ja 
tapahtumien muutosta muutaman vuoden aikana. Tätä kirjoitetta-
essa keväällä 2008 ruokapankit ja leipäjonot ovat edelleen tunnis-
tettavissa myös mediasta. Sen sijaan tätä nykyä sanaan nälkä törmää 
kotimaisen köyhyyskeskustelun puitteissa enää harvoin. Olen luke-
nut tätä artikkelia varten lehtien pääkirjoitukset kesä-heinäkuussa 
1994, huhtikuussa 1996 ja joulukuussa 1998.10 Ensimmäinen ajan-
kohta liittyy sosiaali- ja terveysministeriön sekä Stakesin Nälkä.-ra-
portin julkaisemiseen, toinen EU:n ruoka-avun ensimmäisen erän 

9 Tällaisesta mainittakoon perustettu Suomen Nälkäänäkevien yhdistys, jonka sen 
ainoa puuhamies lakkautti muutamaa vuotta myöhemmin. Suomussalmen rantaneuvoksen 
tempaukset ylittivät muutaman kerran julkisuuskynnyksenkin, mutta eivät kertaakaan pää-
kirjoituskynnystä.

10 Esitän suuret kiitokset tutkimussihteeri Mari Kaivonurmelle Stakesista. Hän on 
koonnut perustietoja 3 500 leikkeen arkistostani. 
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vastaanottamiseen sekä kolmas Kirkon nälkäryhmän vetoomuk-
seen ja sen luovuttamiseen hallitukselle ja eduskuntaryhmille.

Pääkirjoituksille on journalistisessa genressä määritelty erityi-
nen tehtävä. Niiden katsotaan edustavan lehden institutionaalista 
linjaa ja kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja niinpä tekstit 
kirjoitetaan yleensä anonyymisti. (Kuutti & Puro 1998, 136.) Pää-
kirjoitukset, kuten minkä tahansa tekstin, voi yleisellä tasolla erot-
taa toiminnan eri tyyppien avulla (Fairclough 1997, 144). Useim-
miten tekstin ”pihvi” on löydettävissä jo otsikosta. Tekoa kuvaava 
lause ”Kirkko hätistää taistelemaan köyhyyttä vastaan” tuntuisi 
suhteellisen riidattomalta tunnistaa. Siinä on transitiivinen raken-
ne, jossa tekeminen kohdistuu nimettyyn kohteeseen, taisteluun 
köyhyyttä vastaan. Teon ja sanallisen toiminnan välinen ero ei ole 
kuitenkaan aivan helppoa joka tilanteessa tehdä. ”Hätistäminen” 
on yleensä lähinnä sanallista, vaikka tässä lainattu pääkirjoitus viit-
taa tilanteeseen, jossa Nälkäryhmän edustajat kävivät eduskunnas-
sa ”hätistelemässä” maan hallitusta ja eduskuntaryhmiä köyhyys-
ongelman ratkaisemiseen. Sanallisena toimintana, jossa tekijä ja 
sanottu asia ovat näkyvissä, ei erittelemistäni pääkirjoituksista ollut 
otsikon perusteella erotettavissa montaakaan. Sen sijaan vaatimuk-
siksi luokittelemani otsikot, kuten ”Köyhyyttä torjumaan”, viittaa 
Nälkäryhmän sanomiin asioihin ja tekijä käy ilmi toisaalta lehden 
uutisartikkelista. Kyse on siten hyvin konkreettisesta viittauksesta 
(intertekstuaalisuudesta) lehden omaan uutisointiin ja Nälkäryh-
män tekstiin.

Tyylilaji on Pauli Saukkosen mukaan sama kuin retorinen teks-
tilaji tai nykykäsittein diskurssityyppi. Saukkonen ei nähnyt vuon-
na 1984 mitään erityisiä perusteita viimeksi mainitun käsitteen 
käyttöönotolle. Se ei yksinkertaisesti tuo hänen mukaansa mitään 
uutta tarkennusta tyylilajin käsitteeseen. (Saukkonen 1984.) Dis-
kurssityyppi on tätä nykyä vakiintunut sisällönanalyysidiskurssin 
käsitteeksi, mutta en näe ongelmia käyttää käsitettä tyylilaji. Päin-
vastoin se kertoo muillekin kuin akateemisille lukijoille, mistä on 
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kyse. Tyylilajia olen arvioinut ensi sijassa tekstikokonaisuuksien ja 
totunnaisista poikkeavien ilmausten avulla.

Otsikoilla sekä kirjoituksen ensimmäisellä ja viimeisellä kap-
paleella on yleensä samansuuntainen tehtävä eli sanoa jotain yleis-
tä käsiteltävänä olevasta asiasta. Otsikon tehtävänä on luoda ensi-
vaikutelma ja houkutella lukijaa pariinsa. Ensimmäisessä ja toisessa 
kappaleessa yleensä teksti kehystetään eli katsotaan taaksepäin ja vii-
meisessä tehdään päätelmiä, katsotaan eteenpäin ja esitetään mah-
dollisia vaatimuksia. Viimeinen kappale onkin usein monitulkin-
taisin, myös omassa aineistossani. Pääkirjoitusten kappalejakoa on 
ollut luontevaa käyttää yksittäisten tekstien sisäisen (mt.) puhun-
tajärjestyksen sisältöluokittelussa. Tämä on narratiiviseen lukuta-
paan verrattava tulkintarakenne: kertomuksella, tässä tapauksessa 
pääkirjoituksella, on alku, joka muodostuu otsikosta ja ingressikap-
paleista, satelliittikappaleista muodostuva keskikohta ja yleensä vii-
meiseen kappaleeseen huipentuva loppu.

Tavoitteena on ollut lukea keskustelua eri lehdistä mahdolli-
simman samassa (kansallisessa) kontekstissa, ja valitsemani kolme 
poimintavaihetta ovat osa yleistä puhuntajärjestystä, joilla kulla-
kin on yhteisen kontekstinsa lisäksi edellä mainitut omat erityiset 
(viittaus)yhteytensä. Tarkka lingvistinen analyysi toisi esiin suuren 
joukon tulkintavaihtoehtoja, mutta temaattisellakin luokituksella 
ja tekstikohtaisen diskurssijärjestyksen- tai puhunnan (Fairclough 
1997, 88–89) avulla olen mielestäni löytänyt keskustelusta erityi-
siä käänteitä ja rakenteita. Olen luokitellut kirjoitusten sisältöjä li-
säksi niistä itsestään nousseiden teemojen mukaisesti. Poiminta-
ajankohtien valinnalla olen toki jo etukäteen tiennyt, mikä on ollut 
useimmissa tapauksissa välittömänä syynä tai viittauksena esimer-
kiksi pääkirjoituksen kirjoittamiselle nälästä, leipäjonoista, EU:n 
ruoka-avusta, ruokapankeista tai Nälkäryhmästä. Analyysin avuksi 
tein kustakin pääkirjoituksen kappaleesta muutaman sanan tai jo-
pa parin lauseen mittaisen tiivistelmän.
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Lausumajoukkojen tunnistaminen puhunnaksi (erotuksena 
”keskustelusta”, JK) neljän ehdon toteutumista samassa sarjassa: 
ensinnäkin tulee kyetä määrittelemään lausumien esiinnousupin-
nat eli tässä yhteydessä nälkää, ruokapankkeja, leipäjonoja ja edel-
lä mainittuja tutkimusraportteja koskevat kirjoitukset lehdistössä 
(vrt. huomiosykli, Downs 1977). Toiseksi ilmaisumuotona tai laji-
tyyppinä ovat ensi sijassa sanomalehtien pääkirjoitukset ja niissä 
esiintyneet intertekstuaaliset viittaukset muihin teksteihin tai lau-
sumiin. Kolmanneksi olen etsinyt käsitteitä ja neljänneksi teemoja, 
teorioita tai strategioita (Foucault 2005, 96–103). Kaikkien ulottu-
vuuksien pitää esiintyä samassa tapahtumasarjassa voidaksemme 
sanoa kyseessä olevan puhunnallisen muodostelman, joka Mar-
tin Kuschin mukaan on erityinen puhuntatyyppi (Kusch 1993, 71). 
Tässä tapauksessa nälkään liittyvien kirjoitettujen ja julkaistujen 
lausumien joukosta olen valinnut erittelyn kohteeksi kolmen eri-
tyisen ajankohdan pääkirjoitustekstit. Etenkin kolmannen ja nel-
jännen tason kohdalla puhe ”nälkäpuhunnasta” tuntuu ylitulkin-
nalta ja sen häviäminen julkisesta keskustelusta perustelee puheena 
olevan keskustelun sijoittamista osaksi muita vakiintuneita puhun-
toja. Niitä ovat muun muassa köyhyyttä, lamaa tai pohjoismaista 
hyvinvointivaltiota koskevat puhunnat. 

Olen pyrkinyt selvittämään lehtien nälkää, leipäjonoja ja ruo-
kapankkeja koskevissa pääkirjoituksissa kesä-heinäkuussa 1994, 
huhtikuussa 1996 ja joulukuussa 1998 esiintyviä teemoja, niiden 
erityisiä kohdennuksia, säännönmukaisuuksia ja katkoksia. Artik-
kelissa arvioin sitä, mitä poliittisia ja käytännöllisiä päätelmiä näl-
käongelmasta tehtiin ja miten ruokapankkeja arvioitiin julkisessa 
keskustelussa. Laman jälkeiset vuodet ovat erityisen tärkeä jak-
so suomalaisessa köyhyyspuhunnassa ja koko hyvinvointivaltion 
murroksessa. Ruoka-apu näyttää olevan tätä kirjoitettaessa kevääl-
lä 2008 ainakin pääkaupunkiseudulla taas ajankohtainen ja lehtiä 
kiinnostava asia. Artikkelini kiinnittyy siten nykyajassa läsnä ole-
vaan historiaan.
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Edellä luetellun sarjamallin voi purkaa seuraaviin konkreettisiin 
kysymyksiin:
(1) Missä lehdessä pääkirjoitus on julkaistu?
(2) Mikä on kirjoituksen teema eli juttua yhdistävä aihe tai johto-

ajatus? 
(3) Mikä on esiin nostetun asian tai ongelman fokus (polttopiste) 

tai rinnakkaiset fokukset, selitettävät tekijät?
(4) Kuka on ollut äänessä, keihin tai mihin tekstiin pääkirjoituk-

sissa vedotaan (ja missä järjestyksessä) ja ketkä puuttuvat? 
(5) Mistä ongelman tai asioiden tilan on katsottu johtuvan, eli mi-

ten selittävät tekijät on ilmaistu?
(6) Kenen tai keiden on arvioitu olevan ongelman kohteena tai 

ongelman kantajina? 
(7) Mitä ratkaisuehdotuksia pääkirjoituksissa on esitetty?
(8) Kenen vastuulla on nähty olevan ongelman ratkaisu?
(9) Mistä ei puhuttu tai mihin ei viitattu? Tämän kysymyksen ää-

rellä joutuu jokainen mitä tahansa tekstejä läpikäyvä helposti 
runsaudenpulan äärelle, ja erilaisia puuttuvia näkökulmia on 
helppo luetella. Tässä yhteydessä on ollut luontevaa pitäytyä 
pääkirjoitusaineistosta nousevissa teemoissa ja aineiston ”si-
säisessä keskustelussa”.

(10) Liitettiinkö pääkirjoituksiin erityisen värikästä kielenkäyttöä?
(Vrt. Fairclough 1997, 264–269.) 

Puhunta-analyysissa keskeinen tehtävä on tunnistaa puhujat tai 
muut viittaukset muihin teksteihin. Analysoitavan tekstin ase-
mointi ja kohdennus (kontekstointi) tapahtuvat ennen muuta jäl-
jittämällä kirjoitusten intertekstuaalisuutta, siis tutkimalla tekstien 
sisältämiä viittauksia toisiin teksteihin. Usein juuri niiden avulla 
konteksti tai tekstien esiintymisyhteys on näkyvillä. Lehtien pääkir-
joitustekstit viittaavat miltei aina nimenomaisesti johonkin teks-
tiin tai muuhun uutisointiin. Nälkä.-raportin julkaisemisen jälkeen 
lehdissä oli runsaasti uutisartikkeleita ja hyvin monenlaisissa ase-
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missa olleet ihmiset kommentoivat raportin tuloksia. Useimmiten 
asiaa oli käsitelty saman tai edellisen päivän lehdessä. 

Lehtien kirjoittelua arvioitaessa on lisäksi muistettava, että ke-
sällä 1994 tutkimusraportin lisäksi tiedotusvälineillä oli käytettä-
vissä Stakesin tiedotuksen tiedote (Stakes 43/94, 17.6.1994) ja sen 
liitteenä neljän liuskan tiivistelmä keskeisistä tutkimustuloksista. 
Vastaavasti joulukuussa 1998 Kirkkopalvelut teki lehdistötiedot-
teen Nälkäryhmän vetoomuksen julkistamisesta (Kirkkopalvelut 
2.12.1998). Sen sijaan EU:n ruoka-avun saapumisesta huhtikuussa 
1996 en ole löytänyt vastaavia tiedotteita. Lehtien kirjoittelun ja ot-
sikoinninkin samankaltaisuutta selittää useissa tapauksissa se, että 
monesti juttu, jopa pääkirjoitus, on ns. kiertoartikkeli. 

Edellisestä on erotettava suorat viittaukset joidenkin henkilöi-
den sanomisiin tai tekemisiin. Etenkin suorat viittaukset antavat 
tietoa siitä, kenen teksti tai sanottu mielipide on tärkeä ja kehen ve-
dotaan. Ymmärrän kirjoitukset kuitenkin ensisijaisesti itsenäisinä 
puheenvuoroina, jotka liittyvät kulloinkin ajankohtaiseen keskus-
telun vaiheeseen. Yritän ymmärtää niitä esiintymisyhteyksissään eli 
osana nälkäkeskustelua, mutta myös osana 1990-luvun köyhyys-, 
lama-, EU- ja hyvinvointivaltiopuhuntaa sekä erikseen ja erityises-
ti kunkin sanomalehden itsenäisinä toimituksellisina kannanottoi-
na. Yritän siten välttää tulkitsemasta mediaa presidentti Koiviston 
1990-luvun alussa tunnetuksi tulleen sopulinäkemyksen mukai-
sesti tai epäillä viestimien liiallisen köyhyyskiinnostuksen vieneen 
huomion enemmistön taloudellisen tilanteen paranemisesta. Suo-
malaisten enemmistöllehän sitä kiistattomasti tapahtui 1990-luvun 
jälkipuoliskolla, jolloin tuloerojen vuosikymmeniä jatkunut kaven-
tuminen kääntyi erojen kasvuksi.
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”Nälkä-Suomi on totta”11

Nälkäongelman vahvistuminen oli kesäkuussa 1994 käytännös-
sä kaikkien päivälehtien pääkirjoitusten teemana. Lehdet uhrasivat 
myös pääkirjoituksissaan tilaa Nälkä.-raportin tulosten konkreet-
tiseen esittelyyn, vaikka samat asiat olivat myös lehtien kotimaan 
uutisosastoilla. Raportoidessaan Nälkä.-raportin keskeisiä tulok-
sia pääkirjoituksissaan lehdet käyttivät paljon epäsuoria ilmauksia, 
passiivirakenteita ja nominalisointeja12, joilla häivytettiin myös kes-
kustelun synnyn kannalta keskeiset mediatoimijat: ”tuolloin tieto 
haluttiin torjua, uusintatutkimus osoittaa, (että) väitteet ovat sit-
tenkin totta.”13 Esillepanosta ja sen tavasta välittyi median epävar-
muus ja neuvottomuuskin jäsentymättömässä tilanteessa. Mediaa 
koskevat suorat viittaukset käsittelivät miltei poikkeuksetta vain 
ulkomaisia tiedotusvälineitä. Samalla ne välttyivät ottamasta suo-
raa kantaa myös lehden omiin joulukuussa 1993 tai keväällä 1994 
mahdollisesti julkaistuihin (pää)kirjoituksiin. Poikkeuksena olivat 
ne muutamat erityisin varauksin nälkäongelman olemassaoloon 
suhtautuvat lehdet. Niissä käytettiin eniten suoria viittauksia tut-
kimusraporttiin ja tutkijaryhmään ja lehden oma kanta sanottiin 
erillisissä kappaleissa sitomatta niitä välttämättä suoranaisesti tut-
kimuksen tuloksien kommentointiin.14 

Suoranaisia viittauksia joulukuussa 1993 puhjenneeseen kes-
kusteluun ja etenkin ulkomaisen median uutisointeihin (tekstei-
hin) oli paljon sekä epäsuorasti ”Taloudellisen laman terveysvai-
kutuksia 1992–1993” -tutkimukseen. Kesällä 1994 julkaistujen 
pääkirjoitusten joukosta on itse asiassa vaikea löytää sellaista, jossa 
ei aivan eksplisiittisesti olisi ollut viittauksia ”nälkä-äläkkään”. Päät-
telyketjua jatkamalla voi nähdä, että joulukuussa 1993 leipäjonoja 
arvioivat pääkirjoitukset viittasivat joko kansainvälisen median re-
aktioihin tai sosiaali- ja terveysministerin kommentteihin koti- ja 

11 Mm. Turun Päivälehti 29.6.1994, Uusi Pohjois-Karjala 1.7.1994.
12 Nämä ovat ominaisia myös tieteellisen tekstin tyylilajille. 
13 Lapin Kansa 29.6.1994.
14 Satakunnan Kansa 28.6.1994.
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ulkomaisen viestimien edessä. Erityisen painoarvon niissä sai ulko-
maisen median huomio ja sen aiheuttama kansalliseksi koettu hä-
peä.15 Keskustelun herättämiä, paikoin voimakkaita mielipiteitä voi 
tunnistaa jo pääkirjoitusten otsikoissa, joissa esiintyi eriasteista var-
muutta, epävarmuutta, suostuttelua tai pakkoa ilmaisevia arvolau-
selmia (modaali-ilmauksia).

Aihetta käsitteleviä pääkirjoituksia julkaistiin 28.6.–29.7.1994 
yhteensä 48 kappaletta ja noin joka neljännessä viitattiin suoraan 
jonkun tai joidenkin nimettyjen henkilöiden sanomaan. Näistä 
suurin osa oli ministereiden puheenvuoroja. Heidän lisäkseen ni-
mettyinä auktoriteetteina esiintyivät Vasemmistoliiton puheenjoh-
taja, entinen paperitehtaan johtaja, akateemikko, Postipankin joh-
taja ja sosiaalipolitiikan professori. Heille on vaikea löytää yhteistä 
nimittäjää. Osa oli ottanut kantaa ajankohtaiseen asiaan, osalta oli 
pyydetty mielipidettä. Ministereiden listalla olivat luonnollises-
ti pääosassa sosiaali- ja terveysministeri sekä valtiovarainministeri, 
lähinnä oman tokaisunsa vuoksi. Pääministeriin ei pääkirjoituksis-
sa kesällä 1994 viitattu kertaakaan, mikä tarkoittanee sitä, että pää-
ministeri ei tuolloin osallistunut julkiseen keskusteluun.

Suorat tekstiviittaukset olivat tavallisimpia kesä-heinäkuun 
1994 aineistossa, jossa kaikki pääkirjoitukset joko viittasivat useim-
miten ensimmäisessä kappaleessa tai lainasivat suoraan Stakesin ja 
STM:n yhteistä Nälkä.-raporttia. Monissa kirjoituksissa otsikkona 
oli ”100 000 nälkäistä”, joka oli suora lainaus raportista. Eräänlai-
sena poikkeuksena oli Kansan Uutisten ensimmäinen pääkirjoitus 
”Hyvinvointi jakautuu entistä epätasaisemmin”. Siinä käsiteltiin Ti-
lastokeskuksen ansiotasoindeksin kertomaa tuloerojen kasvusta ja 
toisena pääkirjoituksena oli Nälkä.-raportin kommentointi.16 Tut-
kijat, Matti Heikkilä, Sakari Hänninen, Jouko Karjalainen, Osmo 
Kontula ja Kaj Koskela, esiintyivät kaikissa pääkirjoituksissa ano-

15 Käytettävissäni on ollut Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien ja Savon Sanomien 
pääkirjoitukset ja muut artikkelit joulukuulta 1993, mutta ne on kerätyn aineiston vähäisyy-
den vuoksi jätetty yksityiskohtaisen analyysin ulkopuolelle. Kevään 1994 aikana taas pääkir-
joituksia oli vain muutama.

16 Kansan Uutiset 28.6.1994.
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nyymisti tutkijoina tai ”Stakesin ja STM:n tutkijaryhmänä”17, jopa 
”tutkimuksia tehneinä viranomaisina”18.

Uusavuttomuus oli noussut keväällä 1994 melko suosituksi se-
litysmalliksi nälälle. Miltei kaikissa19 pääkirjoituksissa todettiin se-
lityksen olleen sittenkin riittämätön, jopa sopimaton ja sen tilalle 
nousi, edelleen tutkimusraporttia seuraten, uusi ”hyväosaisemmat 
uusköyhät”. Heillä tarkoitettiin erotukseksi ”perinteisiin huono-
osaisiin” keski- ja työväenluokkaisia normaalioloissa työssäkäyviä 
perheitä, joiden kohtalona oli ollut joutua laman myötä työttömik-
si asuntovelkoineen (Heikkilä ym. 1994, 119, 122). Monessa pää-
kirjoituksessa heidän yhteydessään käytettiin kielenkäyttöömme 
tuolloin vakiintumassa ollutta ”ylivelkaisuuden”20 käsitettä. Kol-
manneksi nostettiin esiin sairauksien vuoksi vaikeuksiin joutuneet. 
Erityisen huolissaan oltiin luonnollisesti nuorista, joiden syrjäyty-
misriskiä pidettiin suurena.21 Monen pääkirjoituksen mukaan yh-
teiskunnan ”muutoksen rajuus” oli myös aiheuttanut tilanteen, jo-
hon kaikki eivät kyenneet sopeutumaan.22

Lehdistössä ei tuolloin nostettu esiin sosiaaliturvan väärinkäyt-
töä, tavallisesti niin suosittua aihetta. Toimeentulotuen väärinkäy-
tön epäilyjen sijaan myös pääkirjoituksissa pohdittiin toimeentu-
lotuen alikäyttöä, pitkiä jonoja sosiaalitoimistoihin ja järjestelmän 
jäykkiä toimintatapoja. Perusturvan tasoa piti moni pääkirjoitta-
ja pulmallisen pienenä. Toisaalta esimerkiksi Helsingin Sanomat 
katsoi, että ”yhteiskunnalla ei ole varaa laittaa lisää rahaa sosiaa-
liturvaan ja ehkä sekin pantaisiin lainoihin”. Sen sijaan varoja voi-
si lehden mukaan ”suunnata ateriapalveluihin muun muassa va-
paaehtoisjärjestöjen kautta”.23 Useimmat lehdet totesivat hiukan 

17 Sen sijaan heidät nimettiin samojen päivien lehtien uutisartikkeleissa, jotka lähes 
poikkeuksetta olivat lehtien pääjuttuina.

18 Hämeen Sanomat 29.6.1994.
19 Poikkeuksia olivat muun muassa Lalli (29.6.1994) ja Länsi-Savo (1.7.1994), jotka 

kritisoivat tutkijoiden väheksyneen yhtä olennaista tekijää.
20 Esim. Kymen Sanomat 29.6.1994.
21 Aamulehti 29.6.1994.
22 Turun Sanomat 29.6.1994.
23 Helsingin Sanomat 29.6.1994.
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vaihtelevin sanakääntein, että ”Suomi on kaikesta huolimatta hy-
vinvointivaltio, jonka pitää pysytä turvaamaan kansalaistensa pe-
rustarpeet – –.”24 Lapin Kansa oli jopa sitä mieltä, että sosiaalitur-
van leikkaukset olisi syytä lopettaa tai ”kohta Suomea ei voi kutsua 
hyvinvointivaltioksi”25.

Suoran ruoka-avun jakaminen nostettiin lehtien pääkirjoi-
tuksissa suositeltavaksi toimintatavaksi. Juuret ovat Nälkä.-rapor-
tissa, jossa sen tekijät esittivät ruoka-apua akuuttiin ongelmaan 
ensisijassa kuntien tehtäväksi, sulkematta kuitenkaan ns. vapaaeh-
toissektoria pois. Tutkijat myös arvioivat siihen asti jaetun ruoka-
avun helpottaneen ”monen nälkää nähneen tilannetta”. Ruoka-apu 
määriteltiin julkisuudessa kesä-heinäkuussa 1994 ainakin pääkir-
joituksien perusteella ensisijaisesti kirkon ja kolmannen sektorin 
tehtäväksi. Ratkaisumalliin päätymistä voi pitää aikamoisena me-
riselityksenä, sillä lehdissä ei juuri pohdittu sitä, miten ns. kolmas 
sektori tehtävästä selviäisi. Vapaaehtoistyön panosta peräänkuu-
lutettiin tuolloin moneen muuhunkin yhteiskunnan vaivaan, sillä 
keskustelu uusista vastuusuhteista oli Suomessa aluillaan. 

Nälkä.-raportin toimenpidesuositusten viimeisessä kappalees-
sa siis esitettiin melko pyörein sanakääntein myös suoran ruoka-
avun jakamista. Sen voi nähdä sekä julkisen vallan että kolman-
nen sektorin tehtäväksi. Pääkirjoituksissa kesällä 1994 ehdotus sai 
siivet. Useimmissa pääkirjoituksissa sitä vaadittiin yhtenä välittö-
mänä toimenpiteenä ja sopiviksi toteuttajiksi useimmat nimesivät 
seurakunnat, työttömien yhdistykset ja muun kansalaistoimijat. 
Kuntiakaan ei suljettu täysin pois, vaikka sosiaalitoimistojen kautta 
jaettava ruoka haiskahtikin kunnan jauhoilta26. Sitä paitsi tuolloin 
joissakin kunnissa, kuten Helsingin kaupungin sosiaalipäivystyk-
sessä, oli jo jaettu ruokaa akuuteissa, usein lastensuojelun tilantei-
siin liittyvissä kriiseissä.

24 Forssan Lehti 2.7.1994.
25 Lapin Kansa 28.6.1994.
26 Helsingin Sanomat 29.6.1994.
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Keskustelu uusista vastuusuhteista, ns. hyvinvoinnin sekata-
loudesta, oli tuolloin Suomessa vasta aluillaan (Anttonen & Sipi-
lä 2000), joten pääkirjoituksissa esiintyviä tähän keskusteluun liit-
tyviä aukkoja tai perusteettomia odotuksia ei ole syytä ylikorostaa. 
Toisaalta asetelma oli ristiriitainen, sillä leipäjonoja pidettiin pait-
si häpeänä myös hyvinvointimalliimme sopimattomana. Kuitenkin 
useimmissa lehdissä suora ruoka-apu nähtiin mahdolliseksi, jopa 
toivottavaksi tavaksi auttaa. Lisäapua toivottiin sukulaisten ja ys-
tävien turvaverkoista, ”vaikka ne tuskin riittävät yhdessä vapaaeh-
toisjärjestöjen tekemän arvokkaan työn kanssa”27. 

Kielenkäyttö oli värikästä, ja useimmin käytetty metafora liit-
tyi Nälkämaan lauluun, jota käyttivät sujuvasti muutkin kuin näl-
kämaan eli Kainuun lehdet. ”Nälkä vieraanamme”28 viittaa samaan 
lauluun, mutta myös hokemaan. Suomen Uutisten pääkirjoituk-
sen otsikko oli ilmaisuvoimainen ja poikkeava, ”Häpeä kävelee jo 
kuivalla maalla”,29 korostaessaan näkemystään yhteiskuntapolitii-
kan täydellisestä epäonnistumisesta. Lehti käyttikin lainausmerk-
kejä puhuessaan ”hyvinvointivaltiosta”.

Joulukuussa 1993 kyse oli ennen muuta yrityksestä tyynnytellä 
hallintajärjestelmän ja vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa kamp-
pailevien yksityisten ihmisten ja perheiden välillä syntynyttä kon-
fliktia. Ilman mediahuomiota keskustelua ei olisi ollut tai se olisi 
ollut hyvinkin toisenlaista. Voidaan kuitenkin puhua maan halli-
tuksen, virkamieseliitin ja median yhteisestä yrityksestä tukahdut-
taa syntynyt konflikti. Itse raportti uutisoitiin heti ilmestymisen-
sä jälkeen alle sadan millin pikku-uutisena. Tyypillisintä tyylilajia 
joulukuussa 1993 voisi kutsua viralliseksi hätäännykseksi ja ongel-
man kieltämiseksi. Tuolloin sekä hallitus (mukaan lukien Suomen 
ulkomaiset lähetystöt) että media pyrkivät pontevasti torjumaan 
Laman terveysvaikutukset -tutkimuksen (Kontula & Koskela 1993) 
ja leipäjonojen luoman ei-toivotun kuvan Nälkä-Suomesta. Kesä-

27 Aamulehti 29.6.1994.
28 Teisko-Aitolahti 30.6.1994.
29 Suomen Uutiset 7.7.1994.
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kuun 1994 kirjoittelun tyypillisintä tyylilajia voisi nimittää ongel-
man tunnu(i)stamiseksi, mielipiteen käännökseksi ilman, että si-
tä sanottiin aina suoraan. Toisaalta edellistä selvitystä (Kontula & 
Koskela 1993) moitittiin puutteelliseksi muun muassa nälän mää-
rittelyn osalta.30 Joka tapauksessa siitä alkoi selkeästi uusi keskus-
teluvaihe, ei vain nälkäkeskustelussa vaan laajemmin köyhyyspu-
hunnassa. 

Ruoka-apua EU:n ylijäämävarastosta

EU:n ruoka-avun ensimmäisen erän vastaanottamisen yhteydes-
sä huhtikuussa 1996 nälkäkeskusteluteemaa jatkettiin moittimal-
la keskustelun vaatimattomuutta ja kuivakkaa ominaislaatua. Sen 
jälkeen kuitenkin monissa lehdissä siirrettiin huomion kärki ko-
konaan toiseen puhuntaan eli tuolloin edelleen ajankohtaiseen Eu-
roopan unionin jäsenyysasiaan. Erityisen hanakasti asiaa pohdittiin 
maakuntien lehdissä, ja vieläpä melko erimielisinä. ”Eriarvoisuus 
kasvaa, samaan aikaan kun EU:n huippu elää ruhtinaallisesti, as-
teikon alapäässä työttömät maahanmuuttajat.”31 Poliittisen päätök-
senteon kannalta unionin elintarvikeapu oli kuitenkin tärkeä vaihe, 
sillä se oli siihen mennessä ensimmäinen valtioneuvoston piirissä 
tehty nälkäkeskusteluun liittyvä päätös. Maa- ja metsätalousminis-
teriön on edelleen vuosittain päätettävä avun hakemisesta ja vaikka 
aika ajoin sen vastaanottamisesta keskustellaankin, sitä on toistai-
seksi avustusjärjestöjen toivomuksesta otettu vastaan.

EU:n ruoka-avun saapumista paikkakunnalle kommentoivien 
pääkirjoitusten32 rakenne oli pääosin toisenlainen kuin kesän 1994 
pääkirjoituksissa. Tuolloin lähtökohtana oli ”kansakunnan tila” ja 
maine. Huhtikuussa 1996 lähtökohtana oli paikallinen toiminta, 
niin Euroopan unionin avustuksesta kuin olikin kyse. Esimerkik-

30 Itä-Savo 29.6.1994; Borgåbladet 29.6.1994.
31 Åland 8.12.98.
32 Yhteensä 25 kappaletta 15.4.1996–30.4.1996.



Stakes 2008 ��

Toisten pankki

si Valkeakosken Sanomien pääkirjoituksessa oli varsin paikallinen 
näkökulma: ”Etelä-Pirkanmaalle oma ruokapankki”. Sen jälkeen 
pohdinta käännettiin yleiseksi ja todettiin laman tuoneen hyvin-
vointivaltioon huonosti sopivia asioita, kuten ruokapankit, myös 
Valkeakoskelle. Seuraavassa kappaleessa selvitettiin Tampereella pi-
detyn ensimmäisen valtakunnallisen ruokapankkiseminaarin antia 
ja lopuksi näkökulma oli erityisessä eli ruokapankkien sopivuudes-
sa ja eritoten kirkon roolissa niistä vastuullisena tahona.33 Ruoka-
pankkitoiminta jakoi jopa yllättävän vähän mielipiteitä ja lehdet 
pitivät toimintaa tarpeellisena. Tätä teemaa täydensi joissakin leh-
dissä ollut pohdinta jakelun asianmukaisesta järjestämisestä, kun-
nioittavasta suhtautumisesta asianosaisiin ja toisaalta tällä kertaa 
pelko väärinkäytöksistä.

Huhtikuussa 1996 kaikkiaan 25 pääkirjoituksesta kahdessa vii-
tattiin epäsuorasti Nälkä.-raporttiin ja Laman terveysvaikutukset -
raporttiin. Sen sijaan tuolloin pääkirjoituksissa ei ollut ainuttakaan 
mainintaa nimettyyn henkilöön, jonka sanomaa olisi lainattu tai 
kommentoitu, kun Nälkä.-raportti ja sitä kautta epäsuorat viittauk-
set tutkijoihin olivat keskeinen viittaussuhde poikkeuksetta kaikis-
sa pääkirjoituksissa kesän 1994 pääkirjoituksissa. Pahin ”äläkkä” oli 
huhtikuussa 1996 tasaantunut ja ongelman olemassaoloa ei sinän-
sä kiistetty, vaikka liioittelua epäiltiinkin. EU:n ruoka-apuun liitty-
vää kirjoittelua leimasivat toisaalta vahva EU-kriittisyys, toisaalta 
itse nälkäongelman rationalisointi, perinteisten köyhyyskäsitteiden 
kasvava käyttö ja nälkä-sanan jääminen enemmän taustalle. Leh-
distö antoi tukensa toimintatavalle, jossa ruoka-apu oli vakiintu-
massa seurakuntien ja vapaaehtoistoimijoiden hyvänä pidetyk-
si toiminnaksi. Siinäkin tilanteessa olisi jokin muu kanta saattanut 
herättää ihmetystä, koska ongelman olemassaolo tunnustettiin ja 
hyvinvointivaltion toimintakykyyn ei joko luotettu tai epäiltiin sen 
mukaantulon johtavan sosiaaliturvan uuteen ulokkeeseen.

33 Valkeakosken Sanomat 11.4.1996.
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EU:n ruoka-apua ja ruokapankkeja käsitelleet pääkirjoitukset 
viittaavat siihen, että tuolloin Suomea sijoiteltiin kaikissa mahdol-
lisissa yhteyksissä uudelle Euroopan kartalle ja etenkin suhteessa 
naapurimaahamme Ruotsiin. Maatalouspolitiikan EU-asemoin-
ti oli todennäköisesti vaikuttamassa kesällä 1995 tehtyyn päätök-
seen ottaa unionin ruoka-apua vastaan. Päätös olisi voinut mennä 
toisinkin, mikä olisi mahdollisesti merkinnyt vastaisuudessa myös 
huomattavasti pienempää määrää ruokapankkeja. Yksittäisen pää-
töksen sattumanvaraisuus on ilmeinen etenkin tilanteessa, jossa ei 
ole erityisiä pakottavia tekijöitä – jos nälkäköyhyyttä ei pidetä riit-
tävänä imperatiivina.

Suhtautuminen EU:n ylijäämävaraston (ns. interventiovaras-
ton) toimittamaan ruokaan jakoi lehdet kahteen leiriin. Toisten 
mielestä oli selvää, että ”Ruoka-apu on tarpeeseen”34 tai toteavas-
ti ja paikallisnäkökulma muistaen todettiin: ”EU:n elintarvikeapua 
myös Vakka-Suomeen.”35 Vastakkainen leiri taas katsoi, että ”EU:n 
köyhäinapu johtaa harhapäätelmiin”,36 tai kysyttiin, oliko kysees-
sä ”Taivaan lahja vai pintahuitaisu?”37 Lehdestä riippumatta yli lo-
kakuusta 1995 huhtikuuhun 1996 jatkunutta odottelua ja ruoka-
erän sisältöä kritisoitiin voimakkaasti: ”Paketti kuivaa EU-muonaa 
ei ole ratkaisu.”38 

Avustustyöhön ja ruokapankkeihin suhtauduttiin myös pää-
kirjoituksissa myönteisesti. Soraäänet olivat tässä suhteessa ole-
mattomia. Tampereelta käynnistynyt ”kiitettävä idea on leviämässä 
kymmeniin kaupunkeihin. Seurakunnat ja muut sopivat luonte-
vasti auttamaan niitä, joiden kovakaan puute ei täytä lakisääteisen 
sosiaaliturvan normeja, mutta joiden lukumäärä näyttää olevan 
kasvussa.”39 Kiinnostavaa Helsingin Sanomien alakerran artikkelis-
sa on se, ettei siinä mitenkään viitata muiden lehtien samaan aikaan 

34 Kaleva 26.4.1996.
35 Uudenkaupungin Sanomat 13.4.1996.
36 Satakunnan Kansa 12.4.1996.
37 Koillis-Lappi 24.4.1996.
38 Riihimäki ja Ympäristö -lehti 25.4.1996.
39 Helsingin Sanomat 15.4.1996.
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arvioimaan EU:n ruoka-apuun. Sen suhteen kriittisetkin halusivat 
”antaa täyden tunnustuksen ruoka-apua välittävien yksityisten jär-
jestöjen työlle.”40 Jotkut myös edelleen epäilivät ”Kuinka todellista 
on nälkä?”41 

EU:n jäsenyydestä käyty kamppailu näytti hiertävän etenkin 
maakuntien lehtien pääkirjoitustoimittajia. Useimmat suhtautui-
vat myös sen byrokratian kautta tulleisiin viljatuotteisiin nuivas-
ti. Toisaalta joidenkin mielestä ”EU:n ruoka-apua ei tarvitse häve-
tä” ja ” – – arvostelua – – on tullut lähinnä niiden suunnasta, joilla 
ei ole vähäisintä vaaraa olla itse avun saajien joukossa.”42 Se nähtiin 
myös tavaksi saada takaisin EU:lle maksettavaa (suurta) jäsenmak-
sua, kun muutkin niin tekevät: ”Onhan tänä vuonna rahansa ot-
tanut vastaan yhdeksän muutakin jäsenmaata. Olisiko omat rahat 
pitänyt jättää ottamatta? – Jos ruotsalaiset niin tekivät, se on hei-
dän häpeänsä.”43 Monissa kirjoituksissa kysyttiin myös sitä, mik-
si tarvitseville pitää tuottaa ruokaa ulkomailta, vaikka sitä on yli 
oman tarpeen, jopa niin, että ”ylituotantoa on rajoitettu ajoittain 
jopa viljelijäväestöä nöyryyttävin ja ruuan tuottamisen merkitystä 
vähättelevin järjestelyin.”44 ”Ongelma on se, miten sitä jaetaan, mi-
ten puutteessa olevia autetaan.”45

Keskustelun tähänkin vaiheeseen liittyi täysin vastakkaisia nä-
kemyksiä ongelman syvyydestä, laajuudesta ja ratkaisuista. Hyvin-
vointivaltiomme tilaa pohdiskeltiin, ja monissa lehdissä näkyi jopa 
tiettyä neuvottomuutta. Se liittyi ennen kaikkea siihen, mitä ongel-
malle pitäisi tehdä. Jotkut lehdet, kuten Helsingin Sanomat, näytti-
vät ratkaisseen suhteensa ruuan jakeluun pitäessään ruokapankke-
ja ”sopivana tilapäisratkaisuna.”46 

40 Satakunnan Kansa 12.4.1996.
41 Österbottningen 13.4.1996.
42 Pohjolan Sanomat 12.4.1996.
43 Hämeen Sanomat 12.4.1996.
44 Satakunnan Kansa 12.4.1996.
45 Ylä-Kainuu 12.4.1996.
46 Helsingin Sanomat 15.4.1996.
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Epäilevästi nälkäongelman olemassaoloon ja ruokapankki-il-
miöön suhtautuneessa Hämeen Sanomissa muistutettiin sisään-
tulokappaleessa ”kehitysmaiden” tai ”Karjalan tasavallan nälästä”. 
Seuraavissa kahdessa kappaleessa kerrottiin aivan kuin uutisartik-
kelin tavoin ruokapankkitoiminnan käynnistämisestä Hämeen-
linnassa sekä kaurahiutaleiden, näkkileivän, makaronien ja veh-
näjauhojen ”kärräämisestä” varastoihin. ”Kärräämistä” voi pitää 
merkkinä jonkinlaisesta epäilevästä kannasta koko ruokapankki-
toiminnan suhteen ja sen jälkeen kirjoituksessa pohdittiin aikai-
semmin mainittua EU:n ruoka-apua. Se olikin ainoa asia, johon 
pääkirjoituksessa otettiin selvästi kantaa, eli lehden mielestä oli oi-
kein vastaanottaa sitä.47 

Hämeen Sanomat ei keväällä 1996 osannut ottaa selvää kan-
taa ruokapankkien tarpeellisuuteen, saati niiden hyödyllisyyteen. 
Pääkirjoituksen kahdessa viimeisessä kappaleessa todettiin hyvin-
vointimallimme edelleen kelpaavan maailmalla esiteltäväksi, vaik-
ka ”taloudellinen ahdinko on karvasta todellisuutta monissa suo-
malaiskodeissa – – monien lapsiperheiden ahdinko on syvä, minkä 
korjaamiseksi on tehtävä kaikki voitava, jotta vältytään ongelmien 
myöhemmältä kertautumiselta.” Tarkalla ja hiukan hyväntahtoisel-
la lukemisella ”kaikki voitava” viittaa myös kirjoituksen alkupuo-
lella esiteltyihin ruokapankkeihin. Päätelmä ei kuitenkaan ole au-
koton, sillä ensivaikutelma, siis otsikko ”Nälkäkeskustelussa voivat 
mittasuhteet vääristyä”, yhdessä ensimmäisen kappaleen vahvan ke-
hitysmaaviittauksen kanssa asetti epäilyksen varjon myös toimien 
tarpeellisuudelle.48 

Satakunnan Kansa kuului myös huhtikuussa 1996 lehtien ylei-
sestä linjasta selvästi poikkeaviin arvioitsijoihin. Kirjoituksen hen-
ki oli muuten hyvin samanlainen kuin Hämeen Sanomissa, mutta 
EU:n ruoka-apua ei olisi pitänyt lehden mukaan  ottaa vastaan. ”Se 
(EU:n nälkäapu) olisi pieni summa jopa pelkissä Suomen kansain-

47 Hämeen Sanomat 12.4.1996.
48 Hämeen Sanomat 12.4.1996.
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välisen maineen kohentamiskampanjoissakin.”49 Kirjoituksen sävy 
oli selväsanaisempi kuin edellä lainatussa Hämeen Sanomien pää-
kirjoituksessa. Satakunnan Kansan mukaan ”on myös syytä antaa 
täysi tunnustus ruoka-apua välittävien yksityisten järjestöjen työl-
le. Se on hyödyllistä ja merkittävää.” Edellisessä kappaleessa leipä-
jonojen todettiin olevan kansainvälinen ilmiö, mikä viittasi muun 
muassa Tampereen ruokapankin esikuviin Keski-Euroopassa. Ne 
olivat kirjoittajan mukaan merkki ”yhteiskuntapolitiikan epäon-
nistumisesta – mm. väliinputoajista ja syrjäytymisestä –, mutta nii-
den esiintyminen ilmeisesti on kuitenkin enemmän yhteydessä esi-
merkiksi ruoka-apua antavien järjestöjen aktiivisuuteen kuin maan 
sosiaaliturvan rakenteeseen” (ks. Riches tässä kirjassa). Kirjoituk-
sen logiikka ei ole aivan aukoton, sillä lopussa todetaan, ettei muun 
muassa Ruotsi ole avun vastaanottajien joukossa. Yhtenä syynä ap-
rikoidaan pääkirjoituksen viimeisessä lauseessa sitä, ettei Ruotsil-
la ”ole toimivia jakeluorganisaatioita.”50 Kirjoituksesta ei käy ilmi 
se, oliko kyseessä kirjoittajan oma pohdinta vai viittaus johonkin 
muuhun tietolähteeseen.

Lehtien viesti ruokapankkien toiminnan tarpeellisuudesta, jo-
pa ”kiitettävyydestä”51 oli edellä mainitut lehdetkin mukaan lukien 
yhdensuuntainen, vaikka teksteistä löytyi sävyeroja. Asiantilalla on 
todennäköisesti ollut myös paikallista merkitystä, sillä paikallisen 
valtalehden suhtautuminen on joko rohkaissut tai epäilyttänyt pai-
kallisseurakuntia, työttömien yhdistyksiä ja muita toimijoita ruuan 
jakelun järjestämiseen ja ruokapankkien perustamiseen. 

Epäilyksiä yhteiskunnan vetäytymisestä saati hyvinvointivalti-
on purkamisesta ei pääkirjoituksissa erityisesti esitetty, vaikka jul-
kisen vallan suuntaan esitettiinkin selkeitä vastuita. Vastikkeetto-
maan apuunhan liitetään aina väärinkäytösten epäily. ”Onko oikein 
että työttömien monitoimikeskukset käyttävät EU-ruokaa omiin 
aterioihinsa?”52 Ruoka-avun suhteen väärinkäyttöepäilyt tuntuvat 

49 Satakunnan Kansa 12.4.1996.
50 Satakunnan Kansa 12.4.1996.
51 Helsingin Sanomat 15.4.1996.
52 Kaleva 26.4.1996.
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ylimitoitetuilta, ainakin jos on uskominen Västra Nylandin pääkir-
joitustoimittajaa. Lehti oli sitä mieltä, että kukaan ei mene leipäjo-
noon ilman tarvetta, sukulaiset ja muut käytetään ensin, eikä ole hä-
peä pyytää apua, jos turvaverkko pettää, eikä ”väärinkäyttäjiä” ollut 
kyselyssä kuin kolme.53 Kalevan mukaan sellainen oli kuitenkin es-
tettävä muun muassa siten, että vapaaehtoistyö organisoidaan kun-
nolla, ”sillä ruokapankit ovat erinomainen tapa auttaa”. Lehti katsoi 
kansalaisjärjestöillä olevan vastuu väärinkäyttäjien tunnistamises-
ta ja tuen suuntaamisesta aidosti sitä tarvitseville.54 Hiukan värittö-
män, mutta luotettavan kirkon ruokapankeille oli selvästi vahva so-
siaalinen tilaus, jopa julkista painetta. 

Suoran ruoka-avun järjestämistä suositeltiin milloin kunnille, 
milloin kansalaisjärjestöille tai kirkolle. Viimeksi mainittu (Kirk-
kopalvelut ja sen ruokapankkityöryhmä) ottikin vastatakseen pää-
osan muun muassa EU:n ruoka-avun jakamisesta, kansalaisjärjestöt 
oman osansa, mutta jakelu suoritettiin usein yhdessä paikallisseu-
rakunnan kanssa. Siitä kuinka diakoniatyöntekijät tai sosiaalityön-
tekijät asiaan suhtautuivat, ei puhuta pääkirjoituksissa, eikä muu-
kaan asianosaisnäkökulma näy muutoin kuin erilaisten ongelmien 
kantajina. Ilmeisesti oletusarvona oli ja on ehkä edelleenkin se, että 
ruoka-apu on tarjous, josta ei kieltäydytä. EU:n ruoka-avun saami-
nen ja ruokapankkien perustaminen olisi tarjonnut myös pääkir-
joittajille mahdollisuuden antaa ääni ja tilaa asianosaisille eli nälkää 
kokeneille ja ruoka-apua pyörittäville vapaaehtoisorganisaatioille. 
Näin ei tapahtunut suoraan yhdessäkään pääkirjoituksessa, mutta 
muissa toimituksellisissa jutuissa asianosaisia oli toki äänessä pal-
jonkin. Ruuan jakelun todettiin monissa lehdissä olevan osa EU:n 
ja Suomen maatalouspolitiikkaa, mutta laajemmin yhteyksiä elin-
tarvikejärjestelmään ei tuolloin pohdittu. 

53 Västra Nyland 29.6.1994. Nälkä.-raportin väestökyselyssä vastanneista kolme 
identifioitiin leipäjonojen ”väärinkäyttäjiksi”. Määrä on niin pieni, ettei sitä voi korottaa ko-
ko väestöön. 

54 Kaleva 26.4.1996.
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Pieni anekdootti soppajonojen Suomi–Ruotsi-maaottelusta 
pelkistää myös vastuullistamispuhuntaa. Suomen TV1 kävi Eskils-
tunassa kuvaamassa soppajakelua, jonne ei tullut yhtään köyhää. 
Lehtien mukaan jotkut olivat ottaneet yhteyttä paikalliseen Pelas-
tusarmeijaan ja toivoneet avun kotiinkuljetusta. Talouselämä-leh-
den mukaan tämä oli osoitus ruotsalaisten hyvästä itsetunnosta.55 
Tämä oli huima päätelmä, sillä vastaavasta toiveesta suomalaiset 
avuntarvitsijat olisi suurella todennäköisyydellä leimattu uusavut-
tomiksi ja tuen väärinkäyttäjiksi! 

Nälkäryhmä valtion vieraana

Kirkon Nälkäryhmän kannanottoa pidettiin lehdistössä ja myös 
kirkon piirissä poikkeuksellisena. Evankelisluterilaisen kirkon piis-
pat julkaisivat ”Kohti yhteistä hyvää” -kannanoton kolme kuu-
kautta Nälkäryhmän vetoomuksen jälkeen. Piispojen paimenkirje 
on nähty joissain arvioissa jatkona Nälkäryhmän vetoomukselle.56 
Asiallisia yhteyksiä löytyy kosolti, mutta käytännössä asiakirjojen 
valmistelu tapahtui kuitenkin erillisissä työryhmissä. Nälkäryhmän 
puheenjohtaja piispa Eero Huovinen luonnollisesti tunsi asiakirjo-
jen rinnakkaisen valmistelun. Ennen Huovista Nälkäryhmän pu-
heenjohtajaksi oli pyydetty arkkipiispa John Vikströmiä, joka kiel-
täytyi tehtävästä perustellen sitä piispojen yhteisen kannanoton 
valmistelulla. Tarkempia tietoja Nälkäryhmän kokoajille ei tuolloin 
annettu.57 Nälkäryhmässä toteutunut kirkon ja yhteiskunnan liit-
to saattoi hyvinkin olla poikkeuksellinen ulostulo, mutta sen sijaan 
piispojen kannanotolle löytyy kosolti ulkomaisia esimerkkejä niin 
Euroopasta kuin Pohjois-Amerikasta (Parviainen 2000, 121).

Joulukuussa 1998 kaikkiaan 16 pääkirjoituksessa kommentoi-
tiin vetoomuksensa ja taustaselvityksensä julkistanutta Nälkäryh-

55 Talouselämä 41/1996.
56 Piispa Jorma Laulaja Kotimaa-lehdessä 12.3.1999, Parviaisen 2000, 120 mukaan.
57 Mikko Malkavaaralta saatu tiedonanto 6.5.2008.
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mää ja erityisen huomion kohteena oli sen puheenjohtaja, piispa 
Eero Huovinen. Pääosa pääkirjoituksista ilmestyi vasta pari viik-
koa vetoomuksen julkistamisen jälkeen Nälkäryhmän edustajien 
vierailtua toistamiseen eduskunnassa, sillä kertaa pääministeriä 
tapaamassa. Joissakin pääkirjoituksissa korostettiin vetoomuksen 
merkitystä lainaamalla pääministeri Paavo Lipposen vastauspu-
heenvuoroa Nälkäryhmän edustajille. Lipponen piti selvänä, että 
nälkäkysymys nousee esille ”muodossa tai toisessa tulevissa halli-
tusneuvotteluissa” 58. Yhdessä pääkirjoituksessa muistutettiin myös 
”emeritusarkkipiispa John Vikströmin sosiaalieettisistä kannan-
otoista vuosien varrella”.59 

Pääkirjoituksissa toistettiin koko lailla yksituumaisesti Nälkä-
ryhmän ehdotuksia köyhyysongelman ratkaisua, mitä oli lehtien 
mukaa odotettu jo aivan liian kauan. Pääkirjoituksissa todettiin 
epävirallisen avun olevan ehtymässä. Lisäksi niissä korostettiin Näl-
käryhmän laajapohjaisuutta. Nämä asiat olivat myös Kirkkopalve-
lujen lehdistötiedotteessa näkyvästi esiin. ”Nälän ja puutteen pois-
tamisesta ollaan yksimielisiä, mutta keinoista vallitsee erimielisyys, 
USA:sta ja Britanniasta tuttua kovaosaisuutta on ilmestynyt talous-
romahduksen myötä meille.”60 Nälkäköyhyysongelma ei ole hävin-
nyt ja se on ongelmana niin laaja ja vaikea, että sen ratkaisemisek-
si on toimittava yhdessä.61 Ilta-Sanomien mukaan ruuan puute on 
kymmenien tuhansien työttömien kohtalona. ”Ruokapankkipro-
jektin vastaavan Pietari Jääskeläisen arvion mukaan vuosittain jopa 
200 000 ihmistä on kääntynyt ruokapankkien puoleen”62 Leipäjo-
not ja ”katulapset ainakin Helsingissä”, yksinhuoltajat, monet opis-
kelijat ovat edelleen vaikeuksissa.63 Toisaalta ongelmien kantajiksi 
mainittiin lapsiperheet, mielenterveysongelmaiset, pitkäaikaistyöt-
tömät, syrjäytyneet nuoret ja ylivelkaantuneet. Nälkäryhmän taus-

58 Suomenmaa 16.12.1998.
59 Länsi-Savo 15.12.1998.
60 Ilta-Sanomat 29.12.1998.
61 Meän Väylä – Älven 16.12.1998.
62 Ilta-Sanomat 23.12.1998.
63 Åland 8.12.1998.



Stakes 2008 ��

Toisten pankki

tamuistiossa ja Kirkkopalvelujen lehdistötiedotteessa mainitut tu-
lo- ja kannustinloukut sekä perusturvan verotukseen liittyvät on-
gelmat nousivat myös pääkirjoituksiin.64

”Yhteiskunnan vastuulla on asiallinen toimeentulo, toisaal-
ta löytyy apatiaa ja myös kertakaikkista kyvyttömyyttä käsitellä ra-
haa.” Kirkon diakoniakäsky velvoittaa auttamaan ja kirkko onkin 
lunastanut paikkansa. Yhteiskunnan ja tulevan hallituksen tehtävä-
nä on ensi sijassa ongelmaan vastaaminen.65 ”Hallitus ja eduskun-
ta ovat arvovalinnan edessä Ihmisoikeuksien julistuksen täyttäessä 
50 vuotta.”66 Ahvenanmaalainen Åland jatkoi vielä EU-jäsenyyden 
epäilyä kysyessään sen mukaan ”integraation etulinjassa” olleen 
Suomen haluja olla samassa asemassa myös köyhyyden osalta.67

Pääkirjoituksien sävyä joulukuussa 1998 voisi kuvata yhteisvas-
tuullisuuden tai joulun läheisyyden vuoksi hyvän tahdon peräänkuu-
luttamiseksi. Kyseessä oli kirkon haaste, johon mediakin suhtautui 
myötäsukaisesti, paria poikkeusta lukuun ottamatta. Nälkäryhmän 
tavoitteena oli selvästi kansallisen konsensuksen houkutteleminen 
”Korpilammen hengessä” köyhyysongelmaa ratkaisemaan. Pääkir-
joitusten perusteella voi arvioida näin tapahtuneenkin, julistuksen 
tasolla. Ruokapankkien näkökulmasta tapahtui kaksi asiaa. Niiden 
poliittinen viesti esitettiin politiikan arvovaltaisilla areenoilla, ja 
näin yritettiin toteuttaa niiden perustamiseen liittynyt tavoite teh-
dä nälkäongelma näkyväksi ja politisoida ruokapankkitoiminta. 
Samalla kuitenkin niiden poliittinen potentiaali vakioitiin poliit-
tisen järjestelmän toimintatapoihin — ja sen tulosten odotteluun.” 
– – eikö (köyhyys) aina ole ollut hallitusten ohjelmassa? – – seu-
rataanpa mitä ministerit tekevät” 68 tai ”julistus hyvä ja vaikutus-
valtainen – – tällaisilla yleisluontoisilla julistuksilla nälkää ei hä-
vitetä”69. Toisaalta ei liene väärin muistuttaa, että ”sivistysvaltiossa 

64 Savon Sanomat 3.12.1998.
65 Ilta-Sanomat 23.12.1998.
66 TSil 6.12.1998.
67 Åland 8.12.1998.
68 Kaleva 8.12.1998.
69 Savon Sanomat 3.12.1998.
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menestys mitataan oikeudenmukaisuuden ja lähimmäisenrakkau-
den toteutumisella. Niistä on pulaa.”70 

Lopputulema ei luonnollisestikaan ole näin yksiselitteinen, sil-
lä useimmissa pääkirjoituksissa moitittiin Nälkäryhmää konkreet-
tisten ehdotusten puutteesta tai paremminkin siitä, että sen jäsenet 
eivät sitoutuneet mihinkään konkreettisiin toimiin, sillä ”yleisluon-
toisilla julistuksilla ei nälkää hävitetä”71. Konkreettisia ehdotuksia 
tosin oli koko joukko vetoomuksen taustamuistiossa, johon varsi-
nainen Nälkäryhmä ei ottanut kantaa. Vahvimman kritiikin esit-
ti Hufvudstadsbladet, joka moitti ”kylläistä nälkäryhmää” voimak-
kain ja värikkäin sanakääntein. Sen mukaan kukaan hyvinvoivien 
ryhmästä tuskin oli tavannut nälkäisiä, ja ”on pelottava, eikä suin-
kaan helpottava tieto, että ryhmä edustaa tahoja, jotka voisivat rat-
kaista ongelman. On hyvä, että kaikki ovat valmiita köyhyyden 
vastaiseen taisteluun ja hyvinvointivaltion puolustamiseen, mut-
ta löytyisikö joku joka puhuisi muulloinkin kun joulun ja vaalien 
lähestyessä?” Lehden mukaan jää nähtäväksi, avasiko Nälkäryhmä 
keskeisten päättäjien silmät. Pääkirjoitusta ryyditti irvokas piirros-
kuva joulupöydässä istuvasta pariskunnasta, joiden takamusten al-
le näyttäisi rutistuneen nälkiintyneitä ihmisiä.72

Monessa pääkirjoituksessa muistutettiin siitä, että Nälkäryh-
mässä olleet päättäjät olisivat halutessaan voineet ratkaista köy-
hyysongelman jo aikaisemmin. Erityisen kärkäs oli oppositioleh-
ti Suomenmaa, joka palasi asiaan kahteen otteeseen: vetoomuksen 
valmistumisen yhteydessä ja myöhemmin, kun se luovutettiin po-
liittisille päättäjille. Parin viikon väliajasta huolimatta, tai ehkä juuri 
sen vuoksi pääkirjoitusten tekstit olivat miltei sanasta sanaan ident-
tiset.73 Kiinnostava oli aikaisemmissakin vaiheissa omaleimaisena 
esiintynyt Hämeen Sanomat, joka viittasi ensin viiden vuoden ta-
kaiseen nälkäkohuun ja totesi sen jälkeen, että asiaan ”on osattu sen 
jälkeen suhtautua rauhallisemmin. Esimerkiksi seurakuntien har-

70 Suomen Kuvalehti 52/1998.
71 Savon Sanomat 3.12.1998.
72 Hufvudstadsbladet 4.12.1998.
73 Suomenmaa 3.12.1998 ja 15.12.1998.
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rastama ruokapankkitoiminta on osoittanut tarpeellisuutensa.” Sen 
jälkeen lehti siteerasi juuri valmistunutta tutkimusraporttia, jonka 
mukaan ”köyhyys ajaa ihmisiä edelleen nälkään ja sairauteen”. Lai-
naus oli lehden mukaan rajunpuoleinen, ja se korostikin, että la-
mavuosia ei voi pitää yleisenä syntipukkina ” – – on syytä enem-
mänkin rakentaa kuin kärjistää ja hajottaa”.74 Pääkirjoitustoimittaja 
tunnustaakin lukeneensa vain tutkimuksen julkaisijan eli Väestö-
liiton tiedotteen asiasta (Ritamies & Fågel 1998). Asian ydin täs-
sä yhteydessä on se, että lehti ei sanallakaan maininnut edellisenä 
päivänä julkistettua Nälkäryhmän vetoomusta ja sen taustamuis-
tiota, vaikka niitäkin koskeva tiedote ja itse julkaisu olivat erittäin 
todennäköisesti päätoimittajan pöydällä. Näinkin voi välttää otta-
masta kantaa.

Joulun läheisyys oli väistämättä mukana nälkäkeskustelun 
synnyssä75 jo joulukuussa 1993 ja saman juhlan lähestyminen oli 
monen Nälkäryhmän vetoomusta arvoineen pääkirjoituksen sivu-
juonne, jolla kirjoittajat korostivat nälkäköyhyysongelman sensitii-
visiä ulottuvuuksia. Monet raamatulliset metaforat olivat mukana 
ja etenkin kirkon omille viestimille tyylilaji on tuttuakin tutum-
pi. Nälkäryhmän vetoomusta pidettiin juuri jouluun kuuluvana ju-
listuksena ja kirkon omien viestimien mukaan oli hyvä, että ”joku 
peräänkuuluttaa kirkonkin omaatuntoa. Markkinavoimajumalan 
ja mammonan palvonnan sijaan” – – pitäisi saattaa ihmisoikeudet 
voimaan.76 Samasta ajattelusta syytettiin joissakin lehdissä luterilai-
sia piispoja muutamaa kuukautta joulun 1998 jälkeen (Parviainen 
2000, 121–122). 

Piispojen kannanotto ”Kohti yhteistä hyvää” synnytti myös 
vilkkaan lehdistökeskustelun ja hyvinkin vastakkaisia mielipitei-
tä. Kirkkoa kiiteltiin yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumi-
sesta, mutta toisaalta syytettiin politikoinnista (Parviainen 2000, 
118). Ensiksi mainittu kanta tuli näkyviin myös Nälkäryhmän kan-

74 Hämeen Sanomat 3.12.1998.
75 Ilta-Sanomat 23.12.1993.
76 Tampereen Kirkkosanomat 16.12.1998.
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nanoton vastaanotossa lehdistössä. Sen sijaan politikointisyytet-
tä ei kirkon suuntaan tässä yhteydessä esitetty. Moite olisikin pi-
tänyt suunnata kirkon (Kirkkopalvelujen) rooliin Nälkäryhmän 
kokoamisessa, sillä vetoomuksen allekirjoittajina oli joukko poliit-
tisen ja yhteiskuntaelämän vaikuttajia. Uskoakseni Kirkkopalvelut 
olisi ottanut sellaisen moitteen mielihyvin vastaan. Etenkin kirkon 
suuntaan ohjeita tuli keskustelun alusta saakka: ”Yhteiskunnallis-
ta oikeudenmukaisuutta puntaroidessaan kirkon ei sovi liittoutua 
minkään puolueen leiriin, niinpä aina joku ottaa itseensä.”77 Sen si-
jaan ns. muun kolmannen sektorin roolia ei näin vahvasti asemoi-
tu, saati ohjeistettu, mikä kertoo yhtäältä kirkon seisovan paitsi kes-
kellä kylää myös siitä, että juuri sitä kutsutaan kriisiaikoina apuun. 
Toisaalta ns. kolmas sektori on epäselvä ja vaikeasti määriteltävä 
osapuoli, jolle pääkirjoitustoimittajat eivät ilmeisesti voineet kuvi-
tellakaan suuntaavansa samalla tavalla yksiä ja samoja suosituksia 
tai toimintaohjeita.

Joulukuussa 1998 pääkirjoitukset alkoivat yksittäisen tekstin eli 
kirkon Nälkäryhmän vetoomuksen esittelyllä, ja sen jälkeen teemaa 
jatkettiin vetoomuksen aiheena olleen köyhyysongelman pohdin-
nalla, kunnes päädyttiin ratkaisujen esittelyyn. Nälkäryhmän tavoi-
te näyttäisi siis toteutuneen, kun luetaan pääkirjoitusten pääasial-
lista viestiä. Kolmannen sektorin vastuulle siirretty nälkäongelman 
välitön ratkaisu organisoimalla ruoka-apua (yksityinen ja erityinen 
näkökulma ilmiön käsittelyyn ja ratkaisuun) kääntyi pääkirjoituk-
sissa lopulta julkisen vallan vastuuksi, mikä oli myös Nälkäryhmän 
ulostulon ilmeinen tavoite. Lehdistöä ei ainakaan pääkirjoitusten 
valossa juurikaan kiinnostanut 1994 tai 1996 se, kuinka kehuttu-
jen kansalaisjärjestöjen tai kirkon työntekijät ja vapaaehtoiset teh-
tävästä selviävät. Etenkin kirkon diakonian piirissä esitettiin paljon 
kritiikkiä epäammatilliseksi koettua toimintaa kohtaan. Nälkäryh-
mä totesi ruoka-avun jakamiselle olevan rajansa: ”köyhyys- ja näl-

77 Uusi Aika 30.6.1994.
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käongelma on päässyt paisumaan niin suureksi, että seurakuntien 
ja kansalaisjärjestöjen hätäapu on ehtymässä.”78 

Kahdessa jälkimmäisessä vaiheessa median ja muiden toimi-
joiden välinen suhde oli selkeä: uutisoitiin EU:n ruoka-avun tu-
loa ja Nälkäryhmän vetoomusta sekä kommentoitiin tapahtunutta 
seuraavana päivänä pääkirjoituksessa, sikäli kuin kommentoitiin. 
Ensimmäisessä vaiheessa median ja muiden toimijoiden suhde oli 
varsin monimutkainen, mikä näkyy pääkirjoitusten enemmän tai 
vähemmän peitellyssä itsekritiikissä. Köyhyyspuhunnassa hallin-
non ja politiikan suhde on ollut aina vaikeaselkoinen, mikä näkyi 
erityisen vahvasti juuri nälkäkeskustelun alkuvaiheessa. Köyhyys 
jakoi ja jakaa edelleen hyvinvointivaltion, etenkin kun se sai maus-
teekseen nälkäkokemukset ja ruokapankit niihin vastaamaan.

Hallitusohjelma ei ole täsmällinen politiikan tiekartta siitäkin 
huolimatta, että sinne halutaan ohjelman tekovaiheessa saada eri-
laisia asioita, joita hallituksella on aikomus toteuttaa. Käytännön 
politiikka toimii sittenkin jossain muualla, vaikka lopputulokse-
na oli Nälkäryhmän vetoomuksen ottaminen sanatarkasti hallitus-
ohjelmaan79. Ruokapankit olivat tässä mielessä tehtävänsä jo tuol-
loin tehneet, mutta Pandoran lippaan sulkeminen ei ollut helppoa, 
vaikka siihen saakka jatkunut uusien pankkien perustaminen kään-
tyi paria vuotta myöhemmin hitaaksi vähenemiseksi.

Nälkä-epookki hyvinvointivaltion 
murroskohdassa

Puhunnat tulevat näkyviksi puhuttuina tai kirjoitettuina (Fair-
clough 1997, 264–269). Ankaran tulkinnan mukaan Pelastusarmei-
jan leipäjono ei ollut osa lamaan liittyvää (köyhyys)puhuntaa en-
nen sen saamaa huomiota julkisessa keskustelussa. Ajatus on tärkeä, 

78 Uusimaa 4.12.1998.
79 Paavo Lipposen II hallituksen ohjelma.
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sillä ”vanhassa” köyhyyspuhunnassa vakiintuneeseen paikkaan aut-
tamisjärjestelmässä liitetty ilmiö ja sen yhteys ”perinteiseen huono-
osaisuuteen” (Heikkilä ym. 1994, 121) sai joulukuussa 1993 uusia 
merkityksiä. Näkymättömästä aukkojen paikkaajasta tulikin vaa-
rallinen haastaja pohjoismaisen hyvinvointivaltion uskottavuudel-
le. Puhunnat tuottavat paitsi esityksiä ja kuvauksia (representaati-
oita) maailmasta, myös identiteettejä ja sosiaalisia suhteita. Poimin 
Norman Faircloughin laajasta tutkimusohjelmasta, ”Kuinka lukea 
mediaa kriittisesti”, neljä näkökulmaa, joiden puitteissa erittelin 
kolmen poiminta-ajankohtani pääkirjoitukset sivulla 80 lueteltujen 
10 konkreettisen kysymyksen avulla: ensinnäkin viittaukset muihin 
teksteihin ja diskursseihin (intertekstuaalisuus); toiseksi ketkä pu-
huvat ja keistä puhutaan, ketkä puuttuvat (representaatiosta); kol-
manneksi minkälaisia suhteita teksteissä esiintyvien välille luodaan 
ja neljänneksi mihin laajempiin sosiokulttuurisiin yhteyksiin näl-
käkeskustelu asettuu. (Fairclough 1997, 264–269.)

Keskustelun sekavuus, selkeiden toimintatapojen puuttumi-
nen sekä hallituksen lähinnä hämilliset kommentit heijastuivat 
pääkirjoituksiin kesällä 1994. Monenlaisia varauksia toki löytyy, 
mutta myönteinen ja kannustava kanta ruuan jakelun luotettavaan 
ja ihmisarvoiseen järjestämiseen80 oli samansuuntainen läpi lehdis-
tön niin 1994 kuin 1996. Seurakunnat ja muut yhteisöt ottivat vies-
tin vastaan, ja varsin nopeasti 40 prosenttia paikallisseurakunnis-
ta vastaanotti EU-ruokaa, useimmassa tapauksessa perustamiensa 
ruokapankkien tiloihin. Hämeenlinna oli erityistapaus, sillä siellä 
ruokapankki oli seurakuntien, joidenkin paikallisten yhdistysten ja 
alueen viiden kunnan yhteishanke!81 Yhdessäkään nyt läpikäymis-
täni pääkirjoituksessa se ei herättänyt kummastusta, vaikka juuri 
sellaisessa asetelmassa epäilys ruoka-avusta ei vain sosiaaliavun hy-
väksyttävänä jatkeena vaan myös sen korvikkeena, ei liene aihee-
ton. Lehdet eivät ottaneet siis kantaa siihenkään, onko edellä mai-

80 Mm. Aamulehti 29.6.1994, Helsingin Sanomat 15.4.1996, Kaleva 26.4.1996, Tam-
pereen Kirkkosanomat 16.12.1998.

81 Hämeen Sanomat 12.4.1998.
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nittu yhteinen ruokapankki jotenkin pulmallisempi kuin kunnan 
tai toisaalta seurakuntien toimesta tapahtuva ruuan jakelu. Seura-
kuntien ja muun kolmannen sektorin ylläpitämiä ruuanjakeluita 
pääkirjoitusten ja myös Nälkä.-raportin kirjoittajat pitivät ”monen 
kohdalla aivan ratkaisevana” (Heikkilä ym. 1994, 123–124.) 

Monissa lehdissä yhteiskunnan suoraa rahallista tukea näl-
kää kokeville ei pidetty järkevänä lisätä, sillä ”ehkä sekin pantaisiin 
asuntolainoihin”. Sen sijaan yhteiskunnan nähtiin hyväksi panos-
taa ateriapalveluihin muun muassa vapaaehtoisjärjestöjen kautta.82 
Laman ja murroksen oloissa nälän ja köyhyyden syitä, kuten yli-
velkaantumista tai joukkotyöttömyyttä ei voi tarkastella vain erilli-
sinä ilmiöinä vaan osana suomalaisen yhteiskunnan tilaa. Lehtien 
lamapuhuntaan tuli joulukuussa 1993 uusi juonne: nälkä. Köyhyy-
den tekemisessä näkyväksi ja sen hyväksymisessä sosiaaliseksi on-
gelmaksi ei ole kyse ainoastaan yksilötason tilanteiden esiin tuo-
misesta vaan myös yhteiskunnan sosiaalisten ristiriitojen näkyväksi 
tekemisestä; vauraissa yhteiskunnissa kun köyhyys usein ymmärre-
tään vallan ja etujen ristiriitoina sekä yhteiskunnan epäoikeuden-
mukaisuutena.

Runsasta vuosikymmentä myöhemmin voi nähdä laman aika-
na ja sen jälkeen muodostuneen ilmiöitä ja niiden välisiä suhtei-
ta, jotka tekevät nälkäkeskustelun ymmärrettäväksi, ikään kuin ne 
olisivat pakottaneet sen esiin. Keskustelun synty ja polveutuminen 
juuri sellaisena oli kuitenkin viime kädessä sattumaa, siis tapahtui 
suunnittelematta ja äkkiarvaamatta (vrt. Foucault Baynesin ym. 
1987, mukaan). Pelastusarmeijan leipäjonot olisivat toki kasvaes-
saan herättäneet myös kotimaisen median, mutta ratkaiseva isku 
oli kansainvälisen median kiinnostus. Tapahtui monen eri tekijän 
yhtäaikainen esiinnousu, monin osin sattumalta. Työttömyyden 
huima kasvu oli synnyttänyt oman juonteensa köyhyyspuhuntaan, 
samoin ylivelkaantuminen, ”katuskitsofreenikkojen” ilmestyminen 
katukuvaan tai asunnottomuus jo aikaisemmin.

82 Helsingin Sanomat 29.6.1994.
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Nämä vakavat yhteiskunnalliset ongelmat eivät kuitenkaan yh-
tä lailla suunnanneet puhuntoja samoihin perustaviin kysymyksiin 
kuin nälkä. Jokainen ylivelkainen ei ole köyhä, mutta moni köy-
hä on (yli)velkainen, vaikka vain pienten vippien tai kauppalaskun 
verran. Jokainen työtönkään ei ole köyhä, mutta useimmat pitkäai-
kaisesti köyhät eivät ole työmarkkinoilla. Siitä huolimatta jokainen 
köyhäkään ei ole työtön. Nälän nouseminen hetkeksi puhunnan 
kärjeksi merkitsi sitä seuranneen köyhyyskeskustelun suuntautu-
mista joksikin aikaa erityislaatuisella tavalla, alhaalta hengissä säi-
lymisen kehyksessä. Se ei ainakaan lehtien pääkirjoitusten tasolla 
merkinnyt nälkäisten äänen kuulumista; asia hukutti asianosaiset. 
Nälkäkeskustelu tuotti sosiaalista todellisuutta, eli tapahtumien ke-
hykset ja suhteet, joista kumpikaan ei voi toistua enää koskaan sa-
manlaisina.

Media-aineistoihin perustuva analyysi tuottaa helposti yksi-
ulotteisen kuvan todellisuudesta, ikään kuin muita keskustelun 
areenoita ja tasoja ei olisi olemassa tai totuus jopa tyhjenee me-
diakiinnostuksen huvetessa. Pelastusarmeijan leipäjonot kääntyi-
vät kasvuun vuonna 1992 (Karjalainen 1994, 33) ja nälkää koke-
neiden määrä oli raportoitu miltei samansuuruisena jo vuonna 
1992 (Kontula & Koskela 1992). Media epäilemättä synnytti kohun 
ja käänsi sen julkisuuden kielelle, mutta ei suinkaan ollut ensim-
mäisenä tunnistamassa ongelmaa. Toteutui niin monesti muulloin-
kin koettu: jos haluaa saada asian esille kotimaassa, kannattaa toi-
mia kansainvälisesti! Nälkäkeskustelun alussa 1993 ei kuitenkaan 
ketään syytetty leipäjonojen synnyttämisestä julkisuuden tavoitte-
lun tarkoituksessa. 

Polemiikkia käytiin ensin nälkä-sanan merkityksistä ja sittem-
min alettiin myös sanomalehtijulkisuudessa pohtia toista pulmallis-
ta käsitettä eli ”köyhyys”. Sen sijaan sellaiset sanat kuin uusköyhyys, 
ylivelkaantuminen, suurtyöttömyys, takausvelat ynnä muut otet-
tiin vastaan melko annettuina. Ne toimivat pitkälti selittäjinä, syinä, 
jotka tekivät nälkä- ja köyhyysongelman ymmärrettäväksi. Ratkais-
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tavina tai selitettävinä ongelmina olivat keskiluokkaisten perheiden 
nälkä ja maanantaiaamujen nälkäiset koululaiset, köyhien lapsiper-
heiden ongelmat ja 1990-luvun jälkipuoliskolla pitkäaikaistyöttö-
mien tilanne.

Perheiden velkaantuminen nostettiin esiin pääkirjoituksis-
sa erityisesti kesäkuussa 1994 sekä joulukuussa 1998. Kyse oli mo-
lemmissa tapauksissa jo aiemmin eritellystä intertekstuaalisista jäl-
jistä joko suoraan ilmipannuista tai epäsuoremmista viittauksista. 
Nälkä.-raportin mukaan (yli)velkaantuminen oli eräs selitys nälkä-
kokemuksille. Sama yhteys löytyy myös Nälkäryhmän kannanoton 
ja sen taustamuistion sekä niitä kommentoineiden pääkirjoitusten 
välillä. Useissa pääkirjoituksissa tapahtui velkaantuneiden tilan-
teen kääntäminen velallisten omaksi ongelmaksi. Velallisen moraali 
näytti pakottaneen hoitamaan velat vaikka ravinnosta tinkimällä.83  
Tässä mielessä onkin hämmästyttävää, että vain kolmessa pääkir-
joituksessa pankkituki ja nälkäongelma koplataan yhteen: ”pankki-
tukimiljardeihin viittaaminen saattaa olla propagandistista, mutta 
se osoittaa, että nälkäongelman ratkaisu ei voi olla voimavarakysy-
mys, kyse on priorisoinneista”84. ”Valtiontalousko kuntoon pieniä 
päivärahoja leikkaamalla? – – kansan moraali – – entä pankkien 
moraali?”85 Oireellista on se, että huomattavan useassa pääkirjoi-
tuksessa kannetaan huolta korkeintaan muutamien miljoonien eu-
rojen (silloin 20–30 miljoonan markan) suuruisen ruoka-avun 
”oikeudenmukaisesta jakamisesta kun samanaikaisesti pankit saat-
toivat painostaa valtiolta kymmenien miljardien markkojen tuet, ja 

83 Runsasta vuosikymmentä myöhemmin Helsingin kauppakorkeakoulun profes-
sori saattaakin Viikon kurssit -kolumnissaan todeta, että ”asuntolainat eivät Suomessa jää 
hoitamatta. Niistä neuvotellaan: laina-aikaa pidennetään, jopa korko voidaan muutaman 
kerran lisätä lainapääomaan. Yhdysvalloissa – – tilanne on pois pankkien hallinnasta, neu-
vottelumahdollisuutta ei ole.” (Leppiniemi 29.10.2007. Ilta-Sanomat.) Professori Leppiniemi 
ei syystä tai toisesta muista, että asioiden tila oli 1990-luvulla aivan toinen. Tilanne ei silloin 
todellakaan ollut pankkien hallinnassa ja velallisten sekä etenkin takaajien neuvottelumah-
dollisuudet pankkien kanssa olivat olemattomat. Ei ollut velkasaneerausta, eikä pankkien 
sittemmin kovan painostuksen jälkeen käyttöön ottamia vapaaehtoisia sovittelu- ja lainojen 
järjestämistapoja. 

84 Borgåbladet 29.6.1994.
85 Koillis-Lappi 24.4.1996; Vasabladet 23.7.1994.
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samanaikaisesti jatkaa asuntovelallisten painostusta. Ylivelkaantu-
minen nähtiin erääksi erityiseksi ongelmia selittäväksi tilanteeksi, 
ja toinen paljon käytetty yksilöllisen ominaisuuden määrittely oli 
”uusavuttomuus”. Se oli myös asia, johon hyvin monessa pääkir-
joituksessa otettiin selkeästi kantaa: ”uusavuttomuus ei pääsyynä, 
työttömyys, velat, monet nälkäisinä velkavankeudessa”86, ”eikä näl-
kää ole syytä vähätellen suhteellistaa, eikä leimata uusavuttomuu-
deksi”87. Uutisvuoksi otti reippaan kannan: ”uusavuttomuus nau-
rettava veruke, kaupat pullollaan valmisruokia, nälkäisillä ei ole 
varaa ostaa niitä.”88 Uusavuttomuus kuuluikin käsitteisiin, joihin ei 
juuri tässä erittelemissäni pääkirjoituksissa enää palattu89. 

Nälkä- ja ruokapankkikeskusteluja on mahdollista asemoida 
osana kansainvälisiä ja kansallisia keskusteluja sekä niitä kantavien 
verkostojen toimintaa. Ensinnäkin mukana ovat olleet kansainväli-
nen elintarvikejärjestelmä, eurooppalainen media, Euroopan unio-
ni ja sen maatalouspolitiikka, eurooppalaiset ruokapankit ja läntiset 
kristilliset kirkkokunnat. Suomalaiset ruokapankit eivät ole poik-
keuksellinen ilmiö, vaikka ovatkin poikkeuksia Pohjoismaissa. Toi-
seksi ilmiö on ollut eri vaiheissa suhteissa kansalliseen poliittiseen 
järjestelmään, kuten eduskuntaan, hallitukseen, eri ministeriöihin, 
viranomaisiin ja korporaatioihin sekä ennen kaikkea mediaan. Eri-
tyisen kiinnostuksen kohteena on valtion ja kansalaisyhteiskunnan 
suhde, jossa eritellään sitä, keitä on mukana, purkamalla instituu-
tiot perusaineksiinsa (Durkheim 1980). Läpikäymäni lehdistökes-
kustelu antaa tähän purkamiseen runsaasti viitteitä, joista niistäkin 
olen vain pienen osan voinut sisällyttää tähän artikkeliin. Analyysin 
kolmantena tasona ovat paikallisyhteisöt, jolloin selvitetään alue-
tason vertikaaliset informaation ja vaikutusvallan polut sekä pai-
kallistason organisatoristen toimijoiden väliset suhteet – kaiken 
kaikkiaan työläs ja jännitteinen kenttä tutkittavaksi. Viimeiseksi 

86 Keski-Suomen Vastin 29.6.1994.
87 Kymen Sanomat 29.6.1994.
88 Uutisvuoksi 30.6.1994.
89 Tämä ei tarkoita, että käsite olisi hävinnyt köyhyyspuhunnasta kokonaan, sillä 

kolumnit ja yleisönosastokirjoitukset ovat oma lajinsa.
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erittelyn kohteena ovat paikallisesti ”neuvotellut” järjestykset eli ar-
kielämän vuorovaikutukset, joista esimerkkeinä voivat olla vaikka-
pa kuvaukset ruokapankkien arjesta. (Ks. Siisiäinen 2000, 35–36.) 
Lopultakin voi kysyä, mitä yhteiskunta tekee hyvinvointivaltiossa 
(Kettunen 2001) ja miten media välittää eri tilanteissa ”yhteiskun-
nan tekemisen”. Aineistoni osoittaa myös sen, että oman ”tekemi-
sensä” arviointi näyttää harvoin sopivan median agendalle.

Nälkäkeskustelussa median merkitys on ollut keskeinen. Pää-
kirjoitusten perusteella voi päätellä, että kussakin poikkileikkaus-
vaiheessa poliittisesti keskeiset toimijat (ymmärrettynä toimintaa 
tuottavina, ei vain kysyttäessä vastaavina tai vastuun epämääräise-
nä tahona) vaihtuvat. Tavallaan pysyvin osapuoli on ollut media it-
se. EU:n ruoka-avun ja Nälkäryhmän vetoomuksen yhteydessä eri 
osapuolten suhteet olivat pääosin vakiintuneissa yhteiskunnallisis-
sa asemissaan. Huhtikuussa 1996 tutkijat eivät olleet lainkaan nä-
kyvänä osapuolena, korkeintaan viittauksina sosiaalisiin ongelmiin. 
Nälkäryhmän yhteydessä joissakin pääkirjoituksissa mainitaan tut-
kijoista ja järjestöjen asiantuntijoista koottu taustaryhmä, mutta 
sen mediarooli oli kuitenkin hyvin pieni. Sen sijaan 1994 (ja 1993) 
tutkijoiden asema oli poikkeuksellisen keskeinen. Nälkäryhmä taas 
toimi ensi sijassa perinteisen poliittisen puhunnan puitteissa. Se 
ammensi käyttövoimaansa (myös mediassa) nälkäkeskustelusta se-
kä kirkon asemasta yhteiskunnassa. Ruokapankit, Nälkäryhmä ja 
kirkko olivat selkeästi toimijoita myös mediassa.

Nälkäongelman sijaan puhuttiin vuonna 1998 lehdistössä sa-
moin kuin kyseisessä raportissa enemmän eri tavoin luonnehditusta 
köyhyysongelmasta, myös nälkäköyhyydestä ja sen ratkaisemisesta. 
Nälkä oli tietysti viittaus puhunnan lähtökohtiin ja huomiosyklin 
ensimmäiseen vaiheeseen. Sinänsä nälän torjuminen merkitsee tie-
tyn poikkeustilan tunnustamista, ja se ei oikein voine olla hyvin-
vointivaltiossa kuin hyvin lyhtykestoisen poliittisen ohjelman ta-
voite, jos sitäkään. Sama koskee, toki eri aikajänteellä, maailman 
nälkää, jota ei kyetä pysyvästi ratkaisemaan ilman, että yritetään 
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tehdä jotain köyhyydelle ja globaalille eriarvoisuudelle, jolloin näl-
käongelmakin saataisiin ratkaistua.

Sosiaali- ja terveysministeri Huuhtanen ja kotimainen media 
olivat oikeastaan mahdottoman tehtävän edessä joulukuussa 1993. 
Nälkäkeskustelun synnyttämää konfliktia tyynnyteltiin monilla 
rintamilla. Kun ongelma lopulta tunnustettiin, oli tietysti esitettävä 
nopeita ratkaisuja nälkäköyhyys-ongelmaksi muotoillun tilanteen 
hoitamiseksi. Kansainvälinen kiinnostus, Suomi vain huonoissa 
uutisissa etusivuilla90, loi erityistä paineita palon sammuttamiseksi 
ja joidenkin uskottavien ratkaisujen toteuttamiseksi. Hyvinvointi-
valtion aukkoja vaadittiin korjattavaksi, mutta ongelman moni-
syisyys ja ”jääkaappi on tyhjä, eikä ole rahaa ostaa ruokaa” -tilan-
teessa olevien tunnistamisen vaikeus huusi nopeita poikkeustilan 
ratkaisuja. Lehdistössä kannan muutos keväällä ja kesällä 1994 ei 
tietenkään tapahtunut niin, että olisi sanottu omassa lehdessä puoli 
vuotta aikaisemmin otetun kannan olleen väärä ja nyt se korjataan. 
Aikaisempi kanta esitettiin passiivimuodossa epämääräisenä ylei-
senä mielipiteenä, johon uudessa tilanteessa otettiin etäisyyttä; ta-
pahtui siis totuuskäsityksen täydellistyminen tai kieltämisen kier-
täminen.

Suoran ruoka-avun jakaminen nousi lehtien pääkirjoituksis-
sa suositeltavaksi toimintatavaksi. Se ei siis ollut vain vaihtoehto 
julkisen järjestelmän itsekorjausliikkeille, joihon sosiaalipoliittinen 
eliitti näytti luottaneen. Nälkä.-raportissa ruoka-apu nälkää ko-
keneiden akuuttiin tilanteeseen esitettiin varovaisin sanakääntein 
ensi sijassa kuntien tehtäväksi, mutta muotoiltiin pääkirjoituksis-
sa kesä-heinäkuussa 1994 ensisijaisesti kirkon ja kolmannen sek-
torin tehtäväksi. Niinpä ruoka-avun järjestäminen muuttui lehdis-
tössä mahdollisesta kuntien tehtävästä ensi sijassa seurakunnille 
ja muulle kolmannelle sektorille sopivaksi avustamisen muodok-
si pohtimatta, miten ne moisesta tehtävästä selviäisivät. Vapaaeh-
toistyön panosta peräänkuulutettiin tuolloin monen muuhunkin 
yhteiskunnan vaivaan. Teksteissä, joissa ollaan huolissaan nälkä-

90 Lapin Kansa 28.6.1994.
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ongelman vakavuudesta, esitetään lopussa vaatimuksia, kun taas 
ongelman vakavuutta epäilevissä kirjoituksissa viimeinen kappale 
päättyy epäilyn vahvistamiseen siinäkin tapauksessa, että ongelmaa 
ei saa lehden mielestä sivuuttaa.

Pääkirjoitustoimittajille täytyi olla selvää, tai sitten he sulkivat 
silmänsä siltä, että etenkin suurissa kaupungeissa avun suuntaami-
nen suoraan tarvitsijoille olisi mahdoton tehtävä vapaaehtoissek-
torille, jos se kerran olisi ollut sitä satoja tuhansia toimeentulotuen 
asiakkaita tuntevalle kunnalliselle sosiaalitoimellekin. Muiden kei-
nojen ohella olisi väistämättä pyydettävä tyhjien jääkaappien ko-
titalouksia hakeutumaan avun äärelle. Leipäjonojen lisäksi myös 
seurakuntien diakoniatoimistoihin oli jo syntynyt jonoja. Seura-
kuntien myöntämien osto-osoitusten summat pienenivät ja myön-
tämiskriteerit kiristyivät avustusvarojen supistuessa. Kirkkokin vä-
hensi väkeään, usein juuri diakoniasta. Leipäjonojen leimaavasta 
toimintatavasta haluttiin päästä eroon ja niinpä seurakunnat alkoi-
vat perustaa ruokapankkeja. Lehdistö tervehti niitä eriasteisella tyy-
tyväisyydellä ja EU:n tarjoama ruoka-apu piti kansainvälinen ulot-
tuvuuden keskustelussa mukana.91 Konflikti oli tasaantunut, vaikka 
Suomi–Ruotsi-maaottelua edelleen käytiinkin. Monet talouden 
osoittimet olivat olleet tuolloin jo hyvän aikaa aivan eri asennossa 
kuin kaksi vuotta aikaisemmin. Vaatimukset julkisen sosiaaliturvan 
ratkaisevasta lisäämisestä joko sivuutettiin tai varoiteltiin julkisen 
velan kasvun voivan uhata kansantalouden suotuisaa kehitystä.

Joulukuussa 1998 Kirkon Nälkäryhmä suostutteli kansallista 
konsensusta nostamaan köyhyysongelmat poliittiseen päätöksen-
tekoon. Sellaisena lehdet sen pääosin ottivat, vaikka moni kirjoitus 
kitkeräänkin sävyyn muistutti samoilla päättäjillä olleen vuosikau-
sia aikaa hoitaa ongelma pois päiväjärjestyksestä. Ulkomaista kiin-
nostusta ei asian tiimoilta ollut näkynyt sitten EU:n ruoka-avun 
ensimmäisen erän saapumisen. Ruokapankkeihin oli totuttu, eten-
kin kun niiden toiminta ei juuri ulospäin näy. Leipäjonot ja kaup-

91 Se oli myös monen uuden ruokapankin alkupääoma, niukkuudestaan ja kuivak-
kuudestaan huolimatta.
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pojen poistamia elintarvikkeita jakavat paikat olivat ja ovat edel-
leen toisenlainen toimintatapa. 

”Nälän” katoaminen ”köyhyyden” taakse liittyy varmuudella 
myös kyseisten sanojen vivahteisiin ja sivumerkityksiin. Köyhyys 
nimenomaan tuloköyhyytenä on ollut mahdollista sitoa aktivoin-
ti- ja kannustinpuhuntaan ja näin kääntää osa köyhyyden yhteis-
kuntarakenteellisesta keskustelusta vastuullistamispuheen kielelle. 
Nälkäkäsite viittaa äärimmäisiin tilanteisiin ja sopii aktivointipu-
heeseen paljon huonommin. Köyhyydessä voi elää pitkäänkin, mut-
ta nälkätilanne viittaa siihen, että asianomainen uhkaa menehtyä 
tai toimintakyky on vakavasti uhattuna. (Vrt. kuitenkin: älä anna 
nälkäiselle kalaa vaan verkko, jolla hän voi kalastaa.) Niinpä näl-
käkeskustelu käännettiin osaksi suomalaista ja eurooppalaista köy-
hyyspuhuntaa ja lopulta myös osaksi vastikkeellisuuspolitiikkaa.

Lehtien pääkirjoitusten perusteella voi sanoa, että 1990-luvun 
puolivälissä suomalaisen yhteiskunnan koordinaattien siirtyessä 
paikoiltaan nälkäkeskustelu osaltaan haastoi radikaalilla, siis juuriin 
menevällä, tavalla uskomuksia hyvinvointivaltiosta ja loi vaatimuk-
sen sekä mentaalisen ilmapiirin ruokapankkien synnylle. Nälkä-
ryhmää tuskin olisi syntynyt ilman ruokapankkeja ja organisoitua 
ruokapankkiprojektia. Se oli yritys siirtää keskustelua politiikan 
agendalle ja hetkiseksi siinä onnistuikin, mutta se jäi sittenkin vain 
keskustelualoitteeksi ja vetoomukseksi, joka toki päätyi sanatarkas-
ti Paavo Lipposen II hallituksen ohjelmaan. Poliittiset päätökset 
tehtiin kuitenkin muualla tai jätettiin tekemättä ainakin Nälkäryh-
män vaatimalla vaikuttavuudella eli köyhyysongelmaa ratkaisevas-
ti vähentäen. Toisaalta ruoka-apu on lähtökohtaisesti kyseenalais-
tanut yleistä uskomusta, jonka mukaan Suomi olisi pohjoismainen 
hyvinvointivaltio. (Ks. Hännisen artikkeli tässä kirjassa.) Nälkä-
ryhmän kannanoton tuottaminen ja sen toimittaminen eduskun-
nalle sekä maan hallitukselle täyttänevät Onora O’Neillin avustus-
toiminnan haasteita koskevan vaatimuksen siitä, että sen on aina 
pyrittävä sitoutumaan oikeudenmukaisuuteen ja poliittiseen muu-
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tokseen. Ruokapankkien käytännönläheinen toiminta löysi, aina-
kin muodollisesti, oikean kuulijakuntansa tavoittaessaan ne, joil-
la oli ja on edelleen valta muutoksen aikaansaamiseen (ks. Richesin 
artikkeli tässä teoksessa). Ruokapankkien ja Nälkäryhmän virheek-
si on vaikea kirjata sitä, että muutosta ei juuri ole poliittisten toimi-
joiden taholta syntynyt. Suoranaisena vaikutuksena voidaan kirjata 
ehkäisevän toimeentulotuen käyttöalan laajentaminen lakitekstissä 
ja mahdollisesti Nälkäryhmän vetoomus on vaikuttanut vähäisiksi 
jääneisiin köyhyyspaketteihin.

Sana nälkä on ollut keskustelun alusta asti kiistelyn ja mää-
rittelyjen kohteena, aivan kuten köyhyyden käsite. Molemmat ovat 
sensitiivisiä, poleemisia ja poliittisia. Nälkäsanan käyttö sitoi kes-
kustelun kehittyvien maiden nälänhätiin ja tarjosi myös mahdol-
lisuuden väistää kotimaisia ongelmia. Toisaalta nälkä viittaa köy-
hyyttä konkreettisemmin elämän perustaviin tarpeisiin ja niiden 
puutteisiin myös hyvinvointivaltiossa. Se on myös ruumiillinen ja 
kehon päivittäisiin tarpeisiin liittyvä käsite. Nälkää ja leipäjonoja 
koskeva keskustelu kyseenalaisti hallinnan uskottavuuden, ainakin 
hetkeksi. Nälkäkäsite siirsi hetkeksi yhteiskuntapoliittisen keskus-
telun paikkaa ja aiheutti muodonmuutoksen köyhyyskeskustelussa 
tai oikeammin: käynnisti sen uudesta paikasta.

Lähteet 

Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma (2000) 
Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tam-
pere: Vastapaino.

Baynes et al. (1987) Question of method. 
An interview of Michel Foucault. 
In Baynes & Bohman & McCar-
thy (eds.) After Philosophy. Cam-
bridge. MA Press, 100–117. 

Downs, Anthony (1972) Up and down 
with ecology – the issue of atten-

tion cycle. Public Interest, 28, 38–
50. 

Durkheim, Émile (1980, 1912) Uskon-
toelämän alkeismuodot. Helsinki: 
Tammi.

Fairclough, Norman (1997) Miten media 
puhuu. Tampere: Vastapaino.

Foucault, Michel (1999) Seksuaalisuuden 
historia. Helsinki: Gaudeamus.

Foucault, Michel (2005) Tiedon arkeolo-
gia. Tampere: Vastapaino.



Stakes 2008111

Nälkä-äläkästä Nälkäryhmään – tutkimus, ruokapankit ja politiikka lehdistössä

Heikkilä, Matti & Hänninen, Sakari & 
Karjalainen, Jouko & Kontula, Os-
mo & Koskela, Kaj (1994) Nälkä. 
Raportteja 153. Helsinki: Stakes ja 
STM.

Heikkilä, Matti & Kautto, Mikko (toim.) 
(2002) Suomalaisten hyvinvointi 
2002. Helsinki: Stakes.

Heikkilä, Matti & Uusitalo, Hannu 
(toim.) (1997) Leikkausten hinta. 
Tutkimuksia sosiaaliturvan leik-
kauksista ja niiden vaikutuksista 
1990-luvun Suomessa. Raportteja 
208. Helsinki: Stakes.

Kalela, Jorma & Kiander, Jaakko & Ki-
vikuru, Ullamaija & Loikkanen, 
Heikki A. & Simpura, Jussi (toim.) 
(2001) Down from the heavens, Up 
from the ashes. The Finnish eco-
nomic crises of the 1990s in the 
light of economic and social re-
search. Helsinki: VATT.

Karjalainen, Jouko (1997) Suomalainen 
nälkäongelma lehdistössä. Teok-
sessa Simonen, Leila & Elovainio, 
Marko & Valtonen, Hannu (1997). 
Sosiaalitutkimuksen valossa. Hel-
sinki: Stakes, 44–56.

Karvonen, Pirjo (1999) Missä on talous-
tekstin ihminen? Teoksessa Kallio-
koski, Jyrki (toim.) Teksti ja ide-
ologia. Kieli ja valta julkisessa 
kielenkäytössä. 3. painos. Helsinki: 
Helsingin yliopiston suomen kielen 
laitos. Kieli 9.

Kettunen, Pauli (2001) Mitä yhteiskunta 
tekee Pohjoismaissa? Tiede & edis-
tys 4/2001. 

Kiander, Jaakko (toim.) (2000) 1990-lu-
vun talouskriisi. Suomen Akate-
mian tutkimusohjelma: Laman 
pitkä varjo. Seminaari 13.4.2000. 
VATT-julkaisuja. 27:4.

Kirkon ruokapankkityöryhmä (1997) 
Eettiset ohjeet. Painettuna teok-
sessa Heikkilä, Matti & Karjalai-
nen, Jouko & Malkavaara, Mikko 
(toim.) (2000) Kirkonkirjat köy-

hyydestä. Kirkkopalvelujen julkai-
suja nro 5. Helsinki: Kirkkopalve-
lut, 203–204.

Kontula, Osmo & Koskela, Kaj (1993) Ta-
loudellisen laman terveysvaikutuk-
sia 1992–1993. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön julkaisuja 1993:10.

Kusch, Martin (1993) Tiedon kentät ja ker-
rostumat – Michel Foucault’n tie-
teentutkimuksen lähtökohdat. Oulu.  

Kuutti, Heikki & Puro, Jukka-Pekka 
(1998) Mediasanasto. Jyväskylä: 
Atena Kustannus. 

Lehtonen, Heikki & Aho, Simo & Pelto-
la, Jorma & Renvall, Mika (2001) 
Did the Crisis Change the Welfare 
State in Finland? Teoksessa Kalela, 
Jorma & Kiander, Jaakko & Kiviku-
ru, Ullamaija & Loikkanen, Heikki 
A. & Simpura, Jussi (toim.) (2001) 
Down from the heavens, Up from 
the ashes. The Finnish econom-
ic crises of the 1990s in the light of 
economic and social research. Hel-
sinki: VATT, 102–129.

Malkavaara, Mikko (2000) Yhteisvas-
tuukeräyksen historia. Teoksessa 
Malkavaara, Mikko (toim.) Ei etsi 
omaansa. Tutkimuksia altruismista 
ja yhteisvastuusta. Kirkkopalvelu-
jen julkaisuja n:o 4. Helsinki: Kirk-
kopalvelut.

Matthies, Aila-Leena (1996) Hyvinvoin-
nin sekatalous ja suomalaiset välit-
tävät verkostot. Teoksessa Matthies, 
Aila-Leena & Kotakari, Ulla & Ny-
lund, Marianne Välittävät verkos-
tot. Tampere: Vastapaino, 11–29.

Miettinen, Jorma (1984) Toimitustyö. 
Journalistiksi suunnistautuvan op-
pikirja. Helsinki: Gaudeamus. 

Parviainen, Seija (2002) Piispojen lute-
rilainen etiikka globaalitalouden 
paineissa. Teoksessa Heikkilä, Mat-
ti & Karjalainen, Jouko & Malka-
vaara, Mikko (toim.) Kirkonkirjat 
köyhyydestä. Kirkkopalvelujen jul-
kaisuja nro 5. Helsinki: Kirkkopal-
velut.



Stakes 2008 112

Toisten pankki

Piiroinen, Hannu (2005) Epävarmuus, 
muutos ja ammatilliset jännitteet 
– Suomalainen sosiaalityö 1990-
luvulla sosiaalityöntekijöiden tul-
kinnoissa. Jyväskylä studies in Ed-
ucation, Psychology and Social 
Research nro 264. Jyväskylä: Jy-
väskylän yliopisto.

Ritakallio, Veli-Matti (1991) Köyhyys ei 
tule yksin. Tutkimus hyvinvoin-
tipuutteiden kasautumisesta toi-
meentulotukiasiakkailla. Sosiaa-
li- ja terveyshallitus. Tutkimuksia 
11/1991.

Ritamies, Marketta & Fågel, Stina (1998) 
Aikuiset avunsaajina. Väestöntutki-
muslaitos, Väestöliitto. D 33 1998.

Rovasalo, A. Otsikointi. Internet-jul-
kaisussa Rovasalo, A. Tiedeleh-
den toimittajan työkalupakki. 
<http://www.helsinki.fi/people/

Aki.Rovasalo/Tiedelehti/77.html> 
[30.10.2002]

Saukkonen, Pauli (1984) Mistä tyyli syn-
tyy? Vaasan yliopisto.

Siisiäinen, Martti (2000) Sosiaalinen pää-
oma, valta ja kolmas sektori. Teok-
sessa Hokkanen, Liisa & Kinnunen, 
Petri & Siisiäinen, Martti Haasta-
va kolmas sektori. Pohdintoja tut-
kimuksen ja toiminnan moninai-
suudesta. Sosiaali- ja terveysturvan 
keskusliitto, 10–39.

Stakes 43/94, 17.6.1994, lehdistötiedote.
Törrönen, Jukka (2000) Subjektiaseman 

käsite empiirisessä sosiaalitutki-
muksessa. Sosiologia 37 (3), 243–
255.

Vilkko-Riihelä, Anneli (1999) Psyyke: 
Psykologian käsikirja. Helsinki: 
WSOY.

Käytetyt pääkirjoitukset aikajärjestyksessä:

Iisalmen Sanomat            28.6.1994 Nälkä on totisinta totta Suomessakin                                  
Iltalehti                 28.6.1994 Satatuhatta nälkäistä                                         
Kaleva                  28.6.1994 Irti nälästä                                              
Kansan Uutiset 28.6.1994 Häpeäksi päättäjille                                          
Kansan Uutiset              28.6.1994 Hyvinvointi jakautuu entistä epätasaisemmin.                              
Keskipohjanmaa              28.6.1994 Nälkä on yleistä                                            
Lapin Kansa                28.6.1994 Nälkä on sittenkin totta
Riihimäen Sanomat         28.6.1994 Nähdään nälkää sittenkin                                        
Aamulehti                29.6.1994 Kun jääkaappi ammottaa tyhjänä
Borgåbladet 29.6.1994 Vahvistettu nälkä
Demari                  29.6.1994 Nälkä-Suomi on totta                                          
Etelä-Saimaa               29.6.1994 Nälkämaan laulu ei maassa vaimene                                   
Helsingin Sanomat          29.6.1994 Nälkää nähdään, vaikka ruokaa riittää                                  
Hufvudstadsbladet           29.6.1994 Finländsk hunger                                            
Hämeen Sanomat            29.6.1994 Nälkä yhä useampien suomalaisten vieras
Iijokiseutu 29.6.1994 Suomalaiset näkevät nälkää
Itä-Savo                 29.6.1994 Nälkäraportin opetuksia                                        
Karjalainen                29.6.1994 Nälkä on haaste                                            
Keskisuomalainen            29.6.1994 Nälkä on vain yksi hätämerkki                                     
Keski-Suomen Vastin 29.6.1994 Nälkä-Suomi totta
Kymen Sanomat               29.6.1994 Nälkää nähdään                                             
Lalli                   29.6.1994 Nälkä ei ole naurun asia                                        



Stakes 200811�

Nälkä-äläkästä Nälkäryhmään – tutkimus, ruokapankit ja politiikka lehdistössä

Satakunnan Kansa           29.6.1994 Nälkätutkimusta ei pidä tulkita yksioikoisesti                             
Savon Sanomat               29.6.1994 Nälkäongelma kuriin
Tervareitti                29.6.1994 Nälästä ei saa tulla pysyvää ilmiötä.                                 
Turun Päivälehti             29.6.1994 Nälkä-Suomi on totta                                          
Turun Sanomat               29.6.1994 Nälkä, tulonsiirrot ja verot.                                     
Uusimaa                  29.6.1994 Nälkä on totista totta                                         
Warkauden Lehti             29.6.1994 Nälkäisiä on                                              
Västra Nyland 29.6.1994 Hundratusen hungrar
Kalajokilaakso              30.6.1994 Nälkä on vieras josta ei puhuta                                    
Teisko-Aitolahti             30.6.1994 Nälkä vieraanamme                                           
Uutisvuoksi 30.6.1994 Muutama viikkokin nälässä on liikaa 
Vapaus                  30.6.1994 Nälkä-Suomi onkin totta
Kouvolan Sanomat 1.7.1994 Ristiriitaisia raportteja
Länsi-Savo 1.7.1994 Nälästä puhutaan taas
Somero 1.7.1994 Veroja, velkoja, nälkää
Uusi Pohjois-Karjala 1.7. 1994 Nälkä-Suomi on totta
Forssan Lehti 2.7.1994 Nälkä on tosiasia
Etelä-Suomen Sanomat 3.7.1994 Nälkäisiä sittenkin
Raahen Seutu 4.7.1994 Ruokaa riittää, mutta ei kaikille
Suomen Uutiset 7.7.1994 ”Häpeä kävelee jo kuivalla maalla”
Suur-Keuruu 8.7.1994 Nälkämaan laulu on yhä ajankohtainen
Vasabladet 23.7.1994 Bankschefens burdusa bud
Riihimäen Sanomat 27.7.1994 Nälkä pois
Pietarsaaren Sanomat 29.7.1994 Nälkäisten yhdistys.
Hyvinkään Sanomat        11.4.1996 EUn ruoka-apuko Suomenkin turva?
Pohjalainen                11.4.1996 Onnistunut puolitus
Valkeakosken Sanomat 11.4.1996 Etelä-Pirkanmaalle oma ruokapankki
Hämeen Sanomat            12.4.1996 Nälkä-Suomi onkin totta.                                        
Kankaanpään Seutu 12.4.1996 Leipäjonot
Lapin Kansa                12.4.1996 Meidän ja naapurin soppajonot.                                     
Pohjolan Sanomat           12.4.1996 EU:n ruoka-apua ei tarvitse hävetä
Satakunnan Kansa           12.4.1996 EU:n ”köyhäinapu” johtaa harhapäätelmiin
Ylä-Kainuu 12.4.1996 Vähän kuivaa muonaa
Österbottningen              12.4.1996 Hur verklig är nöden?                                          
Uudenkaupungin          13.4.1996 EU:n elintarvikeapua myös Vakka-Suomeen                                
 Sanomat
Jakobstads Tidning          14.4.1996 Flit lönar sig inte                                          
Kaakkois-Suomen  14.4.1996 Hyvä 
 Sanomat
Lapin Kansa                14.4.1996 Hallituksen työ pahasti kesken                                     
Länsiväylä 14.4.1996 Kuollut henki
Västra Nyland 14.4.1996 Kun hätä on suuri on EU lähellä
Helsingin Sanomat          15.4.1996 Ruokapankit hyvä tapa auttaa
Koillissanomat              17.4.1996 EU:n ruoka-apupaketti pelkkää kosmetiikkaa.                               
Karjalainen                18.4.1996 Vastuullinen tehtävä                                          
Lounaissuunta 18.4.1996 Autettava on, mutta…
Rauhan Tervehdys 18.4.1996 Leipätiskillä
Koillis-Lappi 24.4.1996 Taivaan lahja vai pintahutaisu?



Stakes 2008 11�

Toisten pankki

Riihimäki ja Ympäristö 25.4.1996 Paketti kuivaa EU-muonaa ei ole ratkaisu
 -lehti
Kaleva                  26.4.1996 Ruoka-apu tarpeeseen
Viikkouutiset               28.4.1996 Paketti kuivaa EU-muonaa ei ole ratkaisu
Hämeen Sanomat            3.12.1998 Lamavuodet eivät käy ongelmien yleisselitykseksi
Savon Sanomat               3.12.1998 Nälkää ei hävitetä hyvillä julistuksilla                                
Hufvudstadsbladet  4.12.1998 Den mätta hungergruppen
Uusimaa                  4.12.1998 Leipäjonot eivät ota lyhetäkseen
TSiL                   6.12.1998 Nälkää ja köyhyyttä torjumaan                                      
Åland 8.12.1998 Fattigdom är inte precis en nyhet – men   

  nyfattigdom
Suomenmaa                 9.12.1998 Nälkä on unohdettu ongelma
Kotimaa 11.12.1998 Tulevan hallituksen yksi ohjelmakohta on   

  valmis
Kalajokilaakso              12.12.1998 Köyhyyttä torjumaan
Länsi-Savo                15.12.1998 Kirkko hätistää taistelemaan köyhyyttä   

  vastaan                  
Suomenmaa                 15.12.1998 Nälkä on unohdettu ongelma          
Meän Väylä                16.12.1998 Kirkon nälkäryhmä herättää keskustelua                                 
Suomen Kuvalehti 16.12.1998 Tilinpäätöksen aika
Tampereen Kirkko-         16.12.1998 Nälkä ei ole ihmisen perusoikeus                                    
 sanomat
Lalli                  17.12.1998 Nälkäkeskustelussa voivat mittasuhteet   

  vääristyä
Ilta-Sanomat  23.12.1998 Monet jäävät osattomiksi yltäkylläisestä   

  joulusta
 
Stakes 43/94, 17.6.1994. Lehdistötiedote
Kirkkopalvelut 2.12.1998. Lehdistötiedote



Stakes 200811�

Kirkon ruoka-apu

Kirkon ruoka-apu
Heikki Hiilamo, Ulla Pesola ja Sirpa Tirri

Monet tahot jakavat Suomessa ruoka-apua, ja merkittävin yksittäi-
nen toimija on Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Tämän ar-
tikkelin tehtävänä on kuvata kirkon1 ruoka-apua Suomessa. Tar-
kastelemme aluksi ruoka-avun taustaa. Sen jälkeen keskitymme 
ruoka-avun muotoihin ja laajuuteen käyttäen esimerkkeinä eri 
puolilta maata, muun muassa Vaasan seurakuntayhtymältä, saa-
miamme tietoja. Lopuksi pohdimme ruoka-avun tulevaisuutta.

Kirkon ruoka-apu on osa diakoniatyötä. Kirkkojärjestyksen 
mukaan ”seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, 
jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun 
antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muul-
la tavoin auteta” (HE 23/1993). Suomessa diakonia on organisoi-
tunut kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen vahvasti osaksi 
seurakuntien toimintaa. Seurakunnassa tulee olla Kirkkojärjestyk-
sen (KJ 6:9) edellyttämällä tavalla vähintään yksi diakonian virka. 

Köyhien auttaminen on kuulunut alusta alkaen kristilliseen 
perinteeseen, painotukset ovat toki vaihtuneet vuosisatojen kulues-
sa. Ruuan jakaminen on ollut aina olennainen osa köyhien autta-
mista. Ennen lamaa diakoniatyön asiakastyö painottui kuitenkin 
sielunhoitoon ja ryhmätoimintaan. Taloudellinen avustaminen oli 
perinteinen osa seurakuntadiakoniaa, mutta sille ei juuri ollut tar-
vetta hyvinvointivaltion kultakaudella. Ruoka-apu oli vähäistä. 

Laman vaikutus näkyi siinä, että kirkon diakoniatyön asiakas-
kontaktien määrä kasvoi voimakkaasti ja oli 1990-luvun jälkipuo-
liskolla keskimäärin noin 900 000 käyntiä vuodessa. Asiakkaat oli-
vat entistä enemmän työikäistä väestöä. Myös lasten ja nuorten 
osuus kasvoi. Työttömät, velkaantuneet, päihdeongelmaiset, sai-

1 Seuraavassa sanalla kirkko viitataan Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 
Ruoka-apua jakavat vähäisemmässä määrin myös muut kirkkokunnat.
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raat, erilaiset kriisiasiakkaat ja moniongelmaiset olivat yhä enem-
män edustettuina vastaanotoilla. 

Ensimmäinen keskieurooppalaisten esikuvien mukainen ruo-
kapankki aloitti toimintansa Tampereella vuoden 1995 marraskuus-
sa. Vähitellen muutkin seurakunnat alkoivat pohtia ruokapankkien 
perustamista pystyäkseen entistä välittömämmin avustamaan köy-
hyydestä ja puutteesta kärsiviä ihmisiä. Vuoden 1996 lopussa toi-
minnassa olevia seurakuntien ruokapankkeja oli 11. Seurakuntien 
ruokapankkitoiminnan tukeminen, Ruokapankkiprojekti, valittiin 
vuoden 1997 Yhteisvastuukeräyksen kotimaiseksi pääkohteeksi. 
Ruokapankkiprojektin toimintakautena vuosina 1997–1999 ruo-
kapankkien määrä kasvoi noin 65 ruokapankkiin, jotka toimivat yli 
170 seurakunnan alueella. 

Esimerkiksi Vaasassa ruokapankkitoiminta aloitettiin 1997, 
koska avuntarve oli ilmeistä. Diakoniatyön vastaanotolle saattoi 
tulla 20–30 ihmistä ja aikaa oli kaksi tuntia käytettävissä. Ruoka-
pankki tuli tarpeeseen tähän tilanteeseen. Se oli ns. laastaria haa-
voille, ensiapua. Vaasan alueella on pitkät yhteistyön perinteet ja 
kulttuuri, joten ruokapankkitoimintaan tulivat mukaan alueen 
seurakuntien (Mustasaaren suomalainen seurakunta, Kvevlax för-
samling, Replot församling) lisäksi myös Vaasan seudun työttö-
mät ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti, 
Finlands Röda Kors, Vaasan työvoimatoimisto, Vaasan ja Mustasaa-
ren sosiaalitoimistot sekä Setlementtiyhdistys ry. Vaasan seurakun-
tayhtymä varasi määrärahan ruokapankkitoiminnalle, jonka avulla 
voitiin palkata ruokapankille projektisihteeri. Ruokapankille saa-
tiin myös tilat Vaasan seurakuntayhtymältä. 

Kirkossa pidettiin tärkeänä mahdollisuutta puhua ruokapank-
kitoiminnan kautta vallitsevasta hädästä. Kirkon sisäisessä keskus-
telussa ongelmana pidettiin kuitenkin sitä, että ruokapankkitoi-
minta voisi antaa mahdollisuuden entisestään vähentää sosiaalityön 
voimavaroja. Viimesijaisen turvan antaminen on perustuslain mu-
kaan julkisen vallan tehtävä. Ruokapankkitoiminta siirtäisi osa täs-
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tä vastuusta kenties pitkäksikin aikaa kirkolle ja muille ruoka-apua 
myöntäville tahoille. Kirkon piirissä vakuutettiin kuitenkin, ettei 
aikomuksena ole luoda pysyvää köyhäinapujärjestelmää. 

Ruokapankkitoiminnan taustalla oli pyrkimys vaikuttaa yh-
teiskunnalliseen päätöksentekoon. Ruokapankit olivat vakava yh-
teiskunnallinen varoitushuuto köyhyys- ja syrjäytymisongelman 
kasvamisesta. Ruokapankkitoimintaa ei tulkittu vain ruuan jake-
luksi vaan osaksi laajempaa auttamis- ja vaikuttamistyötä, jon-
ka tarkoituksena oli hidastaa syrjäytymiskehitystä ja tukea ihmisiä 
löytämään itselleen selviytymiskeinoja. Toiminnan tavoitteena oli 
myös periaatteellisen keskustelun herättäminen ja päätöksenteki-
jöihin vaikuttaminen köyhyysongelman ratkaisemiseksi.

Ruoka-avun muodot ja jakelu

Seurakuntien ruoka-avussa on monia eri muotoja ja suuria alueel-
lisia eroja, jotka johtuvat seurakuntien itsenäisistä toimintatavoista. 
Periaatteessa jokainen seurakunta päättää, miten se järjestää ruoka-
avun alueellaan – tai on järjestämättä sitä. Näin ollen kattavia tieto-
ja ruoka-avusta on vaikea esittää. Seurakuntien ruoka-apu koostuu 
karkeasti määriteltynä kolmesta eri elementistä: EU-ruoka-avusta, 
lahjoitusruuasta sekä seurakunnan varoilla ostetusta ruuasta. Li-
säksi seurakunnat tekevät yhteistyötä muiden ruoka-apua myön-
tävien kanssa. Näin on toimittu Vaasassakin, jossa seurakuntayhty-
män palkkaaman projektisihteerin tehtävänä on ollut vuosittaisen 
EU-ruokaerän anominen, vastaanotto, jakelu, kirjanpito ja tilas-
tointi. Seurakuntayhtymän varaaman määrärahan puitteissa pro-
jektisihteeri on myös hankkinut muita elintarvikkeita ruokakassiin. 
Lahjoitusten pyytäminen elintarvikealan yrityksiltä ja kaupoilta se-
kä ruokapankin tunnetuksi tekeminen ovat olleet palkatun projek-
tisihteerin tehtäviä. Ruoka-apu on diakonian merkittävin taloudel-
lisen avustamisen muoto.
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EU-elintarvikkeita on jaettu seurakuntien kautta vuodes-
ta 1996. Euroopan unioni tukee sosiaalista avustustoimintaa luo-
vuttamalla interventiovarastostaan elintarvikkeita jäsenvaltioissa 
toimiville avustusjärjestöille, jotka jakavat elintarvikkeet edelleen 
vähävaraisimmille henkilöille. Seurakuntien muodostama kirkolli-
nen kattojärjestö, Kirkkopalvelut, toimii seurakuntien EU-elintar-
vikeasioissa koordinoijana. Elintarvikkeet toimitetaan seurakuntiin 
vuosittain kahdessa erässä, keväällä ja syksyllä. Elintarvikeapuna 
jaettavien tuotteiden on oltava hyvin säilyviä peruselintarvikkei-
ta: vilja-, maito- ja lihatuotteita. Viime vuosina tuotevalikoimaan 
on kuulunut jauhoja, näkkileipää, hapankorppuja, puurohiutaleita, 
makaronia ja maitojauhetta, joskus myös lihasäilykkeitä ja keksejä.

Monet seurakunnat ovat solmineet paikallisen elintarviketeol-
lisuuden kanssa tuotesopimuksia, jonka mukaan valmistaja lahjoit-
taa tai myöntää edulliseen hintaan seurakunnan ruokapankille jo-
ko säännöllisesti tai ajoittain tuotteita, esimerkiksi maitoa, leipää 
tai hieman nuhraantuneita elintarvikepakkauksia. Myös eräät ruo-
kakaupat toimittavat säännöllisesti parasta ennen -päivämäärää lä-
hestyviä tuotteita seurakuntien elintarvikejakeluun.

Kolmantena ruoka-avun muotona seurakunnat myöntävät os-
to-osoituksia elintarvikekauppoihin. Seurakunnat saattavat täy-
dentää ruokakassien sisältöä ostamalla muita tuotteita, kuten riisiä, 
hernekeittoa, levitteitä, leipää ja varsinkin joulun alla kahvia tai tee-
tä ja rusinoita sekä myös suklaata. Joissain seurakunnissa ja seura-
kuntayhtymissä ruoka-apu kanavoituu muiden toimijoiden kautta. 
Seurakunnat ja seurakuntayhtymät voivat tukea esimerkiksi yhdis-
tyksiä, jotka jakavat ruoka-apua. Näin menetellään muun muas-
sa Espoossa ja Vantaalla. Jotkut seurakunnat ovat perustaneet itse 
yhdistyksiä, jotka vastaavat ruokapankkitoiminnasta. Vuoden 2006 
aikana kolmisenkymmentä seurakuntaa raportoi yhteistyöstä pai-
kallisen työttömien yhdistyksen kanssa. Yhteistyö toimii useimmi-
ten niin, että seurakunta hankkii elintarvikkeet sekä varastointi- ja 
jakelupisteet mutta työttömien yhdistys vastaa jakelusta käytän-
nössä.
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Avustusruoka jaetaan pääasiassa neljällä eri tavalla: vastaan-
otoilla, ruokapankeissa, kotikäynneillä sekä ruokapalvelutilaisuuk-
sissa. Useimmiten elintarvikkeita jaetaan diakoniatyöntekijöiden 
vastaanotolla sovittuina aikoina. Lapsiperheille järjestetään myös 
erillisiä aikoja ”ruuhkien” ulkopuolella. Ruokakassin saantia edel-
tää yleensä diakoniatyöntekijän haastattelu. Kassinjakotilanteissa 
on seurakunnissa pyritty järjestämään myös muuta toimintaa, esi-
merkiksi kahvitusta.

Ruokapankeissa elintarvikekasseja jaetaan ruokalipukkeita 
vastaan. Lipukkeita tai lähetteitä asiakkaat ovat saaneet terveyden-
hoitajilta, sosiaalityöntekijöiltä tai diakoniatyöntekijöiltä. Ruoka-
pankkien aukioloajat ovat säännölliset, yleisimmin pari-kolme ker-
taa viikossa. Elintarvikejakeluista ilmoitetaan paikallislehdessä tai 
seurakuntasanomissa, mutta myös asiakkaat ovat kertoneet asiasta 
tuttavilleen. Useissa seurakunnissa elintarvikkeita jaetaan ympäri 
vuoden, mutta myös kertaluonteisia jakelutilaisuuksia järjestetään.

Elintarvikekasseja jaetaan lisäksi diakoniatyöntekijöiden pe-
rinteisten kotikäyntien yhteydessä, erityisesti lapsiperheille, liikun-
tarajoitteisille vanhuksille tai pitkien välimatkojen päässä asuvil-
le. Paketteja jaetaan tarpeen mukaan, enimmäkseen kerran kuussa. 
Lapsiperheet ovat saaneet paketteja useamminkin, samoin akuutis-
sa hädässä olevat varattomat henkilöt. Esimerkiksi Suomen poh-
joisimmassa seurakunnassa, Utsjoella, diakoniatyöntekijä on vienyt 
kasseja kylien ääripäihin, lapsiperheiden ja vanhusten luo koteihin, 
joissa ei ole kulkuneuvoja. Alueella ei kasva juuri mikään viljalaji. 
Jauhotuotteet ovatkin siellä erityisen toivottuja: ne säilyvät pitkään 
ja innokkaita leipojia löytyy.

Viime vuosina seurakuntien tarjoamien aterioiden määrä on 
kasvanut. Muutosta näyttää tapahtuneen varsinkin suurten seu-
rakuntayhtymien, esimerkiksi Tampereen ja Lahden, siirtyminen 
elintarvikekassien ruokapankkimaisesta jakelusta aterioiden tarjoa-
miseen. Kun vuonna 2006 tarjottujen aterioiden määrä oli yhteen-
sä yli 88 000, pelkästään Lahden ruokapankki on arvioinut jakavan-
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sa vuonna 2007 noin 80 000–85 000 ateriaa. Monelle yksinäiselle 
työttömälle (etenkin miehille) ruuan valmistaminen on kynnysky-
symys. Ateriapalvelun alkaessa asiakkaita olivatkin etupäässä työt-
tömät miehet. Lahden seurakuntayhtymän ateriapalvelun kävi-
jäkunnasta 60–70 prosenttia koostuu köyhistä, kansaneläkkeellä 
kituuttavista naisista. Seurakunnan mukaan asiakkaina on aiempaa 
enemmän myös nuorta väkeä, yksinhuoltajaäitejä ja lapsiperheitä. 

Avun laajuus ja avustusten arvo

EU-elintarvikkeita jakavien seurakuntien määrä on viime vuo-
det pysynyt kutakuinkin samana. Vuonna 2006 elintarvikkeita ja-
koi 154 seurakuntaa. Vuonna 2007 kevätjakelussa oli mukana 148 
seurakuntaa ja syksyjakelussa puolen tusinaa enemmän. Alueelli-
nen painopiste on pikku hiljaa siirtynyt etelästä Itä-Suomeen se-
kä kauemmas pohjoiseen, alueille, jotka ovat muuttotappiollisia ja 
joissa työttömyysaste ja väestön ikärakenne ovat korkeat. Elintarvi-
kejakelussa mukana olevia seurakuntia oli vuonna 2006 eniten Ou-
lun (32), Lapuan (28) ja Kuopion hiippakunnissa (24) kun taas vain 
7 Helsingin ja 4 Espoon hiippakunnissa. Monet elintarviketuen ja-
kajat ovat pienien kuntien seurakuntia, joissa etuna on kunnan 
asukkaiden tuntemus: kylillä tiedetään, kuka on kassin tarpeessa.

Seurakuntien omista varoista annettiin ruoka-apua vuonna 
2006 kaikkiaan 2,6 miljoonalla. Ruoka-avun määrä euroina nousi 
11,5 prosenttia vuodesta 2005. Lahjoituksina saatujen ruoka-avus-
tusten määrästä ei ole saatavissa tietoja. EU-elintarvikekassin koos-
tumus vaihtelee jonkin verran, mutta peruskassin (sisältäen kaikkia 
jaettavia tuotteita) arvo on 20–30 euroa. Karkeasti arvioiden jaettu-
jen elintarvikkeiden arvoksi voidaan laskea 1,5–2,2 miljoonaa eu-
roa. Aterioiden arvoa on mahdoton laskea, sillä seurakunnat ovat 
joutuneet hankkimaan lisätarvikkeita niiden valmistamiseen. Seu-
rakunnat ovat kehitelleet tapoja kartuttaa varoja ruoka-avun toteut-
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tamiseksi. Lukuisat kirpputorit, tempaukset ja kekseliäät ”kerjuut” 
ovat vapaaehtoistyön arkipäivää ja kartuttavat ”elintarvikekassaa”. 
Asiakkailta saamien palautusten mukaan ruokakassia arvostetaan 
kuitenkin huomattavasti sen laskennallista arvoa korkeammalle.

Useimmissa seurakunnissa elintarvikeapua jaetaan vapaaeh-
toisvoimin. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa alueelliset 
työttömien yhdistykset, Katulähetys, MLL, 4H, SPR, mielenterveys-
järjestöt ja eläkeläisten järjestöt. Esimerkiksi Vaasassa on Setlement-
ti ry:n kautta voitu ruokapankin varastolle työllistää varastotyön-
tekijä määräajaksi kerrallaan. Useimmiten yhteistyötä koordinoi 
seurakunta ja käytännön jakelutyö hoituu vapaaehtoisvoimin, riip-
puen siitä, mikä järjestö kullakin alueella toimii. Kassien kokoa-
miseksi järjestetään pussituksia vapaaehtoisten kanssa. Mahdollis-
ten lahjoitusruokien noutamiseen tarvitaan avustavia henkilöitä. 
Kassien ja ruuan jakelua on auttamassa työllistämistuella tai työt-
töminä olevia henkilöitä. Moni eläkeläinen on löytänyt päiviinsä 
sisältöä toimimalla aktiivisesti huono-osaisempien hyväksi. Ohjeis-
tuksena seurakuntiin on ollut, että ruuanjaossa olisi aina mukana 
kaksi henkilöä työturvallisuutta lisäämässä ja nopeuttamassa työs-
kentelyä. 

Ruoka-avun moninaiset tehtävät tarjoavat mielekästä ja osal-
listavaa työtä. On tavallista, että aikansa aterioilla käynyt tai ruoka-
jonossa seissyt on vähin erin siirtynyt ”leipäkasojen” toiselle puo-
lelle ja tarjoutunut itse auttamaan muita. Autettavasta on tullut 
auttaja.

Miksi ja kenelle?

Kirkon ruoka-avun tarpeen taustatekijöitä ei juuri ole tutkittu. Vii-
meisellä luukulla -tutkimushankkeessa selvitettiin muun muas-
sa ruoka-avun suhdetta alueelliseen huono-osaisuuteen (Juntunen 
ym. 2006). Analyysi osoitti, että ruoka-apua myönnetään vähem-
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män siellä, missä on paljon vanhusväestöä. Ruoka-apua myönnet-
tiin enemmän siellä, missä oli paljon väkivaltarikoksia ja kodin ul-
kopuolelle sijoitettuja lapsia.

Diakoniatyöntekijät mainitsevat useimmiten ruoka-avun 
myöntämisen syyksi sen, ettei asiakkaalla ole rahaa ruokaan. Ky-
symys liittyy muun muassa perusturvan matalaan tasoon. Olen-
naisinta on kuitenkin asiakkaan rahatilanne avustuksen hakemisen 
hetkellä. Sosiaalitoimistosta tai muualta saadut tulot on saatettu 
käyttää esimerkiksi velkojen maksuun tai päihteisiin, eikä henki-
löllä yksinkertaisesti ole varaa ruokaan. Esimerkiksi Vaasassa ovat 
seurakunnat sopineet kaupungin sosiaalitoimen kanssa yhteisen 
ruokapankki-setelin käytöstä. Näin myös sosiaalityöntekijä on saat-
tanut luvata asiakkaalleen ruokakassin. Vaasan kaupunki on näissä 
tapauksissa maksanut ruokakassien kuljetuksen diakoniatyönteki-
jöiden vastaanottopisteisiin. Ihmiset, jotka tulevat hakemaan ruo-
kakassia, tapaavat aina diakoniatyöntekijän. He yhdessä keskuste-
levat asiakkaan tilanteesta, auttaako ruokakassi, vai olisiko jotain 
muuta tehtävissä. Tärkeintä on kohdata ihminen, siitä diakonia-
työssä halutaan pitää kiinni. Jokaisella ihmisellä on oma tarinan-
sa. Liian usein diakonia on viimeinen paikka, josta ihmiset hakevat 
apua. Silloin heidän tilanteensa on jo niin vaikea ja monimutkai-
nen, ettei ruokapankin ruokakassi auta pitkälle. Perhe saattaa tarvi-
ta perheneuvojan tai sosiaalitoimen tukea tai apua tarvitaan joltain 
muulta erityistaholta. Diakoniatyöntekijä tekee yhteistyötä muiden 
toimijoiden kanssa, ja häntä voisikin sanoa hädässä olevien ”asian-
ajajaksi” tai ohjaajaksi.

Osalle ruoka-avun saajista avusta on muodostunut osa sään-
nöllistä toimeentuloa. Seurakuntien kontaktien määrä jakelutilan-
teissa on viime vuosina pysynyt samalla tasolla tai hieman lisään-
tynyt. Asiakkaiden määrä on vähentynyt. Tietoja voi tulkita siten, 
että samat henkilöt käyvät ruoka-jonoissa useitakin kertoja vuo-
dessa. Pitkäaikaisia ruoka-avun saajia ovat erityisesti yksinhuolta-
japerheet, työttömät ja kansaneläkkeen saajat. Vaasassa esimerkiksi 
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ruokakassin hakijoista 60 prosenttia on yksin asuvia ja 40 prosent-
tia on perheitä.

Lapsiperheet saivat seurakuntien omista varoista myönnetys-
tä ruoka-avusta 49,2 prosenttia (Hooli & Kontio 2008). Lapsiper-
heet ja erityisesti yksinhuoltajat saivat ruoka-apua muita asiakas-
ryhmiä useammin. Yksinhuoltajille myönnettiin ruoka-avustuksia 
kaksi kertaa yleisemmin kuin muille asiakkaille. Vaasan alueella on 
havaittu, että koulujen kesälomien aikaan lukuisten perheiden lap-
set syövät ruokapankin ruokaa. Avun taustalla voi olla myös maan-
tieteellisiä seikkoja. Haja-asutusalueilla kaupat ovat kaukana ja 
pikkukaupoissa tuotteet kalliita, mikä vaikeuttaa vähätuloisten ase-
maa. Ruoka-avun hakemisen taustalla voi olla myös sosiaalisia syi-
tä. Avun hakeminen antaa mahdollisuuden tavata diakoniatyönte-
kijää tai muita ruuan tarpeessa olevia. Ateriapalvelut voivat toimia 
etsivän diakoniatyön muotona, jossa haetaan kontaktia esimerkik-
si yksinäisiin eläkeläisiin. Syrjäytyneille yhteisestä ”perjantai-puu-
rosta” tai arkiateriasta voi muodostua tärkeä tilaisuus tavata toisia 
ja saada vertaistukea. 

Ruoka-avun tulevaisuus

Ruoka-avun jakamisesta on muodostunut luonnollinen ja pysyvä 
osa seurakuntien diakoniatyötä. Avun määrässä ei näytä tapahtu-
neen olennaisia muutoksia viime vuosina. Apu on kuitenkin pai-
nottumassa ruokapalvelutilaisuuksiin. Ruoka-avun vakiintuminen 
on tarkoittanut myös sitä, ettei avun myöntämisellä ole enää yhtä 
tärkeää merkitystä yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotona. Jul-
kisuudessa on käyty aika ajoin keskustelua muun muassa ruoka-
avun tarpeellisuudesta ja ilmaisen ruuan jonottamisen mielekkyy-
destä. Keskustelut eivät ole johtaneet vakaviin yrityksiin ratkaista 
ruoka-avun taustalla vaikuttavia taloudellisia ja sosiaalisia ongel-
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mia. Ruokajonoista on valitettavasti muodostunut tuttu ja ainakin 
jossain määrin hyväksytty osa suomalaista arkea. 

Diakoniatyön näkökulmasta ruuan jakamisen taustalla on 
jatkuva ruoka-avun tarve. Suomen taloudellisesta menestykses-
tä huolimatta heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanne ei 
ole parantanut, vaan päinvastoin monin paikoin heikentynyt. Tästä 
kertoo muun muassa perheturvaetuuksien jälkeenjääneisyys. Seu-
rakuntien ruoka-avustusten jakaminen jatkunee niin kauan kuin 
ruoka-avulle on olemassa selkeä tarve. 
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Myllypuron ruokajono – 
esimerkki hyvinvointiköyhyydestä 
Anna-Mari Siiki

Myllypuron leipäjono käynnistyi pienimuotoisesti lama-aikana 
vuonna 1993. Tuolloin kauppojen pois heittämät elintarvikkeet ha-
luttiin saada niitä tarvitsevien ihmisten käyttöön tavalla, joka olisi 
roska-astioiden penkomista inhimillisempi. Seurakuntalaisten eh-
dotuksesta ylijäämäruoka haettiin kirkolle, mistä sitä jaettiin tar-
vitseville lähes päivittäin. Koska tarve havaittiin suureksi, toimintaa 
laajennettiin. Diakoni rakensi yhteyksiä Itä-Helsingin kauppiaisiin, 
ja kauppiaiden lahjoittamia elintarvikkeita saatiin jaettavaksi aiem-
paa enemmän. Kirkon tilat kävivät pian ahtaiksi, ja joidenkin väli-
vaiheiden jälkeen jakelupiste siirtyi Myllypuron liikuntakeskuksen 
takana olevaan lastaustilaan.

Ruuan jakamista organisoi Myllypuron ruoka- ja palveluryh-
mä. Ryhmä koostuu 30–35 vapaaehtoisesta työntekijästä. Taustaor-
ganisaationa toimii Herttoniemen seurakunta. Lahjoituksena saatu 
ruoka lajitellaan, ja kaikki epäkelvot elintarvikkeet heitetään pois. 
Kelvolliset elintarvikkeet puolestaan pakataan hygieenisesti jako-
päiviä varten. Tarjolla onkin monipuolisesti ruokaa: muun muas-
sa maitotuotteita, leipää ja muita leivonnaisia, lihaa, hedelmiä ja 
vihanneksia. Ruuan hakija voi ottaa yhden paketin jokaisesta tuo-
teryhmästä kassiinsa. Kaikkiaan kassiin kertyy 10–15 tuotetta. Lei-
pää on yleensä tarjolla yli tarpeen, joten sitä voi tarvittaessa ottaa 
mukaansa enemmänkin.

Kullakin kerralla Myllypuron leipäjonossa on 400–500 ruuan-
hakijaa. Kaikki eivät toki käy leipäjonossa säännöllisesti, mutta ar-
violta noin puolet heistä on säännöllisiä kävijöitä. Ruuan jakelu 
tapahtuu suunnitellusti ja järjestelmällisesti. Jonottajille jaetaan sa-
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tunnaiset numerolaput lastaustilan ulkopuolella olevalla kentällä. 
Vapaaehtoistyöntekijä arpoo peräkkäin numeroita ja ne, joiden nu-
mero ovelta huudetaan, voivat kukin vuorollaan mennä hakemaan 
sisältä ruokatarvikkeita. Jakelu kestää useita tunteja. 

Tässä artikkelissa paneudun leipäjonossa käyvien ihmisten 
köyhyyteen. Erityisesti minua kiinnostavat kysymykset siitä, mil-
laista leipäjonon köyhyys on ja miten leipäjono auttaa selviytymään 
köyhyydessä. Artikkeli perustuu tutkimukseen, jonka pääasiallisena 
aineistona ovat sosiaalityöntekijänä Myllypuron leipäjonossa vuo-
sina 2001–2003 tekemäni kenttämuistiinpanot, jona aikana tein 
systemaattisesti muistiinpanoja 297 erillisestä keskustelusta ruuan-
hakijoiden kanssa. (Siiki 2006.) Lisäksi haastattelin teemahaastat-
telumenetelmällä kolmea ruuanhakijaa. Kaikkiaan olin sosiaalivi-
raston jalkauttamana työntekijänä leipäjonossa pätkittäin vuosina 
2001–2004. Tein työtäni ulkona ruuanhakijoiden joukossa heidän 
odottaessaan vuoroaan. Ruuanhakijoilla oli halutessaan mahdolli-
suus tulla keskustelemaan sosiaalityöntekijän kanssa.

Kirjasin muistiinpanoihini ne pääasiat, joista jonossa oli-
ja halusi keskustella kanssani. Muistiinpanot ovat täysin anonyy-
mejä. Olen kirjannut niihin perustietoja, joita ruuanhakijat ovat 
kertoneet tai jotka olen muulla tavalla havainnoinut. Tällaisia pe-
rustietoja ovat esimerkiksi sukupuoli, syntyperä (mahdollinen 
maahanmuuttajuus/paluumuuttajuus), ikä tai arvioni siitä, työ-
markkina-asema, tulolähteet, asuminen ja mahdollinen julkisen 
sosiaaliturvan asiakkuus. Käyttämissäni aineistoesimerkeissä kaik-
ki tutkimusaineistoon kuuluvien henkilöiden tunnistamisen mah-
dollistavat seikat on poistettu tai niitä on muutettu (esim. nimet on 
muutettu ja iät ilmoitettu viitteellisinä). 
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Köyhyyden monet kasvot

Köyhyys on taloudellista huono-osaisuutta. Köyhällä on vähän ra-
haa, ja siksi hänen osansa on suhteellisesti huonompi kuin sen, jolla 
rahaa on paljon. Koska vain osa väestöstä on köyhää, heidät mielle-
tään marginaaliin kuuluviksi. Huono-osaisuus on taasen henkilöi-
tävä, muuten käsite jää abstraktiksi (Sund 2005, 41–42). Lama-ajan 
taloudellinen ahdinko kiteytyi mediassa kuviin ihmisistä lohdutto-
man pitkissä leipäjonoissa. (Kuivalainen ym. 2005, 63; Sund 2005, 
42.) Koska leipäjonoista on tullut suomalaisen köyhyyden kuva, 
ruuanhakijat nähdään todellisena marginaalina. Kun määritellään 
köyhyyttä, samalla määritellään köyhiä ihmisiä. Köyhyyden hallinta 
on köyhien hallintaa. Poliittisten keskustelujen taustalla ovat usein 
stereotyyppiset käsitykset köyhistä: mielikuvat ja asenteet ohjaavat 
köyhyyden määrittelyä, sen mittaamista sekä poliittista päätöksen-
tekoa. Köyhyyttä määritellään kovin eri tavoin erilaisissa ideologi-
sissa viitekehyksissä. (Alcock 1997, 19.)

Amartya Senin (1992, 107–108) mukaan köyhyyden ongel-
man lievittämiseksi köyhyydestä tulisi ensin tehdä diagnoosi käyt-
tämällä havainnointia ja kuvailevaa menetelmää. Vasta sen jälkeen 
voidaan tehdä poliittisia päätöksiä köyhyyden hoitamisen tavoista. 
Jos poliittisen eliitin näkökulmasta yhteiskunnalla ei jonain tietty-
nä ajankohtana ole varoja köyhyyden poistamiseen, on vaarana, et-
tä köyhyyden sisältö määritellään sen mukaisesti. Tutkija ei voi toi-
mia näin.

Leipäjonon suhteen Senin ajatukset ovat mielenkiintoisia. Mo-
nille leipäjonolaisille saattaa käydä juuri niin, että käytössä oleva 
köyhyyden määritelmä tai mittari luokittelisi heidät ei-köyhiksi. 

Kaikki tietävät intuitiivisesti, mitä köyhyys on: se on puutet-
ta ja kurjuutta. Vaikeaksi asia muuttuu, kun pitää eritellä, min-
kä puutteesta tai millaisesta kurjuudesta on kysymys. Absoluutti-
sen köyhyyden osalta joudutaan tarkastelemaan sitä, mitä tarvitaan 
hengissä selviytymiseen. Eri ihmisillä eri paikoissa ja erilaisissa olo-
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suhteissa hengissä pysymiseen tarvittavat varat ja hyödykkeet vaih-
televat. Elintason noustua absoluuttisen köyhyyden määritelmät-
kin ovat laajentuneet pelkästä ”hengissä pysymisestä”. Esimerkkinä 
tästä ovat erilaiset vähimmäistarvebudjetit. Absoluuttisen köyhyy-
den käsite ja siitä johdetut määritelmät ovat yleensä kuvailevia. Ne 
perustuvat pohjimmiltaan asiantuntijoiden väitteisiin siitä, mi-
tä ihminen selviytyäkseen tarvitsee. (Gordon 2000, 50.) Suhteelli-
sen köyhyyden määritelmä ei sekään ole ongelmaton. Asetetut rajat 
edellyttävät aina subjektiivisen arvion siitä, mikä kunakin ajan-
kohtana on hyväksyttävä minimi. Itse suhtaudun varauksella abso-
luuttisen köyhyyden käsitteeseen. Käsite johtaa liian helposti ajat-
telemaan, että kunhan tietty tulotaso ylittyy, ihminen ei ole köyhä. 
Tällöinkään tulot eivät välttämättä riitä perustarpeitten tyydyttä-
miseen. Tämä näkyy myös leipäjonossa: vaikka ihmisillä on tuloja, 
ruokakassille on silti tarvetta. 

Köyhyydessäkään ei ole kyse pelkästä heikosta taloudellisesta 
tilanteesta. Köyhyys on myös sosiaalinen suhde, joka voi olla hä-
peällinen ja vaurioittava. Näin ollen köyhyyden tutkimus ei voi pe-
rustua vain tulojen, elintason tai resurssien mittaamiseen. On tut-
kittava myös sitä, mitä köyhyys merkitsee ihmisille, miten köyhät 
ihmiset kokevat köyhyyden ja millaisia määritelmiä he antavat sille. 
(Lister 2004, 5–7.) Koska köyhien köyhyys todellistuu juuri yhteis-
kunnassa (Alcock 1997, 23), ei voida ajatella, että jokainen, myös 
köyhä, on oman onnensa seppä. Näin kuitenkin varsin yleisesti aja-
tellaan.

Jouko Karjalainen (2000a) on todennut, että erilaiset epävi-
rallisen avun käytännöt ovat joutuneet aiempaa tarkemman arvi-
oinnin kohteeksi. Tukea epäillään käytettävän osin tarpeettomasti. 
Lisäksi avunhakijoissa uskotaan olevan myös niitä, jotka maksi-
moivat sosiaaliturvaansa. (Mt. 87.) Juuri Myllypuron leipäjono on 
herättänyt voimakkaita ristiriitoja. Ruokaa voi hakea nimettömänä, 
eikä selitysvelvollisuutta ole. Toki hakijoissa on niitäkin, joilla oli-
si rahaa ruuan ostamiseen, ja sellaisia, joiden ruuasta säästyneet ra-
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hat menevät alkoholiin. (Karjalainen 2000b, 284–285). Moniin to-
teamuksiin verhoutuu silti oletus, että maksuttomat elintarvikkeet 
on tarkoitettu vain ihmisille, joilla ei ole yhtään rahaa ja jotka ei-
vät käytä lainkaan alkoholia. Tässä on osaltaan kyse vanhasta jaos-
ta kunniallisiin ja kunniattomiin köyhiin. 

Jaotteleminen on kuitenkin hankalaa: kuinka kurja ja rahaton 
ihmisen pitää olla, jotta hän on köyhä? Eikö köyhällä voi olla yh-
tään rahaa, eikö hän voi käyttää alkoholia? Jos köyhän kriteerinä 
on rahattomuus, ruokakaapin tyhjyys ja kaikkinainen kurjuus, lä-
hestytään absoluuttisen köyhyyden käsitettä. Vauraissa länsimaissa 
köyhyys on kuitenkin suhteellista. Se, että köyhyys on muuttunut 
suhteelliseksi ilmiöksi, ei kuitenkaan vähennä ilmiön merkitystä. 

 

Leipäjonolaisten monimuotoiset tilanteet 
Iäkkäät leipäjonolaiset

Kanssani keskustelemaan tulleista ruuanhakijoista miehiä oli 61 ja 
naisia 39 prosenttia. Ruuanhakijoiden keski-ikä oli 54 vuotta. Mie-
het olivat jonkin verran nuorempia, keski-iältään 52 vuotta, kun 
taas naisten keski-ikä oli 58 vuotta. Vähintään 65-vuotiaita oli 
ruuanhakijoista joka neljäs. Vanhimmat ruuanhakijat olivat yli 80-
vuotiaita naisia. Nuoria ruuanhakijoita oli vähän. Alle 35-vuotiaita 
oli vain kuusi, mikä on noin 4 prosenttia hakijoista.

Paluumuuttajien osuus ruuanhakijoista oli suuri, 26 prosent-
tia. Arvatenkin heidän osuutensa kaikista leipäjonolaisista oli vie-
lä suurempi. Mahdollisesti kielivaikeudet karsivat monia kohtaa-
misia välillämme – en nimittäin puhu venäjää tai eestiä. Näin ollen 
keskusteluihin ehkä valikoitui niitä paluumuuttajia, joiden suomen 
kielen taito oli sangen hyvä.

Leipäjonolaisten korkeahkoon ikään lienee useita syitä. En-
sinnäkin yli puolet (53 %) 65 vuotta täyttäneistä ruuanhakijoista 
oli paluumuuttajia. Kenttätyöni aikana paluumuuttajavanhusten 
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sosiaaliturva oli vielä järjestämättä, ja useimmat heistä elivät toi-
meentulotuen varassa. Paluumuuttajavanhusten ensisijaiset etuudet 
olivat yleensä pieni eläke lähtömaasta sekä eläkkeensaajan asumis-
tuki. Yhdessä nämä eivät riittäneet perustoimeentuloon. Sittemmin, 
vuonna 2004, tuli voimaan maahanmuuttajien erityistuki, joka oli 
suunnattu muun muassa paluumuuttajavanhuksille. Useimpien tu-
lot nousivatkin juuri ja juuri toimeentulotuen tason yläpuolelle.

Joukossa oli myös paljon pitkäaikaistyöttömiä, jotka ovat ol-
leet syrjässä työelämästä 1990-luvun alusta lähtien. Tutkimusajan-
kohtana he olivat jo yli 50-vuotiaita, ja heidän työnsaantimahdol-
lisuutensa olivat jo iänkin vuoksi heikentyneet. Alle 65-vuotiaista 
ruuanhakijoista peräti 55 prosentilla oli ensisijaisena tulona työ-
markkinatuki. Työmarkkinatuki liittyy usein pitkäaikaistyöttömyy-
teen, koska sille siirrytään pääsääntöisesti sen jälkeen, kun ansiosi-
donnainen työttömyysturva tai peruspäiväraha on päättynyt.

Pienituloisuus

Melkein kaikilla ruuanhakijoilla oli jonkinlaiset tulot. Tulottomia 
tai alle toimeentulotuen tasolla eläviä oli vain 6 prosenttia haki-
joista. Valtaosalla, eli 94 prosentilla hakijoista, perusetuudet oli-
vat kunnossa. Tällä tarkoitan sitä, että henkilö sai hänelle kuuluvat 
perusetuudet, kuten työeläkkeen, kansaneläkkeen, eläkkeensaa-
jan asumistuen, yleisen asumistuen, työttömyyspäivärahan tai työ-
markkinatuen. Jos nämä etuudet eivät olleet riittäviä, toimeentulo-
tuki täydensi tuloja.

Tutkija Juhani Iivari vaati radiouutisten haastattelussa kevääl-
lä 2006 (12.4.2006), että maan hallituksen on turvattava leipäjo-
nolaisille perusturva. Vaatimus on hämmentävä: sitä voisi tulkita 
niin, että leipäjonolaisten ongelma olisi puuttuva perusturva ja et-
tä jos se heille tarjottaisiin, heidän ei tarvitsisi turvautua leipäjonon 
palveluksiin. Myllypuron leipäjonolaisten perusturva on kuitenkin 
kunnossa. Se ei vain riitä poistamaan köyhyyttä. 
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Ruuanhakijoista 40 prosentilla ei ollut tulojen perusteella oike-
utta toimeentulotukeen. Tämä tarkoittaa sitä, että ruokakunnan yh-
teenlasketut käytettävissä olevat tulot olivat suuremmat kuin toi-
meentulotukea määritettäessä huomioon otettavat menot. Suurin 
osa ruuanhakijoista (54 %) eli tuloilla, jotka olivat toimeentulotuen 
tasolla. Osalla (6 %) oli jokin etuus hakematta tai saamatta, ja heidän 
tulonsa jäivätkin toimeentulotuen tasoa pienemmiksi. Toimeentulo-
tuen asiakkaina oli 52 prosenttia ruuanhakijoista. (Kuvio 1.)

Alle 65-vuotiaiden ruuanhakijoiden yleisin ensisijainen tulon-
lähde oli työmarkkinatuki (55 %), seuraavaksi eläke (21 %), sitten 
ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha (10 %), toimeentulotuki (4 
%), sairauspäiväraha (4 %), palkkatulot (3%) ja lastenhoidontuki 
tai muu vanhempainetuus (3 %). Yllättävää oli se, että niin harval-
la leipäjonolaisella ensisijaisena etuutena oli toimeentulotuki. Lä-
hes poikkeuksetta ruuanhakijoilla oli siis ensisijainen etuus kun-
nossa niin, että toimeentulotukea maksettiin etuutta täydentävänä 
tulona. (Kuvio 2.)

Kuvio 1. Ruuanhakijoiden (N = 156) tulotaso toimeentulotuen tasoon 
verrattuna vuosina 2001–2003; mukana ne ruuanhakijat, joiden kans-
sa tulot tulivat puheeksi

alle normin 6 %

yli normin, muu etuus 8 % 

yli normin, ansiosidonnainen
työttömyyspäiväraha 8 %

yli normin, eläke 22 %

yli normin, palkkaa 2 %

toimeentulo-
tukinormissa 54 %
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Kuvio 2. Alle 65-vuotiaiden ruuanhakijoiden (N = 112) ensisijainen 
tulo vuosina 2001–2003; mukana ne ruuanhakijat, joiden tulot tuli-
vat puheeksi

Elämää köyhyysrajalla

Ruuanhakijoista 40 prosentilla tulot siis ylittivät toimeentulotuen 
tason (kuvio 1). Useimmat heistä olivat syntysuomalaisia eläkeläi-
siä, joilla tulona oli pääosin työeläke, kansaneläke ja eläkkeensaajan 
asumistuki. Tämä yhdistelmä turvaa lähes poikkeuksetta sen, et-
tä tulot nousevat toimeentulotuen normien yli. Myös ansiosidon-
nainen työttömyyspäiväraha nosti monella tulotason korkeam-
maksi kuin toimeentulotuen taso. Muut etuudet (työmarkkinatuki, 
maahanmuuttajien erityistuki, lastenhoidontuki, sairauspäiväraha, 
vanhempainraha) saattoivat myös turvata tulotason korkeammak-
si kuin toimeentulotuki. Joukossa oli lisäksi joitakin ruuanhakijoi-
ta, joiden palkkatulot olivat toimeentulotukinormeja suuremmat. 
Köyhyysrajojen käyttäminen on siinä mielessä ongelmallista, että 
köyhyysrajan yläpuolella voi olla suuri joukko ihmisiä, joiden tu-
lot ylittävät köyhyysrajan vain niukasti. Rajan vetäminen johonkin 
kohtaan yksinkertaistaa liiaksi köyhyyden kuvaa. Köyhä voi olla, 
vaikka köyhyysrajan määrittämät tulot ylittyisivätkin.

palkka 3 %

toimeentulotuki 4 %

muut etuudet 7 %

ansiosidonnainen
työttömyyspäivä-
raha 10 %

eläke 21 %

työmarkkinatuki 55 %
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Köyhyysrajat eivät yleensä ota kunnolla huomioon ihmisten 
vaihtelevia menoja. Tämä tulee ilmi hyvin seuraavasta: Eräs eläk-
keellä oleva henkilö sai työ- ja kansaneläkettä. Lisäksi hän oli juu-
ri jättänyt eläkkeensaajan asumistukihakemuksen, jota Kela ei ol-
lut vielä ratkaissut. Kun eläkkeistä vähensi vuokran ja sähkölaskun 
sekä arvioidut reseptilääkekustannukset, jäljelle jäävä summa oli 
melko lailla suurempi kuin esimerkiksi toimeentulotuen perusosa. 
Eläkeläisellä oli kuitenkin maksettavanaan sosiaalista luottoa sa-
moin kuin pankin luottoa. Niiden lyhentämisen jälkeen elämiseen 
käytettävissä oleva summa jäikin huomattavasti alle toimeentulo-
tuen perusosan.

Olennaista tietysti on se, mitä köyhyysrajaa käyttää. Tässä olen 
ryhmitellyt ruuanhakijoiden taloudellisia tilanteita sen mukaan, 
ylittivätkö vai alittivatko tulot toimeentulotuen tason. En kuiten-
kaan pidä toimeentulotuen tasoa köyhyysrajana. Katson, että se ku-
vaa poliittis-hallinnollisesti asetettua vähimmäistulon tasoa, joka 
on mielestäni äärimmäisen niukkuuden taso. Köyhyyden raja pi-
kemminkin kulkee kullakin ihmisellä jossakin tuon vähimmäistu-
lon tason yläpuolella. 

Julkisessa keskustelussa on viime aikoina käytetty usein EU:n 
köyhyysrajaa. Sen mukaan köyhiä ovat ne, joiden tulot ovat pie-
nemmät kuin 60 prosenttia mediaanitulosta. Suomessa vuonna 
2006 tämä raja oli yksin asuvalla 840 euroa kuukaudessa. Tämä-
kään köyhyysraja ei ole ongelmaton. Sitä käyttämällä voi näyttää 
siltä, että monet toimeentulotuen varassa elävät ihmiset itse asiassa 
asettuisivat köyhyysrajan yläpuolelle. Näin käy silloin, kun tuloihin 
lasketaan mukaan myös tulonsiirrot, joihin myös toimeentulotuki 
voidaan lukea. Jos ihminen asuu asunnossa, jonka vuokra on 500 
euroa kuukaudessa, hänen toimeentulotukinorminsa – summa, 
jonka toimeentulotukilaki hänelle kuukaudessa takaa – on noin 382 
euroa + 500 euroa + arvioitu sähkö 10 euroa + mahdolliset terveys-
menot 10 euroa eli yhteensä noin 902 euroa kuukaudessa. Tuolla 
summalla toimeentulotuen asiakas jo ylittäisi EU:n köyhyysrajan. 
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Hän kuitenkin elää alimmalla mahdollisella käytettävien tulojen 
tasolla. Lisäksi eläkeläinen, jolle ei ole ennättänyt kertyä paljonkaan 
työeläkettä ja joka asuu yksin, saa kansaneläkkeenä, mahdollisena 
pienenä työeläkkeenä ja eläkkeensaajan asumistukena summan, jo-
ka ainakin pääkaupunkiseudulla ylittää EU:n köyhyysrajan. Näin 
ollen ainakin korkeiden asumiskustannusten alueilla toimeentulo-
tuen taso saattaisi olla käyttökelpoisempi köyhyysraja kuin 60 pro-
senttia mediaanitulosta.

On sitten kokonaan toinen asia, kannattaako köyhyysrajo-
ja ylipäätään käyttää. Köyhyysmittarit on yleensä operationalisoi-
tu käyttämällä köyhyysrajana tiettyä tulotasoa, vaikka köyhyys ei 
yksiselitteisesti ole sama asia kuin pienet tulot. Köyhyys on pienten 
tulojen ja alhaisen elintason samanaikaisuutta. Elintason mukaan 
ottaminen tarkasteluun on ensiarvoisen tärkeää, sillä pienet tulot 
eivät välttämättä ole ongelma, jos tilanne ei pitkity tai jos pieni-
tuloisuus on suunniteltua. Tuloihin keskittyminen jättää huomiot-
ta säästöt, pääoman, luontoisedut, työelämän edut, saatavat tava-
rat tai hyödykkeet, maksuttomien tai tuettujen palvelujen arvon 
samoin kuin asuinympäristön tason. Köyhyysraja on pulmallinen 
myös siksi, että erikokoisten ruokakuntien välisten tulojen vertaa-
minen on vaikeaa. (Gordon ym. 2000, 89–90.)

Pitkäaikainen köyhyys leipäjonolaisten 
kertomana

Leipäjonossa erottui kaksi ryhmää, jotka joutuivat tavallisimmin 
turvautumaan toimeentulotukeen: työmarkkinatuen saajat ja pa-
luumuuttajavanhukset.
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Työmarkkinatuen saajat köyhyyden kuvana

Työikäisistä leipäjonolaisista 55 prosentilla oli ensisijaisena tulo-
na työmarkkinatuki. Työmarkkinatuen saajien tilanne oli jatkunut 
pitkään taloudellisesti tiukkana. He elivät eräänlaisessa ”köyhyy-
den kolmiossa”: tulot koostuivat työmarkkinatuesta, asumistuesta 
ja toimeentulotuesta. Monelle leipäjonolaiselle pienten tulojen va-
rassa arjessa selviytyminen oli sinnittelemistä päivästä päivään, yh-
destä pienestä tuloerästä toiseen.

”Noin 45-vuotias mies tulee kysymään, milloin hänen toi-
meentulotukensa voisi olla maksussa. Hän on työttömänä. 
Tuloina ovat työmarkkinatuki, asumistuki ja toimeentu-
lotuki. Soitan sosiaalitoimistoon neuvojalle, ja tämä kat-
soo maksupäivän. Kerron miehelle, miten maksatuksen voi-
si olettaa menevän, jos kaikki menee niin kuin pitää. Mies 
kiittää tiedosta. Nyt hän tietää varautua siihen, että pitää-
kin pärjätä viikonlopun yli ilman rahaa. (Ote kenttämuis-
tiinpanoista 22.8.2002.)

Rahan riittäminen ja sen varaaminen jokaiselle kuukauden päivälle 
on pienten tulojen varassa eläessä haasteellista. Kun rahat eivät rii-
tä, pitää ottaa useinkin vippejä tuttavilta ja sukulaisilta. Velkojen ta-
kaisinmaksusta voi seurata taas uusi ongelmatilanne.

”Keski-ikäinen mies itkee vuolaasti ja kertoo, että rahat ovat 
loppu. Eilen tuli työmarkkinatuki, ja nyt rahat ovat men-
neet. Piti maksaa velat pois.” (Ote kenttämuistiinpanoista 
1.11.2001.)

Etenkin yksin asuvilla työmarkkinatuen saajilla tulot yleensä jäävät 
alle toimeentulotuen tason. Tulot muodostuvat siis työmarkkina-
tuesta ja asumistuesta, joiden lisäksi voi saada puuttuvan osan toi-
meentulotukena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että monet työ-
markkinatuen saajat ovat eläneet jo vuosikausia toimeentulotuen 
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tasossa. Tällöin muun muassa hankintojen tekeminen pienillä tu-
loilla on varsin vaikeaa.

”Nainen tuo miesystävänsä luokseni ja kysyy, voiko mies 
saada toimeentulotukea ruokapöytään ja tuoleihin. Mies on 
ollut vuosia työttömänä ja elää työmarkkinatuella, asumis-
tuella ja pienellä siivulla toimeentulotukea. Rahaa huone-
kalujen ostamiseen ei ole. Lisäksi nainen kysyy miehen oi-
keutta saada toimeentulotukea lasten tapaamiskuluihin. 
Kerron, miten tapaamiskuluihin haetaan toimeentulotukea. 
Liitteeksi on laitettava sopimus lasten tapaamisesta. Usein 
pyydetään myös tosite lasten äidiltä siitä, että tapaamiset 
ovat toteutuneet. Kerron myös, että ruokapöytään ja tuolei-
hin voi hakea toimeentulotukea mutta että niihin ei sitä ai-
na myönnetä. Pitää pystyä osoittamaan, että ei jo omista 
huonekaluja tai että ne ovat kuluneet käyttökelvottomiksi.” 
(Ote kenttämuistiinpanoista 17.1.2002.)

Pitkäaikaistyöttömyys on johtanut tilanteeseen, jossa yhä useam-
mat ovat riippuvaisia tarveharkintaisesta vähimmäisturvasta, ku-
ten työmarkkinatuesta ja toimeentulotuesta (Keskitalo & Mannila 
2004, 106). Pitkäaikaistyöttömyys onkin nykyään hyvin merkittä-
vä toimeentulotuen saamisen syy. Työstä pysyvästi syrjäytyneiden 
joukosta on tullut arkipäivää. (Niemelä 2000, 62.) Tällä on lähei-
nen kytkös köyhyyden kuvan muuttumiseen juuri sen vuoksi, että 
pitkäaikaistyöttömien toimeentuloturvan taso on usein toimeen-
tulotuen tasolla. Aiemmin aktiivisten työikäisten toimeentulo oli 
turvattu säännöllisillä palkkatuloilla ja mahdollisten työttömyys-
kausien ansiosidonnaisella työttömyysturvalla. Toimeentulotuki 
on alun perin mitoitettu turvaamaan toimeentuloa lyhytkestoisissa 
pulmatilanteissa. Pitkäaikaista toimeentuloa sen ei ole suunniteltu-
kaan takaavan. (Kangas & Ritakallio 2005, 54–58.)

Tämän päivän köyhiä ovat vähimmäisturvan varassa pit-
kään eläneet ihmiset. Vähimmäisturvan varassa olevien työttömi-
en tilanne heikentyi olennaisesti 1990-luvun lopulla. (Kuivalainen 
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ym. 2005, 67.) Sosiaaliturvaa leikattiin rankasti erityisesti vuosina 
1992–1997 (Heikkilä & Karjalainen 2000, 222–223; Niemelä 2000, 
61; Kautto & Uusitalo 2004, 88–90). Vuonna 1998 käyttöön otet-
tujen toimeentulotuki- ja asumistukiuudistusten seurauksena vä-
himmäisturvan – nimenomaan toimeentulotuen – varassa olevien 
käytettävissä oleva tulo jopa laski useimmissa kotitaloustyypeissä 
(Heikkilä ym. 2000, 78–79; Kuivalainen ym. 2005, 85).

Haastateltavani kuvasi työmarkkinatuen varassa elämistä niu-
kaksi ja taitoa vaativaksi:

”Mä oon elämäni sillä tavalla eläny tähän mennessä, että 
mää elän, olen ja pärjään. Mutta kyllä mä oon oppinu tosi 
niukasti elämään. – – Ja nythän mulla on ens kuussa tiuk-
ka, että nyt kun tää sähkön hinta nousi niin paljon, että jos 
mä saan sen 350 euroo tota markkinatukee, niin mul menee 
yli kakssataa viiskyt euroo tasotuslaskuihin sähkössä. Mulle 
jää vajaa sata euroo elämiseen.” (Reijo, 58 v.)

Jo se, että joukko ihmisiä elää pitkään toimeentulotuen varassa, 
olisi itse asiassa peruste perusetuuksien tason nostamiselle. Näin 
voitaisiin taata parempi turva ihmisille, jotka elävät pitkään köy-
hyydessä. Mahdollinen väärinkäyttö olisi huomattavasti pienempi 
haitta kuin se, että monet joutuvat elämään vuosia kädestä suuhun. 
(Leisering & Leibfried 1999, 167.)

Viime vuosina työmarkkinatuen määrää on korotettu joillakin 
euroilla päivässä. Korotuksista ei ole ollut hyötyä niille pitkäaikais-
työttömille, joiden selviytyminen on viime kädessä toimeentulotu-
en varassa. Jokainen lisäeuro työmarkkinatukea vähentää suoraan 
toimeentulotuen määrää. Jos haluttaisiin tehdä sellaisia poliitti-
sia päätöksiä, joilla olisi todellista vaikutusta kaikkein köyhimpien 
työttömien selviytymiseen, pitäisi työmarkkinatuen määrää nos-
taa niin paljon, että se ja asumistuki yhdessä riittäisivät nostamaan 
työttömän tulotason kunnolla toimeentulotuen tason yläpuolelle, 
mutta mitä sitten tapahtuisi niille vähimmäisturvan varassa elävil-
le, joilla ei ole ensisijaista työttömyysetuutta?
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Tämän päivän maailmassa instituutioiden on kuvattu ”ha-
kevan yksilöitä tanssiinsa”. Jotta yksilö kelpaa kavaljeeriksi yhteis-
kunnalle, hänen tulee tehdä itsesi houkuttelevaksi. Tämä ei koske 
pelkästään työnhakua, vaan paikanhakua yhteiskunnassa yleisem-
minkin. (Hänninen 2005, 274–275.) Monen ruuanhakijan kerto-
massa kuuluu, kuinka he kokevat olevansa ylijäämäväestöä, ihmi-
siä, joita ei enää tarvita minnekään. Näin yksi haastateltava kuvasi 
omaa erkaantumistaan työelämästä:

”Mutta kyllä mä kuvittelin siinä vaiheessa, että mulla olis 
mahdollisuus päästä takasin... Mutta niinhän ei käynyk-
kään, vaan sillon ne kehu ett juu, että he työntävät alalta 
tuhannen ihmistä ulos. Että sillon oli tosi kova saneeraus 90-
luvun alussa. – – Ja kuitenkaan, täähän on tietenkin sel-
viöasia, että kaikki tämmönen tekniikan ala, missä mä oon 
ollu, se kehittyy kahdessa vuodessa niin huikeeta vauhtia 
eteenpäin, ei siinä pysy kyydissä. Että kyllä mä auttamat-
tomasti voin myöntää sen, että mä oon pudonnu siitä pelis-
tä pois... ei pysy enää, jos ei oo kaikenaikaa mukana.” (Rei-
jo, 58 v.)

Varsinkin iäkkäät henkilöt kertoivat, että heidän osaamistaan ei 
tunnuta arvostavan eikä heidän työpanostaan enää haluta. Eräs 
ruuanhakija halusi töihin, mutta ikänsä vuoksi hän ei enää saanut 
osoitusta työllistämistöihin.

”Työtön mies tulee puhumaan kanssani. Hän on elänyt vuo-
sia työmarkkinatuen, asumistuen ja toimeentulotuen tur-
vin. Talous on jatkuvasti tiukoilla. Mies kertoo, että hän ha-
luaisi töihin. Työvoimatoimistosta hän ei kuitenkaan enää 
ollut saanut lähetettä työllistämistöihin. Syyksi oli sanottu 
ikä (63 v.). Miehen mukaan hänelle oli sanottu, että hän on 
eläkeputkessa. Hän kertoo, että eläkeputken sijaan hän ha-
luaisi työputkeen!” (Ote kenttämuistiinpanoista 6.7.2001.)
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Työttömyyden pitkä kesto vaikuttaa merkittävästi ihmisen työ-
markkina-asemaan. Myös työkyky voi ajan mittaan heiketä, eikä 
työ enää välttämättä olekaan realistinen vaihtoehto. Monet leipäjo-
nolaiset odottavatkin iän karttumista, jotta heille syntyisi mahdol-
lisuus työttömyys- tai vanhuuseläkkeeseen. Vaikka eläke ei olisi ko-
vin suuri, se kuitenkin ylittää vähimmäisturvan tason ja merkitsee 
parannusta taloudelliseen tilanteeseen.

Paluumuuttajavanhukset epätasa-arvoisia

Ikääntyneiden paluumuuttajien etuudeksi on monessa tapauk-
sessa järjestynyt maahanmuuttajien erityistuki. Etuuden hanka-
luutena on kuitenkin tulovähenteisyys. Se tarkoittaa, että jos iäkäs 
paluumuuttaja saa jotakin muuta tuloa kuin eläkkeensaajan asu-
mistukea, se vähennetään kokonaisuudessaan hänen saamastaan 
maahanmuuttajan erityistuen määrästä. Ero vastaavaan käytän-
töön kansaneläkkeen osalta on merkittävä: pientä työeläkettä saa-
van kansaneläkettä ei leikata koko työeläkkeen määrällä vaan osalla 
siitä. Maahanmuuttajien erityistuki on turvannut sen, että suu-
rella osalla paluumuuttajavanhuksista tulotaso nousi juuri ja juu-
ri toimeentulotuen tason yläpuolelle. Etuuden tulovähenteisyyden 
vuoksi paluumuuttajavanhusten tulot ovat kuitenkin edelleen kor-
keintaan köyhimpien kansaneläkkeeseen oikeutettujen eläkeläis-
ten tasolla. Jos vanhuksella on esimerkiksi suurehkot terveysmenot, 
hän putoaa jälleen toimeentulotuen varaan.

Kaikilla iäkkäillä maahanmuuttajilla ei välttämättä ole oikeut-
ta maahanmuuttajien erityistukeen, koska myöntämisen ehtona on 
vähintään viiden vuoden asuminen Suomessa. Jos ihminen on asu-
nut Suomessa alle viisi vuotta ja on yli 65-vuotias, hän on edelleen 
toimeentulotuen varassa. Myös matkapäivien vähentäminen tues-
ta koskee näitä vanhuksia.
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”Iäkäs paluumuuttajamies tulee kysymään, voiko sosiaali-
virasto vähentää matkustuspäivät toimeentulotuesta, vaik-
ka hän saa maahanmuuttajien erityistukea. Erityistuki vä-
henee vasta, kun on yli 3 kuukautta poissa maasta. Vaimo ei 
kyseistä erityistukea saa, koska hän on ollut Suomessa vas-
ta puoli vuotta. Molemmat puolisot ovat yli 65-vuotiaita. 
Pariskunnan tulona ovat pienet eläkkeet lähtömaasta, mie-
hen erityistuki ja eläkkeensaajan asumistuet. Tulot jäävät 
alle toimeentulotuen tason, minkä vuoksi pariskunta on so-
siaalitoimiston asiakkaana. Soitan omaan toimistoon johta-
valle sosiaalityöntekijälle. Saan neuvon vastata, että koska 
perhe saa toimeentulotukea, perheenjäsenten matkapäiviä 
otetaan vähentävästi huomioon. Toimeentulotuen käytän-
nöt ovat erilaiset kuin maahanmuuttajien erityistuen rajoi-
tukset.” (Ote kenttämuistiinpanoista 30.10.2003.)

Maahanmuuttajien erityistukea voi pitää esimerkkinä Lutz Leise-
ringin ja Stephan Leibfriedin (1999, 42) määrittelemästä sekundaa-
riköyhyydestä. Kun sosiaaliturvajärjestelmä ylläpitää köyhyyttä, ky-
se on sekundaariköyhyydestä. Näin juuri kävi maahanmuuttajien 
erityistuen kohdalla. Etuus ja sen ehdot rakennettiin sellaisiksi, että 
erityistuen saajat elävät vanhuutensa köyhyydessä. 

Pienet tulot ja suuret terveysmenot

Leipäjonolaisista 22 prosenttia oli eläkkeellä. Osalla eläke koostui 
sekä työ- että kansaneläkkeestä, mutta joukossa oli myös heitä, joi-
den ainoa eläke oli kansaneläke. Kaikkinensa eläkkeiden taso oli 
alhainen. Syntysuomalaisten eläkeläisten eläketurva on kuitenkin 
mitoitettu niin, että useimmissa tapauksissa eläkkeet ja eläkkeen-
saajan asumistuki yhdessä nostavat tulot toimeentulotuen perus-
osan tasoa suuremmiksi. Tästä on seurauksena se, että eläkeläi-
nen maksaa esimerkiksi mahdolliset terveysmenot itse. Vasta siinä 
tapauksessa, että terveysmenot nousevat melko suuriksi, eläkkeen-
saaja voi saada apua joko Kelasta (lääkekorvauskatto), sosiaaliviras-
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tosta (toimeentulotukea terveysmenoihin) tai julkisen terveyden-
huollon alennettujen maksujen kautta (julkisen terveydenhuollon 
maksukatto).

Myös työmarkkinatuen varassa eläville suuret terveysmenot 
voivat koitua ylivoimaisiksi. Näin käy lähinnä silloin, kun ihminen 
jostain syystä ei ole hakenut toimeentulotukea tai sitä ei ole myön-
netty. Terveysmenoihin ei myöskään ole olemassa toimeentulotuen 
takaamaa turvaa. Yksi haastateltavani oli elänyt jo vuosikausia työ-
markkinatuella. Toimeentulotuen asiakkaana hän ei ollut. Haasta-
teltavalla oli monia pitkäaikaissairauksia, joihin hän olisi tarvinnut 
jatkuvaa lääkitystä. Rahanpuutteen vuoksi lääkitystä ei ollut:

”Mä en pysty sairastamaan, koska mulla ei oo varaa os-
taa lääkkeitä esimerkiksi. Joo, mun on pakko olla terveenä. 
Mulla on verenpainetta kauheesti, ne aina sanoo, että pi-
tää tarkkailla sun tota... Mä en voi verenpainelääkkeitä os-
taa, kun ei mulla oo siihen varaa. Niin, että mun on pakko 
vaan puksuttaa tässä eteenpäin. – – Mä en oo kerinny kes-
kittymään tähän sairauteen, mä oon ollu niin pienillä tu-
loilla!” (Reijo, 58 v.)

Yli 65-vuotiaiden toimeentulo-ongelmat liittyvät pienen eläkkeen 
ohella kasautuviin terveydenhuollon maksuihin ja lääkekustannuk-
siin. Rahan puutteen vuoksi ei aina mennä hoitoon eikä osteta tar-
peellisia lääkkeitä. Sairaalamaksut voivat maksukatosta huolimatta 
muodostua ylivoimaisiksi. (Niemelä 2000, 70–71.) Jos eläke on pie-
ni ja terveysmenot suuria, voi eläkkeensaajan taloudellinen tilan-
ne itse asiassa lähestyä toimeentulotukiasiakkaan tilannetta. Monet 
eläkkeensaajat joutuvatkin hakemaan toimeentulotukea terveys-
menojen vuoksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että eläkkeen-
saaja elää vähimmäisturvan tasossa.
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Apua akuuttiin kriisiin ja liikkumavaraa talouteen

Monen leipäjonoon tulleen ihmisen rahat olivat lopussa. Luoton 
saaminen voi olla vaikeaa, ja myös vippien takaisin maksaminen on 
haasteellista. Niinpä leipäjono tarjoaa avun silloin, kun rahaa ei ole 
ja kun ylimääräistä rahaa ei ylipäätään ole tulevaisuudessa tiedossa. 
Lisäksi maksettavana voi olla menoja, jotka kriisiyttävät talouden.

”Keski-ikäinen mies tulee puhumaan veromätkyistä. Mik-
si niihin ei myönnetä toimeentulotukea, vaikka veronpalau-
tukset kyllä otetaan tulona huomioon? Miehen talous on nyt 
miinuksella, kun pitää maksaa mätkyt.” (Ote kenttämuis-
tiinpanoista 26.6.2001.)

Leipäjonon avulla köyhä ihminen voi myös saada liikkumavaraa ta-
louteensa. Jos muita lisätulon mahdollisuuksia ei ole, ruokakassin 
arvo on suuri.

”Keski-ikäinen nainen kertoo käytännöstään: torstaina lei-
päjonoon, ja sitten perjantaina kauppaan ostamaan mitä 
uupuu. Nainen arvioi kassin arvoksi 25 euroa. Hän pitää si-
tä tosi tärkeänä pärjäämiselle. Nainen asuu miehensä kans-
sa kaksin. Molemmat ovat työttömänä, ja pariskunnan tu-
lona on työmarkkinatuet, asumistuki ja toimeentulotuki.” 
(Ote kenttämuistiinpanoista 4.4.2002.)

Maksuton ruokakassi voi myös mahdollistaa muita välttämättömiä 
menoja. Terveyspalveluissa on myös Suomessa liu’uttu siihen suun-
taan, että joihinkin palveluihin yksinkertaisesti tarvitaan omaa rahaa.

”Noin 70-vuotias nainen käy säännöllisesti leipäjonos-
sa. Hän sanoo, että leipäjonon avulla hän voi maksaa itse 
kaihileikkauksen kustannukset. Lisäksi hän maksaa itse yk-
sityisen hammashoidon laskut. Ilman leipäjonoa hänellä ei-
vät rahat riittäisi noihin menoihin.” (Ote kenttämuistiinpa-
noista 3.8.2001.)
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Kysyin haasteltaviltani, mitä tapahtuisi, jos leipäjonoa ei olisi ole-
massa. Kaikkien vastauksissa kuului leipäjonon tärkeys:

”Siis kyllä leipäjono on ehdoton, siis ei yksistään mulle, mut-
ta kyllä mä sanon että se on ihmeellinen asia! Tää on Hel-
singin, taikka siis Suomen suurin, ja monipuolisin, kun siel-
lä on kaikkee mahdollista.” (Reijo, 58 v.)

”Sittehän mä saisin olla ku loppuis toi Myllypuron ruoka! 
Loppuis, ja ei ois rahaa, ni mä saisin seuraavaan torstaihin 
olla ilman, mä en sais mistään!” (Lasse, 64 v.)

Hankausta sosiaaliturvassa

Tässä luvussa erittelen niitä kohtia, joissa leipäjonolaisten saama 
palvelu tai kokemus palveluista tuottivat haasteita arjessa selviyty-
miseen. Kyse saattoi olla esimerkiksi siitä, että toimeentulotukipää-
tös tai Kelan etuutta koskeva päätös oli kielteinen, vaikka ihminen 
itse oli omasta mielestään oikeutettu etuuteen. Joidenkin kohdal-
la oli käynyt niin, että käsittelyssä oli tapahtunut suoranainen vir-
he tai sitten lakia oli tulkittu turhankin tiukasti. Joukossa oli myös 
niitä, joilla olisi mahdollisesti ollut oikeus esimerkiksi toimeentulo-
tukeen, mutta joilla ei ollut riittävästi tietoa tai kykyä sen arvioimi-
seen, mikä olisi ollut oikea aika etuuden hakemiseen.

Toimeentulotuen käytännöt vaikeaselkoisia

Leipäjonolaisten joukossa oli useita sellaisia henkilöitä, jotka olivat 
hakeneet toimeentulotukea, mutta saaneet hylkäävän päätöksen. 
Hylkäävät päätökset olivat sinänsä asianmukaisesti tehtyjä, mutta 
ongelmaksi muodostui se, että hakijat eivät ymmärtäneet olevansa 
myöhemmin, tilanteensa muututtua, oikeutettuja toimeentulotu-
keen. Eräskin etäisä oli hakenut toimeentulotukea, mutta hakemus 
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oli hylätty liian korkeiden tulojen perusteella. Ote kenttäpäiväkir-
jasta:

”Myöhemmin tulot olivat pienentyneet, ja miehelle syntyi jo 
perustavaa normivajetta. Vajeen vuoksi hänellä olisi myös 
ollut oikeus saada tukea kahden tyttären tapaamiskului-
hin joka toista viikonloppua varten. Miehellä ei kuitenkaan 
ollut selkeätä käsitystä toimeentulotuen myöntämisperus-
teista, eikä hän ollut sen vuoksi hakenut toimeentulotukea, 
vaikka taloudellinen tilanne olikin muuttunut.” (Ote kent-
tämuistiinpanoista 10.7.2003.)

Toinen usein kohtaamani tilanne koski tulojen vyöryttämistä eteen-
päin toimeentulotukipäätöstä tehtäessä. Ihmisillä ei ollut selkeää 
kuvaa siitä, miten tulot otettiin huomioon toimeentulotukea mää-
ritettäessä. Tulojen vyöryttämisellä tarkoitan tässä sitä, miten esi-
merkiksi veronpalautuksia, viimeisiä palkkoja tai puhelinosakkei-
den myynnistä saatuja tuloja otetaan huomioon toimeentulotuen 
oikeutta arvioitaessa. Leipäjonossa kohtasin useammankin kerran 
ruuanhakijoita, jotka olivat myyneet puhelinosakkeensa ja elivät 
siinä uskossa, etteivät voi hakea toimeentulotukea. Näin siitä huo-
limatta, että osakkeen myynnistä oli saattanut mennä jo kaksikin 
vuotta. Iäkäs paluumuuttajapariskunta oli hakenut toimeentulotu-
kea viimeksi puolitoista vuotta sitten:

”Päätös oli hylkäävä, koska pariskunnalla oli puhelinosake, 
jonka voi realisoida. Vanhukset möivät osakkeet n. 20 000 
markalla. Tulona heillä on pieni kansaneläke, eläkkeensaa-
jan asumistuki, työmarkkinatuki sekä pienet eläkkeet läh-
tömaasta. Ilman puhelinosakkeita vajetta on ollut n. 1 400 
mk/kk. Pariskunta olisi jo muutama kuukausi sitten ollut 
oikeutettu toimeentulotukeen. He eivät vain ole tienneet si-
tä.” (Ote kenttämuistiinpanoista 12.6.2001.)
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Toimeentulotuen käytäntöjen hahmottaminen on haastavaa 
työntekijällekin, saati sitten asiakkaalle, joka ei päivittäin toimi toi-
meentulotuen kanssa. Ongelmana voivat myös olla epäselkeydet 
asiakkaille annettavassa ohjeistuksessa. Lukemissani päätöksissä oli 
esimerkiksi jämäkästi kirjoitettu, että hakemus hylättiin, koska ruo-
kakunnalla oli käytettävissään puhelinyhtiön osakkeiden myynnis-
tä saadut 3 700 euroa. Myynnistä aiheutuneiden tulojen vuoksi toi-
meentulotukilaskelma oli jäänyt plussan puolelle. Päätöksistä oli 
jäänyt uupumaan selitys siitä, milloin ja millä tavalla mahdollinen 
normiylijäämä, jota vyörytetään eteenpäin, on kulunut loppuun. 
Erityisesti asiakkaat olisivat tarvinneet tietoa siitä, milloin olisi ai-
heellista hakea toimeentulotukea uudestaan.

”54-vuotias mies tulee kysymään neuvoa toimeentulotuki-
asiassa. Hän on tippunut ansiosidonnaiselta päivärahal-
ta työmarkkinatuelle. Muuna tulona on asumistuki. Asun-
to on omistusasunto, josta on lainaa vielä jäljellä. Mies on 
ottanut yhteyttä sosiaaliviraston toimeentulotuen hakemis-
ta varten, ja sieltä on neuvottu myymään Elisan osakkeet 
ja käyttämään ne elämiseen. Nyt mies kysyy, mitä hän te-
kee sitten kun osakkeista saadut rahat loppuvat. Kerron, mi-
ten toimeentulotukea lasketaan ja millä vauhdilla kuukau-
sittaiset vajeet ”syövät” osakerahat. Neuvon, että kannattaa 
säilyttää kaikki mahdolliset tositteet niistä menoista, jotka 
toimeentulotukea määritettäessä otetaan huomioon: yhtiö-
vastikkeet, lainankorot, sähkö/kaasulaskut, reseptilääkkeet, 
sairaala/poliklinikkalaskut, lasten tapaamiskulut jne. Neu-
von myös, miten voi itse laskea, missä kohtaa alkaa syntyä 
oikeus toimeentulotukeen, niin että tietää sitten hakea oi-
keassa kohtaa.” (Ote kenttämuistiinpanoista 6.7.2001.)

Toimeentulotuen normeja ei selvästi ole kovin yksinkertaista hah-
mottaa. Ruuanhakijoiden joukossa oli monia, jotka olivat saaneet 
kielteisen toimeentulotukipäätöksen sillä perusteella, että heidän 
tulonsa olivat päätösajankohtana olleet suuremmat kuin toimeen-
tulotuessa käytettävät normimenot. Päätöksien perusteluista huo-
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limatta hakijat saattoivat olla vahvastikin sitä mieltä, että he oli-
vat saaneet kielteisen päätöksen mielivallan tai henkilöllisyytensä 
vuoksi:

”Se on niin kun yleensä teidän, tämä koko kaupungin vi-
rastotoiminta, että jos ihmisellä ketä pystyy päättämään, jos 
sillä on haluja tehdä se, niin se onnistuu. Mutta jos ei se ha-
lua, niin silloin sillä on pykäliä vedota. Ja se on ihan sama 
tämä minun avustushaku. Jos siellä asemalla haluaisi teh-
dä, niin sieltä löytyy kyllä kiertotietä mennä jos viitsii, mut-
ta kun ne ei viitsi...” (Lasse, 64 v.)

Vaikka ihmisillä olisikin tieto siitä, mihin toimeentulotukipäätös 
perustuu, päätös saatetaan kokea epäoikeudenmukaisena.

”Perhe (isä, äiti, yksi lapsi) on juuri hakenut toimeentulo-
tukea vuokrarästiin. Osa vuokrarästistä myönnettiin, mut-
ta muuten päätös oli kielteinen. Perheen tulona ovat eläke, 
työmarkkinatuki, lapsilisä, lapsen eläke ja asumistuki. Kuu-
kausitulot ovat noin tuhat markkaa [n. 170 €] suuremmat 
kuin normimenot. Perheen äidin mielestä päätös oli väärin 
tehty ja epäoikeudenmukainen. Hän on tosi pettynyt palve-
luun eikä aio enää ikinä mennä sosiaalitoimistoon. Nainen 
kertoo toisaalta tietävänsä, että normit ovat varsin pienet. 
Siihen hänen mielestään on eduskunta syypää. Toisaalta 
hän on tuohtunut perheen saamasta päätöksestä. Hänes-
tä siinä ei osoitettu ymmärrystä perheen tilanteelle.” (Ote 
kenttämuistiinpanoista 1.11.2001.)

Toimeentulotuen hakeminen ei ole aina yksinkertaista. Käytännöt 
pitää tuntea hyvin, jotta osaa hakea oikeaan aikaan oikeita asioita.

”Iäkäs nainen kysyy, voisinko auttaa häntä toimeentulo-
tukihakemuksen täyttämisessä. Hän on tullut Suomeen 
paluumuuttajana. Tulona kysyjällä on maahanmuutta-
jien erityistuki, eläkkeensaajan asumistuki ja pieni elä-
ke lähtömaasta. Nainen haluaisi hakea toimeentulotukea 
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lääkkeisiin. Tulot ovat jonkin verran suuremmat kuin pe-
rusnormimenot (normi ja vuokra), mutta lääkkeisiin ja po-
liklinikkamaksuihin menee sen verran rahaa, että naisen 
talous on miinuksella. Pyydettäessä kirjoitan hakemuslo-
makkeeseen kuivamustekynällä, mitä kannattaa kohtaan 
’erityiset perustelut’ kirjoittaa. Sitten siitä nainen voi vaikka 
kopioida jatkon hakemuksiin. On tämä jotenkin herkullista, 
että sossu neuvoo mitä kannattaa toimeentulotukiryhmälle 
meneviin hakemuksiin kirjoittaa...” (Ote kenttämuistiinpa-
noista 6.11.2003.)

Leipäjonossa kävikin ilmi, että toimeentulotuen käytännöt ja pe-
rusteet jäivät ajoittain epäselviksi toimeentulotuen asiakkaille. 
Konkreettinen esimerkki siitä, että ohjeet eivät olleet selkeästi jul-
kikirjoitettuja niin, että sekä työntekijät että asiakkaat olisivat voi-
neet niihin tutustua, oli paluumuuttajien matkapäivien vähentä-
misen käytäntö.

Monet ruokajonon paluumuuttajat ovat jo hyvin iäkkäitä. Si-
teet lähtömaahan ovat vielä vahvat, ja monien suvut tai osa per-
heestä asuu vielä lähtömaassa. Lisäksi monien omaisten haudat 
ovat Virossa tai Venäjällä. Valtaosa paluumuuttajista kertoi vieraile-
vansa kotimaassaan. Osa kävi siellä usein, osa taas harvakseltaan. 

Leipäjonotyötä tehdessäni maahanmuuttajien erityistuki pe-
rustettiin uutena etuutena. Näin ollen suuri osa iäkkäistä paluu-
muuttajista eli vielä toimeentulotuen varassa. Kaikki, jotka mat-
kustamisestaan puhuivat, olivat hämmennyksissä siitä, miten 
matkapäivät otetaan huomioon toimeentulotukea määritettäessä. 
Laissa toimeentulotuesta todetaan, että toimeentulotukea myönne-
tään vain kunnan alueella oleskeleville hakijoille. Sitä, minkä verran 
hakija voi oleskella kunnan ulkopuolella, ennen kuin toimeentulo-
tuen perusosaa leikataan, ei laissa ole määritelty. Helsingissä käy-
tännöt vaihtelivat alueittain. Myös eri kaupungeissa toimittiin eri 
tavoin. Helsingin sosiaalivirasto muutti asiaa koskevia omia sisäi-
siä ohjeitaan sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus oli tehnyt en-
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nakkopäätöksen, joka koski valitusta, jonka hakija oli tehnyt mat-
kapäivien vähentämisestä. Tästä oli seurauksena se, että Helsingin 
sosiaalivirastolla ei moniin kuukausiin itse asiassa ollut asiaa kos-
kevaa ohjetta. Kukin toimisto toimi matkapäivien vähentämisessä 
omalla tavallaan, ja tämä herätti monissa toimeentulotuen asiak-
kaissa epävarmuutta.

”Ryhmä inkerinsuomalaisia paluumuuttajia haluaa kes-
kustella matkapäivien vähentämisestä. Miten matkapäi-
vät oikein vähennetään? Miksi eri kunnissa on eri käytän-
nöt? Vanhukset kertovat, että he kokevat olevansa vankeja, 
kun heidän liikkumistaan tarkkaillaan. Heidän mielestään 
Suomessa ei ole tasa-arvoa, ’luulimme että Suomessa on de-
mokratia mutta täällä on vain byrokratia’. Ryhmän jäsenet 
kertovat, että hautajaismatkojen päiviä on vähennetty toi-
meentulotuesta. Myöskään hautajaiskukkiin ei ole myönnet-
ty toimeentulotukea sillä perusteella, että hautajaiset ovat 
olleet Venäjällä.” (Ote kenttämuistiinpanoista 26.6.2001.)

Joskus vaikeuksia aiheuttivat ihmisten asumisjärjestelyt. Toimeen-
tulotukea haettaessa samassa asunnossa asuvat eri sukupuolta ole-
vat ihmiset katsotaan usein avopariksi. Näin voi tapahtua myös sil-
loin, kun kyseessä ei ole avopari eivätkä asukkaat elätä toisiaan.

”Noin 60-vuotias mies käy leipäjonossa koska ei saa toi-
meentulotukea. Tulona hänellä on työmarkkinatuki, jos-
ta vuokraa pitää maksaa 1 500 mk/kk. Mies asuu samas-
sa asunnossa naisen kanssa, mutta kertoo, että he eivät elä 
yhteistaloudessa. Nainen ei myöskään elätä häntä. Asun-
nonsaanti oli ollut vaikeaa, ja tutun tuttu oli ottanut luok-
seen asumaan. Sosiaalivirastossa heitä pidetään avoparina, 
ja tulot on laskettu yhteen. Sen vuoksi mies ei ole saanut toi-
meentulotukea. Myös Kelassa heitä on pidetty avoparina. 
Työmarkkinatuki on pari tonnia, eikä siitä vuokranpuolik-
kaan jälkeen kovin paljon jää.” (Ote kenttämuistiinpanois-
ta 22.5.2001.)
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Kun ihminen elää pienillä rahoilla, jokainen maksuerä on tärkeä. 
Jos jonkin etuuden maksaminen viipyy, sillä voi olla merkittäviä 
seurauksia selviytymiselle.

”Keski-ikäinen mies kertoo järkyttyneen oloisena, että hä-
nellä ei ole yhtään rahaa. Hän oli odottanut saavansa työ-
markkinatuen 5. marraskuuta, mutta se olikin mennyt so-
siaalivirastolle. Lokakuun toimeentulotukipäätöksessä oli 
tehty perintä ajan 1.–31.10. työmarkkinatuesta, jonka pi-
ti olla maksussa marraskuun alussa. Työmarkkinatuella 
mies olisi selviytynyt marraskuun omatoimisesti. Kannus-
tan miestä ottamaan viipymättä yhteyttä omaan toimis-
toonsa. Hänelle pitää nyt myöntää toimeentulotukea, kun 
perintä oli tehty niin kuin oli tehty.” (Ote kenttämuistiinpa-
noista 7.11.2002.)

Kun ihminen elää vähimmäisturvan varassa, talous kiristyy äärim-
milleen. Jokaista etuutta odotetaan, ja jokaiselle eurolle on osoite. 
Etuudet eivät välttämättä tule maksuun varmasti tiettynä päivä-
nä. Tämä aiheuttaa huolta ja kitkaa arjen selviytymisessä. Mitä pie-
nempien tulojen varassa ihminen on, sitä tärkeämpää on, että tu-
lossa olevat rahat saa ajallaan. 

Toimeentulotukea ei kaikkiin menoihin

Kuntien käyttämät omat ohjeet ja rajaukset toimeentulotuessa oli-
vat joiltain osin myös tiukentaneet ruuanhakijoiden taloutta. Ihmi-
sillä voi olla menoja, joita ei ohjeiden mukaan oteta huomioon toi-
meentulotukea määritettäessä. Leipäjonossa käyvän pariskunnan 
kohdalla oli käynyt niin, että asunnon vuokra oli suurempi kuin 
sosiaaliviraston hyväksymä kohtuuvuokra. Edullisempaa asuntoa 
ei ollut vielä järjestynyt, ja suurehko osa vuokrasta jäi ruuanhaki-
joiden itsensä maksettavaksi. Tästä seurasi käyttövarojen niukkuus, 
jota asianomaiset paikkasivat käymällä leipäjonossa. 
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”Jo jonkin aikaa asunnottomana ollut pariskunta on kuin 
ihmeen kaupalla saanut vuokrattua asunnon yksityisiltä 
markkinoilta. Se on ollut voimainponnistus, kun luottotie-
dot eivät ole vuosikausiin olleet kunnossa. Rahat ovat tosi 
vähissä, kun vuokrasta otetaan vain osa toimeentulotuessa 
huomioon. Ovat kuitenkin onnellisia asunnostaan. Hake-
vat nyt ruokaa leipäjonosta, ’kun on jääkaappikin mihin si-
tä laittaa!’.” (Ote kenttämuistiinpanoista 11.10.2001.)

Varsinkin lapsiperheet, jotka elävät vähillä rahoilla, ovat tiukoilla. 
Aikuiset voivat tinkiä menoistaan, mutta lapsilla voi olla menoja, 
joiden hoitaminen on tärkeää jo sosiaalisen aseman vuoksi.

”Perheen rahat ovat loppu, kun on pitänyt maksaa lapsen 
leirikoulumaksu. Toimeentulotukea siihen ei ole myönnetty. 
Perheen tulona on jo vuosia ollut kahden vanhemman työ-
markkinatuet, lapsilisä, asumistuki ja vajeen suuruinen toi-
meentulotuki.” (Ote kenttämuistiinpanoista 11.10.2001.)

Viimesijainen sosiaaliturva on tarkoitettu vain lyhyeksi ajaksi. Kun 
esimerkiksi lapsiperhe elää pitkään toimeentulotuen varassa, eten-
kin lasten toimeentulo voi vaarantua. Elämme yhteiskunnassa, jos-
sa kuluttamisen sosiaaliset vaatimukset ovat suuret. Lapsiperhei-
den köyhyys on kasvanut. Nähtäväksi jää, mitä seurauksia jatkuva 
niukkuus aiheuttaa lapsille ja nuorille. Kyse ei ole muotifarkkujen 
ostamisesta, vaan siitä, että lapsella olisi tasavertaiset mahdollisuu-
det elämässä.
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”Siellähän oppii tuntemaan kaikki!” – 
ruuanhakijoista tukea toisilleen
Kohtalotovereita leipäjonossa

Ruuanhakijat kuvasivat ensimmäistä käyntiään leipäjonossa useim-
miten vaikeaksi kokemukseksi. Leipäjonoon lähtemisen kynnys oli 
tuntunut korkealta, ja moni pelkäsi jonkun tutun näkevän heidät 
jonossa tai sen liepeillä. Näin ollen leipäjonoon meneminen ei siis 
tuntunut heistä normaalin kansalaisen hyväksyttävältä toiminnal-
ta. Ensimmäisen kerran jälkeen jonoon tuleminen muuttui hel-
pommaksi. Haastateltava kuvasi ensimmäistä kertaansa leipäjo-
nossa näin:

”No se oli hirveä kynnys, se oli kamala. Se oli kynnys kun 
on tehnyt työtä, rehellistä työtä koko ikänsä, ja sitten joutuu 
niin kun armopaloja ottamaan. Se on semmoiselle ihmisel-
le, se on hirveä kynnys.” (Pirkko, 62 v.)

Kysyessäni, miten haastateltava sitten pystyi ylittämään kynnyksen 
ja lähtemään leipäjonoon, hän selosti ponnistelua seuraavasti:

”Minä sain voiman siitä, että minun on jotain tehtävä! Että 
kun ovesta läksin ulos, tuntu että nyt ne nuo ihmiset kattoo. 
Että ei uskalla mennä ovestakaan ulos, että mitä se nyt päi-
vällä tekee täällä. Minun on jonnekin mentävä! Vaikka jo-
tain vanhuksia hoitamaan tai jotain, että kunhan minä jo-
honkin meen.” (Pirkko, 62 v.)

Jatkon tunnelmia haastateltava kuvasi näin:

”No sitten oli helpompi, kun minä keräsin porukkaa mu-
kaan. Kun ne ei meinanneet lähtee, niin minä sanoin tu-
lepas mukaan! ... On paljo porukkaa mitä minä oon sinne 
vienyt ja noin...” (Pirkko, 62 v.)
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Ruuanhakijoilta kuuli, että leipäjono oli monille paikka tai tapahtu-
ma, johon tuli lähdettyä, jotta ”edes pääsisi kotiovesta ulos”. Haas-
tattelussa ruuanhakija kuvasi leipäjonosta saamaansa apua:

”Se [leipäjono] on ollut avuksi siinä mielessä ensinnäkin, et-
tä se on kiva että on mihinkä lähtee. On joku että mihin-
kä menee, se on päämäärä. Mutta on se sekin että sieltä saa 
jotain kun jääkaappi on tyhjä, rahat menny maksuihin. – 
Kaikki on tuttuja! Melkein kaikki. No venäläiset ei oo, mut-
ta suomalaiset ne on kaikki, ja on ihan läpituttuja...” (Pirk-
ko, 62 v.)

Leipäjono ei selvästi olekaan ihmisille pelkästään paikka, josta 
saa hakea ruokakassin mukaansa. Monet leipäjonolaiset puhuivat 
myös leipäjonon sosiaalisesta ulottuvuudesta ja siitä, miten tärke-
ää on tavata ihmisiä. Tässä mielessä leipäjono toimi omalla taval-
laan myös syrjäytymistä ja erakoitumista vastustavana, siis integ-
roivana tekijänä. 

”Juu mää oon monta vienyt ja mun perässä on tullut paljon 
väkee sinne. ... Ja siellä kyllä siellä tapaa tuttuja, hyvin pal-
jo, ja aina on kaikki tutut, käy morjenstamassa, kuulumista 
kerrotaan, että kyllä se on omanlainen, se on omalaatunen 
semmonen seurustelutapahtuma myöskin. Ettei se oo pelkkä 
se ruoka, vaikka se tärkein on totta kai se ruuan saanti sieltä, 
se on ihan sosiaalinen käyttäytymismuoto. (Reijo, 58 v.)

Kaikkinensa leipäjonossa välittyi yhteisen kokemuksen tunnelma. 
Ruuanhakija ei ollut yksin, vaan joukossa oli satoja muita avuntar-
vitsijoita.

Leipäjono protestina

Leipäjonossa varsinkin paluumuuttajavanhukset kertoivat, että he 
kokivat tulleensa kaltoin kohdelluiksi suomalaisessa hyvinvointi-
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valtiossa. Sekä matkapäivien vähentäminen toimeentulotuesta että 
ylipäätään eläminen toimeentulotuen varassa kuohuttivat mieliä.

Mielenosoitus ei aina jäänyt hiljaiseksi. Sain syksyllä 2002 kut-
sun mennä puhumaan Ikääntyvät maahanmuuttajat -seminaariin, 
jonka järjesti Vanhustyön keskusliitto. Liitossa tiedettiin, että leipä-
jonossa käy paljon paluumuuttajavanhuksia. Sieltä toivottiin, että 
tulisin puhumaan leipäjonon paluumuuttajavanhusten tilanteesta 
seminaariyleisölle. 

Leipäjonossa kävi viiden-kuuden paluumuuttajarouvan aktii-
vinen joukko. Pohdimme heidän kanssaan, miten seminaarikut-
sun kanssa toimittaisiin. Ehdotin, että paluumuuttajavanhukset tu-
lisivat itse kertomaan arjestaan seminaariin. Sillä tavoin toisimme 
huono-osaisten ääntä kuuluville. Yleisö olisi varsin vaikutusvaltai-
nen. Paikalla oli paljon kuulijoita muun muassa sosiaali- ja terveys-
ministeriöstä sekä eri järjestöistä. Leipäjonolaiset eivät kuitenkaan 
halunneet käyttää puheenvuoroa itse. Pääsimme kompromissi-rat-
kaisuun: minä pitäisin puheenvuoron, mutta he tulisivat kutsuvie-
raina mukaan seminaariin. 

Seminaarissa kerroin siitä, mitä kymmenet paluumuuttaja-
vanhukset olivat leipäjonossa kertoneet. Puhuin paluumuuttajien 
taloudellisesta tilanteesta: siitä, että he elävät toimeentulotuen va-
rassa ja että eläkeikäiset paluumuuttajat ovat Suomen köyhimpiä 
eläkeläisiä. Ryhmän rouvat olivat innoissaan, taputtivat ja kiittivät 
puheesta. He kertoivat, että sain sanottua juuri sen, mitä he halu-
sivatkin. Yllättäen seminaariväen joukossa nousi useampikin käsi, 
ja syntyi vilkas keskustelu. Kuulijoiden viesti oli hämmentävä: he 
ihmettelivät, miten paluumuuttajat voivat kokea itsensä köyhiksi, 
kun heillä lähtömaassaan – esimerkiksi Venäjällä tai Virossa – oli 
ollut vain murto-osan tulot Suomeen verrattuna. Parikin puhujaa 
oli sitä mieltä, että paluumuuttajilla ei ole valittamista, ja että hei-
dän pitäisi olla kiitollisia siitä, mitä saavat. Keskustelussa kiteytyi se, 
miten absoluuttisen ja suhteellisen köyhyyden käsitteet synnyttävät 
erilaisia näkökulmia. Absoluuttinen köyhyys on jo hoidettu, kos-
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ka paluumuuttajille on turvattu vähimmäistoimeentulo. Suhteelli-
nen köyhyys on kuitenkin hankalampi ongelma. Sen poistamiseen 
ei vähimmäistoimeentulo välttämättä riitä. 

Yhteenveto ja pohdinta

Artikkelissani olen pyrkinyt selvittämään, miksi ihmiset käyvät lei-
päjonossa, millaista leipäjonoissa koettu köyhyys on ja mitä mui-
ta tärkeitä asioita leipäjono ruuan ohella tarjoaa. Ruuanhakijoiden 
tilanteet olivat monimuotoisia, eikä yhtä leipäjonolaisen muot-
tia löytynyt. Vaikka ihmiset tulivat leipäjonoon hyvinkin erilaisis-
ta tilanteista, useimpia yhdisti kuitenkin vaihtoehtojen kapeus. Lei-
päjono auttaa selviytymään niukassa arjessa, ja ihmiset arvostavat 
ruokakassin tuomaa apua taloudessaan. Leipäjonoon lähteminen 
on valinta, jolla on rationaaliset vaikuttimet. Ihmisten kertomasta 
kuitenkin välittyy, että muut mahdollisuudet talouden parantami-
seen ovat vähissä. 

Leipäjonossa erottuu kolme suurta ryhmää. Pitkään työelä-
mästä poissa olleet työmarkkinatuen saajat elävät köyhyyden kol-
miossa. Heidän tulonaan on työmarkkinatuki, asumistuki ja toi-
meentulotuki. Tulot ovat pysyvästi toimeentulotuen tasossa, eikä 
työelämään paluu enää välttämättä ole realistista. Pitkän työttö-
myyden myötä työkyky on voinut heikentyä. Kun ihminen on pit-
kään poissa työelämästä, myös hänen työmarkkinastatuksensa 
heikkenee. Paluumuuttajavanhukset ovat olleet hyvinvointivalti-
omme väliinputoajia. Ennen maahanmuuttajien erityistuen käyt-
töönottamista iäkkäät paluumuuttajat elivät toimeentulotuen va-
rassa. Nyttemmin heidän tulotasonsa on jonkin verran korkeampi 
mutta yltää vieläkin vasta pienimmän kansaneläketurvan tasolle. 
Syntysuomalaiset eläkeläiset muodostavat leipäjonon kolmannen 
ryhmän. Heidän tulonsa ovat joukon korkeimmat, mutta silti mo-
net heistä elävät jatkuvassa niukkuudessa. Syynä siihen ovat eläk-
keiden pienuus ja suuret terveysmenot.
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Kaikkia leipäjonon kolmea pääryhmää yhdistää juuri vaihto-
ehtojen niukkuus. Kun ihminen on ollut vaikkapa viisitoista vuot-
ta poissa työmarkkinoilta, talouden parantaminen työtä tekemäl-
lä ei välttämättä ole varteenotettava tie. Paluumuuttajavanhukset 
samoin kuin eläkeläiset ovat jo iäkkäitä, ja heidän työuransa on jo 
ohi. Leipäjonossa käyminen tarjoaa edes jonkinlaisen mahdolli-
suuden väljentää arjen niukkuutta.

Leipäjonoon liitetään yleensä ajatus nälkäisistä ihmisistä. Il-
miö on kuitenkin monimuotoisempi. Pelkistyksessä on myös vaa-
ransa. Jos oletetaan, että köyhyys on sama asia kuin nälkä, köyhyy-
den muut puolet voivat jäädä huomiotta. Näitä muita asioita ovat 
ne köyhyyden realiteetit, joita ei voi auttaa antamalla maksutonta 
ruokaa. Sillä, että köyhyys kuvataan nälkäisinä ihmisinä, on kaksi 
seurausta: köyhien määrää saadaan pienennetyksi ja riittäväksi ta-
voitteeksi köyhyyden hoitamiseksi asettuu ruuan järjestäminen. Jos 
köyhyyden ehtona on nälkä, köyhiksi laskettavien määrä vähenee 
heti – ja niin köyhyysongelmakin on pienempi. Jos köyhyys on näl-
kää, riittää, että köyhät saavat ruokakassin tai seurakunnan aterian. 
Muuta ei tarvita. Nälän nostaminen köyhyyden kuvaksi houkut-
telee käyttämään absoluuttista köyhyyden käsitettä. Samalla välty-
tään pohtimasta, mitä suhteelliselle köyhyydelle pitäisi tehdä.

Leipäjonoista on uutisoitu paljon. Osa uutisoinnista on ollut 
dramaattista ja jopa kauhistelevaa. Toinen ääripää köyhyyteen suh-
tautumisessa voi olla ilmiön kieltäminen. Tässä suhtautumistavassa 
käytetään usein perusteluna sitä, että Suomessa on olemassa perus-
turva kaikille ihmisille ja että köyhyys on yksilön omaa epäonnistu-
mista tai jopa yksilön valinta. Jos köyhyys nähdään kaksijakoisesti, 
jos se joko kielletään tai sitä päivitellään, tavallaan katsotaan köy-
hien ohi. Heidän todelliset elämäntilanteensa ja köyhyyden todelli-
suus jäävät huomiotta. Vaikka ihmisellä on työeläke, kansaneläke ja 
eläkkeensaajan asumistuki, hän voi silti elää köyhyydessä eikä esi-
merkiksi pysty ostamaan lääkkeitä itselleen. 
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Myllypuron leipäjono kertoo hyvinvointivaltioköyhyydestä. 
Valtaosa ruuanhakijoista on elänyt vuosia toimeentulotuen varassa. 
Toimeentulotuki on kuitenkin suunniteltu väliaikaiseksi etuudeksi, 
ja tuen taso on mitoitettu sen mukaan. Tuen tarpeen pitkittyminen 
merkitsee väistämättä niukkuutta. Toimeentulotuen varassa elävi-
en ruuanhakijoiden voidaankin katsoa olevan etuusköyhiä: hyvin-
vointivaltion tarjoaman etuuden taso on niin alhainen, että ihmi-
set elävät köyhyydessä. Paluumuuttajavanhukset taas ovat tavallaan 
myös statusköyhiä. Statusköyhyydestä on kyse silloin, kun ihminen 
ei ole oikeutettu johonkin sosiaaliturvaetuuteen. Harvalle paluu-
muuttajavanhukselle on syntynyt oikeus kansaneläkkeeseen. Hei-
dän sosiaaliturvansa on hoidettu maahanmuuttajien erityistuen 
kautta. Tämä etuus on kuitenkin tulovähenteinen ja asettuu sen 
vuoksi alimman eläketurvan tasolle. Hyvinvointivaltio on jättänyt 
paluumuuttajavanhuksille heikomman aseman syntysuomalaisiin 
eläkeläisiin nähden.

Leipäjono on myös ihmisten yhteistä toimintaa, yhdessä teke-
mistä. Sieltä saa maksuttomia elintarvikkeita, mutta leipäjonolla 
voidaan katsoa olevan myös muita merkityksiä kävijöilleen. Vaik-
ka leipäjonot, huono-osaisuus ja syrjäytyminen liitetään helposti 
yhteen, voi olla kuitenkin niin, että leipäjono itse asiassa estää syr-
jäytymistä. Se tarjoaa mahdollisuuden liittyä mukaan tekemiseen 
muiden kanssa. Leipäjono voi ehkäistä erakoitumista.

Mielenkiintoista on pohtia sitä, kuinka paljon ihmisellä pitäisi 
olla tuloja, jotta hän ei enää kävisi leipäjonossa. Mikä olisi eräänlai-
nen ”kynnystulo”, joka parantaisi taloudellista tilannetta sen verran, 
että leipäjonossa käyminen ei enää olisi taloudellisesti palkitsevaa? 
Onko olemassa jokin tulotaso, jonka kohdalla leipäjonosta saatava 
apu alittaa sinne lähtemiseen tarvittavan energian – missä kohtaa 
leipäjonon rajahyöty lähenee nollaa? Toimeentulotuen taso ei näy-
tä poistavan leipäjonojen tarvetta.

Kun miettii leipäjonoja koskevaa tutkimusta jatkossa, mieleen 
nousee ajan ja liikkuvuuden näkökulma. Niin kuin Leisering ja Lei-
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bfried toteavat (1999, 6), köyhyyttä ei pitäisi tarkastella stabiilina 
elämäntilanteena. Jukka Törrönen (2005, 18–19) puhuu poikkea-
vista tyypillisyyksistä. Millainen on leipäjonon ja muun yhteiskun-
nan kosketuspinta? Mitä tapahtuu silloin, kun ihminen lähtee lei-
päjonoon? Ja etenkin: mitä tapahtuu silloin, kun ihminen lakkaa 
käymästä leipäjonossa? Jos leipäjonoon ei enää lähdetä, mikä sii-
hen on vaikuttanut? Tämänhetkinen sosiaalitutkimus on pitkälti 
poikkileikkausmaista: tiettynä ajankohtana tarkastellaan tietyn ih-
misjoukon tilannetta. Myös oma tutkimukseni on ikään kuin poik-
kileikkaus. Ehkä tarvittaisiin tutkimusta, joka viipyisi pitempään 
ihmisten vierellä. Ihminen ei ole aina ja ainoastaan köyhä, vaan hä-
nen elämässään voi olla useampia vaiheita.

Richard Sennett (2004) kirjoittaa kunnioituksesta – tai sen 
puuttumisesta – yhteiskunnassa. Hän pohtii sitä, miten kunnioi-
tuksen ansaitseminen hyvin vahvasti liittyy työyhteiskuntaan. Jot-
ta ihminen saa kunnioitusta, jotta hän olisi jotain, hänen pitää teh-
dä työtä. Leipäjonossa käyvät ihmiset eivät muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta ole työelämässä. Ruth Lister (2004) puhuu köy-
hyyden pyörästä, jossa köyhyyden keskiön muodostavat köyhyy-
den aineelliset puolet eli jatkuva niukkuus. Pyörän kehällä taas ovat 
köyhyyden sosiaaliset vaikutukset. Niitä ovat alemmuudentunne, 
toimimisen mahdollisuuksien kapeus ja häpeä. Köyhyyspyörän ke-
hälle sijoitan myös kunnioituksen puutteen. Ihmiset käyvät leipä-
jonossa, ja siellä he tietävät, mitä saavat. Kukaan ei määrittele heitä 
tai kyseenalaista heidän avun tarvettaan. Heidän toivettaan kunnioi-
tetaan, ja he saavat ruokakassinsa.
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Köyhyyden kokemus – 
selviytyminen ruuan hankinnasta
Reetta Ruokonen

Syvä suomalainen köyhyys näyttäytyy perheissä ruuan vähäisyyte-
nä ja huonona laatuna. Jos ei ole varaa ruokaan, se tuntuu elämässä 
heti ja pakottaa keskittämään kaikki voimavarat ruuan hankintaan. 
Uusia vaatteita tai tavaroita ei tarvitsekaan aina ostaa, monia han-
kintoja voi siirtää tuonnemmaksi, mutta ruuan suhteen näin ei ole. 
Jotain on syötävä. Toisaalta on kuitenkin niin, että ruoka voi olla ai-
noita asioita, jonka avulla voi tehdä kuluttamiseen liittyviä valinto-
ja; jos en syö tänään, voin tehdä sillä rahalla jotain muuta. Näin siis 
ruoka voi näytellä montaa roolia köyhän ihmisen arjessa. 

Tämä artikkeli liittyy sosiaalipsykologian pro gradu -työhöni, 
jossa tutkin perheellisten aikuisten köyhyyden kokemuksia. Ana-
lysoin omaelämäkerrallista tekstiaineistoa. Tutkimuskysymykseni 
ovat olleet: mitä köyhyys kirjoittajille käytännön tasolla tarkoittaa, 
eli mitä kokemuksia ja erityisesti mitä emootioita siihen liittyy se-
kä minkälaisia selviytymiskeinoja kirjoittajat käyttävät. (Ruokonen 
2007.)

Keskityn tässä tarkastelemaan aineiston ruokaan liittyviä sel-
viytymiskeinoja. Aineisto näyttäytyy pitkälti köyhyyden viiteke-
hyksen lisäksi ruuan näkökulmasta. Ruuasta kirjoitetaan runsaasti, 
ja se näyttää olevan yksi perustekijä, joka aineistossa järjestää köy-
hyyttä. Ruuan hankinta ja syöminen ovat elämisen kannalta olen-
naisia toimintoja, joten olen kokenut tärkeäksi saada tietoa siitä, 
minkälaisia keinoja huonossa taloudellisessa tilanteessa käytetään 
ruuan saannin parantamiseksi.
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Aineisto kirjoituskilpailusta

Käyttämäni aineisto on ”Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä” -ni-
misestä valtakunnallisesta kirjoituskilpailusta, jonka Tiede, taide ja 
köyhä kansa ry järjesti kesällä 2006 vapaaehtoisvoimin. Kilpailun 
tarkoituksena oli monipuolistaa ymmärrystä koetusta köyhyydestä 
ja tuoda julkiseen keskusteluun köyhäksi itsensä määrittelevien nä-
kökulma heidän itsensä kertomana. (Isola & Mikkonen 2007.)

Kirjoittajia ohjeistettiin siten, että kirjoitus saa olla tyyliltään 
vapaa, pituus tulee rajoittaa 20 sivuun ja mielellään tulisi vastata 
seuraaviin kysymyksiin: 
1. Miten köyhyys tuli elämääsi?
2. Mitä keinoja käytät pärjätäksesi arjessa?
3. Mihin aikaan kokemuksesi sijoittuvat? (Isola & Mikkonen 2007.)

Kilpailuaikana 13.6.–15.9.2006 saatiin noin 850 kirjoitusta. Kirjoi-
tusten pituus vaihtelee 1–20 sivuun, keskimäärin kirjoitukset ovat 
kuitenkin 2–4 sivua pitkiä.

Koska aineisto on kirjoituskilpailusta, on omaelämäkerroil-
la aivan tietty syntykonteksti, joka osaltaan värittää niiden aines-
ta. Sisällöllisen ydinaineksen erottumiseksi aineiston erityispiirteitä 
on arvioitava. Kilpailu on suunnattu tietylle kohderyhmälle, kirjoi-
tusilmoitusta on välitetty tiettyjen organisaatioiden kautta ja kir-
joittajille on annettu ohjeita kirjoittamiseen. Kaikki tämä vaikuttaa 
toisiin kirjoittajiin enemmän ja toisiin vähemmän. Jotkut kirjoit-
tajat esimerkiksi seuraavat hyvin tarkasti ohjeissa esitettyä tehtä-
vänantoa tai vastaavat esitettyihin kysymyksiin, toiset eivät. (Vilk-
ko 1990, 88.) 

Ilmoitusta tästä kirjoituskilpailusta on levitetty hanketta tu-
keneiden järjestöjen tiedotuskanavien ja paikallislehtien kaut-
ta. Mediatiedote julkaistiin STT:n tiedotteena muun muassa Ke-
lan Sanomissa, josta suuri osa kirjoittajista kertoo saaneensa tiedon 
kilpailusta. Myös hankkeen verkkosivuilla (www.koyhyyskirjoituk-
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set.org) oli kilpailuaikana vieraillut yli 4 000 kävijää. (Isola & Mik-
konen 2007.)

Kirjoittajat ovat hyväksyneet köyhyyden viitekehykseksi, josta 
he voivat kirjoittaa omasta elämästään (vrt. Vilkko 1990, 89). Koska 
näin on, katson, että voin myös tutkimuksessani analysoida kirjoi-
tuksia nimenomaan köyhyyden viitekehyksestä, enkä silloin aliar-
vioi tai sivuuta kirjoittajien omia kokemuksia. Kilpailuun osallis-
tujat kirjoittavat yleensä kronologisesti: aika on eräänä jäsentävänä 
tekijänä aineistossani (vrt. mt. 91).

Kilpailuun kirjoittaneet saattavat olla monin tavoin valikoitu-
neita. Tämän kaltainen kirjoituskilpailu tavoittaa vain osan kohde-
ryhmästään. Ensimmäisenä rajoitteena on se, näkeekö ilmoitusta 
käynnissä olevasta kilpailusta. Toisena rajoitteena on huono-osai-
suuden aste: tämän kaltaisen kirjoituskilpailun ulkopuolelle jää-
vät automaattisesti kaikkein huonoimmassa asemassa olevat kir-
joittajat, joilla ei ole reaalisia mahdollisuuksia kirjoittaa. Erilaiset 
elämänongelmat, jotka voivat liittyä köyhyyteen, sen syinä tai seu-
rauksina, voivat vaikeuttaa kirjoittamista ja kirjoituksen palautta-
mista määräaikaan mennessä. Kirjoittaminen ilmaisun muotona 
myös suosii tietyntyyppisiä ihmisiä, eli niitä, jotka pitävät kirjoitta-
misesta sekä osaavat ilmaista itseään kirjoittamalla. 

Monet kirjoituskilpailuun osallistuneista kritisoivat kirjoituk-
sissaan sitä, että kirjoittamista varten sai lisäohjeita kilpailun verk-
kosivuilta. Kaikilla ei ole mahdollisuutta päästä käyttämään inter-
netiä tai edes opetella sen käyttöä. Postitse palautettuja kirjoituksia 
tuli kuitenkin paljon. Myös postittamiseen liittyy rajoitteita: on os-
tettava postimerkki ja kirjekuori ja voi olla, että senkin pienen ra-
hamäärän käyttää mieluummin esimerkiksi ruokaan.

Kuitenkin kirjoituksia saapui kilpailuun huikea määrä: noin 
850 kappaletta. Tätä voidaan pitää erittäin suurena määränä, kun 
sitä vertaa muihin samantyyppisiin kirjoituskilpailuihin. Esimer-
kiksi vuonna 1993 kerätyssä Nälkä-aineistossa saatiin noin 200 kir-
joitusta (Heikkilä ym. 1994, 59–60). Keräysaika oli Nälkä-aineis-
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tossa kaksi kuukautta, mikä on vain muutaman viikon lyhyempi 
kuin Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailussa. 
Myös laajaan, 1 120 kirjoitusta sisältävään Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran vuonna 1993 keräämään Työttömän tarina -aineistoon 
(Kansanrunousarkisto 2007) verrattuna vapaaehtoisvoimin kerät-
ty Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -aineisto on varsin mittava. 
Syitä siihen, miksi kirjoituksia saatiin niin runsas määrä, voidaan 
pohtia monelta kantilta. Onko köyhyys syventynyt? Vai onko huo-
no-osaisuudesta ehkä puhuttu ja kirjoitettu enemmän julkisuudes-
sa, ja siksi ihmiset helpommin myöntävät kokevansa itsensä köy-
hiksi?

Voi olettaa, että kilpailuun osallistuneilla on ollut todella suu-
ri motivaatio kirjoittaa köyhyydestään (ks. Roos 1987, 29). Kirjoi-
tuskilpailun osallistujan motivaatio voi J. P. Roosin mukaan liittyä 
haluun kirjoittaa jälkipolville omasta elämästään tai laajemmin ha-
luun osoittaa yhteiskunnallista kehitystä tai sitä, miten kurjaa elä-
mä voi olla (mt. 31). Erittäin monissa kirjoituksissa köyhyyden 
nähtiin ainakin jollain tavalla olevan nöyryyttävää tai häpeällistä. 
Köyhyyteen liittyvästä häpeästä huolimatta näin moni kirjoitti kil-
pailuun ja tunnusti siis olevansa köyhä.

Kirjoittajat saattavat olla myös elämäntavoiltaan valikoitu-
neempaa joukkoa kuin keskimääräisesti ihmiset ovat. Tämä liittyy 
motivaatioon kirjoittaa. Useat kirjoittajista kertovat, että he elävät 
hyvin terveellisesti – eivät polta tupakkaa tai juo alkoholia. Tätä ko-
rostetaan useassa kirjoituksessa. Heillä saattaa olla suurempi moti-
vaatio kirjoittaa, koska huolimatta siitä, että he eivät käytä rahojaan 
alkoholiin ja tupakkaan, he silti ovat köyhiä. 

Köyhyyteen liitetään yksilön vastuuta korostavassa yhteiskun-
nassamme usein myös oletus köyhien saamattomuudesta. Mikä-
li vastuu on itsellä, oletetaan, että köyhien osattomuus on heidän 
omaa syytään ja heidän laiskuutensa tai saamattomuutensa estää 
heitä nousemasta vähävaraisuuden suosta. Motivaatio kirjoittami-
seen saattaakin lähteä tähän liittyvästä epäoikeudenmukaisuuden 
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kokemuksesta ja niin sanotusta moraalisesta tai oikeutetusta vihas-
ta (ks. Ruokonen 2007). Kirjoituksissa tulee esiin enemmänkin ku-
va erittäin aktiivisesta joukosta, joka käyttää kaikkia mahdollisia 
keinoja parantaakseen selviytymistään vähäisillä tuloilla. 

Kirjoitukset ovat kuitenkin keskenään hyvin erilaisia. Tämän 
takia, sekä siksi, että kirjoittajat ovat monin tavoin valikoituneita, ei 
kirjoituksista saatuja tutkimustuloksia voi yleistää koskemaan esi-
merkiksi kaikkia suomalaisia köyhiä. Tarkoituksena tässä laadulli-
sessa tutkimuksessa onkin kuvailla ilmiön luonnetta ja olemusta, 
ei yleistää saatuja tuloksia. Myös kirjoitusten tunnelmallinen sävy 
poikkeaa toisistaan: toiset kirjoituksista ovat sävyltään hyvin op-
timistisia ja tulevaisuuteen luottavia, kun taas toiset kirjoittajista 
näyttävät menettäneen toivonsa perheensä tilanteen parantumises-
ta ja kamppailevat masennuksen ja epätoivon kanssa. 

Tutkimuksessani käsittelen 54 kirjoitusta, joista puolet (27) on 
palautettu kilpailuun postitse ja puolet sähköisesti. Näistä on nais-
ten kirjoittamia 47 ja miesten seitsemän. Tämä sisältää kaikki per-
heelliset miehet, jotka alkuperäisestä kirjoituskilpailun aineistosta 
voidaan tunnistaa. Perheellisiä naisia olisi ollut enemmänkin, joten 
valitut naiset on pyritty löytämään aineistosta satunnaisesti. 

Miesten kirjoittamia tekstejä on koko kirjoituskilpailun aineis-
tossa noin neljännes. Niistä kuitenkin suuri osa on novelleja tai ru-
noja. Koska tarkoituksena oli analysoida vain tekstejä, jotka eivät 
ole fiktiivisiä, jätin runot ja novellit kokonaan analyysini ulkopuo-
lelle. Rajaus tekstien todenperäisyydestä on kuitenkin tehty subjek-
tiivisen vaikutelmani perusteella, toki ne saattavat olla myös toden-
mukaista proosaa, mutta oletus on, että kilpailuun kirjoittajat ovat 
kirjoittaneet omasta elämästään tosia asioita. Tosin Hanna Kum-
pulaisen (2007) mukaan kirjallisuudentutkimuksen ja omaelämä-
kertatutkimuksen piirissä omaelämäkerrallisen ja fiktiivisen tekstin 
rajaa ei pidetä mitenkään erityisen selvänä. Kirjoitukset, joita tar-
kastelen, on kirjoitettu minämuodossa, eli yksikön ensimmäisessä 
persoonapronominimuodossa. 
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Kilpailuun kirjoittaneet miehet eivät kirjoituksissaan aina il-
maise, onko heillä alaikäisiä lapsia vai ei. Miesten kirjoitustyyli per-
heen suhteen näyttäisi olevan erilainen iän mukaan; vanhemmat 
miehet saattavat sivulauseessa mainita, että naimisiinkin tuli men-
tyä ja lapset tehtyä, mutta eivät kerro perheestään enempää. Nuo-
rempien miesten kerronta taas on enemmän perhekeskeistä. Tähän 
vaikuttanevat erilaiset hoitokäytännöt. Vanhemmat isät eivät ken-
ties ole itse paljoakaan hoitaneet lapsiaan, nuoremmilla asia saat-
taa olla toisin, mikä voi vaikuttaa lasten keskeisyyteen myös kirjoi-
tuksissa. 

Kirjoittajista 31 elää perheessä, jossa on kaksi vanhempaa, ja 
20 perheissä, joissa kirjoittaja on ainoa vanhempi. Alaikäisiä lapsia 
kirjoittajilla on keskimäärin 2,27. Neljä kirjoittajaa ei ilmoita las-
ten lukumäärää. Yleisimmin perheillä on yksi lapsi, (yhteensä 19 
perheellä) ja toiseksi yleisintä on, että perheessä on kaksi lasta (14 
perheellä). Kolme lasta on kahdeksalla perheellä, neljä lasta viidellä 
perheellä ja viisi lasta kahdella perheellä. Lisäksi oli yksi perhe, joil-
la oli yli kymmenen lasta, mikä nostaa lapsiluvun keskiarvoa. Sitä, 
ovatko lapset vanhempien biologisia vai ei, ei ole tarkasteltu, koska 
se ei ole merkityksellistä tutkimuskysymyksen kannalta. 

Käyttämäni menetelmä on teoriasidonnainen laadullinen si-
sällönanalyysi. Aloitin analyysin lukemalla kirjoituksia kokonai-
suudessaan useita kertoja läpi. Tämän jälkeen siirsin tekstit atlas-
ohjelmaan, jota käytin apuna luokitellessani köyhyyteen liittyviä 
asioita mahdollisimman pieniin luokkiin, joita myöhemmin yhdis-
telin. Jokainen tässä esittelemäni selviytymiskeinojen luokka koos-
tuu useista pienemmistä luokista. Lainausten perässä oleva nume-
rointi tulee atlas-ohjelman järjestysnumeroinnista.
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Selviytyminen ja ruuan saanti

Ruuan hankinta näyttäytyy aineistossa tärkeänä toimintona. Olen 
käsitellyt sitä selviytymisen näkökulmasta, koska kirjoittajat esitte-
levät hyvin erilaisia keinoja, miten he aktiivisesti toimivat, jotta sel-
viytyvät köyhyydestään. Myös norjalaisen Kjell Underlidin (2007) 
tutkimuksen tuloksista käy selväksi, että siinä haastatellut köy-
hät eivät suinkaan ole taloudellisen tilanteensa passiivisia uhreja, 
vaan aktiivisia toimijoita, jotka tekevät parhaansa löytääkseen ta-
sapainon elämäänsä. Minna Salmen, Jouko Huttusen ja Päivi Yli-
Pietilän (1996, 26) tutkimuksessa laman vaikutuksista lapsiin on 
käsitelty selviytymiskeinoja. Myös he havaitsivat, että useat selviy-
tymiskeinoista liittyivät nimenomaan ruokaan. 

Aineistossani useat kirjoittajista kertovat perheensä syövän hy-
vin yksipuolista ruokaa, jota on usein liian vähän. Useat kirjoitta-
jat joutuvat päivittäin tinkimään ruuasta, sen raaka-aineista ja laa-
dusta. Osalta kirjoittajista loppuvat ruokarahat kokonaan jopa pari 
viikkoa ennen seuraavaa rahapäivää, toisilla muutamaa päivää en-
nen. Useat kirjoittajista puhuvat suoranaisesta nälästä. 

Perhe selviytymisen subjektina 

Perheellisten kirjoituksissa tulee laajalti ilmi se, että selviytymisessä 
on kyse koko perheen selviytymisestä. Selviytyminen ja myös köy-
hyyden merkitykset näyttäytyvät nimenomaan perheen näkökul-
masta. Esimerkiksi monet kirjoittajista kirjoittavat, että ilman lapsia 
he luovuttaisivat, koska elämä on niin rankkaa. Perheen äiti saattaa 
esimerkiksi suunnitella sitä, että kun lapset muuttavat kotoa, niin 
äiti itse muuttaa ”metsään”. Monet selviytymisen vuoksi tehdyistä 
ponnisteluista tehdään perheen, ja erityisesti lasten vuoksi. 

Myös köyhyyteen liittyvästä häpeästä kerrotaan aikuisten kir-
joituksissa usein lasten näkökulmasta. Lapset saattavat hävetä köy-
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hyyttään tai äidin ruokapankissa käyntiä. Useat vanhemmat myös 
kirjoittavat toivovansa erittäin paljon, etteivät lapset joutuisi häpe-
ämään heidän köyhyytensä tähden. Lapsille myös toivotaan parem-
paa elämää ja hävetään sitä, ettei kyetä lapselle tarjoamaan omin 
avuin kaikkea sitä, mitä haluttaisiin.

Selviytymiskeinot

Käsittelen tässä artikkelissa ruokaan liittyviä selviytymiskeinoja. 
Otan kuitenkin jossain määrin mukaan myös niitä tunteita, joita 
näihin selviytymiskeinoihin liittyy.

Selviytymiskeinot olen jaotellut kolmeen luokkaan. Näistä en-
simmäinen on aktiivinen itse tekeminen, johon kuuluu myös puo-
lison tai muun perheen aktiivinen tekeminen. Toinen luokka on 
säästäminen ja muuten rahaan liittyvät selviytymiskeinot, joista 
moni on myös aktiivista tekemistä, kuten esimerkiksi halvan ruuan 
ostaminen. Erona on kuitenkin se, että nämä keinot liittyvät suo-
raan säästämiseen ja saattavat olla sellaisia, joita on pakko tehdä 
selviytyäkseen. Itse tekemisen keinot ovat puolestaan aktiivisempia, 
esimerkkejä todellisesta aktiivisena selviytyjänä toimimisesta kuten 
esimerkiksi marjojen poiminta tai ruuan omatoiminen viljely. Kol-
mas selviytymisen luokka on ulkopuolelta saatu apu. Tähän kuulu-
vat muiden muassa ruokapankeissa käynti, ruuan saaminen lähei-
siltä sekä kouluruokailu, joka on mainittu helpottamassa köyhän 
perheen arkea lasten osalta. 

Jaottelu pienempiin alaluokkiin ei ole yksiselitteinen, sillä ne 
liittyvät tiiviisti toisiinsa. Esimerkiksi luonnon antimien keräily, 
kalastus ja metsästys sekä viljely on sijoitettu aktiiviseen itse teke-
miseen. Toki esimerkiksi marjojen poiminta, sienestys ja kalastus 
ovatkin erittäin aktiivista tekemistä, jonka tarkoituksena on lisära-
vinnon saanti. Luonnon antimien hyödyntäminen on usein kuiten-
kin tiiviissä yhteydessä sosiaalisiin suhteisiin. Sosiaalisten suhteiden 
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merkitys nousee esiin esimerkiksi siten, että kalaan tai marjaan saat-
taa päästä vain sukulaisten tai tuttavien luona. Tämä siis edellyttää 
sitä, että saa kutsun ja kuljetuksen paikkaan, jossa marjojen poi-
minta ym. on mahdollista. Monille kaupunkilaisille tämä ei ole it-
sestään selvää. Luonnon antimien hyödyntäminen liittyy siis myös 
muiden antamaan apuun, vaikka se onkin tässä luokiteltu aktiivi-
sen itse tekemisen luokkaan. 

Myös säästäminen ja aktiivinen itse tekeminen liittyvät kiinte-
ästi yhteen, koska voidaan myös ajatella, että säästäminen on aktii-
vista tekemistä: myös esimerkiksi ostamatta jättämisessä tehdään 
päätös jättää ostamatta. Tässä säästämisluokan erottaa kuitenkin 
aktiivisesta itse tekemisestä se, että säästämiseen kuuluvat asiat liit-
tyvät kiinteästi rahaan. 

Aktiivinen itse tekeminen

Kirjoittajat tuovat esiin paljon selviytymiskeinoja, joiden avulla he 
aktiivisesti toimimalla yrittävät parantaa omaa ja perheensä asemaa 
ja selviytymistä vähäisillä taloudellisilla varoilla. Ruokaan liittyvis-
tä selviytymiskeinoista tärkein on varmasti ruuan valmistaminen 
alusta loppuun itse. Kirjoittajat leipovat leipää, keittävät mehuja ja 
välttävät valmiita eineksiä, jotka maksavat enemmän kuin pelkät 
yksinkertaiset raaka-aineet. 

Mehut, sämpylät, kaiken mahdollisen osaamani – myös tyt-
töjen sekä itseni vaatteet isolta osin – tein itse alusta lähtien, 
aikaahan se kysyy, mutta se oli sillä kertaa ainoa resurssi, jo-
ta minulla oli vaikka tuhlattavaksi asti. (18.)

Kirjoittajat myös tekevät kerralla suuria määriä ruokaa, koska yksi 
tietty ruoka-aines voi olla alennuksessa tai muuten edullista. Ruo-
kaa voi pakastaa ja siten syödä eri päivinä erilaista ruokaa. Toiset 
kirjoittajista kuitenkin syövät samaa alennustuotteista tehtyä ruo-
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kaa kyllästymiseen saakka. Monet kilpailuun osallistuneet kirjoit-
tavat, että he ovat oppineet tekemään yksittäisistä edullisista aines-
osista, kuten makkarasta, monia erilaisia ruokalajeja.

Töissä käyvät kirjoittajat syövät itse tehtyjä eväitä lounaaksi. 
Työpaikkojen ruokalat ja erityisesti ravintolat ovat erittäin kallii-
ta verrattuina kotitekoisiin eväisiin. Kirjoittajat painottavat kaiken 
ruuan hyötykäyttöä, mitään ei heitetä pois, vaan tähteistä keksitään 
uusia ruokia.

Yksi kirjoittajien tapa selviytyä köyhyydestään on terveelliset 
elämäntavat. Moni kertoo, ettei polta tupakkaa tai juo alkoholia. 
Kirjoittajista usea ihmetteleekin sitä, miten toisilla riittää rahaa juo-
miseen. 

Useat mainitsevat ruuan hankkimisen yhteydessä luonnon an-
timien hyödyntämisen ja lisäruuan viljelyn. Tähän ei kaikilla ole 
mahdollisuutta. Kaupungissa asuvat eivät välttämättä pääse luon-
non antimien luokse, mikäli heillä ei ole autoa tai varaa muuten 
liikkua. Tähän saatetaan tarvita jo ulkopuolista, kuten esimerkik-
si suvun apua. Ruuan hankkiminen viljelemällä tai luonnosta ke-
räämällä onkin tiiviissä yhteydessä läheisiin sosiaalisiin suhteisiin. 
Viljely tai keräily on monelle mahdollista vain tuttavien tai suku-
laisten luona. Tämä käy tietysti päinsä vain jos näihin läheisiin on 
hyvät välit. 

Ruoka tehtiin mahdollisimman paljon itse. Tuttavilta ja 
naapureilta sai marjoja ja omenoita syksyisin. Hillottiin ja 
tehtiin mehuja. (34.)

Kirjoittajat kertovat säilövänsä luonnon antimia monin eri tavoin, 
niitä keitetään ja pakastetaan, kuivataan ja hillotaan. 
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Ulkopuolinen apu

Ulkopuolisen avun luokkaan kuuluvat ruuan osalta kaikki ne avun 
muodot, joiden kautta ruuan saaminen helpottuu. Apu voi tulla vi-
rallisesta tai epävirallisesta lähteestä. Tämän artikkelin ulkopuolelle 
jää kokonaan niiden kokemusten käsittely, jotka liittyvät virallisiin 
apumuotoihin, kuten valtion ja kunnan tarjoamien vähävarais-
ten auttamismuotojen, kuten Kelan etuuksien ja toimeentulotuen 
myöntämiseen. Sen sijaan keskityn tässä kokemuksiin, joita kirjoit-
tajilla on epävirallisiin sosiaalisiin suhteisiin perustuvasta avusta ja 
ruokapankkeihin tarjoamasta puolivirallisesta avusta.

Ruokapankit, joista jaetaan ruokaa maksutta vähävaraisille, 
eivät ole virallista valtion tai kunnan tarjoamaa apua, mutta eivät 
täysin epävirallisiakaan. Ne ovat puolivirallisia järjestöjen ja seu-
rakuntien järjestämiä palveluja, joissa usein kuitenkin jaetaan Eu-
roopan unionilta saatua ruokaa. Vuonna 2005 evankelisluterilaisen 
kirkon 154 seurakuntaa jakoivat EU-ruokaa paketteina ja aterioina 
yhteensä 80 000 kertaa (Juntunen ym. 2006). 

Aineistoni perheellisistä kirjoittajista yhdeksän kertoo käy-
neensä ruokapankissa. Kolme mainitsee ruokapankin muuten, 
kaksi siinä merkityksessä ettei ole käynyt, eikä aiokaan käydä sii-
hen liittyvän häpeän ja nöyryytyksen takia. Yksi kirjoittaa, ettei ole 
mennyt sen takia, että kokisi ruokapankissa asioimisen vääränä, 
koska saa käydä töissä.

Seuraava pitkä sitaatti kuvaa hyvin ruokapankeissa käymistä ja 
myös siihen liittyviä tunteita:

( – – ) kerron oven avaajalle tulleeni hakemaan jälleen ruo-
ka-apua. Naurahdan jotenkin vaivautuneesti että onhan tä-
mä vähän tällaista... näin Espoossa, köyhänä... mutta mies 
nyökkäilee ymmärtävästi eikä näe asiassa mitään nöyriste-
lyn tarvetta. Köyhä mikä köyhä, ja niitä on yhä enemmän 
Espoossakin. Tartu kasseihin vain. Myös leipää on tarjolla. 
Vilkaisen viereiseen huoneeseen, siellä on paljaita leipiä pöy-
dällä ja osa pussiin pakattuna. Sämpylöitä, ruisleipää, mys-



Stakes 20081��

Köyhyyden kokemus – selviytyminen ruuan hankinnasta

lileipää... Hetken arvelun jälkeen alan mättää leipiä muovi-
kassiin. Mies rohkaisee ja sanoo ota niin paljon kuin jaksat, 
ne menevät muuten hevosille kun olet perjantain viimeinen 
asiakas. Tästä innostuneena nappaan vielä myslipuikuloi-
ta pari pussia ja rouhesämpyläpinon. Poskiani alkaa ihan 
kuumottaa, tunnen olevani ahne hamstraaja. Kiitän ja läh-
den ovesta ulos. Ylpeyteni nielaisseena sitten laskeudun por-
taat alas ja minulla on outo, mutta samalla tyytyväinen olo. 
Leipää ei meiltä tule viikonloppuna puuttuman, ja onpahan 
muutakin kuin iänikuista seka-Alfredia. (15.)

Ruokapankeissa käymiseen liittyy usein häpeän tunne. Lisäruuan 
saamista ruokapankista saatetaan pitää viimeisenä keinona, johon 
ei mielellään turvauduta. Ruokapankkien vastenmielisyyteen avun 
muotona liittyy tunne siitä, että ei ole kyennyt itse hallitsemaan 
asioitaan, vaan joutuu turvautumaan ja pyytämään apua paikasta, 
joka on suunnattu kaikkein huono-osaisimmille. Toisaalta, leipäjo-
nossa kysellään mahdollisesti vain ensimmäisellä kerralla tilannetta 
ja sitten sitä ei enää täydy selitellä nöyryyden vallassa.1 Häpeä saat-
taa olla myös tunne, jota muut perheenjäsenet kokevat toisen per-
heenjäsenen ruokapankissa käynnistä:

Leipäjonossa hävetti vain ensimmäisellä kerralla. Tyttären 
varoitus kuitenkin on edelleen voimassa: varokin ettei ku-
kaan tuttu näe! (52.)

Häpeän lisäksi kirjoittajat kirjoittavat ruokapankeissa asioimiseen 
liittyvän nöyrtymisen ja ylpeyden menetyksen tunteita. Kuitenkin 
ruokapankkien olemassaolosta ollaan myös erittäin kiitollisia:

Onneksi on vielä Pelastusarmeija ja työttömien ruoka-apu. 
Joskus kun rahat ovat todella loppuneet, olen joutunut nöy-
ryyttämään itseni ja menemään  Pelastusarmeijaan. Olen 

1 Toisin on, kun hakijat kuvaavat toimeentulotuen hakemista. Toimeentulotuen 
hakemiseen liittyvän asioiden selvittämisen, tulojen ja menojen tarkan raportoinnin, ja eri-
tyisesti sen tavan, miten se tehdään, monet kirjoittajista kokevat erittäin loukkaavana ja nöy-
ryyttävänä. 
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saanut sieltä perheelleni seteleitä, joilla olen voinut hankkia 
ruokaa ja vaatteita. Ruokakassi sieltä yleensä tulee mukaan, 
sisältäen jotain lahjoitettua tavaraa. Eräänä jouluna saim-
me heiltä joulukinkun. Olimme kyllä todella onnellisia. Tu-
li se joulu köyhäänkin kotiin. (21.)

Ulkopuoliseen apuun kuuluu myös läheisiltä lainaaminen sekä vas-
tavuoroisuus, joka on osa epävirallista apua. 

Meitä on muutama pienipalkkainen yksinhuoltaja ja me 
tiedämme toistemme hädän. Heiltä olen saanut apua sil-
loin, kun ruoka on loppunut. Joku on käyttänyt kaupassa 
ja olen sitten maksanut takaisin seuraavasta palkasta. Tai 
olen tarjonnut kyydin jonnekin, tai kerännyt marjoja met-
sästä tilalle. Ja vastaavasti olen sitten antanut itse apua kun 
on ollut hätä. (45.)

Tähän luokkaan kuuluu myös muilta pyytäminen sekä saaminen, 
jos esimerkiksi pyytää vanhemmiltaan lapsilleen ruokaa. Mahdol-
lisuus saada asioita, palveluita tai muuta apua läheisiltä on kuiten-
kin sidoksissa siihen, minkälaiset ovat suhteet läheisiin. Köyhyys on 
monille hyvin hävettävää, ja siksi apua ei haluta tai uskalleta pyytää. 
Näin köyhyys eristää sosiaalista suhteista ja avun saaminen edelleen 
vaikeutuu. 

Avun saaminen ulkopuolisilta voi myös olla erittäin hävettä-
vää:

Minä ladon omat tavarani hihnalle ja lasken mielessäni nii-
den yhteishintaa. Kylmä hiki nousee kainaloihin ja sydän 
sykkii tavattoman kovaa, kun huomaan, että ostokseni saat-
tavat maksaa hiukan enemmän kuin mitä minulla on hiki-
sessä kouran pohjassani. Kassa ilmoittaa minulle hinnan ja 
minä lasken ropojani yhä uudestaan ja uudestaan. Kaksi-
kymmentä senttiä uupuu, enkä minä tiedä minkä ostoksis-
tani jättäisin pois. Kaivan vielä kaikki taskut ja yritän et-
siä puuttuvan rahan. Jono takanani liikehtii levottomasti ja 
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minun tekisi mieli vajota maan alle. Mutta tässä minä olen 
ja pysyn, enkä muuta voi kun etsiä puuttuvaa rahaa. Kun 
kaivan käsilaukun toista sivutaskua, tulee pelastus yllättä-
vältä taholta. Lihava mies on saanut pakattua tavaransa ja 
ojentaa kassalle kaksikymmensenttisen. – Riittääkö tämä? 
Mies sanoo ja hymyilee minulle. Minä nieleskelen ja kiitän 
kauniisti. Toisaalta minun tekisi mieleni kieltäytyä rahas-
ta, mutta toisaalta en ole valmis antamaan vähistä ostok-
sista mitään pois. Niinpä minä otan almun vastaan – – Jo-
kainen askel kaupan kassalta autolle tuntuu nöyryyttävältä. 
Minä häpeän. Minä häpeän sitä, että olen joutunut otta-
maan vastaan vieraan miehen antaman rahan, tuntuu ai-
van siltä kuin olisi myynyt itseään. Häpeä on niin vahva. Ja 
toisaalta järjellä ajatellen se on niin turha tunne! Miksi ih-
meessä minä en voi ottaa vastaan apua toiselta ihmiseltä, 
miksi ihmeessä se on niin vaikeata? (32.)

Kouluruokailu mainitaan muutamissa kirjoituksissa tärkeänä avun 
lähteenä siinä mielessä, että on hyvä, että lapset saavat vatsansa täy-
teen kerran päivässä ravitsevasta ja monipuolisesta ateriasta. Todel-
lisuudessa kouluruokailulla on todennäköisesti suurempi merki-
tys perheiden ruuansaannissa kuin mitä kirjoituksissa tulee esiin. 
Sen merkitystä ei ehkä huomioida enempää siksi, että sitä saatetaan 
pitää itsestään selvyytenä, koska suomalaiseen koulupäivään on jo 
niin pitkään, vuodesta 1948 (Opetusministeriö 2007) saakka, kuu-
lunut maksuton ruokailu. 

Säästäminen

Säästämisen luokkaan olen luokitellut kaikki säästämiseen tai ra-
haan liittyvät selviytymiskeinot. Yksi tällainen selviytymiskeino on 
ruokaostoksilla punaisten tarjouslappujen metsästäminen elintar-
vikkeista, jotka ovat menossa vanhaksi. Ruokavalio saattaa perus-
tua näihin tarjoustuotteisiin; perheissä syödään sitä, mikä milloin-
kin on alennuksessa. Ostetaan siis halvinta, mitä löydetään. Tämä 
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aiheuttaa usein ruokavalion yksipuolistumista ja usein myös muut-
tumista epäterveelliseksi, koska usein edulliset ruuat eivät ole kaik-
kein terveellisimpiä. Ruokakaupassa myös pidättäydytään ostamas-
ta kaikkea ”turhaa” kuten esimerkiksi jäätelöä. 

Ruokakaupassa kierrämme jälleen tutun lenkin; pari ba-
naania, porkkanoita, perunoita, jauheliha, maitoa, muo-
vipussiruisleipä. Kahvi ei taaskaan ole tarjouksessa. Tuo-
relihatiskin eteen emme juuri koskaan pysähdy, meidän 
pysäkkimme on valmispakatut. Siellähän se taas on, nau-
tasika. Ehkä pakastepaprikat seuraksi tällä kertaa; viimek-
si taisi olla herne-maissisekoitus. Sitten katsotaan mikä jo-
gurtti on tarjouksessa ja nakataan kärryihin. Ei turhaa 
venkoilua eikä ajanhukkaa miettien juustopöytiä, Caesar-
salaatteja tai muita gourmet-ruokia, mitä joutavaa. Hetken 
tuijottelen pakastealtaan houkutuksia mutta urheasti kään-
nän kuitenkin selän mansikkajäätelölle, koska se veisi kak-
si euroa huomisen budjetista ja siihen ei ole varaa. Lihottaa 
sitä paitsi. Kassajonossa poika alkaa kiukutella mutta mi-
nä tunnen omalaatuista ylväyttä tilanteesta. Minulla on sit-
tenkin varaa ja kanttia kieltäytyä. Oikeasti minua tietenkin 
harmittaa se, etten voi ostaa herkkuja, mutta olen oppinut 
ovelasti kääntämään asiat muuksi kuin ne ovat. (15.)

Sitaatista käy ilmi, että tunteiden säätely kuuluu ruokakaupassa asi-
oimiseen. Häpeää ruokakaupassa asiointiin aiheutuu esimerkiksi 
siitä, kun tarkkaan lasketut rahat eivät riitäkään ostoksiin.

Ladon ostokset hihnalle ja vielä kerran ynnään hintalaput. 
Kassaneiti – – lukee tottuneesti viivakoodin tuttelilaatikos-
ta. Ostosröykkiö hupenee. Kahmin tavaroita kärrystä hiu-
kan kiivaammin ja sekoan laskuissa. Kassakone ilmaisee 
budjettivajeen. Käyttövara kirjattuna tarkoin takaraivoon. 
Muutama euro sinne tänne, mutta taskuissa ne eivät koli-
kot kilise. Enpä otakaan tätä, enkä tätä ja tätäkin ilman vie-
lä hetken pärjätään. Joko riittää? Kyllä. 75 senttiä takaisin. 
Kiitos ja näkemiin. Ennen tuo nyt jo niin tavalliseksi muo-
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dostunut riitti sai häpeän punan kihoamaan poskipäilleni. 
Enää en oikeastaan ajattele sitä. (59.)

Ruokakaupassa voi hävettää myös muista syistä:

Työttömyys hävettää. Päiväsaikaan kaupoissa käy vain työt-
tömät, äitiyslomalaiset ja eläkeläiset. Kunpa voisin muuttua 
näkymättömäksi. (36.)

Säästämiseen kuuluu myös valintojen tekeminen, joka on merki-
tyksellinen osa ruokaan liittyviä selviytymiskeinoja. Valintojen te-
keminen liittyy tässä siihen, mitä ruokakaupasta voi ostaa. Jos ottaa 
toisen tuotteen, toisen voi joutua jättämään pois. 

(– – ) joskus, ennen rahapäiviä, piti tosin laskea että ostanko 
tänään maitopurkin vai leivän, mutta jotenkin vain men-
tiin eteenpäin niilläkin resursseilla. (18.)

Eritoten valintojen tekeminen liittyy kuitenkin perheissä lapsiin. 
Useat kirjoittajat mainitsevat, ettei lasten ruokakuluihin kosketa 
tai ainakin, että lapselle yritetään saada parasta ruokaa, mitä vaan 
mahdollisuuksien puitteissa kyetään tarjoamaan. Näin tehdään, 
vaikka vanhemmat jäisivät siten kokonaan ilman ruokaa. Useat kir-
joittajat kertovat, että he karsivat syömisestään, jotta lapset tulisi-
vat kylläisiksi. 

Kyllä lapsille on aina ruoka saatu, vaan itse aikuisina olem-
me tekevinämme ruokailun ajan jotain muuta, etteivät lap-
set huomaisi, ettei isi ja äiti mitään syöneetkään. (42.)

Myös Lynn McIntyren ym. (2000) kanadalaisessa tutkimuksessa 
nälkää kokeneista perheistä suuri osa (34,0 %) kertoi, että vanhem-
mat jättävät aterioita väliin tai syövät vähemmän, kun ruoka oli 
loppunut tai rahaa ruuan ostamiseen ei ollut. Samaten suuri osa 
nälkää kokeneista kertoi, että ruuan monipuolisuutta oli karsittu, 
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eikä syöty sitä, mitä tavallisesti syötiin. Vain pieni osa vastanneista 
kertoi, että lapsi jätti aterioita väliin tai söi vähemmän. (Mt.) 

Kuitenkin toisissa perheissä lapsetkaan eivät välttämättä tule 
kylläiseksi:

Murrosikäiselle maistuisi enemmänkin kuin on tarjolla. 
(28.)

Salmen ym. (1996, 26) tutkimuksessa laman aikaisina selviytymis-
keinoina käytettiin samoja kuin tässäkin: ruokamenoja karsittiin 
seuraamalla tarjouksia tarkasti ja luopumalla ulkona syömises-
tä. Myös heidän tutkimuksessaan sekä ruokaa että vaatteita teh-
tiin enemmän itse ja erityisesti leivän leipominen kotona yleistyi. 
(Mt.)

Tuloksista

Aineiston perusteella köyhyys vaikuttaa monin tavoin perheiden 
käytössä olevan ravinnon laatuun sekä yleiseen hyvinvointiin. Kir-
joittajat joutuvat päivittäin tinkimään ravinnon laadusta ja pohti-
maan, mistä saisi ruokaa perheelle tänään ja vielä huomennakin. 
Monet kirjoittajista olivat kokeneet nälkää. Vaikka suurin osa prio-
risoi ruokailua siten, että ainakin lapsille riitti tarpeeksi ravintoa, 
ei kaikissa kirjoituskilpailuun osallistuneissa perheissä onnistuttu 
esimerkiksi antamaan lapsille kouluruuan lisäksi toista lämmintä 
ateriaa päivässä. Ravistelevalta tuntui myös se, että toiset vanhem-
mista peittelivät lapsiltaan sitä, että heille itselleen ei jää ruokaa syö-
täväksi.

Useat kirjoittajista olivat sitä mieltä, että epäterveellinen ra-
vinto on edullista ja terveellinen kallista. Kun epäterveellinen ruo-
ka, kuten esimerkiksi makkara on edullista, sitä ostavat kaikkein 
köyhimmät. Näin he saavat myös osakseen epäterveellisen ruuan 
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epäsuotuisat terveysvaikutukset. Erään ruokayhtiön televisiomai-
noksessa todetaan ”hyvä ruoka – parempi mieli”. Toimiiko tämä sa-
nonta myös toisin päin? Vaikuttaako huonolaatuinen ruoka kirjoit-
tajien yleiseen hyvinvointiin? Eli voidaanko ajatella, että esimerkiksi 
masennusta edesauttaa huonolaatuinen ruoka? Pisimpään koulu-
tettujen ravitsemus on Suomessa, kuten useissa muissakin maissa, 
terveellisempi kuin muiden (Koponen & Aromaa, 2005.) Kuopi-
on yliopiston ja Kansanterveyslaitoksen tutkimus (Taloussanomat 
8.6.2007) väittää, ettei terveellinen ruoka olisikaan kalliimpaa kuin 
epäterveellinen. Toisaalta Eurostatin eli Euroopan unionin tilasto-
keskuksen mukaan Suomessa on EU:n jäsenmaista kolmanneksi 
kallein ruoka (Taloussanomat 13.7.2007). Vaikka terveellinen ruo-
ka, kuten kaurapuuro tai vihanneskeitto, olisikin edullista ja myös 
terveellistä, ei se kuitenkaan ole kovin monipuolista – ainakaan vii-
kosta ja kuukaudesta toiseen syötynä.

Lisäksi esimerkiksi edullisten kotimaisten juuresten syöntiä 
voivat vaikeuttaa monet suomalaisilla yleiset allergiat ja vatsavaivat. 
Onkin hyvä muistaa, että kaikki neuvot esimerkiksi edullisemmas-
ta ruokavaliosta eivät sovi kaikille. Ihmisten yksilöllisyys voi vai-
kuttaa toimintaa rajoittavasti, eivätkä kaikki voi toimia tietyllä yh-
tenäisellä tavalla.

Ruokaan liittyvät selviytymiskeinot jakautuvat siis kolmeen: 
1) kirjoittajien omaan aktiiviseen toimintaan ruuan saannin ja sen 
monipuolisuuden lisäämiseksi 2) sosiaalisten verkostojen ja avus-
tusjärjestöjen auttavaan rooliin ruuan saamiseksi ja 3) kaiken tyyp-
piseen säästämiseen ja tarkkaan taloudenpitoon, jotta perheen ruo-
kailumahdollisuudet turvattaisiin. 

Kirjoittajat saattavat olla poikkeuksellisen aktiivinen ryhmä, 
koska he ovat osallistuneet myös kirjoituskilpailuun. Tämä kirjoit-
tajien yleinen aktiivisuus vaikuttanee myös siihen, että erilaiset ak-
tiiviset arjen selviytymisstrategiat ovat kirjoitusten keskiössä. Myös 
kilpailun tehtävänanto ohjaa kirjoittamaan nimenomaan selviytymi-
sestä ja arjen strategioista (ks. luku Aineisto kirjoituskilpailusta).
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Sosiaalisten suhteiden laatu ja sosiaalisten verkostojen koko 
vaikuttaa siihen, miten paljon erilaista apua verkostolta voi saada. 
Koska köyhyys koetaan monissa kirjoituksissa erittäin häpeällisek-
si, voi apua olla vaikea pyytää. Köyhyyttä salaillaan paljon lähei-
siltä, ja se saattaakin aiheuttaa eristäytymistä kodin ulkopuolisista 
sosiaalisista suhteista. Näin myös konkreettisen avun saaminen vai-
keutuu. Eristäytyminen teemana läpäiseekin koko aineiston. Häpeä 
eristää kirjoittajia sosiaalisista suhteista, mutta samalla myös se, et-
tei ole varaa käydä missään, ei voi pyytää ystäviä kylään, koska ei ole 
mitään tarjottavaa, eikä voi osallistua juhliin, koska ei voi ostaa lah-
jaa tai vaatetta päälle pantavaksi. 

Läheisimmät sosiaaliset suhteet, erityisesti parisuhde ja suhde 
lapsiin näyttäytyvät kuitenkin aineistossa erittäin tärkeänä keinona 
kestää aineellista kurjuutta ja siihen liittyvää häpeää. Köyhäkin voi 
olla rikas tietyssä mielessä, hänellä voi olla hyvät ja antoisat läheis-
suhteet. Voi olla ”rikas rakkaudesta” (38) niin kuin eräs kilpailuun 
osallistunut kirjoittaa. Läheissuhteet saattavat kompensoida mui-
ta suhteita. Matti Kortteisen ja Hannu Tuomikosken (1998, 63–69) 
kuvauksessa työttömien selviytymisestä nimenomaan lähimpien 
ihmissuhteiden merkitys kasvaa, kun on tullut yhteiskunnallisesti 
hylätyksi. Muista sosiaalisista suhteista saatetaan eristäytyä. Tässä 
strategiassa on kuitenkin heikkoutena se, että yhteisöllisesti ankku-
roitunut työtön on kovin riippuvainen siitä sosiaalisesta yhteydes-
tään, jonka varaan hän joutuu nojaamaan. (Mt.)

Myös Glynis Breakwellin (1986, 109–110) mukaan eristäyty-
minen on yleistä työttömille. Aineistoni tulokset tukevat näitä tu-
loksia. Myös aineiston muut köyhät, eivät vain työttömät, eristäy-
tyvät. Eristäytyminen on kuitenkin huono selviytymiskeino (mt.). 
Sekä taloudellisen että psyykkisen selviytymisen kannalta olisi pa-
rempi, mikäli yhdistyttäisiin, luotaisiin ja ylläpidettäisiin sosiaalisia 
suhteita. Eristäytyminen vaikeuttaa edelleen avun saamista ja sitä 
kautta selviytymistä. Kyseessä on siis kehävaikutus.
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Aineistossa kuvataan erittäin paljon erilaisia säästämiseen liit-
tyviä selviytymiskeinoja. Tämä ei liene yllättävää, koska tullakseen 
toimeen on opeteltava hallittua rahan käyttöä ja taloudenhoitoa. 
Kuitenkin monissa perheissä valitaan hyvin tarkkaan, mistä sääs-
tetään tai luovutaan kokonaan, jotta saataisiin jotain muuta tilal-
le. Valintojen tekemisen keskiössä ovat ehdottomasti lapset, joiden 
tarpeiden mukaan monessa perheessä ohjaillaan arkea. Vanhem-
mat tai koko perhe luopuu jostain, jotta saadaan tilalle jotain lap-
selle tärkeää.

On oletettavaa, että tutkimani joukko on kuitenkin köyhien 
joukossa hyväosaisia. Kirjoituskilpailu on osallistumisen muoto-
na sellainen, että se rajaa useat kohderyhmästään sen ulkopuolel-
le. Voidaan olettaa, ettei tämän tyyppiseen aineistoon saada osal-
listujiksi kuin hyvin valikoituneita ja hyväosaisia köyhiä. Onkin 
hyvä pohtia sitä, kuinka yleistä esimerkiksi nälkä on niissä syrjäy-
tyneemmissä köyhissä, jotka eivät tämän kaltaiseen kirjoituskilpai-
luun osallistu.
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Puute ja nälkä vanhuudessa
Silva Tedre 

Syöminen on erottamaton osa arkipäivän rutiineja. Nykyisin yl-
täkylläisyyden aikana se on muuttunut itsestäänselvyydeksi, jo-
ka kiinnittää huomiota vain poikkeustilanteissa: yhtäältä silloin, 
kun on syytä juhlaan ja ruokailuun, jolloin siihen panostetaan ar-
kea enemmän, tai toisaalta silloin, kun syöminen ei syystä tai toi-
sesta suju. Runsauden vallitessa ruokailu ymmärretään pääasialli-
sesti sosiaalisten, kulttuuristen tai ravinto-opillisten merkitystensä 
kautta, ei niinkään biologisena, ruumiillisena tarpeentyydytyksenä. 
Vanhuksille syömisestä tai ruokailemisesta saattaa kuitenkin muo-
dostua ongelma. Tällöin ruokailun sosiokulttuuriset merkitykset 
painuvat taka-alalle ja mahdollisuus ruumiilliseen tarpeentyydy-
tykseen nousee takaisin huomion keskipisteeseen. 

Nälkää tai sen mahdollisuutta ei juuri käsitellä suomalaisessa so-
siaalipolitiikassa tai sosiaaligerontologiassa. Lääketieteessä ja hoito-
tieteessä sen sijaan keskustellaan vanhusten aliravitsemuksesta. Seija 
Muurinen ym. (2003; myös Soini 2004) esittävät tiivistetysti jou-
kon tuloksia kansainvälisestä hoito- ja lääketieteellisistä tutkimuksis-
ta. Niiden mukaan länsimaissa noin 5–10 prosenttia yli 65-vuotiais-
ta ihmisistä on aliravittuja ja yli 80-vuotiaista jo peräti joka viides 
on aliravittu. Aliravitsemus on yleisintä pitkäaikaissairailla, huonon 
toimintakyvyn omaavilla, vähän liikkuvilla, masentuneilla ja huono-
muistisilla vanhuksilla. Erityisen suuri aliravitsemusriski on demen-
toituvilla ihmisillä. Sairauden alkuvaiheessa dementoituvilla ilmenee 
ongelmia kaupassakäynnissä ja ruokailun muistamisessa. Myöhem-
min sairauteen liittyvä levottomuus ja vaeltelu saattaa lisätä ener-
giankulutusta. Lisäksi saattaa esiintyä sellaisia syömishäiriöitä kuin 
ruualla sotkemista ja ruuan poistyöntämistä. Sairauden loppuvai-
heessa voi ilmetä myös nielemisvaikeuksia.
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Vanhusten aliravitsemus saattaa liittyä myös syömisen vaikeu-
tumiseen. Syömisen ongelmat näyttävät tavalla tai toisella liittyvän 
toimintakykyyn ja suun terveyteen sekä hampaattomuuteen. Van-
huksen huono toimintakyky voi kertoa jo heikentyneestä ravin-
nonsaannista tai se voi olla vihje siitä, että vanhus tarvitsee apua 
ruokaan ja ruokailuun liittyvissä asioissa. Myös itsenäisesti toimi-
villa toimintakyvyltään jo heikentyneillä iäkkäillä (Muurinen ym. 
2003, 4) on todettu olevan riski jäädä liian vähälle ravinnolle. 

Tässä artikkelissa tarkastelen ruuan puutetta suomalaisen van-
husväestön ongelmana. Kysyn, voiko nälkä tai ravinnon puute ol-
la Suomessa ongelma. Nälkä-ilmiön kautta osoitan myös, että van-
huuteen joskus liittyvä avun ja tuen tarve asettaa tiedon tuotannolle 
metodologisia ja teoreettisia ehtoja ja vaatimuksia. Teoreettisesti 
on kyse samasta ilmiöstä kuin kriittisten köyhyystutkijoiden (esim. 
Thompson & Wildavsky 1986; Lister 2004) vaatimuksessa köyhyy-
den monimuotoisuuden ja sen konteksti- ja kulttuuriulottuvuuksi-
en huomioimisesta. Köyhyydellä on suhteellisia, kulttuurisia, sym-
bolisia ja aineellisia ulottuvuuksia. Riittävätkö rahat ruokaan, on 
tätä taustaa vasten välttämätön, mutta ei riittävä kysymys.

Miten tavoittaa tietoa heikkokuntoisten 
vanhusten nälästä? 

Sosiaalisina kysymyksinä nälkä ja ruuan puute ovat hankalasti lä-
hestyttäviä. Vanhusten elinoloja Suomessa tutkineet sosiaalitieteili-
jät (Vaarama ym. 2006) ovat todenneet, että yleisesti ottaen suoma-
laisten vanhusten köyhyys on harvinaista ja satunnaista. He tekevät 
kuitenkin tulokseensa kaksi varausta. Ensiksi tutkimuksen otokseen 
eivät sisälly lainkaan ne noin 32 000 yli 65-vuotiasta, jotka asuvat 
pysyvästi laitoshoidossa. Toiseksi aineistosta uupuvat myös kotona 
asuvat henkilöt, jotka eivät kyenneet osallistumaan tutkimukseen. 
Tutkijat huomauttavatkin, että näiden aineistosta puuttuvien van-
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husten toimintakyky ja elämänlaatu saattaa olla paljon heikompi 
kuin mitä tehty tutkimus antaa olettaa. (Vaarama ym. 2006, 106.)

Tämän artikkelin aiheen kannalta erityisen kiinnostavan jou-
kon muodostavat juuri ne vanhukset, jotka eivät ole kyenneet 
osallistumaan tutkimukseen. Arkikokemukseni mukaan sosiaali-
tieteilijät usein rajaavat tutkimuksensa ulkopuolelle hankalasti lä-
hestyttävät ihmiset, esimerkiksi muistamattomat vanhukset. Tutki-
joilla ei ole riittäviä metodologisia välineitä vanhuuden sosiaalisten 
ongelmien lähestymiseen, sillä vanhuus saattaa asettaa menetel-
mille erityisvaatimuksia (esim. Gubrium & Sankar 1994; Jamieson 
& Victor 2002). Toisaalta kyse on samoista metodologisista ongel-
mista kuin laajemminkin tilastoihin ja keskiarvoihin perustuvas-
sa tiedontuotannossa. ”Virallinen Suomi” odottaa lukuja, ja niiden 
avulla sosiaalipolitiikkaa pyritään suunnittelemaan ja ohjaamaan. 
Huono-osaisuudesta kiinnostuneet yhteiskuntatieteilijät ovat otta-
neet käyttöön käsitteen ”toinen tieto” tavoitteenaan haastaa ja täy-
dentää viralliseksi tiedoksi kutsumaansa (Hänninen ym. 2005) tie-
don intressiä. 

Käytettävissä olevat tilastot ja kvantitatiiviset tutkimukset – vi-
rallinen tieto – tarjoavat siis tulkintaa, jonka mukaan suomalaiset 
eläkeläiset eivät pahemmin kärsi puutteesta tai huono-osaisuudes-
ta. Vanhuuden ongelmia ovat lähinnä palveluiden puute tai huono 
laatu, turvattomuus ja yksinäisyys. Tässä artikkelissa kokeilen haas-
taa tuota tulkintaa ja avata konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti ”pal-
veluiden puutteen” ongelmaa. Kun sanotaan, että vanhukset kärsi-
vät palveluiden puutteesta, ei vielä kerrota mitään niistä ongelmista, 
joihin palveluilla tulisi vastata. Tuottaako esimerkiksi ateriapalvelun 
puute vanhuksille nälkäongelmaa, ja jos tuottaa, niin miten?1 

1 Olen lähestynyt aihetta Pohjois-Karjalassa vanhustyön johtajille ja vanhustyön 
sosiaalityöntekijöille tekemälläni sähköpostikyselyllä (6 naista). Olen myös keskustellut asi-
asta käytännön työntekijöitten kanssa muutamissa sosiaalialan työntekijöille suunnatuissa 
koulutustilaisuuksissa. Lisäksi olen käynyt aiheesta sähköpostikeskustelua Kirkkopalveluis-
sa seurakuntien elintarvikekoordinoinnista vastaavan Ulla Pesolan kanssa. Keskustelua on 
täydennetty puhelinhaastattelun avulla. Ulla Pesola on artikkelin avain-informantti. Hänen 
avullaan tavoitin myös ruokapankkitoimintaan evankelisluterilaisissa seurakunnissa osallis-
tuvia työntekijöitä (5 naista), joita myös haastattelin puhelimitse.
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Sosiaaligerontologian alalla Dale J. Jaffe ja Eleanor M. Miller 
(1994) puhuvat ilmiöiden kulttuurisesta istuttamisesta erilaisiin 
viitekehyksiin. Viitekehys, johon vanhuuteen liittyvät ilmiöt istu-
tetaan, tuottaa aina tietynlaisen näkökulman ja käsitteistön ilmiön 
ymmärtämiseen. Myös ongelma tulee erilaisissa kehyksissä tul-
kittua eri tavoin. Nälkä voikin näyttäytyä hyvin erilaisena ilmiö-
nä aina sen mukaan, millaiseen keskusteluun riittävän ruuan puute 
upotetaan. Se voi tulla tulkituksi aliravitsemukseksi (kuten lääke- ja 
hoitotieteessä), nälästä kärsimiseksi (yksilön tai ryhmän kokemuk-
sena) tai yhteiskunnan välinpitämättömyydeksi (poliittinen tulkin-
ta), heitteillejätöksi hyvinvointivaltiossa (moraalikysymys), julki-
sen vallan resurssipulaksi (rahan puute, työntekijöiden vähäisyys 
hoitolaitoksissa) tai organisoinnin ongelmaksi (palveluiden järjes-
tämisen puutteet). Yksi nälän syy voi olla köyhyys. Silloin markki-
natalouteen perustuvassa yhteiskuntajärjestelmässä vanhuksen ra-
hat eivät syystä tai toisesta riitä ruokaan.  

Riittävätkö vanhusten rahat ruokaan?

Keskiarvojen valossa suomalaisten vanhusten toimeentulo on koh-
tuullisen hyvä, eikä ruuan puutetta näin ollen pitäisi ilmetä. Elä-
keturvakeskuksen selvityksen (Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentu-
lo 2006) mukaan eläketulot ovat Suomessa viidentoista vuoden 
(1990–2005) aikana reaalisesti nousseet. Tilastoihin perustuva sel-
vitys kertoo, että kun samassa kotitaloudessa asuvien tulot, verotus 
ja tulonsiirrot otetaan huomioon, yltää eläkeläiskotitalouksien toi-
meentulo 70 prosenttiin ammatissa toimivien tasosta. 

Viiteentoista ”vanhaan EU-maahan” verraten suomalaisen 
vanhuuseläkeläisen väestön ostovoima on vertailumaiden pienim-
piä ja myös suhteessa työikäisiin eläkeläisten tulot ovat vaatimatto-
mimmasta päästä. Eläkeläisten keskinäinen toimeentulon jakautu-
minen taas on Suomessa tasaisempi kuin ”vanhoissa EU-maissa” ja 
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sen myötä köyhyysriski pienempien joukossa. Poikkeuksena on 75 
vuotta täyttäneiden naisten ryhmä. Heidän köyhyysriskinsä on sel-
västi muuta väestöä korkeampi ja se on EU 15 -maiden keskitasoa.

Haastatteluaineistoon perustuva vanhusbarometri vuodelta 
1998 (Vaarama & Kaitsaari 2002) puolestaan kertoo, että 2–3 pro-
senttia 60–90-vuotiaista kotona asuvista ikääntyneistä on ilmoitta-
nut rahojen riittävän vain aivan välttämättömimpään. Marja Vaara-
man ym. (2006) vuonna 2004 tekemän postikyselyn ja vanhimpien 
ikäluokkien osalta käyntihaastatteluun perustuvan tutkimuksen 
mukaan vuonna 2002 yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä eniten rahaa 
oli käytössä 60–64-vuotiailla miehillä ja vähiten 85 vuotta täyttä-
neillä naisilla, joiden tulot asettuivat köyhyysriskin rajoille. Yhdek-
sällä kymmenestä oli mielestään riittävästi rahaa tarpeisiin nähden 
sukupuoleen ja asuinalueeseen katsomatta. Yksikään tutkittavista ei 
nähnyt nälkää tai pelännyt ruuan loppuvan, mutta muutamalla oli-
vat ruokarahat loppuneet, ja jokunen oli ollut tästä syystä syömät-
tä kokonaisen päivän tai pidempään. Vaaraman ym. (mt.) mukaan 
näitä tapauksia oli niin vähän, ettei asiasta voida päätellä muuta 
kuin se, että myös vanhukset kohtaavat joskus köyhyyttä.

Tekemissäni puhelinhaastatteluissa vanhuuseläkeikäisten suu-
ri osuus elintarvikejakelun asiakkaista tuotiin selkeästi esiin pää-
kaupunkiseudulla. Myllypuron ruuanjakelupisteessä elokuussa 
2006 tehdyssä kartoituksessa ruuan hakijoita oli yhtenä perjantai-
na yhteensä 794. Heistä yli 65-vuotiaita oli 187, siis lähes neljännes 
(23, 5 % ). 60–65-vuotiaita ruuan hakijoista oli 78, 65–70-vuotiaita 
84, 70–80-vuotiaita 93 ja 80–85-vuotiaita 9. Yksi ruuan hakijoista 
oli yli 90-vuotias. Suurin ryhmä koostuu iältään 50–60-vuotiaista. 
Monet heistä ovat työttömiä tai työkyvyttömiä, siis lähitulevaisuu-
den pieneläkeläisiä. Paluumuuttajien osuus on Myllypuron leipäjo-
nossa huomattava. Kartoituspäivänä heitä kävi 251 (Sinikka Back-
manin ja Ulla Pesolan haastattelut). Jyväskylässä toimivassa maan 
suurimmassa ruokapankissa oli toimintakertomuksen mukaan 
vuonna 2006 peräti 1 753 kävijää. Heistä 22 prosenttia oli eläkeläi-
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siä. Tähän lukuun sisältyvät kuitenkin vanhuuseläkeläisten ohella 
myös muut eläkeläiset. (Laura Luukon haastattelu.) 

Haastatteluissa vanhusten rahan puutteen arvioitiin useim-
miten johtuvan yksinkertaisesti pienistä eläkkeistä, mutta joskus 
myös lainojen takaamisesta langenneista veloista, omista pelive-
loista, päihderiippuvuudesta tai ylipäänsä hallitsemattomasta ra-
han käytöstä. Haastateltavat toivat esille myös vanhojen ihmisen 
taloudellista hyväksikäyttöä. Sukulaiset, tuttavat tai muut ihmiset 
vievät tavalla tai toisella vanhuksen eläkerahat ja mahdolliset sääs-
töt. Haastatteluissa tuli esille myös tilanne, jossa edunvalvoja ei an-
tanut vanhukselle riittävästi rahaa ruokaan. Toisaalla puhuttiin po-
jasta, joka kävi syömässä ateriapalvelun äidille tuoman ruuan.

Haastatteluissa kysymys vanhusten mahdollisesta ruuan puut-
teesta tuottikin ristiriitaisia vastauksia. Helsingin seutua lukuun 
ottamatta todettiin, että vanhukset ovat nälkiintyneitä vain yksit-
täisissä poikkeustapauksissa, mutta silti ruokajakelussa käy paljon 
etenkin pelkällä kansaneläkkeellä eläviä naisia. Samaan hengenve-
toon korostettiin, että vanhusten puute ja toimeentulon ”äärimmäi-
nen niukkuus” on todellista. Haastateltavat korostivat, että EU:n 
ruoka-apu on monille tärkeää jokapäiväisen selviytymisen kannal-
ta. Rahat, jotka menisivät jauhoihin, voidaan nyt laittaa asumiskus-
tannuksiin, kuten vuokraan, asunnon välttämättömiin korjauksiin 
tai lämmityskuluihin. Vanhuksilla on toimeentulo-ongelmia, ja il-
man avustusta toimeentulo ei riitä arkipäivän välttämättömyyksiin, 
kuten lääkkeisiin saati silmälaseihin. Pääkaupunkiseudulla elämi-
nen on kallista, mutta elin- ja asumiskustannukset voivat nousta 
suuriksi myös muualla Suomessa. Esimerkiksi pitkät etäisyydet te-
kevät liikkumisen kalliiksi.

Yhteisenä kulttuurisena tulkintakehyksenä haastatteluissa piir-
tyi vähään tyytyvä, sodat ja pulat kokenut vanhus, joka ei puutet-
ta valita. Hänelle selviytyminen on kunnia-asia ja nälän myöntä-
minen olisi nöyryytys, viesti henkilökohtaisesta epäonnistumisesta. 
Samalla haastatteluissa korostettiin nälän näkyväksi tekemisen on-
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gelmia. Ulkopuolisen ihmisen on vaikea saada tietoa vanhusten 
mahdollisesta ruuan puutteesta, sillä sellaisiin kysymyksiin kuin 
”oletko syönyt”, ”onko sinulla ruokaa”, ”milloin olet viimeksi syö-
nyt” tai ”kuka laittoi ruokaa” saatetaan suhtautua torjuvasti ja väl-
tellen. Monesti ne ovat kuitenkin kysymyksiä, joilla vanhuspal-
veluiden kotikäynti aloitetaan. Tutkimusmetodologian kannalta 
kiinnostavia olivat käytännön vanhustyötä tekevien haastateltujen 
kertomukset siitä, kun he joskus tarjoutuvat keittämään vanhuk-
selle kahvit tai puuron, jotta voivat samalla ”kurkistaa kaappiin” ja 
varmistaa, onko siellä ruokaa. 

Kaappiin kurkistaminen on kotipalvelun tapa tarkistaa, onko 
vanha ihminen syönyt tai onko kaapissa ylipäänsä ruokaa. Samal-
la nähdään myös, hamstrataanko ruokaa niin, että sitä jää käyttä-
mättä. Eija Seppä Utsjoelta kertoi yksittäisen tapauksen, jossa hä-
nen kotikäyntinsä johti siihen, että lähdettiin yhdessä vanhuksen 
kanssa baariin syömään, kun ruokaa ei kaapissa ollut. Myöhem-
min laboratoriokokeet kertoivat kyseisen henkilön kärsineen alira-
vitsemuksesta. 

Kartoitukseni yksittäiset vihjeet viittaavat siihen, että vanhuu-
den taloudelliset ongelmat ovat monimuotoisempia kuin tilastois-
ta voi päätellä. On olemassa myös köyhyyttä, jota Teppo Kröger 
(2005) kutsuu sosiaalipalveluiden yhteydessä hoivaköyhyydeksi. 
Vanhusten ruokakysymykseen soveltaen nälkää syntyy, kun apua 
tarvitsevaa ihmistä ei auteta ruuan hankkimisessa, valmistamises-
sa ja syömisessä. 

Riittääkö toimintakyky ruuan hankkimiseen, 
valmistamiseen ja syömiseen?

Vanhuksen toimintakyvyn ja aliravitsemuksen välillä on siis yhteys. 
Vanhuksille suunnatut kysely- ja haastattelututkimukset taas sulke-
vat ulos koko joukon vanhuuteen kuuluvia kysymyksiä. Esimerkik-
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si juuri toimintakykyä on vaikea arvioida kyselytutkimuksin. Myös 
erilaiset standardoidut toimintakykytestit jäävät usein puutteellisiksi, 
etenkin jos tavoitteena on ymmärtää toimintakyvyn merkitystä arki-
elämän sujuvuuden kannalta. Kyselyt ja testit tavoittavat heikosti sel-
laisia toimintakyvyn osa-alueita, jotka liittyvät toimintakyvyn ja ym-
päristön väliseen suhteeseen ja ajallisiin prosesseihin. 

Jyrki Jyrkämä (2004) korostaakin toimintakyvyn sidonnaisuut-
ta paikkaan yksilön biologisten ja älyllisten ominaisuuksien sijaan. 
Kyse on silloin siitä, missä määrin erilaiset ympäristöt fyysisinä, so-
siaalisina ja paikalliskulttuurisina tiloina mahdollistavat kulloinkin 
tarpeellisen toimintakyvyn. Toimintakykyä ei siis tulisi tarkastella 
tilanteesta ja ympäristöstä irrallaan. Ajatellaanpa esimerkiksi syö-
mistä ajallisena ja paikkoihin sidottuna prosessina. Syöminen ko-
tona edellyttää, että joku käy kaupassa (tai leipäjonossa), tyhjentää 
ruokakassin jääkaappiin, ottaa esille ruuan valmistamiseen tarvit-
tavat välineet, valmistaa ruuan, laittaa sen lautaselle, syö, pesee as-
tiat ja vie syntyneet jätteet ulos. Ateriapalvelu tai muu kotiin tilat-
tu ateria siirtää osia prosessista toisille toimijoille. Syöminen kodin 
ulkopuolella taas edellyttää mahdollisuutta päästä ulos, päästä yli-
päätään ruuan äärelle (vrt. Tedre 2006).

Syömisen kannalta oleellista on, että fyysinen ja sosiaalinen 
ympäristö mahdollistavat kaiken edellä luetellun. Kuten kriitti-
nen vammaisliike on joskus todennut, voi toimintakyvyn ajatel-
la yksilön ja ympäristön välisenä suhteena, jossa ympäristön piir-
teet (esim. fyysiset tai asenteelliset) ja käytettävissä olevat ihmiset 
yhdessä määrittelevät vammaisen ihmisen toimintakyvyn määrää. 
(Oliver 1990.)

Myös gerontologisessa tutkimuksessa toimintakyky on yksi 
ydinkäsite. Sen ympärille kiertyy koko joukko eri tieteenalojen tut-
kimusta. Toimintakyky, sen säilyminen tai heikentyminen, on myös 
perustava osa ikääntyvien arkielämän kokemusmaailmaa. Jyrkämä 
(2006) on huomauttanut, että käsitteenä toimintakyky ei juuri ker-
ro vanhusten toimijuudesta. Tapa jakaa toimintakyky psyykkiseen, 
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fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn yhtäältä hankaloittaa edel-
leen näiden osa-alueiden keskinäisten yhteyksien hahmottamista ja 
toisaalta vaikeuttaa kokonaisuuden ymmärtämistä. Jyrkämä ehdot-
taa, että tulisikin kysyä, miten ja missä yhteyksissä toimintakykyä 
tarvitaan ja käytetään. 

Sovellan ajatusta jälleen syömiseen. Jotta ihminen ylipäätään 
saa ruokaa, hän tarvitsee taloudellista toimintakykyä ja rahaa ruu-
an ostamiseen. Hänen tulee kyetä ruuan hakemiseen kaupasta tai 
yhteiseen ruokailuun osallistumiseen. Lisäksi tarvitaan kykyä ruu-
an valmistamiseen ja sen syömiseen. Toimintakykyä tulisi siten 
arvioida – kuten Jyrkämä (2006) ehdottaa – koettuna, arjessa arvi-
oituna ja tilanteessa odotettuna toimintakykynä. Vastaus kysymyk-
seen, saako vanhus riittävästi ruokaa, ei tule vastatuksi vastaamalla 
kysymykseen, riittävätkö hänen rahansa ruokaan.

Riittääkö avustajia, jos oma toimintakyky 
ei enää riitä?

Tässä luvussa tarkastelen avun tarvetta ja avun puuttumista eli hoi-
vaköyhyyttä ja sen seurauksia vanhuksille. Kaikki artikkelia varten 
haastattelemani työntekijät korostivat sitä, miten kysymys riittä-
västä ruuasta muuttuu, mikäli vanha ihminen on sairas, esimer-
kiksi muistamaton. Sairaus tarjosi nälälle uuden tulkintakehyksen. 
Tuolloin nälkä nähtiin sairauden osaksi ja sen tulkittiin olevan seu-
rausta muutoksista toimintakyvyssä. Toimintakyvyn ja vanhuu-
den liitto on käsitteellisesti vahva, sillä juuri toimintakyvyn puute 
on nykykeskusteluissa yksi keskeinen vanhuuden määrittelemisen 
kriteeri. Toimintakyvyn puutteilla taas on vahva – vaikka ei väistä-
mätön – yhteys lisääntyvään avun tarpeeseen. Tätä nykyä vanhuus 
ymmärretään pitkälti elämänvaiheeksi, jona avun tarve ja riippu-
vuus lisääntyvät. Se on siis aivan muuta kuin ihmisen kronologi-
nen ikä vuosina mitattuna.
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Avun tarpeen ja riippuvaisuuden lisääntyminen näyttää tar-
koittavan vanhuksen oman toimijuuden vähenemistä ja sen siirty-
mistä toisille – hoitohenkilökunnalle, omaisille ja vapaaehtoisille. 
Leena Heiskasen (2007) mukaan esimerkiksi muistamattomien toi-
mijuus katoaa mediakeskustelussa lähes tyystin. Myös tutkimuk-
sessa kartetaan vanhusten määrittelemistä avaintoimijoiksi. Sa-
malla jäävät tunnistamatta vanhenemisen sosiaaliset ja poliittiset 
suhteet ja seuraukset (vrt. Jaffe & Miller 1994).

Suomessa erityisesti Jyrki Jyrkämä (2007) on kehitellyt toi-
mijanäkökulmaa. Hän on soveltanut semioottisessa sosiologiassa 
kehitettyä toimijuuden modaliteettia vanhuuden toimijuuden jä-
sentämiseen. Jyrkämä erottelee kuusi toimijuuden modaliteettia: 
osata, kyetä, täytyä, voida, haluta ja tuntea. Vanheneminen saattaa 
tuoda – vaikka ei lainkaan väistämättä tuo – mukanaan muutok-
sia näissä kaikissa tai jossakin niistä. Nämä muutokset puolestaan 
voivat ilmetä syömisen ongelmina. Tällä tavalla uhkaavaan nälkään 
on pohjoismaisessa hyvinvointivaltiomallissa vastattu avohuollon 
sosiaalipalveluilla, esimerkiksi ruuanlaittoavulla, ateriapalvelulla ja 
asiointiavulla.

Palveluiden tarpeessa on kyse avun tarpeen lisääntymisestä 
jokapäiväisessä toiminnassa, ei toimijuuden katoamisesta (Tedre 
2006, 2007a). Esimerkiksi muistamattomilla ruokailuun liittyvä 
toiminta muuttuu eikä aina enää palvele nälän tyydyttämistä. Teo-
reettisesti tai metodologisesti ei kuitenkaan ole tarjolla lähestymis-
tapoja, joissa apua tarvitseva ihminen säilyisi toimijana niin, että 
samalla näkyviin saataisiin myös avustajan tarve ja toiminta. Sosiaa-
ligerontologiset vanhenemisen teoriat eivät tarjoa ikääntymiseen 
lähestymistapaa, jossa läsnä olisi kaksi toimijaa. Olen käyttänyt kä-
sitettä toista tarvitseva toimija (Tedre 2007b) avatakseni tilannet-
ta, jossa toimintakyky ja toiminta toteutuvat kahden toimijan – 
esimerkiksi vanhuksen ja hänen avustajansa – jakamana vaikkapa 
silloin, kun syömiseen tarvitaan syöttäjää. 
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Syöminen on toimintaa, johon liittyy vahvoja emotionaalisia 
kokemuksia, nautintoa ja vastenmielisyyttä. Esimerkiksi muista-
mattomalla vanhuksella syöminen toimintana ja kokemuksena voi 
jatkua, kun siihen saadaan apua, mutta se ei jatku, jos apua ei saa-
da. Eri kohdissa syömisen prosessia toimintakyvyltään heikentynyt 
vanhus tarvitsee siis avukseen toista ihmistä jakamaan osaamista, 
kykenemistä ja haluamista. Joskus pelkkä muistuttajan läsnäolo 
riittää. Jos osaava, kykenevä ja haluava toinen puuttuu, nälkä jää. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden 
nälkä

Suomalaisessa hyvinvointivaltiossa vanhuus esittäytyy meille lä-
hinnä institutionaalisissa yhteyksissään – usein vanhustenhuoltona 
ja erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluina. Palvelut ovat myös aree-
na, jolla sosiaalitieteellinen vanhuudentutkimus mielellään liikkuu: 
tutkijoiden on suhteellisen helppo tavoittaa palvelujärjestelmä, jo-
ka myös toimii yksinkertaisena rajauksena tutkimuksille. Sen sijaan 
hoitotieteessä aliravitsemusta on tutkittu niin laitoksissa kuin ko-
tihoidossakin. Muurisen ym. (2003) helsinkiläisten vanhainkoti-
asukkaiden ravitsemustilaa kartoittanut tutkimus osoitti, että van-
hainkodeissa kärsitään usein virheravitsemuksesta ja käytettyjen 
mittareiden mukaan vain 11 prosenttia asukkaista oli hyvin ravit-
tuja. Tutkimuksessa korostetaan vanhuksen toimintakyvyn merki-
tystä. Toimintakykyä alentavat sairaudet vaikuttavat syömistapah-
tumaan ruuan käsittelystä aina ruuan nielemiseen asti. Tämä tukee 
väitettä, jonka mukaan syömistä ja nälkää tulee tarkastella pikem-
min prosessina kuin pelkkänä ravitsemustilana.

Muina ravinnon saannin epäkohtina todetaan puutteet lai-
tosten käytännöissä. Laitosruokailun vuorokausirytmi jättää pit-
kiä ruuattomia välejä, mutta toisaalta päiväsaikaan saatetaan syödä 
niin tiheästi, ettei nälän tunne ehdi kehittyä. Tutkimuksessa tode-
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taan henkilökunnan keskeinen rooli asukkaiden ravitsemustilan-
teiden seurannassa (Muurinen ym. 2003). Laitoksessa tarvitaan siis 
toista ihmistä varmistamaan, ettei nälkä uhkaa. 

Samansuuntaisia tuloksia on saanut Helena Soini (2004) tut-
kiessaan kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilaa. Ravitsemustilalla 
oli vahva yhteys avun tarpeen määrään, sairauksiin, lääkitykseen ja 
suun terveyteen. Apua tarvittiin niin ostoksilla käyntiin, ruuan val-
mistukseen kuin valmisruokien tarjoiluun ja syöttämiseenkin. Eri-
tyisen haavoittuvana ryhmänä Soini mainitsee yksin asuvat van-
hukset, joiden toimintakyky on heikko. Soini korostaa, että sekä 
vapaaehtoinen että virallinen apu olivat merkityksellisiä ja tärkeitä 
ravinnon saamisen kannalta. 

 Riitta Koivula (2006) puolestaan on tutkinut vanhusten lou-
nasruokailua pitkäaikaisosastolla. Näkökulmana on vanhusten toi-
mijuus, jota käsitellään aiemmin esitellyillä osaamisen, haluamisen, 
täytymisen ja voimisen ulottuvuuksilla (Jyrkämä 2006). Koivulan 
tutkimusongelma ei liity nälkään, mutta joitakin tärkeitä huomi-
oita tutkielmasta löytyy. Laitoksessa ikääntyvien jokapäiväinen 
toimijuus on kielellisesti, tiedollisesti ja toiminnallisesti haavoit-
tunutta, ja he ovat ruokailussaan riippuvaisia osaston toimintakäy-
tännöistä.

Koivulan seuraamasta 44 potilaasta yksi kykeni syömään ruuan 
itsenäisesti. Suurin osa vanhuksista oli ”täysin syötettäviä”. Osa tar-
vitsi apua jossain ruokailun vaiheessa. Ruoka-annokset olivat kol-
mea kokoa: normaali, puolikas tai puolitoistakertainen. Yhdessä 
seuratussa asumissolussa yhdelle ihmiselle tuli kokonainen ruo-
ka-annos ja 8–10 asukkaalle puolikas annos. Ratkaisua perusteltiin 
kustannustehokkuudella. Ilmeisesti oletus oli, että heiltä jää ruo-
kaa syömättä.

Tutkimus osoittaa, miten vanhan ihmisen nälän sammutta-
miseen laitoksessa tarvitaan laitoksen sisällä monta toimijaa. Toi-
mijoita ovat vanhukset itse, omaiset, laitosapulaiset ja hoitajat. 
Laajemmin toimintaan liittyy laitosmiesten ja keskuskeittiön hen-
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kilökunnan toiminta. Toimintoja ovat muun muassa ruuan jako 
huoneisiin ja tarjottimien kerääminen huoneista pois, syöttäminen 
ja syöminen.

Koivulalla on myös valaisevia esimerkkejä siitä, miksi ruoka 
jää syömättä. Maito saattaa jäädä juomatta muun muassa siksi, et-
tä mukin nokkaa ei ole käännetty sopivaan suuntaan tai että vanha 
ihminen ei osaa käyttää mukia vaan yrittää juoda ilmastointireiäs-
tä. Nykyiseen hoitoideologiaan liittyvä omatoimisuuden ylläpitä-
misen normi ja vaatimus myös ohjaa odottamaan itsenäistä suoriu-
tumista. Se saattaa myös mahdollistaa nälkäiseksi jäämistä. 

Koivula tarkastele sitä, kykenevätkö vanhukset syömään ja saa-
vatko he tarvitsemansa avun syödäkseen. Hän tyytyy ottamaan an-
nettuna sen, että laitoksessa on ruokaa. Sivulauseesta voi kuitenkin 
lukea ravitsemuspäällikön huomautuksen, että määrärahat vaikut-
tavat aterioiden sisältöön. Kiinnostava kysymys olisikin, millaiseen 
ruokaan laitoksissa on rahaa. Hoitajat kritisoivat laitoksen terveys-
tavoitteista ruokavaliota ja ruuasta säästämistä. Hoitajien tulkinnan 
mukaan esimerkiksi voita ei käytetä, koska sen katsotaan olevan 
liian kallista. Itse olen kuullut kotona asuvien vanhojen ihmisten 
keskustelevan siitä, lähtikö ateriapalvelun ruualla nälkä ja pitikö se 
nälkää. Vanhuslaitoksissa nälkä on normatiivisesti sallittua kuole-
maa lähestyville vanhuksille. Silloin hoitajat eivät enää halua pa-
kolla syöttää. 

Seurakuntien elintarvikejakelu vanhusten 
nälän tavoittajana

Julkisen palvelujärjestelmän ohella etsin vanhusten nälkää kir-
kon toimintojen piiristä. Tätä tarkoitusta varten haastattelin ruo-
kapankkitoimintaa pyörittäviä työntekijöitä. Oletin, että kuten so-
siaali- ja terveyspalveluiden käytännön työntekijöille, myös heille 
kertyy sellaista tietoa toista ihmistä tarvitsevista toimijoista, jota 
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kyselylomakkeet eivät tavoita ja johon tutkijan havainnointi har-
voin joko eettisistä syistä tai resurssien ja uskalluksen puutteesta 
ulottuu. Seurakuntien verkoston voi olettaa kattavan melko laajasti 
vanhusväestön, sillä useimmat iäkkäät ihmiset kuuluvat kirkkoon. 
Lisäksi seurakunnilla on vuosisatainen perinne nälkäisten ruokki-
jana. EU-elintarvikeavun ohella monet seurakunnat jakavat vielä 
nykyisinkin ruoka-apua omasta diakoniavarastostaan.

Haastattelujeni mukaan aineellisen avun antaminen jakaa kir-
kossa mielipiteet kahtia. Joidenkin mielestä vähäosaisten auttami-
nen on osa kirkon perimmäistä tehtävää, osa Jeesuksen perintöä 
kuten kertomuksessa kaksi kalaa ja viisi leipää. Jos ihmisellä ei ole 
ruokaa, ja seurakunnassa sitä on, sitä annetaan. Ihmiskuvana tässä 
katsannossa on ihminen kokonaisuutena, jossa henki ja ruumis eivät 
elä erossa toisistaan. Toisen näkökannan mukaan kirkon ja valtion 
työnjaossa aineellinen auttaminen kuuluu julkisen vallan vastuulle 
– ruoka-avun osalta sosiaalitoimelle – ja kirkolle kuuluu hengelli-
nen tuki. Myös julkisen järjestelmän ammatillisten auttajien eetok-
sen mukaan henki on ruumista tärkeämpi ja ruumiillinen auttami-
nen yksin ei riitä avun perusteluksi (Tedre 2004 a ja b). 

EU-elintarvikkeita jakavilla seurakunnilla oli vuonna 2007 
noin 200 jakelupistettä. Oulun hiippakunnassa niitä oli 32, Lapual-
la 28 ja Kuopion hiippakunnassa 22, joissa ruokaa jaettiin säännöl-
lisesti. Mukana on kaikkiaan noin 150 seurakuntaa, joissakin useita 
jakelupisteitä (Lahdessa 11, Tampereella useita). Pohjois- ja Itä-
Suomen jakelupisteiden suuri osuus suhteessa väestömäärään ker-
too karua kieltään Suomen alueellisista eriarvoisuuksista ja erilai-
suuksista. Yksi vanhusten huono-osaisuuksien monimuotoisuutta 
määrittävä tekijä on juuri alueiden erilaisuus. Itä- ja Pohjois-Suo-
messa asuu keskimäärin vähävaraisinta, sairainta ja vanhinta väes-
töä. Ne ovat myös harvaanasuttuja seutuja, jossa välimatkat ovat 
pitkät. 

Väestörakenteet, alueiden taloudelliset tekijät ja paikalliskult-
tuurit vaihtelevat. Alueiden fyysiset piirteet ja maantieteelliset vä-
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limatkat myös määrittävät ihmisten mahdollisuuksia. Eija Seppä 
kertoi haastattelussa saamelaisvanhusten paikalliskulttuurista, jo-
hon liittyy omavaraistalous. Nälkää ei nähdä, jos toimintakyky säi-
lyy, sillä luonnon antimet osataan käyttää hyväksi: Marjat kerätään, 
poroa saadaan sosiaalisten verkostojen kautta ja itse leivotaan vä-
histäkin jauhoista. Suositut perinneruuat ovat yksinkertaisia ja hal-
poja. Luonto antaa, mutta luonto myös rajoittaa. Vaikka ruokaa 
saadaan, niin puita lämmitykseen ei niin vaan saadakaan ja kyl-
mässä talvessa juuri puiden puute saattaa olla vanhusten ongelma. 
Niinpä EU:n jauhoavustus merkitsee, että jauhoraha voidaan käyt-
tää puiden hankkimiseen, rahat säästyvät johonkin muuhun tuiki 
tarpeelliseen. 

Ruuan hankkimiseen liittyy myös palveluiden tavoitettavuus. 
Haja-asutusalueilta ovat palvelut kadonneet. Lähietäisyydellä ei 
ole kauppaa, josta ostaa ruokaa. Merja Laitinen ja Anneli Pohjo-
la (2002) kutsuvat ilmiötä syrjäisten seutujen palveluköyhyydeksi. 
Köyhyys on erilaista Helsingissä, Utsjoella ja Lieksassa, taajamissa ja 
harvaan asutulla maaseudulla. Haastattelujeni mukaan rahan puut-
teen ohella vanhusten ongelmana pitkien välimatkojen maaseudul-
la on konkreettisen avun puute. Eri kunnissa kulkemisen ongelmaa 
ratkotaan eri tavoin. Lapissa asiointiapua pyydetään auttamisha-
luisiksi tiedetyiltä tuttavilta. He hakevat tavaraa omien asioidensa 
ohessa. Ruuan hankkiminen perustuu siis sosiaalisten verkostojen 
olemassaoloon. Toisaalla – esimerkiksi Lieksassa Pohjois-Karjalassa 
– pelaa kimppakyyti, joka mahdollistaa asioinnin keskustassa suh-
teellisen huonokuntoisillekin.

Ruoka-apua organisoidaan seurakunnissa eri tavoin. Jossa-
kin avustuspiste on auki säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa. 
Toisaalla apua on saatavilla diakoniatyöntekijän vastaanottoaika-
na. Kolmas organisointitapa on diakoniatyöntekijän tekemät koti-
käynnit. Ruokaa jaetaan ruokakasseina tai yhteisissä ruokailuissa. 
Suuntana on monissa seurakunnissa siirtyminen ruuan jakelusta 
ruuan tekemiseen ja yhdessä ruokailuun. Monelle yksinäiselle työt-
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tömälle (etenkin miehille) ruuan valmistaminen on kynnyskysy-
mys. Ateriapalvelun alkaessa asiakkaita olivatkin etupäässä työttö-
mät miehet. Tätä nykyä esimerkiksi Lahden seurakuntayhtymän 
ateriapalvelun kävijäkunnasta 60–70 prosenttia koostuu köyhis-
tä, kansaneläkkeen varassa elävistä naisista. EU-elintarvikejakelun 
käyttäjäryhmä näyttää koko ajan muuttuvan. (Ulla Pesolan haas-
tattelu.) Vanhusten kannalta ruuan jakelutapa on merkittävä, sil-
lä mikäli toimintakyky on puutteellinen, vaikeutuu pääsy jakelu-
paikalle.

Ulla Pesolan mukaan ruokapankille on ominaista käyttäjien 
tiukan kontrollin puute. Ruokaa annetaan, jos sitä on, ilman et-
tä laskettaisiin, mihin rahojen olisi pitänyt riittää. Se tuo avusta-
miseen joustavuutta ja nopeutta, joskin kontrollin määrä vaihte-
lee. Kun joissakin paikoissa ruokaa jaetaan kyselemättä, esimerkiksi 
Jyväskylässä haastatellaan kaupunkiseurakunnan ja katulähetyksen 
yhteisessä, maan suurimmassa ruokapankissa kaikki ruuan hakijat. 
Jos vanhuuseläkeläisellä on työeläkettä, hän putoaa nopeasti avun 
saajien joukosta. Vanhuksista mukaan mahtuvatkin lähinnä pelkäl-
lä vanhuuseläkkeellä elävät. Haastatellut toivat esille senkin, että 
vanhalle ihmiselle ruoka-apu avustusmuotona saattaa olla mielui-
sampi kuin toimeentulotuen hakeminen. Sosiaalitoimiston kynnys 
saattaa olla ruokapankin kynnystä korkeampi, koska tiukka kont-
rolli koetaan nöyryyttävänä. Kontrollin vähäisyys merkitsee samal-
la, että käyttäjäryhmien tarkka erittely on vaikeaa ja esimerkiksi 
vanhukseksi määrittely jää pitkälti havainnoijan tulkinnan varaan. 

Vanhusten nälkä ja hoivaköyhyys 
hyvinvointivaltiossa

Tämän artikkelin pontimena oli tutkijan sitoutuminen ongelma-
keskeiseen vanhuuden tutkimukseen. Tavoitteenani on tunnis-
taa niitä sosiaalisia ongelmia, jotka rajoittavat vanhusten elämää, 
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mutta joita on tuotu heikosti esiin sosiaaligerontologisessa ja so-
siaalipoliittisessa tutkimuksessa. Lähtöoletuksena on, etteivät so-
siaaligerontologiset teoriat sen paremmin kuin sosiaalipoliittiset 
tutkimuksetkaan oikein tavoita niitä konkreettisia ongelmia, joi-
den äärellä vanhuudessa ollaan. Lähestymistapaan itseensä sisältyy 
myös ongelma. Olenko tutkijana etsimässä ongelmia sieltä, missä 
niitä ei ole? Olenko peräti vahvistamassa vanhusten riippuvuutta 
tai rakentamassa ongelmia asioista, joita ihmiset itse eivät koe on-
gelmaksi? Vastauksesta en ole varma. Silti väitän, että metodolo-
gisesti ja teoreettisesti yhteiskuntatieteellinen tutkimus ei ole val-
mistautunut kysymään konkreettisia kysymyksiä vanhenemisen 
seurauksista ja vanhenemisen tuomista ongelmista vanhojen ih-
misten omista lähtökohdista.

Sosiaalipolitiikassa käytetty jako vakuutusvaltioon ja palvelu-
valtioon toimii nälän tutkimisessa karkeana jäsennysapuna. Yhtääl-
tä nälkä on taloudellisen toimeentulon ongelma, jonka ratkaisut 
liittyvät ensisijaisesti sosiaalivakuutukseen kuten eläkejärjestel-
miin. Toisaalta nälkä on myös palveluiden kysymys. Sellaisena so-
siaalipolitiikka ei nälkää juuri käsittele, vaikka palveluiden laadusta, 
puutteesta ja resurssipulasta puhutaankin. Kansalaisten nälän pois-
taminen on ollut yksi sosiaalipolitiikan keskeisiä tavoitteita ja myös 
saavutuksia. Nykyisin keskustelu syömisestä liikkuu lähinnä lääke- 
ja ravitsemustieteen julkisuuteen tuomissa kysymyksissä ruuan ter-
veellisyydestä ja kansalaisten ylipainosta.

Sosiaalipalveluna vanhusten syömisen ongelmia on vanhain-
kodeissa ja muissa laitoksissa ratkaistu järjestämällä yhteisiä ateri-
ointeja. Yksityiskodeissa puolestaan samaan ongelmaan on vastattu 
1960-luvulta lähtien kodinhoitoavulla ja myöhemmin myös ateria-
palveluilla. Tutkimukset osoittavat, että julkista kodinhoitoapua lii-
kenee jatkuvasti pienemmälle määrälle vanhuksia (Vaarama 2000). 
Näin on, vaikka on näyttöä siitä, että avun hyvä intensiteetti, koet-
tu riittävyys ja tyytyväisyys saatuun apuun lisäävät todennäköisyyt-
tä hyvään elämänlaatuun (Vaarama ym. 2006). Voisiko olettaa, että 
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ne lisäävät myös kylläisyyttä ja vähentävät aliravitsemukseksi tul-
kittua nälkää?

Muurinen ym. (2006) toteavat, että aliravitsemustutkimukset 
eivät yleensä tarkastele lainkaan organisaatioon tai hoitokäytäntöi-
hin liittyviä haasteita, joita hoitohenkilökunta kohtaa. Lisään, et-
tä vielä vähemmän tutkimuksissa käsitellään syömiseen liittyvän 
avun organisoinnin ongelmia laajemmin, esimerkiksi yhteydessä 
hyvinvointivaltion sekatalouden (welfare mix, markkinoiden, julki-
sen vallan ja kolmannen sektorin palvelutuotanto yhdessä) tuomiin 
uudenlaisiin organisointi- (tai organisoimattomuus-) tilanteisiin. 
Jorma Sipilä (2003) on todennut, että kunnan rooli vanhuspalve-
luissa on Suomessa muuttumassa tuottajasta erilaisten palvelun-
tuottajien tuotannon koordinoimiseksi. Palvelutuotannon erilaiset 
toimijat toimivat eri logiikoilla, mutta näiden logiikoiden eroista ja 
seurauksista ei juuri ole tietoa. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 
on kumppanuusaatteineen tullut aiempaa sekavammaksi. Samalla 
vastuunjaot julkisen vallan, markkinoiden, hyväntekeväisyyden ja 
ihmisten epävirallisten sosiaalisten verkostojen välillä ovat tulleet 
epävarmemmiksi (Julkunen 2006). 

Teppo Krögerin käsite ”hoivaköyhyys” alkaa saada merkityksiä 
ja empiiristä sisältöä, kun avun tarve tuodaan jokapäiväiseen elä-
mään, esimerkiksi vanhusten arkisena ruumiillisena ruuan tarpee-
na. Kun julkiset palvelut kohdentuvat yhä harvemmille iäkkäille ja 
kun palveluiden tilkkutäkki tai ”hyvinvoinnin sekatalous” levenee 
ja pitenee, on mahdollista, että täkki ohenee ja saumoihin piiloutuu 
monenlaista välillistä puutetta, myös nälkää. Puute ei väistämättä 
ole suora seuraus taloudellisesta ahdingosta. Mutta yhä ”monimuo-
toisempi” – siis sekavampi – järjestelmä saattaa johtaa siihenkin, 
että vanhuksen palvelumaksujen kokonaisuus ylittää maksukyvyn. 
Tällaisesta ongelmasta raportoivat muutamat tätä artikkelia varten 
haastattelemani sosiaalityöntekijät.

Graham Riches (tässä kirjassa) toteaa, että ruokapankit ovat 
oire ja symboli hyvinvointivaltion epäonnistumisista ja rikkoutu-
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neista sosiaaliturvaverkoista, valtion vetäytymisestä vastuustaan. 
Tulkitsen vanhusten aliravitsemuksen oireeksi palveluvaltion kyke-
nemättömyydestä ja haluttomuudesta osallistua nälkäisten kansa-
laistensa ruokkimiseen. Nälkä vanhuudessa voi olla merkki talou-
dellisesta köyhyydestä ja sosiaalisten verkostojen puutteesta, mutta 
se voi olla myös merkki hoivaköyhyydestä eli huolehtivien toisten 
puutteesta. Sosiaalipoliittisesti on kyse toimivista, oikein kohden-
netuista ja riittävistä palveluista, riittävästä määrästä työntekijöi-
tä ja muita välittäviä ja huolehtivia ihmisiä. Richesiä mukaillen: On 
varmistettava turvaverkkoja ja muuta apua, jotta suojellaan heitä, 
jotka ovat yksin kykenemättömiä – mutta toisen kanssa kykeneviä 
– huolehtimaan itsestään. 

 

Ruumiilliset ongelmat ja ruumiilliset 
toimijat – metodologinen ja teoreettinen 
haaste sosiaalipolitiikalle

Haastatteluissa ilmeni, että seurakunnassa pelkkä konkreettinen 
apu ei oikein riitä avun perusteluksi. Vaikka painotukset vaihtele-
vat, niin tulkintani mukaan konkreettinen ruoka-apu perustellaan 
paitsi hengellisen ravinnon mukanaololla myös sosiaalisten suhtei-
den ja psyykkisen läsnäolon tarjoamisella, ”henkisellä, aineettomal-
la” auttamisella. Tämä oikean ja sopivan avun ja oikeutetun aut-
tamisen perustelu on tuttu myös sosiaalialan tutkimuksista (Tedre 
1999). Ihmisen ruumiillisuudesta huolehtiminen ei ole riittävä pe-
rustelu avun antamiselle. Auttamisen eetosta tuntuu sekä julkisen 
vallan että kirkon tarjoamissa palveluissa ohjaavan toisaalta ruu-
miin ja hengen hierarkkinen dikotomia ja toisaalta Maslowin tar-
veteoria, jossa myös porrastetaan tarpeet. Hierarkiaan sisältyy tär-
keysjärjestys ja samalla arvojärjestys, jossa fyysisten tarpeiden 
tyydyttäminen on välttämätöntä mutta ei yksinään arvokasta.
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Mikäli ruumiillinen auttaminen nähdään vain välineenä jon-
kin tärkeämmän saavuttamiseksi, tulkitaan myös hoidon puutteet 
psyykkisen, sosiaalisen ja/tai hengellisen tuen puuttumisena pikem-
minkin kuin fyysisinä laiminlyönteinä. Tieteiden kentällä fyysinen 
tarve lääke- ja hoitotieteellistyy ja samalla epäpolitisoituu. Kulttuu-
rintutkimukselta ideoita saanut sosiaalipolitiikan keskustelu pyrkii 
tuomaan ruumiin, ruumiillisuuden ja fyysisyyden takaisin sosiaali-
politiikkaan. Lika oli yksi kurjuuden muoto, jota varhainen sosiaa-
lipolitiikka pyrki poistamaan. Suomessa vanhusten kohdalla puh-
tauden puute näkyy ja tuntuu ruumiillisena likana, kuten märkinä 
ja harvoin vaihdettuina vaippoina. Se näkyy myös asuntojen puh-
tauden ja järjestyksen puutteena. Iäkkäät eivät saa tarvitsemaan-
sa apua selvitäkseen asuntonsa siivoamisesta kulttuuriinsa kuulu-
villa tavoilla.

Ruumiillisuuden konteksti tarjonnee mahdollisuuksia tarkas-
tella uudella tavalla myös ravinnon puutteita. Kun on kyse näläs-
tä, on kyse on hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan toimien pet-
tämisestä, epäonnistumisesta ihmisen ruumiillisen perustarpeen 
tyydyttämisessä. Syömisessä on kyse kulttuurisesti ja sosiaalisesti 
merkityksellisestä toiminnasta. Mutta kyse on myös ihmisen ruu-
miillisuuden kannalta oleellisesta asiasta. Sosiaalipolitiikka on läh-
tökohdaltaan ja perusteiltaan hyvinkin ruumiillista, mutta sosiaa-
lipolitiikan tutkimus on liikkunut yhtäältä rakenteiden tasolla ja 
toisaalta tilastojen ja muiden numeroiden maailmassa. Lähestymis-
kulmiensa vuoksi se on vieroksunut ruumiillisuutta ja jättänyt sen 
toisille tieteille, kuten lääke- ja hoitotieteelle. Niissä nälkä tulee tul-
kituksi aliravitsemustilana. Syöminen siirtyy totaalisesti lääketie-
teen hallintaan viimeistään siinä vaiheessa, kun ihmiseen asetetaan 
nenämahaletku ja ravintoliuos tiputetaan suoraan mahalaukkuun 
tiettyinä sovittuina kellonaikoina nestelistan mukaan.

Aliravitsemukseksi tulkittuna jotain nälän yhteiskunnallisesta 
olemuksesta ja poliittisesta aspektista katoaa. Nälkä tutkimuskoh-
teena ja ruokapankki teemana voidaan ymmärtää ruumiillisuuden 
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tuomisena takaisin sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalipolitiikan välittävät 
mekanismit – kuten tulonjakopolitiikka – etääntyvät abstraktiu-
tensa ja järjestelmäluonteensa vuoksi niin kauas ruumiillisuudesta, 
että ruumiillisuus unohtuu. Lopulta ja viime kädessä sosiaalipoli-
tiikan ytimessä on tai ainakin tulisi olla edelleen myös ruumiilliset 
kansalaiset ruumiillisine tarpeineen, sillä ihmisen olemassaolon ai-
neellinen perusta on edelleen konkreettinen, elävä ruumis jokapäi-
väisine toimintoineen ja tarpeineen. Kykenemisen ja pystyvyyden 
ulottuvuudella taas kykenemätön keho voi suotuisassa ympäristös-
sä kyetä. Lisäksi yksin kykenemätön ihminen voi yhdessä toisen ih-
misen kanssa olla kykenevä. 
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Ruokapankki – meidän pankki?
Sakari Hänninen

Suomea pidetään varsin yleisesti pohjoismaisena hyvinvointival-
tiona tai hyvinvointiyhteiskuntana. Suomea ei ainoastaan esite-
tä sellaisena vaan usein jopa tarjotaan esikuvaksi muille. Voidaan 
silti kysyä, kuinka osuva tämä kuva on tai enää on. Onko mah-
dollista, että pohjoismainen hyvinvointivaltio ei enää välttämättä 
kuvaa Suomea kovin hyvin? Epäilyn tueksi olisi varsin helppo esit-
tää tilastotietoja. Julkisten menojen BKT-osuus on Suomessa ol-
lut 2000-luvulla selvästi muiden Pohjoismaiden alapuolella, jossa-
kin Itävallan ja Slovenia välissä. Vielä selvemmin sosiaalimenojen 
BKT-osuus on Suomessa 2000-luvulla alittanut muiden Pohjois-
maiden tason sijoittuen lähinnä Kreikan, Italian ja Portugalin ta-
solle. Toisaalta sosiaalimenot euroina asukasta kohti ovat Suomessa 
yhtä huomattavasti Italiaa, saati sitten Espanjaa, Kreikkaa ja Por-
tugalia, korkeammalla kuin ne ovat Ruotsin ja Tanskan alapuolel-
la. Mutta sosiaalimenojen reaalinen kasvu oli Suomessa vuosina 
1996–1999 suorastaan negatiivinen. Se ei ole senkään jälkeen kas-
vanut kuin hitaasti. Ero näkyy vieläkin selvemmin terveydenhuol-
tomenojen kohdalla. Niiden osuus bruttokansantuotteesta vuonna 
2005 oli Suomessa OECD-maiden alhaisimpia eli Turkin, Irlannin, 
Tšekin ja Slovakian tasolla. Tällä mittarilla tosin Portugalin ja Krei-
kan osuus ylitti myös Norjan, Ruotsin ja Tanskan keskitason.

Jos tilannetta tarkastellaan tulosten eikä panosten valossa, niin 
kuva terävöityy. Kilpailukyvyssä (WEF, Responsible Competitive-
ness) Suomi on maailman kärjessä, kun taas YK:n inhimillisen ke-
hityksen indeksillä (HDI) maita arvioitaessa Norja ja Ruotsi ovat 
kärjessä, mutta Suomi ei mahdu kymmenen parhaan maan jouk-
koon. Elämänlaadun indeksillä (Quality of Life) maita taasen arvioi-
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taessa Norja ja Ruotsi kuuluvat viiden parhaan joukkoon, mutta 
Suomi ei mahdu kymmenen parhaan maan ryhmään.

Yhteiskunnan ja sen jäsenten hyvinvointi ei suinkaan riipu 
vain julkisten menojen tasosta tai rakenteesta, vaan yhteiskunnan 
toimivuudesta ja vauraudesta ja sen jakaantumisesta kansalaisten 
kesken. On erilaisia näkemyksiä siitä, miten yhteiskunnan vauras-
tumista ja kansalaisten hyvinvointia voidaan parhaiten edistää. Val-
tion roolia ja merkitystä voidaan arvioida kovin eri tavoin. Poh-
joismaisessa hyvinvointivaltioajattelussa valtion roolin ei katsota 
supistuvan vain markkinamekanismin toiminnan yleisten edelly-
tysten takaamiseen. Valtion toiminnalla katsotaan olevan myöntei-
siä vaikutuksia markkinamekanismin toimintaa sääntöistämällä ja 
täydentämällä. Tämä linjaus näkyy julkisten menojen tasossa ja ra-
kenteessa. Tämä ei välttämättä kerro toiminnan tuottavuudesta tai 
tehokkuudesta. Suomen terveydenhuollossa on saatu suhteellisesti 
ottaen enemmän tulosta aikaan vähemmillä resursseilla kuin muis-
sa Pohjoismaissa, saati sitten muualla, joskaan tällöin ei ole arvioitu 
toiminnan vaikuttavuutta tai laatua. (Svensk 2008.) Vaikka Suomen 
suhteellista asemaa kohentavia tehokkuusetuja löydettäisiin muita-
kin, niin ne eivät suinkaan kuro umpeen Suomen julkisen hyvin-
vointipolitiikan «vajetta» muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Tilastot ja numerot ovat tärkeitä. Mutta historian kulkuun ei-
vät vaikuta vain mitattavat ja mitattavina pidetyt seikat. Kysymys 
suomalaisen hyvinvointivaltion pohjoismaisuudesta liittyy arvoi-
hin ja periaatteisiin, joita se toteuttaa ja joiden varassa se toimii. 
Puhe ”hyvinvointipoliittisesta vajeesta” viittaa tässä tapoihin, joi-
den takia Suomi eroaa muista Pohjoismaista hyvinvointivaltiona. 
Keskeisin erottava tekijä liittyy siihen eetokseen, joka normittaa yh-
teiskunnallisia hyvinvointijärjestelyjä. Voidaan puhua pohjoismai-
sesta hyvinvoinnin eetoksesta, jonka keskeisiä tunnusmerkkejä ovat 
vahvaan demokratiaan nojaava julkinen vastuu jokaisen kansalai-
sen hyvinvoinnista, tasa-arvoperiaatteeseen nojaava pyrkimys vä-
hentää köyhyyttä, huono-osaisuutta ja eriarvoisuutta ja kaikkien 
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kansalaisten perusoikeuksien tunnustaminen ja muotoilu univer-
salismin hengessä. (Hänninen 2001, 22.) Julkisen vastuun, tasa-ar-
von ja universalismin luonnehtima pohjoismainen hyvinvoinnin 
eetos edellyttää sitä, että köyhyyden ja huono-osaisuuden ongel-
mat ja haaste pyritään ratkaisemaan osana julkista yhteiskunta- ja 
hyvinvointipolitiikkaa eikä niitä jätetä tarveharkintaisen köyhyys-
politiikan varaan.

Eroaako Suomi hyvinvoinnin eetoksen osalta muista Pohjois-
maista? Kysymykseen vastaamiseksi on hyvä miettiä sitä, miksi Suo-
mi, toisin kuin Ruotsi ja Tanska (ainakin toistaiseksi), on ottanut 
vastaan EU:n elintarvikeapua, jota on jaettu hädässä oleville kan-
salaisille ruokapankeissa. EU:n elintarvikeapua ovat Suomen ohella 
ottaneet vastaan (vuonna 2007) muun muassa Italia, Espanja, Rans-
ka, Puola, Romania, Portugali, Unkari, Kreikka, Belgia, Liettua, Slo-
venia, Latvia ja Viro, mutta eivät taasen Ruotsi, Tanska, Hollanti ja 
Saksa. Elintarvikeavun budjetti oli EU:ssa vuodeksi 2008 yhteensä 
305,1 miljoonaa euroa. Määrärahoittain tarkasteltuna avun suurin 
vastaanottaja oli vuonna 2008 Italia (22,8 prosenttia), seuraavana 
Ranska (16,7 prosenttia) ja kolmantena Espanja (16,5 prosenttia). 
Suomi oli järjestyksessä kahdestoista (0,9 prosenttia eli 2,7 miljoo-
naa euroa). (Mavi 2008.)

Suomen alettua ottaa vastaan EU:n elintarvikeapua ruotsa-
lainen lehdistö kirjoitti näyttävästi naapurimaan leipäjonoista. Ne 
herättivät monissa kansankodin kasvateissa syvää paheksuntaa. Jos 
Suomessa elintarvikeavun vastaanottaminen saatettiin joidenkin 
taholta katsoa yhdeksi kansainvälistymisen merkiksi, osoitukseksi 
Suomen kuulumisesta Euroopan yhteisöön, niin ruotsalaiset pää-
töksentekijät torjuivat jyrkästi ruokapankit ja elintarvikeavun. Yksi 
yritys jakaa ruoka-apua Ruotsissa sattui Eskilstunassa huhtikuussa 
1996. Tuolloin paikallisessa Pelastusarmeijan kahvilassa, jossa var-
sinkin suomalaissyntyisillä eläkeläisillä oli tapana viettää aikaan-
sa, jaettiin ilmaissoppaa. Mitään soppajonoa ei paikalle kuitenkaan 
muodostunut. Niinpä paikallisen Pelastusarmeijan aikomus jakaa 
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ilmaisruokaa kahdesti viikossa jäi aikomukseksi. Kun Suomessa 
esitettiin epäily, että ruotsalaisten EU:n elintarvikeavusta kieltäy-
tymisen yhtenä syynä saattoi olla toimivien jakeluorganisaatioiden 
puute, niin Eskilstunan tapaus ei tätä epäilyä vahvistanut. Eskils-
tunan sosiaalijohtaja Gunilla Damberg ja silloinen sosiaaliministe-
ri Margot Wahlström esittivät todellisen syyn: Ruotsissa ei ole mi-
tään syytä palata vuosikymmenien takaiseen köyhäinavun aikaan. 
(IS 13.4.1996.) EU:n elintarvikeavun vastaanottaminen ei olekaan 
kuin mikä tahansa EU:n rahanjakoa koskeva kysymys. Se on pe-
rustavalla tavalla eettinen valinta. Suomi ei voi valintaansa vähä-
tellä sillä perustella, että EU:lle maksetut rahat on otettava takai-
sin: jos ruotsalaiset eivät niin tee, se on heidän oma häpeänsä. (ESS 
12.4.1996.)

Ruokapankkeja – tai leipäjonoja – ei voida oikeuttaa vain sillä 
perusteella, että kyseessä on kansainvälinen ilmiö (SK 12.4.1996). 
Tällä perusteella voitaisiin yrittää oikeuttaa jopa sotia, köyhyyttä 
ja julmuutta. Nekin ovat kansainvälisiä ilmiöitä. Suomessa esiintyy 
toki ennennäkemättömän voimakasta pyrkimystä kansainvälistyä, 
johon kuuluu myös kielteiseksi katsottavia ilmiöitä. Niitä tunnu-
taan pitävän pienenä pahana kaiken kansainvälistymisen tuotta-
man hyvän rinnalla. Joka tapauksessa EU:n elintarvikeavun vas-
taanottaminen ja ruuan jakeluun turvautuminen kertovat Suomen 
kulkevan ainakin toistaiseksi tässä eri tietä kuin muut Pohjoismaat. 
Tämä valinta ei ole merkityksetön sivuseikka. Sitä voidaan pitää 
yhtenä hallintamielen muutoksen merkkinä. 

Ihmisten asioiden ja tilanteiden hallinta edellyttää sekä järki-
peräisiä että tunneperäisiä sääntöjä. Niitä on joskus vaikea erottaa 
toisistaan. Hallinnan mieli ilmenee siinä, millaiset säännöt ohjaa-
vat ihmisten käyttäytymistä ja instituutioiden käytäntöjä. Käyttäy-
tymistä ja sääntöjä ohjaavien sääntöjen kokonaisuutta voitaisiin 
kutsua hallintamieleksi. Jos hallintamieli tulkitaan normatiivisena 
järjestyksenä, niin näitä sääntöjä voidaan pitää normeina. Näin on 
tehtävä puhuttaessa määrätystä hyvinvoinnin eetoksesta.
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Voidaan erottaa kolmenlaisia pohjoismaista hyvinvoinnin ee-
tosta jäsentäviä sääntöjä: oikeudenmukaisuussäännöt, arvostelma-
säännöt ja päättelysäännöt (Hänninen 1998, 253). Oikeudenmukai-
suussäännöt, tai tunnistamissäännöt, ovat niistä perustavimpia. Ne 
määrittävät ihmisten kanssakäymisen perusnormit ja perustavoit-
teet. Arvostelmasäännöt muokkaavat näkemystä siitä, mitä yhteis-
kunnalliselta toiminnalta voidaan odottaa ja vaatia. Ne määrittävät 
eritoten poliittisen arvostelukyvyn luonnetta ja laatua. Päättely-
säännöt puolestaan jäsentävät niitä toimintatyylejä ja -tapoja, joi-
hin tukeudutaan vedottaessa tietoon ja totuuteen valintoja ja pää-
töksiä tehtäessä.

Mitä EU:n elintarvikeapu, ruokapankit ja leipäjonot kertovat 
suomalaisesta hyvinvointivaltiosta? Ruokapankit ja leipäjonot eivät 
ensinnäkään ole yksi ja sama asia. Ruokapankkien nimenomaise-
na tarkoituksena voidaan pitää ilmaisruuan jakamista siten, ettei 
julkisuudessa näkyviä jonoja muodostuisi. Tavoitetta ei tietenkään 
ole saavutettu. Nämä ilmiöt kertovat siitä, että pohjoismainen hy-
vinvoinnin eetos ei kunnolla kuvaa suomalaista hallintamieltä, joka 
sietää hämmästyttävän hyvin ihmisten hätää ja pitkittynyttä huo-
no-osaisuutta. Siinä nojaudutaan ilmeisesti otaksumaan, että yh-
teiskunnan vaurastuessa myös vähäväkiset saavat ajan myötä osan-
sa, kunhan vain malttavat odottaa vuoroaan.

Ahdingossa elävien näkökulmasta Suomessa eletään kahdes-
sa toisiaan kohtaamattomassa maailmassa: pankkien maailmassa ja 
ruokapankkien maailmassa. Niitä ohjaavat täysin erilaiset säännöt, 
vaikka molemmat toimivat myös markkinoilla. Pienituloisuudessa 
ja suoranaisessa köyhyydessä monta vuotta elänyt Sirpa Suokko on 
pukenut tämän sanoiksi: ”Köyhyys syrjäyttää niin voimakkaasti, et-
tä on vaikea olla tavallisten ihmisten seurassa. Jos ei ole telkkaria, 
ei voi keskustella tv-ohjelmista; kahviloista, leffoista ja teattereista 
on kieltäydyttävä. Köyhä ei voi oikeastaan olla kuin toisten köyhien 
seurassa.” Mutta tähän hän lisää: ”Jollain tavalla köyhän maailma 
on terveempää. Täällä on paljon inhimillisyyttä.” (HS 25.11.2007.) 
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Mitkä sitten ovat oikeudenmukaisuus-, arvostelma- ja päät-
telysääntöjä tai -normeja, jotka täsmentävät sitä tapaa, jolla EU:n 
elintarvikeapuun ja ruokapankkeihin turvautuminen sotii poh-
joismaista hyvinvoinnin eetosta vastaan? Yritän jatkossa ottaa esiin 
kustakin sääntöryhmästä viisi keskeisintä pohjoismaisen eetoksen 
mukaista normitusta, joita ruokapankkitoiminnan ja leipäjonojen 
olemassaolon voi katsoa rikkovan. 

Oikeudenmukaisuussäännöt

1.  Välinpitämättömän välittämisen periaate

Hyvinvointivaltion toiminnassa ihmisiä on lähestyttävä kansalaisi-
na eli kuin ketä tahansa riippumatta hänen tilanteestaan ja olosuh-
teistaan. Väestön hyvinvointia on pyrittävä parantamaan yleispä-
tevällä tavalla. Niinpä hyvinvointipolitiikassa ei toimita häpeän tai 
kunnian nimissä. Vaikka ruokapankkien toiminta on arvokasta hä-
dänalaisessa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi, niin se rikkoo 
tätä periaatetta vastaan. Ruokapankkitoiminnassa mukana olevat 
kyllä oivaltavat tämän pulman paremmin kuin hyvin vaatiessaan 
oman toimintansa tekemistä tarpeettomaksi.

2.  Ylimääräisiä hyviä tekoja ei tarvita

Pohjoismaisittain katsottuna ihmisten hyvinvointia edistävässä toi-
minnassa ei tarvita tai ei tule soveltaa näkemystä, jonka mukaan 
kanssaihmisten auttaminen on tulkittavissa armon tai pelastuksen 
edellyttämiksi ylimääräisiksi hyviksi töiksi. Sosiaalieettisesti vas-
tuullista auttamista ei pidä sekoittaa henkilökohtaiseen kilvoitte-
luun tai henkiseen huoltoon. Ruokapankkitoiminnassa mukana 
olijat tekevät työtään puhtaasta lähimmäisenrakkaudesta eivätkä 
suinkaan tulkitse tekojaan henkilökohtaisen kilvoittelun mielessä. 
Silti avun saajan ja varsinkin vastuutaan vapaaehtoisjärjestöille siir-
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tävän valtiovallan näkökulmasta tätä toimintaa voi olla houkuttele-
vaa tulkita ylimääräisinä hyvinä tekoina.

3.  Vastapalvelun (vastalahjan) mahdollisuus

Pohjoismaisen hyvinvoinnin eetoksen mukaisen toiminnan pää-
määränä ei ole vain ihmisten hyvinvoinnin kohentaminen heidän 
voimavarojaan parantamalla vaan myös heidän toimintamahdolli-
suuksiaan tukemalla. Yhtä tärkeätä kuin palvelujen tarjoaminen ih-
misille on se, että ihmiset voivat tarjota palvelujaan yhteiskunnalle. 
Tämä periaate muistuttaa presidentti John Kennedyn kuuluisaa to-
teamusta: ”Älä kysy mitä maasi voi tehdä sinun hyväksesi, kysy mi-
tä sinä voit tehdä maasi hyväksi.” Ruokapankit eivät noudata tätä 
periaatetta varsinkin toimiessaan markkinoiden jatkeena eli myy-
täväksi kelpaamattoman ruuan jakelupisteenä. Ne eivät anna ihmi-
sille mahdollisuutta vastapalveluun tai vastalahjaan.

4.  Eettiset normit oikeuksina

Kansalaisilla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan kaik-
kien ihmisarvoisen elämän ja elämän perusturvan takaamiseksi. 
Tätä voidaan pitää pohjoismaisen hyvinvoinnin eetoksen mukai-
sena perusnormina. Nämä oikeudet ja velvollisuudet ovat sitä vah-
vempia, mitä sitovammin ne on kirjoitettu lakiin ja mitä lujemmin 
ne ovat iskostuneet kanssakäymistä ohjaaviksi tavoiksi ja käytän-
nöiksi. Tällöin ne eivät ole tilannekohtaisesti ja tarveharkintaises-
ti vesitettävissä hallintamielen kulloistenkin muutosten mukaises-
ti. Ruokapankit ja leipäjonot ovat ristiriidassa tämän periaatteen 
kanssa siitä syystä, että niiden varaan on kääntynyt tai tietoisesti 
käännytetty ihmisiä virallisen perusturvan piiristä. Leipäjonot ja 
ruokapankit ovat osoitus siitä, että virallisen perusturvan verkos-
sa on aukkoja.
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5.  Sosiaalinen minimi

Yhteisellä päätöksellä on asetettava sosiaalinen minimi, jonka al-
le kenenkään kansalaisen elintaso ja elinehdot eivät saa pudota. 
Muussa tapauksessa tilanne voidaan tulkita heitteillejätöksi. Poh-
joismaisen hyvinvoinnin eetoksen mukaisesti sosiaalinen minimi 
tulkitaan tasa-arvoa edistävänä ratkaisuna. Se ei ainoastaan anna 
turvaa heikossa sosiaalisessa asemassa oleville ihmisille, vaan lisäksi 
vaikuttaa myönteisellä tavalla yhteiskunnan toimintaan ylipäänsä. 
Sen voi jopa katsoa parantavan taloudellista tehokkuutta ja tuotta-
vuutta, millä on olennainen merkitys väestön hyvinvoinnin edel-
lytysten parantamisessa. Leipäjonot ja ruokapankit rikkovat tätä 
periaatetta vastaan, sillä niissä käy ihmisiä, joiden elinolot voivat 
alittaa Pohjoismaissa hyväksyttävissä olevan sosiaalisen minimin.

Arvostelmasäännöt

6.  Julkinen vastuu

Vaikka yksilöt ja heidän perheensä ovat ensi sijassa vastuussa hyvin-
voinnistaan, niin julkisella vallalla on viimekätinen hyvinvointivas-
tuu uhanalaisissa tilanteissa. Tämän pohjoismaisen hyvinvoinnin 
eetoksen mukaisen periaatteen voi muotoilla seuraavalla taval-
la: ”Mitä perustavammanlaatuiset tarpeet ovat uhattuina ja mitä 
heikommat ovat yksilön omat voimavarat selvitä, sitä vahvemmat 
ovat yksilön oikeudet ja sitä selkeämpi on julkisen vallan velvolli-
suus järjestää toimeentulo ja sosiaali- ja terveyspalvelut.” (Oikeus ja 
kohtuus 2006, 26) Näin toimiva hyvinvointivaltio ei voi hyväksyä 
sitä, että jotkut sen kansalaisista joutuvat turvautumaan ilmaisruu-
an jakeluun, josta vastuun joutuvat kantamaan vapaaehtoistyönte-
kijät, koska ihmisarvoiselle elämälle riittävää apua ei ole virallisel-
ta taholta saatavissa.
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7.  Normi on normaali

Kaikkien kansalaisten hyvinvoinnin edistämistä ja elämänarvois-
ten elinehtojen takaamista voidaan pitää julkisen vallan normaa-
lina tehtävänä eikä suinkaan poikkeustoimenpiteenä tai poikkeus-
tilasta päättämisenä. Julkisen vallan hyvinvointivastuuta korostava 
normi viittaa pohjoismaisen hyvinvoinnin eetoksen näkökulmas-
ta normaalitilanteeseen. Siinä kaikki kansalaiset voivat nauttia yh-
teiskunnallisen vaurauden ja vaurastumisen hedelmistä. Erityinen 
tarveharkintainen köyhyyspolitiikka voitaisiin tulkita poikkeusti-
lanteesta päättämisenä. Tällaista poikkeustilannetta ilmentää vielä 
selvemmin leipäjonojen ja ruokapankkien olemassaolo, mitä voi-
daan pitää muistutuksena suvereenin uusavuttomuudesta.

8. Vapaa tila toimia

On eri asia kunnioittaa ihmisiä aktiivisina kansalaisina kuin lä-
hestyä heitä aktivoitavina asiakkaina. Tämä periaate ei muistuta 
auttavansa ihmisiä auttamaan itseään tai vaadi luottamaan luot-
tamuksen hyvää tekevään voimaan. Se korostaa sitä, että epäkoh-
tien aiheuttama suuttumus ja oikeutetun korvauksen vaatiminen 
ja näiden kokemusten liikkeelle paneva toiminta voivat kohottaa 
itsetuntoa ja sitä kautta parantaa elämänhallintaa ja vaikuttaa on-
gelmien korjaamiseen demokraattista tietä. Pohjoismainen hyvin-
voinnin eetos ja demokratia ovat liittolaisia. Demokratia on kansa-
laisten hyvinvoinnin elinehto. Se taasen edellyttää, että kansalaisille 
jätetään ja avataan vapaita tiloja keskustella ja toimia. Hyvinvointi-
valtio voi kehittyä vain ottamalla kansalaisten haasteen vastaan. Sii-
tä se saa oikeutuksensa. Leipäjonot ja ruokapankit ovat taasen pi-
kemmin suljettuja kuin vapaita tiloja.

9. Molemminpuolinen tunnustaminen

Tasa-arvo ei ole vain osoitin sille, miten hyvä, hyöty ja huvi jakaan-
tuvat ihmisten kesken. Siinä on kysymys kokonaisen kulttuurin ja 
elämänmuodon luonteesta ja laadusta, sanalla sanoen sivistyksen 
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asteesta. Tasa-arvon kulttuurissa ihmiset tunnistavat ja tunnustavat 
toisensa yhdenvertaisina kanssaihmisinä, jotka yksilöinäkin kuulu-
vat yhteen. Jokaisen ja kaikkien hyvinvointia voidaan pitää yhteen-
kuuluvuuden osoittimena. ”Yksi kansalainen – yksi ääni” on ver-
raton esimerkki molemminpuolisen tunnustamisen periaatteesta. 
Sitä ei voi missään tapauksessa rinnastaa periaatteeseen ”euro on 
euro kaikille”, siis yhtä hyödyllinen antoipa sen rikkaalle tai köy-
hälle. Jälkimmäisen periaatteen mukaisesti tunnustetaan vain ra-
han puutteen nöyryyttävä voima. Leipäjonoissa on paljon ihmisiä, 
joilla on tällaisia nöyryyttäviä kokemuksia takanaan, muistutuksia 
molemminpuolisen tunnustamisen puutteesta.

10.  Solidaarisuuden symboliikka

Ihmisten keskinäistä solidaarisuutta ilmentävät symbolit rakenta-
vat yhteiskunnan julkista kuvaa. Se on jatkuvassa liikkeessä. Kyse ei 
ole vain olemassa olevan todellisuuden kuvauksesta vaan mahdol-
lisen maailman esittämisestä, siis yhtä hyvin tulemisen kuin olemi-
sen kokemuksesta. Pohjoismaisen hyvinvoinnin eetoksen mukaiset 
solidaarisuuden symbolit vahvistavat kansalaisten kokemusta siitä, 
että kaikilla on yhdensuuntainen mahdollisuus menestyä elämäs-
sään tai parantaa elinehtojaan hyvinvointivaltion tuella. Yhteiskun-
nan julkikuvasta puuttuvat tällöin köyhyyden, kurjuuden ja syrjäy-
tymisen ja toisaalta kohtuuttomaksi katsottavan vaurauden, vallan 
ja tuhlauksen merkit. Julkisuudessa silmään pistävät leipäjonot ja 
ruokapankit ovat ristiriidassa tämän periaatteen kanssa.

Päättelysäännöt

11. Positiivisen tiedon tarpeellisuus

Pohjoismaisen hyvinvoinnin eetoksen toteuttaminen käytännössä 
edellyttää positiivista tietoa tosiasiallisista tilanteista ja tapahtumis-
ta, joihin voidaan vaikuttaa väestön hyvinvoinnin parantamiseksi. 
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Vaikeiksi tulkitut tilanteet on nähtävä tosiasioiden valossa ongel-
mina, joihin etsitään päteviä ratkaisuja. Pohjoismaisten hyvinvoin-
tivaltioiden toiminnassa yhteiskuntatieteelliseen tietoon nojaavan 
yhteiskuntapolitiikan rooli ei supistu vain pyrkimykseen ratkaista 
esillä olevia ongelmia. Se myös nostaa ongelmia poliittiselle päivä-
järjestykselle. Vaikka leipäjonot ja ruokapankit ovat olleet Suomes-
sa näkyvästi esillä tiedotusvälineiden uutisoinnissa, niin julkisen 
vallan ei voi sanoa olleen niistä yhtä kiinnostunut. Se ei ole pyrki-
nyt systemaattisesti keräyttämään positiivista tietoa tästä ilmiöstä 
hyvinvointipolitiikkansa tueksi.

12. Köyhyys on suhteellista

Köyhyys (huono-osaisuus, syrjäytyminen) liittyy ihmisen välisiin 
suhteisiin eikä ole tulkittavissa jonakin ajasta ja paikasta riippumat-
tomana ihmisten olotilana. Tämä on pohjoismaisen hyvinvoinnin 
eetoksen mukainen periaate. Köyhyyden kokemus riippuu toisten 
ihmisten tilanteesta. Suhteellinen tai suhteellistava käsitys köyhyy-
destä ja huono-osaisuudesta tunnustaa sen yksinkertaisen tosiasian, 
etteivät ihmiset elä yksin tai edes kaksin kuvitellulla autiolla saarella. 
Koska he elävät toistensa kanssa ja toisistaan monin tavoin riippu-
vaisina, niin näiden suhteiden ja riippuvuuksien laatu on köyhyy-
den ja huono-osaisuuden ratkaiseva määrittäjä. Tässä katsannossa 
absoluuttisessa puutteessa elävien ihmisten köyhyyskin on suhteel-
lista, koska se toteutuu aina tietyssä elinpiirissä ja kulttuurissa. Lei-
päjonot ja ruokapankit ilmentävät toisaalta lähimmäisenrakkautta, 
joka näkyy pyyteettömänä vapaaehtoistyönä. Mutta ne ilmentävät 
toisaalta ihmisten pois käännyttämistä ja jopa heitteillejättöä, mi-
kä kertoo ihmisten välisten suhteiden tilasta. Näissä olosuhteissa on 
ollut houkuttelevaa vähätellä avuntarvitsijoiden hätää ja kärsimys-
tä korostamalla sitä, että todellinen köyhyys on absoluuttista ja to-
dellisia nälkää näkeviä löytyy vain kehitysmaista. Tällainen näke-
mys kiertää ja kieltää köyhyyden suhteellisuuden.
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13.  Kaikki oleva ei ole välttämätöntä

Missä tahansa yhteiskunnassa, tai yksilön tilanteessa, asiat voisivat 
olla toisin. Se mikä on, ei ole aina välttämätöntä. Vaihtoehtoja on 
aina olemassa, vaikka olo- ja voimasuhteet esitettäisiin ikään kuin 
ne olisivat luonnon välttämättömyyksiä. Pohjoismaisen hyvinvoin-
nin eetoksen mukaisesti yhteiskunnan kulloinenkin tila on ihmis-
ten tekoa ja ihmisten muutettavissa. Tämä ilmentää maailmallista 
näkemystä maailman menosta ja muutoksesta. Koska monet asi-
at muuttuvat kaiken aikaa, niin funktionaaliset selitykset käänty-
vät helposti olevien olosuhteiden ja epäkohtien puolusteluksi. Näin 
tapahtuu sanottaessa, että aina on ollut ja aina tulee olemaan köy-
hiä ja kyvyttömiä, jotka ottavat apua vastaan sitä tarjottaessa, vaik-
ka tarve ei niin suuri olisikaan. Leipäjonojen ja ruokapankkien ole-
massaoloa on houkuttelevaa perustella näin, kun ei haluta miettiä 
tai esittää niille vaihtoehtoja.

14.  Maailman epävarmuus

Monet asiat tässä maailmassa tapahtuvat sattumien, oikkujen, yllä-
tysten aiheuttamana. Kyse voi olla tilanteista ja tapahtumista, joi-
ta ei voida yksinkertaisesti ennakolta tietää tai edes aavistaa. Vaikka 
pohjoismaisen hyvinvoinnin eetoksen mukaisessa ajattelu- ja toi-
mintatavassa korostetaan positiivisen tiedon ja syy ja seuraus -suh-
teiden merkitystä, silmiä ei silti suljeta historian viekkaudelta ja sat-
tumien julmalta leikiltä. Tässä ajatteluperinteessä on ollut tapana 
hyväksyä ero epävarmuuden ja riskin välillä. Jos riskejä vastaan on 
mahdollista etukäteen varautua niiden toteutumisen todennäköi-
syyksiä laskemalla, niin todellisen epävarmuuden kohdalla tämä ei 
ole mahdollista. Epävarmuuden maailmassa on mahdollista, että 
periaatteessa ketä tahansa meistä saattaa kohdata sellainen epäon-
ni, että se suistaa elämän raiteiltaan. Tämän oivaltaminen auttaa 
paremmin ymmärtämään vaikeuksiin joutuneiden ihmisten tilan-
teiden kohtuuttomuutta lukematta vaikeuksia aina ensimmäise-
nä heidän omaksi syykseen tai jättämättä niitä vain heidän itsensä 
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kannettavaksi. Leipäjonot ja ruokapankit kertovat siitä, että julmat-
kin sattumukset saattavat korjata satoa avustusruuan jakopisteissä.

15.  Markkinat tekevät virheitä

Meitä saatetaan vaatia luottamaan siihen, että kunhan vain mark-
kinat saavat toimia vapaasti, niin tuloksena on paras mahdollinen 
maailma parhaista mahdollisista. Pohjoismainen hyvinvoinnin ee-
tos ei luota tähän ajatukseen. Se lähtee siitä, että markkinat voivat 
toimia epätäydellisesti ja tehdä virheitä. Luottamus markkinoiden 
ylivoimaan tarkoittaa luottamusta järjestelmään, ei ihmiseen. Poh-
joismainen hyvinvoinnin eetos ei rakennu järjestelmäuskon varaan, 
vaikka se katsookin, että ihmiset ovat erehtyväisiä ja virheitä teke-
viä eivätkä siten suinkaan aina niin järkiperäisiä. Järjestelmäuskon 
näkökulmasta leipäjonoja ja ruokapankkeja voitaisiin pitää ulkois-
vaikutuksina. Tällöin niiden syitä etsitään muualta kuin markki-
noiden toiminnasta. Jos ruokapankkeja taasen lähestytään elintar-
vikejärjestelmään kuuluvina, niin silloin niiden toimintaa saatetaan 
tulkita helposti funktionaalisesti. Järjestelmäkeskeisessä ajattelussa 
syy ruokapankissa käyntiin siirretään aina kävijän vastuulle eikä 
koskaan järjestelmän syyksi. Tässäkin kohdassa pohjoismainen hy-
vinvoinnin eetos ja ”kapitalismin henki” kulkevat eri suuntiin.

Miten sitten tulisi vastata otsikon kysymykseen? Siihen voi vasta-
ta vastakysymyksellä! Ovatko ruokapankit tulleet Suomeen jää-
däkseen? Jos ruokapankeista tulee osa elintarvikejärjestelmää, joka 
voi sitä kautta päästä eroon markkinoilla myytäväksi kelpaamatto-
masta ruuasta, niin ruokapankkeja voitaisiin ajatella kenen tahansa 
asiakkaan pankkina, siis ”meidän pankkina”. Mutta tässäkään tapa-
uksessa niillä ei olisi mitään tekemistä pohjoismaisen hyvinvoinnin 
eetoksen kanssa. Ruokapankit ja pohjoismainen hyvinvointiajatte-
lu eivät yksinkertaisesti mahdu saman katon alle. 
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Köyhyys näkyväksi
Sissel Seim

Yli kolmenkymmenen vuoden ajan 1970-luvulta 1990-luvun puo-
liväliin köyhyys oli näkymätöntä norjalaisessa yhteiskunnassa. Se ei 
näkynyt julkisessa ja poliittisessa keskustelussa eikä myöskään tut-
kimuksessa. Pääministeri Oddvar Nordli ilmaisi hyvin yleistä mieli-
pidettä todetessaan 1970-luvulla, että norjalaisessa hyvinvointival-
tiossa ei enää ole köyhyyttä (Stjernø 1985). Köyhät ihmiset olivat 
tietenkin paremmin perillä asiasta. Koska työskentelin 1970-luvul-
la sosiaalityöntekijänä sosiaalitoimistossa, kohtasin päivittäin köy-
hiä ihmisiä. Kun vaihdoin työpaikkaa, huomasin, että julkinen kes-
kustelu ei heijastanut kohtaamaani todellisuutta. Koska köyhyys ei 
ollut näkyvää, sitä ei myöskään pidetty sosiaalisena ongelmana eikä 
köyhyyden vastainen toiminta ollut poliittisella asialistalla. 

Tilanne on nyt täysin toisenlainen. Köyhyydestä sosiaalisena 
ongelmana käydään Norjassa keskustelua sekä julkisuudessa et-
tä politiikassa ja se on myös tutkimusohjelmien tärkeä aihe; tutki-
muksissa on selvitetty esimerkiksi köyhyyden laajuutta, köyhyysris-
kin uhkaamia ryhmiä ja köyhyyden seurauksia köyhien perheiden 
lapsille. Köyhyyden vastainen toiminta on tärkeällä sijalla parla-
menttivaalien puolueohjelmissa. Nykyinen pääministeri Jens Stol-
tenberg lupasi vuoden 2005 vaalien jälkeen poistaa köyhyyden Nor-
jasta. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan seuraavia kysymyksiä: Mikä on 
aiheuttanut suuren yleisön tietoisuudessa ja poliittisessa tietoisuu-
dessa tapahtuneet muutokset käsityksissä Norjan yhteiskunnassa 
esiintyvästä köyhyydestä? Miten marginaaliryhmien omaehtoinen 
aktivoituminen on vaikuttanut tähän muutokseen? Onko poliitti-
nen tietoisuus johtanut köyhyyden poistamiseen?
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Näiden kysymysten pohdinta artikkelissa perustuu köyhien ih-
misten omaehtoista aktivoitumista Norjassa koskevaan tutkimuk-
seeni (Seim 2006). Käsittelen aluksi lyhyesti kollektiivista toimintaa 
havainnollistavaa teoreettista viitekehystä ja esittelen tutkimukses-
sa käyttämiäni menetelmiä. 

Teoreettinen viitekehys

Yhteiskuntatieteiden tutkijoita on kauan kiinnostanut, kuinka so-
siaaliset ongelmat tulevat näkyviksi ja kuinka niistä tulee julkisen 
ja poliittisen keskustelun kohteita. Sosiaalisten liikkeiden ja kollek-
tiivisen toiminnan tutkijat ovat esittäneet erilaisia teorioita, joiden 
avulla voitaisiin selittää, kuinka ryhmät onnistuvat järjestäytymään 
ja saamaan huomiota ongelmilleen ja kuinka niiden ajamat asiat 
päätyvät poliittiselle asialistalle (Cohen 1985). Perinteisten teorioi-
den mukaan kollektiivinen toiminta on irrationaalista käyttäyty-
mistä, jonka vaikuttimia ovat sosiaaliset epäkohdat ja sosiaalisten 
normien murentuminen ja joka usein on tyytymättömyyttä lietso-
vien agitaattoreiden aikaansaannosta (Hoffer 1951; Blumer 1957, 
1951/1995; Smelser 1962). Kun ongelmista tuli silminnähtäviä, ne 
olivat näiden teoreetikkojen mukaan tulosta siitä, että organisaat-
torit ja agitaattorit aiheuttivat yhteiskunnallisia ristiriitoja. Myö-
hemmät teoriat edustavat toisenlaista paradigmaa – niiden mu-
kaan kollektiivinen toiminta ja järjestäytyminen ovat yhteiskunnan 
sosiaalisten ryhmien rationaalista käyttäytymistä niiden puolus-
taessa etujaan. Rationaalisen valinnan teoriat (Olson 1965/1995) 
eivät kuitenkaan olleet optimistisia sen suhteen, että marginaali-
ryhmät onnistuisivat organisoimaan jäseniään. Resurssien mobili-
soimisen teoria näki kollektiivisen toiminnan sosiaalisista liikkeis-
tä syntyneiden järjestöjen (social movement organizations [SMOs]) 
verkostona (Zald & Ash 1966/1994; McCarthy & Zald 1973/1994, 
Granovetter 1973; 1978). Etujensa puolesta kamppailevat margi-
naaliryhmät joutuvat usein vastakkain valtavirtaa edustavan val-
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tapolitiikan kanssa, jossa ne nähdään ongelmien ja yhteiskunnal-
listen ristiriitojen aiheuttajina. Resurssien mobilisoimisen teoriaan 
on liittynyt myös keskustelu siitä, ovatko nykyajan ammatilliset or-
ganisaattorit ristiriitoja lietsovia agitaattoreita (McAdam 1996). Po-
liittisia prosesseja korostavat teoriat ovat puolestaan kiinnittäneet 
huomiota siihen, kuinka poliittiset mahdollisuudet ajoittain luovat 
tilaisuuksia muuttaa asioita (Tarrow 1994; 1995; Tilly 2004).

Sosiaalisten ongelmien tekeminen näkyviksi ja niiden saatta-
minen poliittiselle asialistalle ovat marginaaliryhmien sosiaalisten 
liikkeiden yhteisiä päämääriä. Alain Touraine näki sosiaaliset liik-
keet laajemmin yhteiskunnassa esiintyvinä sosiaalisina ristiriitoina 
(Touraine 1981). Köyhyyden tekemisessä näkyväksi ja sen hyväk-
symisessä sosiaaliseksi ongelmaksi ei ole kyse ainoastaan yksilöta-
son tilanteiden esiin tuomisesta vaan myös yhteiskunnan sosiaa-
listen ristiriitojen näkyväksi tekemisestä; vauraissa yhteiskunnissa 
köyhyys ymmärretään vallan ja etujen ristiriitoina sekä yhteiskun-
nan epäoikeudenmukaisuutena. 

Menetelmistä

Seurasin tutkijana köyhien ihmisten (mukaan lukien toimeentu-
lotuen saajat ja työttömät) järjestäytymispyrkimyksiä Norjassa 
1992–2005 (Seim ym. 1997; Seim 2006). Voidakseni tutkia mobi-
lisaatioprosessia ja näiden ryhmien vaikutusta päätin keskittyä yh-
teen järjestöön eli Oslossa toimivaan Köyhäintaloon (Fattighuset) 
esimerkkinä marginaaliryhmien omaehtoisesta järjestäytymises-
tä. Vuonna 1994 perustettu Köyhäintalo on samanaikaisesti kollek-
tiivisen toiminnan ryhmä, virallinen järjestö ja köyhien ihmisten 
toimintakeskus.1 Kaiken kaikkiaan pyrin ymmärtämään köyhien 

1 Tutkimuskysymys oli alun perin seuraava: Kuinka Köyhäintalo sai alkunsa? Köy-
häintalo on pysynyt suhteellisen pienenä järjestönä. Niinpä uusien jäsenten hankkimisen ja 
aktivistien jatkuvan sitoutumisen ylläpitämisen haasteellisuus johti seuraaviin uusiin tutki-
muskysymyksiin: Kuinka Köyhäintalo oli onnistunut mobilisoimaan jäsenensä ja toimin-
taan osallistujat? Mikä on edistänyt ja mikä estänyt uusien jäsenten ja aktivistien mobilisoin-
tia? 
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järjestäytymiseen johtavia olosuhteita ja sosiaalisia prosesseja. To-
teutin tutkimuksen toimintatutkimuksena, joka oli yhteistyöhanke 
Köyhäintalon kanssa. Samanaikaisesti seurasin myös tarkoin muiden 
marginaaliryhmien mobilisoitumista ja kollektiivista toimintaa. 

Köyhäintalolla oli alussa useita kunnianhimoisia tavoitteita. 
Liikkeen organisoijien keskeinen tavoite oli tehdä vauraassa norja-
laisessa yhteiskunnassa esiintyvästä köyhyydestä näkyvää ja nostaa 
se poliittiselle asialistalle. Liikkeen aktivistit halusit ”antaa köyhyy-
delle kasvot”; he tahtoivat, että köyhillä ihmisillä ja asiakkailla oli-
si puhemies, joka edustaisi heidän etujaan, jotta heitä kuultaisiin ja 
heillä olisi poliittista vaikutusvaltaa. 

Toinen tärkeä tavoite oli parantaa Köyhäintalon jäsenten ja 
köyhien norjalaisten elintasoa ja elämänlaatua. Mihin tämä toi-
minta johti? Onnistuiko liike saavuttamaan tavoitteensa tai muu-
toin edistämään kannattajakuntansa asemaa? Päätin tutkia Köy-
häintalon toiminnan vaikutuksia seuraavien sen määrittelemien 
tavoitteiden suhteen: 
• norjalaisessa yhteiskunnassa esiintyvän köyhyyden näkyväksi 

tekeminen 
• köyhyyden nostaminen poliittiselle asialistalle 
• köyhien omana puhemiehenä toimiminen.

Saadakseni selville, oliko Köyhäintalo onnistunut köyhyyden näky-
väksi tekemisessä ja sen poliittiselle asialistalle nostamisessa, minul-
la oli edessäni kaksi tehtävää: Ensinnäkin minun piti tutkia, oliko 
tällaisia muutoksia tapahtunut Köyhäintalon perustamisen jälkeen. 
Toiseksi minun oli arvioitava, oliko Köyhäintalon toiminnalla ollut 
vaikutusta näihin muutoksiin. 

Pyrin selvittämään mahdollisten muutosten tapahtumista tut-
kimalla tiedotusvälineiden köyhyyskeskustelua. Tässä tarkoitukses-
sa keräsin lehtileikkeitä sekä painotuotteista että Norjan sanoma-
lehtien tietokannasta vuodesta 1992 lähtien (kaksi vuotta ennen 
Köyhäintalon perustamista) vuoteen 2005. Keskityin erityises-
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ti vaalien aikaiseen poliittiseen keskusteluun, mukaan lukien ra-
portteja ja virallisia asiakirjoja koskevat tutkimukset. Toisena tut-
kimuslinjana oli eritellä köyhyystutkimuksen ja aiheen herättämän 
akateemisen kiinnostuksen laajuutta (Seim 2006). Koska tutkin 
Köyhäintaloa omaehtoisen järjestäytymisen esimerkkitapauksena, 
sen avulla voidaan ymmärtää köyhien ihmisten omaehtoisen jär-
jestäytymisen edellytyksiä laajemminkin (Becker 1992: Ragin 1992; 
Flyvbjerg 2000). 

Norjan köyhyystutkimus

Ennen vuotta 1985 norjalaisessa yhteiskunnassa esiintyvää köy-
hyyttä on käsitelty vain muutamassa tutkimusartikkelissa ja kirjas-
sa. Vuonna 1985 Steinar Stjernø julkaisi nyky-yhteiskunnan köy-
hyyttä käsittelevän teoksen Den moderne fattigdommen (Stjernø 
1985). Hän kirjoitti, että köyhyyden käsite puuttui siihen aikaan lä-
hes tyystin julkisesta keskustelusta ja tutkimuksesta ja että yhteis-
kuntatieteiden tutkijat kyseenalaistivat köyhyyden esiintymisen 
Norjassa. Tämä näkymättömyys oli korostuneempaa Norjassa kuin 
muissa Pohjoismaissa. Köyhyyden esiintymistä Pohjoismaissa kä-
sittelevässä tutkimuskatsauksessaan Björn Halleröd työtovereineen 
(1996) kirjoitti, että Pohjoismaissa ajateltiin 1960- ja 1970-luvuilla 
yleisesti, että köyhyyden vastaiset toimet olivat onnistuneet. Ruot-
sissa, Tanskassa ja Suomessa köyhyys oli “löydetty uudelleen” noin 
vuoden 1980 paikkeilla, mihin liittyi uuden köyhyystutkimuksen 
perinteen viriäminen. Norjassa kiinnostus köyhyystutkimukseen 
heräsi vasta 1990-luvun loppupuolella. 
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Marginaaliryhmien kollektiivinen 
toiminta 

Vielä 1990-luvun alussa oli vain muutamia marginaaliryhmien 
perustamia järjestöjä: kaksi työnhakijoiden järjestöä ja kaksi toi-
meentulotuen saajien toimintaryhmää sekä useita pieniä toiminta-
ryhmiä. Vuoden 1992 paikkeilla tämä ryhmät ja järjestöt ryhtyivät 
yhteistyöhön tarkoituksenaan kattojärjestön perustaminen. Vuon-
na 1994, kun yhteistyö hajosi, aktivistien ryhmä perusti Köyhäin-
talon. Vaikka nimivalinnan tarkoituksena oli herättää keskustelua 
köyhyydestä, kävi ilmi, että se myös ärsytti joitain muita aktivisti-
järjestöjä. Järjestöjen välillä oli epävirallista yhteistyötä jonkin ai-
kaa, ja vuonna 1996 ne aloittivat jälleen toiminnan virallisena ver-
kostona. Vuonna 1997 ne yhdistivät voimansa parlamenttivaalien 
vaalikampanjan yhteydessä. Vuonna 1998 järjestöt perustivat kat-
tojärjestön, jonka nimeksi tuli Velferdsalliansen. Viisi näistä järjes-
töistä tutki marginaaliryhmien etujärjestöjä ja löysi 39 järjestöä tai 
toimintaryhmää, jotka erosivat toisistaan kokonsa ja toiminnan jat-
kuvuuden suhteen (Johannessen ym. 1999). 

Noin vuodesta 1990 alkaen köyhien, työttömien ja toimeen-
tulotuen saajien perustamat ryhmät ovat tulleet Norjassa julkisuu-
teen kollektiivisina etujaan puolustavina toimijoina. Kysymys on 
siitä, onko köyhien omaehtoinen järjestäytyminen vaikuttanut sii-
hen, että norjalaisesta köyhyydestä on tullut näkyvä ja tärkeäksi so-
siaaliseksi ongelmaksi tunnustettu ilmiö ja että se on otettu poliit-
tiselle asialistalle. 
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Köyhyydestä tulee näkyvää julkisessa 
keskustelussa ja poliittisella näyttämöllä

Kuten edellä todettiin, köyhyyttä ei pidetty Norjan vallitsevassa jul-
kisessa ja poliittisessa keskustelussa sosiaalisena ongelmana 1990-
luvun puoliväliin saakka eikä sitä itse asiassa juuri mainittu tiedo-
tusvälineissä ennen vuotta 1994, jolloin Köyhäintalo perustettiin. 
Kaksi vuotta Köyhäintalon perustamisen jälkeen eli vuonna 1996 
julkinen mielipide muuttui dramaattisesti. Tämän jälkeen hyvin-
voivassa norjalaisessa yhteiskunnassa on käyty yhä enemmän jul-
kista keskustelua köyhyydestä. Ensimmäisen kerran köyhyys otet-
tiin poliittiselle asialistalle vuoden 1997 vaalikampanjan aikana. 
Seuraavissa, vuoden 2001 vaaleissa köyhyyden vastaisesta toimin-
nasta tuli keskeinen poliittinen kysymys. 

Köyhyyttä vastaan julistetun sodan seurauksena hallitus jul-
kaisi asiaa koskevan raportin (St. meld. nr. 6 [2002–2003]). Raport-
ti keskittyi köyhyyden tutkimiseen, ja Norjan tutkimusneuvosto 
käynnisti järjestelmällisen, pitkäaikaisen tutkimusohjelman. Perus-
tettiin kaksi tutkimuskeskusta: Oslon korkeakoulun yhteyteen osal-
listavan sosiaalipolitiikan tutkimusryhmä (Gruppe for inkluderen-
de velferd, GIV) sekä kahden tutkimuskeskuksen (FAFO ja NOVA) 
yhteistyöelin FAMI.

Köyhyyden määrittelystä tuli sekä hallituspoliitikkojen että 
tutkijoiden keskeinen kiinnostuksen kohde. Poliittinen keskuste-
lu voidaan nähdä sellaisten määritelmien etsimisenä, joiden avulla 
köyhien määrää voitaisiin rajata pienemmäksi. Keskusteluissa ko-
rostui köyhyyden näkeminen suhteellisena käsitteenä, ja köyhyys-
raja asetettiin 50 prosenttiin mediaanitulosta. Koska köyhyyden 
katsottiin olevan yksilötason ongelma, keskityttiin tarveharkintaan 
ja yksilöllisiin avun vastikkeellisuutta ja kannustavuutta painotta-
viin sopimuksiin. Keskusteluun osallistuivat myös sosiaalitoimisto-
jen johtajat, jotka kritisoivat köyhyyteen keskittymistä ja väittivät, 
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että toimeentulotuen saajat eivät olleet köyhyysrajan alapuolella 
(Kommunal Rapport 2001). 

Vuosi 1996 (kaksi vuotta Köyhäintalon perustaminen jälkeen) 
osoittautui todelliseksi käännekohdaksi köyhyyden Norjassa saa-
massa julkisessa, poliittisessa ja akateemisessa huomiossa, vaikka 
köyhyyskeskustelun laatu olikin vaihtelevaa. 

Siten Köyhäintalon aktivistit ovat oikeassa uskoessaan, että 
norjalainen köyhyys muuttui näkyväksi sen jälkeen, kun Köyhäin-
talo aloitti toimintansa vuonna 1994. Köyhyyden tiedotusvälineissä 
ja julkisessa keskustelussa saama lisääntyvä huomio johti sen tun-
nustamiseen sosiaaliseksi ongelmaksi ja sen sisällyttämiseen poliit-
tiselle asialistalle. Lisääntyvän mielenkiinnon seurauksena ilmestyi 
kaksi raporttia, joissa käsiteltiin köyhyyden vastaista toimintaa ja 
köyhyyden poistamista Norjasta. 

 

Keskustelua

Aiheuttiko Köyhäintalon aktivistien ja muiden omaehtoisesti jär-
jestäytyneiden ryhmien toiminta nämä muutokset? Tähän kysy-
mykseen on vaikeampaa vastata. Kronologinen suhde ei ole osoitus 
kausaalisuhteesta. Julkisella ja poliittisella näyttämöllä on ollut mo-
nia eri toimijoita: toimittajia, sosiaalityöntekijöitä, kirjailijoita, po-
liitikkoja ja kansalaisia. Köyhät ihmiset tulivat näille näyttämöille 
1990-luvun alussa, ja siten on vaikeaa tai peräti mahdotonta osoit-
taa, että Köyhäintalon toiminta olisi ollut vuoden 1996 käännekoh-
dan todellinen syy.

Köyhäintalon aktivistit olivat kuitenkin vakuuttuneita siitä, et-
tä he olivat onnistuneet saamaan sanomansa perille ja että heidän 
toimintansa oli tärkein tekijä, joka vaikutti siihen, että köyhyydes-
tä tuli näkyvää ja se otettiin poliittiselle asialistalle. Yksi aktiivisesti 
toiminnassa mukana olleista kertoi seuraavaa:
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Tärkein tulos on, että olemme mahdollistaneet köyhyyden 
olemassaolon Norjassa. Aluksi kun lähdimme ulos kaduil-
le kertomaan Köyhäintalosta ja sanoimme, että Norjas-
sa on paljon köyhiä, tapaamamme ihmiset eivät tahtoneet 
uskoa meitä. He eivät voineet ymmärtää, että Norjassa on 
köyhyyttä. Ihmisten mielestä Köyhäintalo oli ”ruma” sana. 
He sanoivat, että sen ajatteleminenkin on puistattavaa. Ker-
roimme tämän olevan tarkoituksenkin, koska näin he eivät 
unohtaisi, että keskuudessamme on köyhiä ja että kuka ta-
hansa voi joutua kokemaan köyhyyttä. Niin voi tapahtua 
kaikille. (Seim 2006, 242.)

Yksi tapa tarkastella omaehtoisen järjestäytymisen merkitystä on 
selvittää, miten Köyhäintalo ja muut yhteistyötä tekevät toimin-
taryhmät ovat pyrkineet saavuttamaan tavoitteensa eli tekemään 
köyhyydestä näkyvämpää. Mitä kollektiivisen toiminnan muoto-
ja he käyttivät sen lisäksi, että lähtivät kaduille puhumaan ihmis-
ten kanssa? Kuinka he osallistuivat julkiseen keskusteluun, harjoit-
tivat edunvalvontaa ja tekivät yhteistyötä poliitikkojen ja valtion 
edustajien kanssa? Koska halusin saada selville, olivatko he tulleet 
nähdyiksi ja kuulluiksi julkisen näyttämön toimijoina ja pidettiin-
kö heitä kannattajakuntansa puhemiehinä, tarkastelin Köyhäinta-
lon toimintaa kartoittamalla sekä tiedotusvälineiden heitä koske-
vaa raportointia että heidän edunvalvontapyrkimyksiään.

Köyhäintalon toiminnan alussa osallistujat olivat poliittises-
ti aktiivisia. Yhdessä muiden vastaavien järjestöjen kanssa he jär-
jestivät mielenosoituksia ja muuta kärjekästä toimintaa, jonka tar-
koituksena oli osoittaa, että vauraassa norjalaisessa yhteiskunnassa 
oli edelleen köyhiä ja köyhyyttä ja että hyvinvointijärjestelmä oli 
jättänyt heidät pulaan. Myös identiteettipolitiikka kuului heidän 
keinovalikoimaansa. Ha halusivat muuttaa köyhien julkista iden-
titeettiä ja esittää köyhyyden rakenteellisista tekijöistä johtuvana 
sosiaalisena ongelmana sen sijaan, että siinä olisi kyse moraalisesta 
heikkoudesta, köyhyyden kulttuurista tai muusta henkilökohtaises-
ta vajavuudesta. Toisin sanoen he tahtoivat päästä eroon köyhyyden 
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stigmasta ja häpeästä. Antaakseen köyhyydelle ”uudet kasvot” he 
antoivat usein haastatteluja sanomalehdissä, aikakauslehdissä, ra-
diossa ja televisiossa. Seuraavassa on kolme esimerkkiä Köyhäinta-
lon parhaiten onnistuneista yrityksistä saada julkisuutta asialleen: 

I  Jätetempaus

Vuonna 1993 järjestetty ”jätetempaus” sai paljon huomiota tiedo-
tusvälineissä. Mustiin jätesäkkeihin pukeutunut ryhmä Köyhäin-
talon aktivisteja valtasi sosiaalitoimiston ja kieltäytyi poistumasta. 
Sosiaalityöntekijät kutsuivat poliisin ajamaan heidät pois. Poliisit 
kuitenkin kieltäytyivät poistamasta heitä ja sanoivat, että heillä oli 
hyvä syy olla siellä, missä olivat. Koska aktivistit olivat ilmoittaneet 
tempauksesta lehdistölle, siitä kerrottiin tarkasti Norjan laajimmin 
luetuissa sanomalehdissä. Mustiin jätesäkkeihin pukeutuneet ihmi-
set havainnollistivat visuaalisesti varsin tehokkaasti vaatimustaan: 
”Meitä kohdellaan sosiaalitoimistossa jätteenä emmekä saa osak-
semme kunnioitusta” (Seim 2006, 246). Mielenosoitus johti kes-
kustelun järjestämiseen yhdellä Norjan suurimmista TV-kanavista, 
ja aktivisteille tarjoutui hyvä tilaisuus kertoa tarinansa ja puhua so-
siaalitoimistoihin liittyvistä ongelmistaan ja elämästään toimeen-
tulorajalla (Aftenposten 20.4.95).

II Vuoden 1997 vaalikampanja

Vuonna 1997 järjestöt ostivat pienen mökin ja antoivat sille nimek-
si Köyhäintalo. He kuljettivat sen kuormalavalla Trondheimista Os-
loon ja pysähtyivät pääpuolueiden kokouspaikkakunnilla. Oslossa 
he pystyttivät mökin yhdelle kaupungin keskustan suurimmista 
puistokaduista, Karl Johanin kadulle, jolla poliittiset puolueetkin 
pystyttävät kojujaan ja pitävät kokouksiaan. Yksi asunnoton akti-
visti muutti mökkiin ja asui siellä kampanjan ajan. Kaikki tämä toi-
minta lisäsi tiedotusvälineiden kiinnostusta, mikä auttoi aktivisteja 
saamaan asiansa suuren yleisön tietoisuuteen. Ensimmäistä kertaa 
köyhyys otettiin poliittiselle asialistalle sen keskeisenä kohtana. Se-
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kä toiminta sinänsä että lehdistö haastoivat kaikki poliittiset puo-
lueet tekemään selkoa, kuinka ne aikoivat toimia köyhyyttä vastaan 
Norjassa (NTB tekst 1997-07-25; Seim 2006, 254.) 

III  Vuoden 2005 vaalikampanja

Vuoden 2005 vaalien jälkeen Stoltenbergin hallitus kokoontui ho-
telli Soria Moriaan sopiakseen seuraavien neljän vuoden ohjel-
mastaan (Soria Moria on toivon ja unelmien utopistisen tyyssijan 
norjankielinen nimi). Joukko eri järjestöihin kuuluvia aktiviste-
ja pystytti köyhien telttaleirin hotellin ulkopuolelle ja muutti asu-
maan telttoihin kokouksen ajaksi saadakseen vaatimuksensa kuul-
luiksi. Jälleen he saivat apua tiedotusvälineiltä, joissa kerrottiin 
leiristä ja haastettiin hallituksen jäsenet reagoimaan. Vastavalittu 
hallitus ilmoitti poistavansa köyhyyden Norjasta hallituskautensa 
aikana (Seim 2006). 

Köyhäintalo (yhdessä muiden järjestöjen ja toimintaryhmien 
kanssa) on tehnyt lyhyen historiansa aikana merkittävän läpimur-
ron tiedotusvälineissä. Sen puhemiehet ovat päässeet hyvin esille, ja 
norjalaiset ovat kuulleet heidän näkemyksiään. Samaan johtopää-
tökseen on tullut myös tutkija Rune Halvorsen, joka seurasi Köy-
häintalon ja neljän muun marginaaliryhmien järjestön toimintaa 
väitöstutkimuksessaan (Halvorsen 2002). Seuraava pohdittava ky-
symys on, onko Köyhäintalon toiminta ollut syynä näihin muutok-
siin.

Lopuksi 

Sitä, että köyhyys nähdään julkisessa ja poliittisessa keskustelus-
sa sosiaalisena ongelmana, ei voida pitää yksinomaan Köyhäinta-
lon aktivistien ja muiden järjestöjen kampanjoinnin tuloksena. On 
kuitenkin syytä uskoa, että näillä ryhmillä on ollut tärkeä rooli tässä 
poliittisessa kehityksessä: aktivistijärjestöt ovat hankkineet yleistä 
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hyväksyntää ja tunnustusta ja liike on saanut huomattavasti talou-
dellista tukea. Sen puhemiehiä on kutsuttu kuultavaksi hallituksen 
istuntoihin ja seminaareihin. 

Köyhäintalolla on ollut merkittävä vaikutus siihen, että hal-
litus on myöntänyt, että toimeentulorajalla elävien ihmisten koh-
taamissa sosiaalisissa ongelmissa on kyse köyhyydestä. Aikaisem-
massa julkisessa ja poliittisessa keskustelussa korostettiin elintason, 
tulojen ja mahdollisuuksien eroja. Nämäkin ongelmat ovat tärkei-
tä asioita poliittisessa keskustelussa. Alhaisen tulotason määrittely 
köyhyydeksi korostaa kuitenkin köyhien ihmisten aineellisia tarpei-
ta ja köyhyydessä elämisen seurauksia vauraassa yhteiskunnassa.

Myös muut toimijat ovat vaikuttaneet köyhyyden näkyväksi 
tekemiseen Norjassa. Lehdistö on aktiivisesti ajanut asiaa ja ollut lä-
heisessä yhteydessä toimintaryhmien kanssa. Pelastakaa lapset -jär-
jestö on kiinnittänyt huomiota köyhien perheiden lasten oloihin. 
Vaikka muutamat tutkijatkin ovat osallistuneet julkiseen köyhyys-
keskusteluun, osallistuminen on ollut vähäisempää kuin köyhyys-
tutkimuksen valtavan lisääntymisen perusteella olisi voinut odot-
taa. Sosiaalityöntekijöitä ei juuri ole ollut mukana keskustelussa, 
mutta heidän ammattiyhdistyksensä on ajoittain ottanut kantaa. 
Heillä on myös ollut jossain määrin yhteistyötä toimintaryhmien 
kanssa tai he ovat tukeneet niiden toimintaa.

 Toistaiseksi Köyhäintalon toiminta – tai voitaisiin myös sanoa 
marginaaliryhmien alkava sosiaalinen liikehdintä – ei ole tuotta-
nut sellaista kollektiivista hyötyä, joka olisi merkittävästi paranta-
nut köyhien ihmisten ja toimeentulotuen saajien elämää. Tosin 12–
15 vuoden jakso saattaa olla liian lyhyt, jotta merkittäviä muutoksia 
voitaisiin odottaa tapahtuneen. Köyhien pääasiallinen ongelma ei 
ole kadonnut mihinkään; tunnustamisen ja hyväksymisen lisäksi ei 
ole saavutettu mitään todellisia aineellisia etuja.

Päätöksentekoon ja resurssien jakoon osallistumaan pyrkivien 
järjestöjen suurin ongelma on kenties se, että yhteistyössä piilee su-
lautumisen riski. Kun voimakkaammat ja virallisessa asemassa ole-
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vat vastustajat – hallitus, poliitikot ja sosiaalityöntekijät – lupau-
tuvat tukemaan taloudellisesti heikompia ja riippuvaisemmassa 
asemassa olevia järjestöjä, sulautumispeikko on väistämätön kiusa 
tulevassa vuoropuhelussa. Tämä on suuri haaste marginaaliryhmil-
le, jotka järjestäytyvät katalysoidakseen sosiaalista muutosta. Kol-
lektiivisen toiminnan teoreetikot ja nyky-yhteiskunnan sosiaalisten 
liikkeiden kehityksen tutkijat ovat ahkerasti tarkkailleet ja pohti-
neet tätä hyvin tunnettua ilmiötä (Arnstein 1969; Piven & Cloward 
1979; 1993; Amenta & Young 1999; Carroll & Ratner 2001). 

Köyhyyteen Norjassa edelleen liittyvä stigma on haasteellinen 
asia. Köyhyyden katsotaan edelleen olevan seurausta yksilön ongel-
mista sen sijaan, että se nähtäisiin rakenteellisena ongelmana, ja si-
tä pidetään yksilötason toimenpiteillä hoidettavana asiana. Köyhät 
ihmiset leimataan usein haluttomiksi työhön, laiskoiksi tai köyhyy-
den kulttuurin edustajiksi. Valtion taloudellista tukea tarvitsevia 
köyhiä kutsutaan ”passiivisiksi tuensaajiksi”, kun taas mitättömin-
täkin työtä tekevät ovat aktiivisia kansalaisia. Tämä stigma on niin 
voimakas, että jopa aktivistit ovat sen sisäistäneet. On sekä paradok-
saalista että ironista, että Köyhäintalo-järjestön aktivistitkin olivat 
vastahakoisia kuvaamaan itseään köyhiksi herättääkseen keskuste-
lua ja aikaansaadakseen muutosta. Sen sijaan he sanoivat esimer-
kiksi seuraavasti: ”Ok, minulta puuttuu rahaa, mutta en ole köyhä 
muulla tavoin.” (Seim 2006). Ilmaisulla ”muulla tavoin” he viitta-
sivat köyhien julkisen identiteetin sivumerkityksiin: henkisten re-
surssien puutteeseen, välinpitämättömyyteen tai terveysongelmien 
teeskentelyyn. Vaikka he toimivat näitä sivumerkityksiä vastaan ja 
köyhien hyväksymisen, kunnioittamisen ja toisenlaisen julkisen 
identiteetin puolesta, he eivät kuitenkaan halunneet käyttää tätä 
termiä itsestään. Stigma on niin voimakas, että jopa aktivistit ovat 
sisäistäneet köyhyyteen yhteiskunnassamme liittyvän häpeän.

 Pääasiallisin keino vastata terveydellisistä ja sosiaalisista on-
gelmista kärsivien ihmisten tarpeisiin on ”kannustava” sosiaalipoli-
tiikka (workfare). Vammaisetujen rajoitukset ja sosiaalietujen tason 
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laskeminen esitetään “kannustimina”, joiden tarkoituksena on saa-
da ihmiset palaamaan työhön. Tämän seurauksena ne, jotka eivät 
kykene työhön terveydellisistä tai sosiaalisista syistä, ovat edelleen 
köyhiä. Viime vuosikymmenen aikana on perustettu varsin monia 
uusia protestiryhmiä, jotka ovat yhdistäneet voimansa sekä viral-
lisesti että epävirallisesti toimiakseen köyhyyttä vastaan ja torjuak-
seen sen näkymättömyyttä julkisessa keskustelussa. Köyhyys on 
hyväksytty poliittiselle asialistalle. Uudet järjestöt ovat saaneet hy-
väksyntää ja Norjan yhteiskunnan vastuulliset tahot ja valtaapitävät 
poliittiset puolueet ovat kuunnelleet niiden näkemyksiä. Köyhäin-
talon ja muiden järjestöjen oikeutettu rooli on luonut uusia poliit-
tisia mahdollisuuksia ja uusia rakenteita sosiaaliseen muutokseen 
tähtäävässä liikehdinnässä. Kaikesta huolimatta tämä uusi protesti-
liike kaipaa kipeästi sellaisia tehokkaita toimintatapoja, jotka tuot-
taisivat konkreettista hyötyä köyhille. 
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Elintarvikejärjestelmä 
globalisoituu – Ruokaturvasta 
yksityinen liikesuhde?
Tiina Silvasti

Globalisaatiosta on tullut yhteiskunnallisessa keskustelussa eräänlai-
nen viimeinen sana ja asiassa kuin asiassa lähes vastaanpanematon 
argumentti. Sen vuoksi on tärkeää tutkia globalisoituvan elintarvi-
kejärjestelmän toimintaa muuttuvassa taloudellisessa ympäristös-
sä ja kiinnittää tässä yhteydessä erityistä huomiota yhteiskuntien 
heikko-osaisimpien asemaan. Tarkastelen tässä kirjoituksessa ruo-
kapankkeja suhteessa globalisoituvan elintarvikejärjestelmän kä-
sitteeseen ja toimintaan. Lopuksi pohdin, tarvittaisiinko Suomessa 
ruokapolitiikkaa. Aloitan kuitenkin esittelemällä lyhyesti elintarvi-
kejärjestelmä-käsitteen ja sen historiaa sekä pohtimalla sitä, mitä 
nälkä on ja miten se tulee erilaisissa olosuhteissa määritellyksi.

Elintarvikejärjestelmä – käsite ja kritiikki

Elintarvikejärjestelmä jaetaan tavallisesti neljään osaan: maatalou-
teen, jalostukseen, kauppaan ja kulutukseen. Käsitettä on vuosien 
varrella käytetty monissa erilaisissa yhteyksissä ja sille on annettu 
useita hieman toisistaan poikkeavia merkityksiä (käsitteen kehitty-
misestä ks. Mononen 2006). OECD:n määritelmän mukaan elin-
tarvikejärjestelmä on niiden suhteiden ja toimintojen kokonaisuus, 
jonka välisen vuorovaikutuksen tuloksena määrittyy, mitä, kuin-
ka paljon, millä menetelmällä ja kenelle ruokaa tuotetaan ja jae-
taan (OECD 1981, 10). Hieman konkreettisemmin, joskin edelleen 
varsin yleisesti ilmaistuna, sillä tarkoitetaan pitkälle teollistuneita 
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ja globalisoituneita ruuan tuottamisen instituutioiden, teknologioi-
den ja tuotteiden verkostoja (Whatmore 2002). Elintarvikejärjestel-
mä on ollut kansainvälinen jo kolonialismin ajoista lähtien (Fried-
mann & McMichael 1998). Viimeksi kuluneitten vuosikymmenten 
aikana maapalloistuminen on kuitenkin ollut aiempaa nopeampaa. 
Se on merkinnyt myös ruuan konkreettista globalisoitumista, joka 
puolestaan on tullut mahdolliseksi, koska alkutuotanto ja jalosta-
minen voivat nykyaikaisten säilyttämisen ja kuljettamisen teknolo-
gioiden ansiosta tapahtua hyvinkin kaukana ruuan kuluttamisesta. 

Sarah Whatmore (2002) on tiivistänyt nykyisessä yhteiskun-
tatieteellisessä keskustelussa pitkälti vakiintuneen tavan ymmärtää 
elintarvikejärjestelmän käsite alla olevaksi kuvioksi.

Vallitseva elintarvikejärjestelmä on joutunut vakaviin vaikeuk-
siin. Sen on arvioitu olevan kriisissä ainakin kolmella tavalla. En-
siksi maataloustuotanto on murroksessa. Suuressa osassa maail-
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maa viljelijät ovat velkaantuneet maatalouden tuotantopanosten 
(energia, lannoitteet, kasvinsuojeluaineet, koneet yms.) hintojen 
noustessa maataloustuotteiden tuottajahintoja nopeammin. Lisäk-
si monista maataloustuotteista on ollut viime vuosiin saakka län-
simarkkinoilla jatkuvasti ylituotantoa ja ylituotanto-ongelman rat-
kaiseminen on ollut vallitsevien maatalouspoliittisten käytäntöjen 
aikana vaikeaa. 

Toiseksi maatalouden sääntelyjärjestelmät ovat kriisiytyneet. 
Etelän ja pohjoisen välisen ravitsemuksellisen epätasa-arvon jatku-
essa poliittiset ja institutionaaliset jännitteet maatalouden maail-
mankauppaa ja kansallisia maataloustuloja säätelevien tahojen vä-
lillä ovat kasvaneet. Tästä ovat osoituksena esimerkiksi Maailman 
kauppajärjestön (WTO) piirissä esiintyvät vaikeudet päästä so-
puun elintarviketuotantoa koskevissa neuvotteluissa sekä eripura 
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevissa kysy-
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myksissä. Lisäksi elintarvikkeiden maailmanmarkkinahinnat ovat 
nousseet vuodesta 2006 saakka. Erityisen nopeaa hinnannousu on 
ollut vuoden 2008 aikana. Kehityksen syitä on nähty useita: useam-
pi heikko satovuosi keskeisillä tuotantoalueilla on johtanut vilja-
varastojen pienenemiseen, biopolttoaineiden kasvava kysyntä lisää 
kilpailua viljelymaasta ja joistakin elintarvikkeista ja lisäksi vauras-
tuvissa osissa toista ja kolmatta maailmaa ruuan kysyntä, erityises-
ti lihan ja meijerituotteitten kysyntä, kasvaa tarjontaa nopeammin. 
Elintarvikkeiden hintakriisi puolestaan on tuonut pörsseihin kei-
nottelijoita.

Kolmanneksi teollisen ruuantuotannon kielteiset vaikutuk-
set ruuan turvallisuuteen, ympäristöön ja elintarvikkeiden riittä-
vyyteen ovat asettaneet järjestelmän oikeutuksen kyseenalaiseksi 
(Whatmore 2002). Maatalouden modernisoimisen malli – jonka 
tuote teollinen maataloustuotanto on – on johtanut syvenevään 
ristiriitaan yhteiskunnassa maataloudelle asetettujen odotusten ja 
maatalouden yleisen kehityksen välillä. Modernisaation paradig-
man on jopa esitetty saavuttaneen ruuan tuotannon kehittämisen 
mallina sekä intellektuaaliset että käytännölliset rajansa. (van der 
Ploeg ym. 2000; McMichael 2000.)

Edellä mainitun lisäksi on esitetty kaksi muuta elintarvikejär-
jestelmää koskevaa kriittistä huomiota. Käsitteen etu on ollut aiem-
min erillään käsiteltyjen järjestelmän osien ymmärtäminen toisis-
taan riippuvaisiksi ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa toimiviksi. 
Elintarvikejärjestelmä on kuitenkin luonteeltaan makrotason käsi-
te ja sen analyyttisen käytön sokeat pisteet liittyvät juuri siihen. Se 
ei ole ollut herkkä ruokaan tai elintarvikkeisiin liittyville sosiaali-
sille ja kulttuurisille merkityksille, jotka kuitenkin vaikuttavat sekä 
kulutustottumuksiin että tuotantotapoihin. Vaihtoehtoisten tuot-
tamisen (esim. luomutuotanto, lähiruoka, reilu tuottaminen) ja 
kuluttamisen (esim. kasvissyönti, veganismi, vastuullinen kulutta-
juus, muuntogeenisten tuotteiden vastaisuus) lisääntyminen onkin 
osoittanut puutteita niin elintarviketutkimuksen tutkimusmene-
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telmissä kuin käsitteellisissä ja teoreettisissa viitekehyksissäkin. So-
siaalisen ja kulttuurisen ymmärryksen uupumisen ohella käsitteen 
toinen suuri puute on ollut – yllättävää kyllä – luonnon ja ympäris-
tön marginaalinen osuus tai kertakaikkinen puuttuminen maata-
lous- ja elintarvikejärjestelmien tutkimuksesta (Tovey 1997; Good-
man 1999).

Elintarvikejärjestelmän muotoutuminen

OECD:n (1981, 10) käyttämän määritelmän mukaan elintarvike-
järjestelmä on siis niiden suhteiden ja toimintojen kokonaisuus, 
jonka välisen vuorovaikutuksen tuloksena määrittyy mitä, kuinka 
paljon, millä menetelmällä ja kenelle ruokaa tuotetaan ja jaetaan. 
Globaalin elintarvikejärjestelmän muoto ja toiminta siis määritty-
vät poliittisessa ja taloudellisessa vuorovaikutuksessa. Järjestelmä ei 
ole syntynyt itsestään tai tyhjästä, vaan se on muotoutunut histori-
an saatossa ruokaan kohdistuneen sosioekonomisen, biologisen ja 
kulttuurisen sääntelyn tuloksena (Lappé & Collins 1986; Friedman 
& McMichael 1989).

Vallitsevan elintarvikejärjestelmän keskeiset rakenteet on luo-
tu jo kolonialistisella ajalla. Eurooppalaiset muovasivat tuolloin alus-
maidensa tuotantoa omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Esimerkiksi britit 
muuttivat suuria osia Länsi-Afrikasta ja Länsi-Intiasta monokulttuu-
risiksi plantaaseiksi, jotka tuottivat raaka-aineita emämaan saippua- 
ja sokeriteollisuudelle. Myöhemmin vaurastuvan keskiluokan tar-
peisiin alettiin tuottaa muitakin eksoottisia tuotteita, kuten kahvia, 
teetä, kaakaota ja banaaneja. Siirtomaiden maataloutta ei miellet-
ty niinkään paikalliseksi ravinnontuotannoksi ja alkuperäisväestön 
elinkeinoksi vaan pikemminkin siirtomaaisäntien keinoksi hankkia 
itselleen rikkauksia. Ruuan tuottamiseen liittyvä sääntely ja hallin-
nointi onkin jo pitkään ollut kansainvälistä, jopa globaalia. (Barratt 
Brown 1993, 17–19; Tansey & Worsley 2000, 40.)
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Toisen maailmansodan jälkeen siirtomaat alkoivat itsenäistyä. 
Huolimatta poliittisesta itsenäisyydestä ne eivät kyenneet irtautu-
maan sen paremmin kolonialismin aikana luoduista talous- kuin 
tuotantojärjestelmistäkään (Stiglitz 2004, 55, 75; Milanovic 2003, 
669). Koska alusmaiden maataloutta oli kehitetty määrätietoises-
ti ulkomaankauppaa varten, maiden peruselintarvikkeiden tuotan-
to oli heikosti kehittynyttä. Pian itsenäistymisen jälkeen siirtomai-
den vientituotteiden maailmanmarkkinahinnat lähtivät laskuun. 
Ajan myötä niiden tuotantorakenne yhdistettynä maailmankau-
pan integroitumiseen ja pohjoisen pallonpuoliskon ylläpitämiin 
maataloustukiin sekä protektionistiseen kauppapolitiikkaan on 
ollut monien kehitysmaiden elintarviketuotannolle kohtalokasta. 
(Friedman & McMichael 1989, 103.) Monista entisistä alusmaista 
tuli samanaikaisesti sekä riippuvaisia elintarvikkeiden tuonnista ja 
ruoka-avusta että maataloustuotteiden (esim. hedelmien, kahvin, 
kaakaon ja tupakan) viejämaita. Globaalissa elintarvikejärjestel-
mässä ruoka onkin monien kolmannen maailman maiden merkit-
tävimpiä vientituotteita.

Elintarvikejärjestelmä, nälkä ja ruokapankit

Länsimaiden johdolla kehitetty elintarvikejärjestelmä toimii mark-
kinoilla. Näin ollen se palvelee pääasiassa niitä, joilla on varaa ostaa 
(Lang 1996). Globalisoituvan elintarvikejärjestelmän ongelmista 
suurin on nälkä. Nykyisin ruuan tuottaminen on massateollisuut-
ta, jossa korkeita tuotantopanoksia käyttäen myös tuotos saadaan 
korkeaksi. Tehomaatalouden keinoin voidaan tuottaa valtavia mää-
riä massahyödykkeitä, ja itse asiassa ruuan tuotantoa on viimeksi 
kuluneiden 50 vuoden aikana onnistuttu kasvattamaan jopa nope-
ammin kuin maailman väestö on suhteessa ravinnon tuotantoon 
verrattuna. (Lappé ym. 1998; WFP 2004.) Nälkäongelmassa ei siis 
ole kysymys tuotetun ravinnon määrästä vaan sen jakautumises-
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ta maapallolla. Jako-ongelma taas on, niin haluttaessa, poliittisesti 
ratkaistavissa oleva ongelma.

 Ruokaturva tarkoittaa aktiivisen elämän mahdollistavaa, riit-
tävää, turvallisen ja terveellisen ruuan jatkuvaa saatavuutta. Kaik-
kein heikoimman ruokaturvan maita ovat kehitysmaat. Puhuttaes-
sa kolmannen maailman nälänhädästä tarkoitetaan tavallisesti 
fyysistä aliravitsemustilaa, joka uhkaa ihmisen terveyttä tai hen-
keä. Aliravitsemusta puolestaan mitataan usein vertaamalla ih-
misen vuorokaudessa kuluttamaa kalorimäärää lääketieteellisesti 
määriteltyyn vähimmäiskalorimäärään, jonka hän tarvitsee pysy-
äkseen terveenä ja toimintakykyisenä. Mittauksissa käytetyt vähim-
mäiskalorimäärät saattavat hiukan vaihdella. YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestön FAO:n (2000) käyttämän määritelmän mukaan 
2 500 kilokaloria vuorokaudessa osoittaa hyvää ravitsemustilan-
netta ja aliravitsemuksen raja-arvoksi on asetettu 2 200 kilokalo-
ria vuorokaudessa. Tätä raja-arvoa käyttäen on arvioitu, että maa-
ilmassa elää 854 miljoonaa aliravittua ihmistä, joista 820 miljoonaa 
elää kolmannen maailman maissa, 25 miljoonaa transitiomaissa ja 
9 miljoonaa teollisuusmaissa.

Ihmisen tarvitsema vähimmäiskalorimäärä vaihtelee esimer-
kiksi iän, sukupuolen, fyysisen aktiivisuuden ja ilmaston vaiku-
tuksesta. Jotkut tutkijat ovat korostaneet, että ihminen on ruuan 
tarpeen suhteen sopeutuvainen. Olosuhteiden vaatiessa elimistö 
kykenee säätelemään automaattisesti aineenvaihduntaa ja ravin-
non hyödyntämistä ilman kielteisiä fysiologisia seurauksia, vaikka 
syödyn ruuan määrä jäisi suositusten alapuolelle. Tällaiseen tulkin-
taan perustuen on väitetty, että monissa kansainvälisissä tilastois-
sa esitetyt luvut aliravittujen määristä olisivat liioiteltuja. Toisaalta 
on huomautettu, että aliravitsemukseen sopeutumisen ja sen oirei-
den välinen raja on tulkinnanvarainen. Esimerkiksi alipaino, lyhyt-
kasvuisuus ja hidastunut aineenvaihdunta voidaan tulkita sekä so-
peutumiseksi aliravitsemukseen että aliravitsemuksen oireiksi. Se, 
millainen tulkinta tehdään, ei perustu vain fysiologisiin tosiasioi-
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hin, vaan tulkintaan vaikuttavat myös ihmisten ruumiillista kykyä 
koskevat sosiaaliset ja taloudelliset normit. (Hussain 1995.) Hyväk-
sytyn raja-arvon määritteleminen sisältää siis fysiologisen perustan 
ohella poliittisen ulottuvuuden.

Aliravitsemukseen liittyvät mielikuvat kehitysmaiden riutu-
vista, nälkäkuoleman partaalla olevista ihmisistä ovat niin hallitse-
via, että puhe varakkaan maailman nälkäongelmasta saattaa tuntua 
suoranaiselta pilkanteolta. Kehittyneen sosiaaliturvajärjestelmän 
maissa onkin tavallista, että nälän tai aliravitsemuksen käsitteiden 
käyttöä paheksutaan ja pidetään moraalisesti ala-arvoisena. Nälän 
käsitettä käytetään kuitenkin myös fysiologista aliravitsemusta laa-
jemmassa merkityksessä tarkoittamaan ihmisten hyvinvoinnin ta-
kaavaa ruokaturvaa. Lisäksi nälkä voidaan ymmärtää poliittiseksi 
ongelmaksi. Tällöin sillä yleensä tarkoitetaan yhteiskunnallista ky-
symystä ihmisen oikeudesta tyydyttää perustarpeensa eli ihmisoi-
keuksia. (Riches 1997a, 9; Riches 1999.)

Athar Hussainin (1995) mukaan nälkä on yhdistelmä kussakin 
erityisessä tilanteessa voimakkuudeltaan vaihtelevia oireita. Se kyt-
keytyy biologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen puutteeseen ja voi 
ilmentää sekä absoluuttista että suhteellista köyhyyttä. Nälkä on siis 
suhteellinen käsite ja sitä tulee tarkastella siinä ympäristössä, jossa 
se ilmenee. Ensimmäisen maailman nälkäisiä koskevassa tutkimus-
kirjallisuudessa on tavallisesti hyödynnetty suhteellisen köyhyyden 
käsitettä. Tällöin köyhyys ymmärretään tilaksi, jossa yksilön ku-
lutusmahdollisuudet ja muut elinolot jäävät kauas yhteiskunnas-
sa yleiseksi tulleesta tasosta. Nälän käsitettä määriteltäessä se tar-
koittaa, että ihmisillä tulisi olla oikeus paitsi riittävään määrään 
kaloreita myös tunteeseen siitä, että tulee sosiaalisesti hyväksytyk-
si yhteisössään. Heidän tulisi voida syödä enimmäkseen samanlais-
ta ruokaa kuin yhteisössä yleensä syödään ja hankkia ruoka yleisesti 
hyväksytyllä tavalla. Tämän tulkinnan mukaan nälkää ilmenee, jos 
ihmiset joutuvat jatkuvasti tinkimään syömänsä ruuan määrästä ja 
laadusta tai turvautumaan ruoka-apuun ravinnon hankkimiseksi.
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Vaikka absoluuttisen köyhyyden yleensä ajatellaan koskevan 
vain kolmatta maailmaa, myös ensimmäisessä maailmassa elää ih-
misiä, joilla ei ole riittävästi rahaa maksaa vuokraa tai lämmittää 
asuntoja, ostaa vaatteita tai ylipäätään huolehtia itsestään. Monis-
sa maissa tehdyt tapaustutkimukset osoittavat, että ruokaan varatut 
rahat ovat perheiden välttämättömien kulujen joustavin osa ja et-
tä niistä on usein pakon edessä tingittävä. Tämä puolestaan johtaa 
myös varakkaiden maiden köyhiä tilanteisiin, joissa he tarvitsevat 
välitöntä materiaalista apua säilyttääkseen terveytensä ja toiminta-
kykynsä. (Riches 1997a, 10.)

Kuinka paljon nälkäisiä tai aliravittuja ensimmäisen maailman 
maissa sitten on? Tarkkoja lukumääriä ei eri lähteissä juuri esitetä ja 
jos niitä esitetään, ne ovat usein keskenään ristiriitaisia. Syyksi mai-
nitaan usein nälän käsitteen epämääräisyys ja siitä johtuvat mit-
tausongelmat: länsimaissa on hyvinkin mahdollista olla aliravittu, 
vaikka ei tuntisikaan nälkää (yksipuolinen ruokavalio), tai kokea 
itsensä nälkäiseksi, vaikka terveyden ja toimintakyvyn edellyttämä 
vähimmäiskalorimäärä olisi saavutettu. Ennen kaikkea nälkäisten 
lukumäärän arvioimista vaikeuttaa kuitenkin se, että nälkä on po-
liittinen kysymys. On tavallista, että maiden hallitukset avoimes-
ti kieltävät tai vain hiljaisesti sivuuttavat koko ongelman olemassa-
olon (Wilson 1997; Craig & Dowler 1997). 

Esimerkiksi Yhdysvaltain suurimman ruokapankkitoimintaa 
ylläpitävän Second Harvest -järjestön teettämän ”Hunger in Ame-
rica” -raportin (2006) mukaan Yhdysvalloissa on yli 23 miljoonaa 
ruoka-apua saavaa ihmistä. Ruokapankkien asiakkaista 70 prosen-
tin arvioidaan kärsivän puutteellisesta ruokaturvasta ja 33 prosen-
tin näkevän suoranaista nälkää. Yli puolet ruokapankeista raportoi 
ruoka-avun tarpeen kasvaneen vuodesta 2001 lähtien. Jo nämä lu-
vut asettavat FAO:n arvion ensimmäisen maailman nälkäisten lu-
kumäärästä (9 miljoonaa) uuteen valoon. Yhdysvalloissa kuitenkin 
kiistellään siitä, tulisiko ruokapankeista säännöllisesti ruoka-apua 
saavat ihmiset lukea nälkäisiin vai ei. Karkeasti ottaen konservatii-
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visen tulkinnan mukaan vapaaehtoisavun varassa elävät eivät ole 
nälkäisiä. Hehän saavat ruoka-apua. Liberaalin tulkinnan mukaan 
taas ruoka-avun varassa eläminen nimenomaan osoittaa, ettei ih-
misillä ole riittävästi ruokaa, että he ovat nälkäisiä.

Suomessa hyvinvointivaltion on ajateltu turvaavan kaikkien 
kansalaistensa perustarpeet. Näin ollen nälkää tai aliravitsemus-
ta ei pitäisi esiintyä. Kaikkein vaikeimmassa asemassa elävillä suo-
malaisilla on kuitenkin kokemuksia riittävän ravinnon puuttees-
ta. Taloudellinen taantuma 1990-luvun alussa kärjisti ongelman 
tai ainakin paljasti tämän hyvinvointivaltion häpeätahran. Viestit 
”nälkäongelmasta” kantautuivat julkisuuteen aluksi erilaisten avus-
tus- ja vapaaehtoistyötä tekevien ihmisten välityksellä. (Hänninen 
& Karjalainen 1994, 274.) Vuonna 1993 julkaistussa tutkimukses-
sa esitettiin tuolloin vavahduttavaksi koettu arvio: vuosina 1992–
1993 nälkää oli nähnyt noin 100 000 suomalaista (Kontula & Kos-
kela 1993).

Suuresta huolesta ja häpeästä huolimatta avun tarpeen mer-
kittävästä vähenemisestä ei kuitenkaan ole merkkejä. Vuonna 1997 
EU:n ruoka-apua sai edelleen arviolta 125 000 kotitaloutta (Heik-
kilä & Karjalainen 2000). Vuonna 2005 Euroopan unionin elintar-
vikeapu vähävaraisille on 211 miljoonaa euroa. Suomen osuus tästä 
summasta on 1,3 prosenttia eli 2,8 miljoonaa euroa. Määrällises-
ti ruoka-apu on viime vuosina jopa kasvanut. Esimerkiksi vuon-
na 1999 apua saatiin 789 tonnia ja vuonna 2004 jo 2 140 tonnia. 
(MMM 2004.)

Kun hyvinvointivaltio on kyvytön tai haluton huolehtimaan 
kaikkein vaikeimmassa asemassa elävistä kansalaisistaan, luterilai-
sen kirkon seurakunnista on tullut Suomen selvästi suurin ruoka-
avun jakaja. Ruokapankit oli tarkoitettu 1990-luvun laman aikana 
väliaikaiseksi hätäavuksi ja kirkon piirissä ajateltiinkin tuolloin, et-
tei kuntien vastuuta perusturvasta voi siirtää seurakunnille. Kuten 
ruokapankkien esitteessä sanotaan: ”Ruokapankki on pankki, jo-
ta ei saisi olla. Se on hätähuuto. Toiminta lopetetaan heti, kun näl-
kä loppuu.”
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Nykyisin näyttää siltä, että ruokapankeista uhkaa tulla pysyvää 
toimintaa hädänalaisten ihmisten auttamiseksi. Kehitysnäkymä on 
aiheuttanut ristivetoa myös kirkon piirissä. Jotkut ovat huolestu-
neet siitä, että toiminta itse asiassa vahvistaa köyhäinapuperiaatet-
ta ja siirtää vastuuta julkiselta sektorilta yksityiselle ja kolmannelle 
sektorille. (Kuvaja 2002, 17.) Tällaisen käytännön syntyminen vie 
Suomea lähemmäs anglosaksisissa maissa jo pidempään vallinnutta 
tilannetta, jossa heikko-osaisimmat jäävät hyväntekeväisyysjärjes-
töjen autettaviksi maiden hallitusten kieltäytyessä tunnustamasta 
nälkäongelmaa ja ryhtymästä konkreettisiin toimiin sen poistami-
seksi (Riches 1997b). Kirkon vuonna 1997 asettama Nälkäryhmä 
asettikin tavoitteekseen saada köyhyyskysymykset uudelleen ja py-
syvästi esille politiikkaan – poliitikkoja halutaan kannustaa teke-
mään sosiaalipolitiikkaa. Kirkon piirissä korostetaan erityisesti, et-
tä köyhyyskeskustelussa on kyse koko yhteiskunnan moraalista (ks. 
Malkavaara 2002).

Ruokapankeille ei tule antaa sijaa elin-
tarvikejärjestelmässä – eikä sen ulkopuolella

Tutkijat ja ekonomistit ovat yhtä mieltä siitä, että elintarvikejär-
jestelmä teollistuu ja globalisoituu. Siitä millaisia seurauksia näil-
lä prosesseilla on, ei sen sijaan ole yksimielisyyttä. Optimistisesti 
suhtautuvat, ”markkinauskovaiset” tutkijat, taloustieteilijät ja po-
liitikot pitävät nykyistä kehitystä lupaavana: Se johtaa pitkällä ai-
kavälillä köyhyyden vähenemiseen, entistä tehokkaampaan ruuan-
tuotantoon ja joustavampaan jakeluun. Ennen kaikkea se johtaa 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpään maail-
maan. Toisaalta elintarvikejärjestelmän globalisoitumista on ku-
vattu äärimmäisen monimutkaiseksi ja sosiaalisilta seurauksiltaan 
epätasaiseksi prosessiksi. Lisääntyvä kilpailu ja talouden globaali 
yhdentyminen johtaa paikallisten lajien ja tuotantotapojen vähe-
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nemiseen ja sen myötä elintarvikejärjestelmän ekologisen ja talou-
dellisen haavoittuvuuden lisääntymiseen. Pessimistisemmin glo-
balisaatioon suhtautuvat tutkijat väittävätkin nykyisen kehityksen 
olevan sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja lopulta myös ta-
loudellisesti kestämätöntä ja aiheuttavan vakavia ongelmia tulevai-
suudessa.  

Tarkasteltuani elintarvikejärjestelmän globalisoitumista (Sil-
vasti 2006) ja peilattuani heikko-osaisten ihmisten asemaa yleis-
tä elintarvikejärjestelmässä tapahtuvaa kehitystä vasten, olen tai-
puvainen kääntymään pessimistien kannalle. Ensinnäkin vuonna 
1996 kansainvälinen yhteisö asetti YK:n järjestämässä World Food 
Summit -kokouksessa päätavoitteekseen maailman nälkäisten 
määrän puolittaminen vuoteen 2015 mennessä. Viimeisen, vuon-
na 2006 julkaistun seurantaraportin (FAO 2006) mukaan, vaikka 
maailma on nyt rikkaampi kuin koskaan, mainittavaa edistystä nä-
län vähentämisessä ei ole kymmenessä vuodessa tapahtunut. Itse 
asiassa samaan aikaan, kun elintarvikejärjestelmän globalisoitumi-
nen on nopeutunut, nälkäisten määrän väheneminen maailmas-
sa on pysähtynyt ja viime vuosina se on jopa kasvanut. Esimerkik-
si vuosina 2001–2003 se lisääntyi 23 miljoonalla ihmisellä. (FAO 
2006, 8.) Tämä siitä huolimatta, että FAO:n mukaan kansainväli-
sellä yhteisöllä on riittävästi sekä tietoa että resursseja nälkäongel-
man ratkaisemiseksi. (Ks. myös esim. Hussain 1995; Riches 1997a; 
Lappé ym. 1998.)

Toiseksi, sekä poliittisen tahdon ilmausten ja poliittisen toi-
minnan että poliittisen toiminnan ja markkinoiden toiminnan vä-
lillä on ristiriitaisuuksia. Vaikka elintarvikejärjestelmän käsite näyt-
tää olevan perimmäiseltä luonteeltaan poliittinen (ks. myös Lang 
1999), elintarvikejärjestelmän toiminta tapahtuu markkinoilla ja 
kaikkein voimakkaimmat toimijat elintarvikejärjestelmässä ovat 
markkinatoimijoita (ks. esim. McMichael 2000). Ehkä maailman 
johtavat poliitikot osoittivat todellista poliittista tahtoa asettaes-
saan World Food Summitin kunnianhimoista tavoitetta nälkäisten 
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määrän puolittamiseksi vuoteen 2015 mennessä, mutta on päivän 
selvää, että vielä paljon suurempaa poliittista tahtoa on osoitettu 
avattaessa ruuan maailmanmarkkinoita globaalille kilpailulle. 

Kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana elintarvikejär-
jestelmää globalisoimalla saavutettu tulos on maailman nälkäisille 
katastrofaalinen. Vertauskohdaksi voi ottaa 1980-luvun, jonka ai-
kana nälkäisten määrää onnistuttiin vähentämään peräti 100 mil-
joonalla. (FAO 2006.) Nyt nälkäisten määrä kasvaa ja jopa kaikkein 
rikkaimmissa länsimaissa ilmenee jatkuvia kansalaisten ruokatur-
vaan liittyviä ongelmia. Esimerkiksi huolimatta siitä, että Yhdys-
valtojen globalisoituvasta ja teollistuvasta ruokasektorista on tullut 
maan suurimpia teollisen tuotannon aloja, se ei kykene tuottamaan 
ruokaturvaa kaikille, vaan lähes 30 miljoonaa kansalaista kokee näl-
kää (McMichael 2000). Ironisinta lienee, että nälkäisiä tai nälkära-
jalla eläviä perheitä asuu joukoittain myös samoissa maatalousyh-
teisöissä, joiden tuottavuus ”ruokkii maailman ja tuottaa halpaa, 
terveellistä ruokaa amerikkalaisille kuluttajille”, kuten America’s 
Second Harvest – suurin ruokapankkitoimintaa Yhdysvalloissa or-
ganisoiva verkosto – kotisivuillaan muotoilee. Tällaisissa tilanteis-
sa on tyypillistä vierittää perimmäinen syy nälkäongelmasta po-
liittisille toimijoille esittämällä, että viime kädessä nälkäongelman 
ratkaisemisen estää poliittisen tahdon puute (FAO 2003; ks. myös 
FAO 2006). 

Vähintään yhtä huomattavaa on kuitenkin markkinatahdon 
puute, sillä elintarvikejärjestelmä rakentuu ruoan massatuotannon 
ja massakulutuksen varaan. Se on yksi kansallisen ja kansainvälisen 
talouden osa. Nykyisin vallitsevan neoliberalistisen markkinalogii-
kan mukaan markkinoiden poliittinen sääntely taas ei ole hyvästä. 
WTO-neuvotteluiden yksi suurista kysymyksistä onkin ollut maa-
taloustuotteitten kauppaa koskevan sääntelyn purkaminen. Mark-
kinoilla ajatellaan, että ruoka tulisi tehokkaammin jaetuksi markki-
namekanismin avulla. Samalla ruuan tuottamisen voitot ja tappiot 
luonnollisesti jaetaan uudelleen. Markkinoilla oikeus ruokaan puo-
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lestaan on riippuvaisista tuloista. Ne, joilla on rahaa, ovat oikeutet-
tuja ravintoon, ja ne, joilla rahaa ei ole, jäävät tätä oikeutta vaille. 
Philip McMichael (2007) sanookin ruokaturvan muuttuneen glo-
baaleilla neoliberaaleilla markkinoilla yksityiseksi liikesuhteeksi.

Merkittävä osa maailman väestöstä näyttää markkinoitten nä-
kökulmasta liukuvan riistettyjen rakenteellisesta asemasta koh-
ti merkityksettömyyden rakenteellista asemaa. Ne, joilla ei ole os-
tovoimaa, ovat markkinoilla merkityksettömiä: heidän puoltaan ei 
siellä pidä kukaan. Myöskään sellaista laajamittaista poliittista kes-
kustelua, World Food Summitin asettamien ja nyt jo karanneiden 
tavoitteiden ohella, jossa peräänkuulutettaisiin ruuan globaalia so-
siaalisesti oikeudenmukaista uudelleenjakoa tai globaalien ”ra-
vinnontasausjärjestelmien” kehittämistä, ei ole syntynyt. Kuten ei 
myöskään yhteisymmärrystä siitä, että yletön rikkauksien keskittä-
minen on globaalin tasa-arvon kannalta aivan yhtä suuri ongelma 
kuin sitkas köyhyyskin. (McMichael 2000.) Kaikkiaan näyttää sil-
tä, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo eivät käsitteinä 
kuulu globalisoituvan elintarvikejärjestelmän toimijoitten sanava-
rastoon, toimintaperiaatteista puhumattakaan.

Maailman nälkäongelmaa poliittisena ongelmana pohtivissa 
puheenvuoroissa riittävä ravinto pyritään nostamaan ihmisoikeus-
kysymykseksi (esim. Riches 1997a; Riches 1999). Puhe oikeudesta 
ruokaan johtaa pohtimaan niitä taloudellisia, sosiaalisia, poliittisia 
ja kulttuurisia suhteita, jotka nykyisin määrittävät yksilön mahdol-
lisuuksia ruuan hankkimiseksi. Kaikkialla maailmassa esiintyy sel-
laista sosiaalista ja taloudellista epätasa-arvoa, jonka vuoksi run-
saan tarjonnan alueilla elää myös ihmisiä, joiden ruokaturva on 
puutteellinen. Aina kysymys ei kuitenkaan ole rahasta. Vaikka per-
heellä olisikin varaa hankkia riittävästi ruokaa, ei ole itsestään sel-
vää, että kaikki perheenjäsenet tulevat tasa-arvoisesti tai tarpeen 
mukaan ravituiksi. Esimerkiksi Aasiassa naisten ja pikkulasten ti-
lanne on monilla alueilla heikko. Sukupuolten välisellä ravitsemuk-
sellisella epätasa-arvolla on vakavia seurauksia. Lapsivuode- ja ime-
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väiskuolleisuus on yleistä, odottavien äitien ja lasten aliravitsemus 
lisää sairastavuutta ja myöhemmin koululaisten oppimisvaikeuk-
sia. Rahan ohella oikeus ruokaan saattaakin olla sidoksissa kulttuu-
riin. Suomessa esimerkiksi laitoshoidossa olevien vanhusten oikeus 
riittävään ravintoon on uhattuna (tässä teoksessa ks. Tedre). Syyn 
voi sanoa olevan kulttuurinen: vanheneminen ole Suomessa erityi-
sen arvostettua. Näin on mahdollista, että yhdellä maailman vau-
raimmista yhteiskunnista ”ei ole varaa” – tai ehkä pikemmin halua 
– taata laitoksissa elävien riittävä ravitsemus.

Kolmas syy suhtautua pessimistisesti elintarvikejärjestelmän 
globalisoitumisen siunauksellisuuteen heikko-osaisille liittyy ruo-
kapankkien ja markkinoitten suhteeseen. Perehdyttyäni suomalai-
sen elintarvikejärjestelmän ja globalisoituvien markkinoitten koh-
taamiseen (Silvasti 2006a; 2006b) päädyin sellaiseen tulokseen, että 
ruokapankeilla ei ole, eikä voi olla sijaa elintarvikejärjestelmässä. 
Tämä juuri sen vuoksi, että elintarvikejärjestelmä toimii markki-
noilla, kun taas ruokapankit ovat markkinoiden ulkopuolista hy-
väntekeväisyystyötä. Ne jakavat jäännösruokaa ihmisille, jotka eivät 
voi syystä tai toisesta tyydyttää ravinnontarvettaan markkinoil-
la, siis ihmisille vailla ostovoimaa. Hyvinvointivaltiolla tulee olla 
käytettävissään sosiaalipoliittisia keinoja heikko-osaisten ihmisten 
auttamiseksi ja ruokapankit eivät kuulu hyväksyttävien keinojen 
joukkoon. Itse asiassa ruokapankkien – tämän ”sosiaalipolitiikan 
avohaavan” – olemassaolo on osoitus ruokaturvan vähittäisestä yk-
sityistymisestä ja liikesuhteistumisesta. 

Tällainen tulkinta on sosiaalipoliitikolta luonteva ja sosiaali-
politiikkatieteen viitekehyksessä oikea, mutta se ontuu. Näyttää ni-
mittäin olevan niin, että mitä pitempiaikaista ja järjestäytyneempää 
ruokapankkitoiminta on, sitä kiinnostuneemmiksi markkinatoi-
mijat siitä käyvät. Tässä teoksessa Graham Riches käsittelee artik-
kelissaan kanadalaisten ruokapankkien ajautumista lopulta yritys-
ten käsiin. Tilanne on vastaavanlainen USA:ssa. Anna-Mari Siikin 
artikkeli puolestaan osoittaa, että Suomen suurimman, jo vuosia 
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toimineen ruokapankin kuluista merkittävä osa syntyy jäännös-
ruokaa kaupoista noutavien autonkuljettajien palkoista, autojen 
kuluista ja jätehuoltokuluista. 

Lahjoittamalla jäännösruokaa kaupat siis siirtävät jätehuollon 
kustannuksia ruokapankkien maksettaviksi. Kapitalistisilla mark-
kinoillahan voi hakea lisäarvoa joko myymällä tuotteita yhä pa-
remmilla katteilla tai minimoimalla kustannuksia. Lisäksi osallis-
tuminen vähävaraisten ruokkimiseen voidaan esittää anglosaksisen 
mallin mukaisesti yrityksen yhteiskuntavastuullisena toimintana, 
jolloin siitä voidaan potentiaalisesti saada imagoetua. Markkinoi-
den levittäytyminen jopa sinne, missä rahaa ei ole, on siis mah-
dollista. Näyttää kuitenkin olevan niin, että ruokapankkitoiminta 
alkaa kiinnostaa markkinatoimijoita, vasta kun se on riittävän laa-
jaa, säännöllistä ja hyvin organisoitua. Siis, kun vapaaehtoistyötä 
tekevät ovat rakentaneet infrastruktuurin ja ovat valmiita ylläpitä-
mään toimintaa. Liian pienimuotoisesta, satunnaisesta tai heikosti 
järjestetystä ruuanjakelusta koitunee markkinoille enemmän kulu-
ja kuin säästöä.

Jos ruokaturvan annetaan muuttua yhä laajemmin yksityisek-
si liikesuhteeksi myös Suomessa, markkinoilla syntyy väistämättä 
määrällisesti ja laadullisesti toisistaan jyrkästi poikkeavia luokka-
perustaisia ruokavalioita (McMichael 2000; Lang 1996). Pohjim-
maiset elintarvikemarkkinat ja luokkaperustaiset dieetit ovat siel-
lä, missä jaetaan jäännösruokaa varattomille. 

Ruokapolitiikan tarve ja mahdollisuus

Ruokapolitiikka (food policy) on politiikan ala, jonka kehyksessä 
hallitukset esittävät ruokaan, sen tuottamiseen, jalostamiseen, ja-
keluun ja kuluttamiseen liittyvät prioriteettinsa ja tavoitteensa. Po-
litiikan alaan kuuluu se, mitä ihmiset syövät, miten ruoka on tuo-
tettu, miten sitä on käsitelty ja miten ja kenen saatavilla se on. Se 
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laajennetaan usein koskemaan myös ruuan terveys- ja ympäris-
tövaikutuksia sekä ruokaan liittyviä sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden tai yhteisen edun kysymyksiä ja sitä, miten niihin voidaan 
politiikkatoimin vaikuttaa. (OECD 1981, 11.) Suomessa ruokapo-
litiikan käsite on melko tuntematon. Kuriositeettina mainittakoon, 
että kun sanan ruokapolitiikka laittaa tietokoneen hakukoneeseen, 
se kysyy, ”tarkoititko rahapolitiikka?”

Onko Suomessa sitten tarvetta ruokapolitiikalle? Nykyisin 
monet yllä mainituista ruokapolitiikan alaan luettavista seikoista 
kuuluvat maatalouspolitiikan alaan, toiset taas terveys-, sosiaali-, 
alkoholi- tai ympäristöpolitiikan alaan. Ruokapolitiikan mahdolli-
suutta kannattaa kuitenkin pohtia jo siitäkin syystä, että se irrottaa 
ajattelua totutuista uomista ja saattaa näin auttaa näkemään uusia 
mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Paitsi, että ruoka on välttämätön-
tä elämän ylläpitämiseksi, se myös yhdistää vääjäämättömällä ja hy-
vin konkreettisella tavalla toisiinsa esimerkiksi luonnon, kulttuurin, 
terveyden ja lukuisan joukon elinkeinoja. Tarkastelemalla yhteis-
kunnallisia ilmiöitä niinkin perustavan asian kuin ruuan välityksel-
lä, monet tutut asiat saavat uusia merkityksiä ja usein on helpom-
paa erottaa olennaisia tai perustavaa laatua olevia asioita arjen ja 
sitä pitkälti ohjaavan markkinalogiikan tuottamasta ”hälystä”. Sitä 
kautta on taas mahdollista kasvattaa yhteiskunnallista ymmärrystä. 
Sen oivaltaminen, kuinka suuria päätöksiä niin sosiaalisen, ekolo-
gisen kuin taloudellisenkin kestävyyden kannalta ruokaa valittaes-
sa tehdään, saattaisi olla jopa kansalaisia voimaannuttava kokemus. 
Se saattaisi rohkaista ajattelemaan, että vielä on vaihtoehtoja, joista 
valita, ja koska näin on, myös politiikka on vielä mahdollista. 

Millaisia asioita ruokapolitiikan alaan sitten voisi kuulua? Laa-
jasti ottaen ruokapolitiikkaan voisi sisällyttää kaikki elintarvike-
järjestelmän osa-alueet eli maatalouden, jalostuksen, kaupan ja 
kulutuksen sekä niiden poliittisen valvonnan ja ohjaamisen. Glo-
balisoituvan ja teollistuvan maatalouden puitteissa tuotantotapo-
jen muuttumisen luulisi askarruttavan kansalaisia. Tähän liittyviä 
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kysymyksiä ovat: Hyväksyäkö muuntogeeninen aines tuotantoon 
ja osaksi jokapäiväistä ravintoa? Tulisiko ruoka tuottaa luonnon-
mukaisesti vai tehokkaasti ja teollisesti uusinta maatalousteknolo-
giaa ja -kemiaa hyväksikäyttäen? Miten ratkaista tuotantoeläinten 
oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset? Onko tuontiruoka 
tuotettu paikallisten ihmisten sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia 
kunnioittaen? Entä ympäristöä kunnioittaen? Miten on kotimaisen 
tuotannon laita näiden samojen asioiden suhteen?

Jalostuksessa ja kaupassa vastaavia ruokapolitiikan alaan kuu-
luvia kysymyksiä ovat esimerkiksi jalostuksen ja kaupan keskitty-
misen vaikutus ruuan hintaan ja kuluttajan valinnanvapauteen, 
ruuan jalostamisen ja kuljettamisen ympäristövaikutukset tai ei-
nesten ja puolijalosteiden terveellisyys. Yhtä hyvin kansalaisia saat-
taa askarruttaa, mitä ovat funktionaaliset elintarvikkeet, voiko nii-
hin luottaa ja kuka luotettavuuden takaa tai mitä on lähiruoka ja 
millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia on lähiruuan tuottamisella 
ja kuluttamisella verrattuna tuontiruokaan. 

Toisaalta ruokapolitiikan alan saattaisi hyvin kaventaa kotiin 
kannettuun ja nautittuun ruokaan liittyviin kysymyksiin vaikka-
pa erilaisten kulutustottumusten vaikutuksista esimerkiksi tervey-
teen ja hyvinvointiin, arkipäivän rutiineihin ja sitä kautta elämän-
tapaan, ympäristön tilaan tai ruokakulttuurin muutoksiin sekä 
politiikkatoimiin, joilla näitä voitaisiin ohjata toivottuun ja yhtei-
sesti hyväksyttyyn suuntaan. Lisäksi tulevat laajemmat kysymyk-
set ruuasta sosiaalisena tai ihmisoikeutena ja näiden oikeuksien 
takaamisesta, luokkaperustaisten ruokavalioitten syntymisestä ja 
niiden vaikutuksista väestön terveyteen ja hyvinvointiin ja vaikka-
pa kotimaisen elintarvikesektorin työllisyysvaikutukset ja vaiku-
tus maaseudun elinvoimaisuuteen ja edelleen poliittiset keinot näi-
hin asioihin vaikuttamiseksi. Olisi suuri edistysaskel, jos vihdoin 
päästäisiin eroon älyllisesti latteasta ja poliittisesti banaalista vuo-
sittaisesta maataloustukikeskustelusta, jossa ei koskaan päästä lä-
hellekään edellä esitettyjä vakavia, jokapäiväistä ravintoa koskevia 



Stakes 20082��

Elintarvikejärjestelmä globalisoituu – Ruokaturvasta yksityinen liikesuhde?

kysymyksiä, ja jossa kysymys siitä, miten tuotettua ruokaa suoma-
laiset viime kädessä haluavat syödä ja paljonko se saa maksaa, jää 
aina lopulta kysymättä.

Erityisesti maatalous on nykyisin niin voimakkaasti yhteiskun-
nan tukemaa ja samalla sääntelemää, että olisi aivan mahdollista ja 
perusteltua kuulla enemmän kansalaisten toiveita ruuan tuottami-
sen tavoista. Jalostuksen ja kaupan osalta tilanne on toisenlainen, 
koska näiden alojen sääntely ja rahoitus on vähemmän sidoksissa 
poliittiseen päätöksentekoon. Nythän esimerkiksi muuntogeenisen 
rehun osalta on niin, ettei elintarviketeollisuus merkitse elintar-
vikkeita, joiden tuottamiseen on käytetty muuntogeenistä rehua. 
Kauppa puolestaan ottaa myyntiin kyseisiä tuotteita, jos kulutta-
jat niitä ostavat. Viime kädessä kuluttajat siis valitsevat, millaista 
ja miten tuotettua ruokaa he syövät. Koko joukko kuluttajia on-
kin ilmoittanut julkisessa sanassa, ettei missään tapauksessa halua 
syödä muuntogeenisellä rehulla tuotettua ruokaa tai että suhtau-
tuu siihen hyvin suuresti epäillen. Ongelmana on, että kuluttajal-
le ei haluta antaa informaatiota, jonka nojalla valinnan voi tehdä. 
Siis vastuu valinnasta sälytetään kuluttajalle, jolle ei kuitenkaan ha-
luta antaa mahdollisuutta tehdä sitä asianmukaiseen tietoon perus-
tuen! 

Oikeastaan tässä esimerkissä kiteytyy ruokapolitiikan mahdol-
lisuuden pulmallisuus. Toistaiseksi maataloutta ja jossain määrin 
myös kulutusta on mahdollista ohjata politiikan keinoin. Esimer-
kiksi terveellisen kotimaisen ruuan verovähennys olisi tällainen kei-
no. Globalisoituvan teollisuuden ja kaupan ohjaaminen kansallisin 
poliittisin keinoin on vaikeampaa, ja jos kauppa ja teollisuus vie-
vät kuluttajalta valistuneen valinnan tekemisen mahdollisuuden, 
tilanne heikkenee entisestään. Lisäksi näyttää siltä, että maatalou-
den kansallisesta poliittisesta kontrollista halutaan päästä WTO-
neuvotteluissa eroon. Euroopan unionin ajama maatalouden mul-
tifunktionaalisuuden eli monivaikutteisuuden periaate on jo Philip 
McMichaelin (2007) mukaan kääntynyt muotoiluksi, jonka mu-
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kaan EU:n yhteinen maatalouspolitiikka tullaan suuntaamaan ku-
luttajien ja veronmaksajien eduksi, samalla kun viljelijöille anne-
taan vapaus tuottaa sitä, mitä markkinat haluavat. Se, haluavatko 
markkinat samaa kuin kuluttajat ja kuluttajat samaa kuin kansalai-
set, on toinen tarina. 
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