
  
 

Ruoka-aputoiminta Lahdessa 
31.12.2022 

Hannele Poutiainen FT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SISÄLLYS 

 

Esipuhe ....................................................................................................... 4 

TIIVISTELMÄ ............................................................................................... 5 

1. Johdanto .............................................................................................. 7 

2. Katsaus suomalaiseen ruoka-aputoimintaan ...................................... 10 

2.1. Ruoka-aputoiminnan taustaa ........................................................................... 10 

2.2. Ruoka-avun asiakasprofiili ............................................................................... 14 

2.3. Tutkimuksia ja selvityksiä ruoka-aputoiminnasta ............................................ 18 

3. Esimerkkejä suomalaisesta ruoka-aputoiminnasta 2020-luvulla ........ 20 

4. Ruoka-aputoimintaa Lahdessa ........................................................... 23 

4.1. Lahden ruoka-aputoiminnan selvityksiä .......................................................... 23 

4.2. Ruoka-aputoiminnan rakenne ......................................................................... 24 

4.3. Toimijoiden näkemyksiä kehittämistarpeista .................................................. 28 

4.4. Toiminnan vahvuudet ja haasteet ................................................................... 29 

5. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset ........................................... 31 

LÄHTEET 

 

 



 

4 

Esipuhe 
”Ruoka-aputoiminnasta on tullut kiinteä osa sosioekonomisesti vaikeassa 

tilanteessa olevien ihmisten tukiverkostoa”, toteaa Hannele Poutiainen tässä 

Lahden alueen ruoka-aputoimintaan keskittyvässä selvityksessä. Vaikka Suomessa 

on monimuotoinen julkinen sosiaaliturvajärjestelmä, ei se onnistu poistamaan 

kaikkia riskejä ihmisen elämänkulun varrelta. Ruoka-apua tarvitsee vähintään 

ajoittain 2020-luvulla hyvin moninainen ihmisjoukko: lapsiperheet, eläkeläiset, 

työelämän ulkopuolella olevat ja myös osa työssäkäyvistä. Ruoka-avun tarve voi 

syntyä yllättävän talouskriisin kohdatessa tai se voi olla seurausta pitkittyneistä 

sosioekonomisista haasteista.  

Tämä selvitys kertoo, että Lahdessa ruoka-avun parissa toimii kymmeniä 

toimijoita. Ruoka-apua antavat eri seurakunnat ja muut kolmannen sektorin 

toimijat. Ruoka-apuun liittyy paljon pyyteetöntä auttamisen halua ja sen parissa 

toimiikin lukuisia vapaaehtoisia. 

Tämä selvitys luo kokonaiskuvan Lahden alueen ruoka-aputoiminnasta 

vuodenvaihteessa 2022–2023. Kiitänkin lämpimästi projektikoordinaattori 

Hannele Poutiaista perusteellisesta selvitystyöstä. Kiitos Lahden Diakonialaitoksen 

kumppaneille Lahden kaupungille ja Lahden seurakuntayhtymälle tämän 

selvitystyön osarahoittamisesta ja yhteisestä kehittämistyöstä.  

Ruoka-aputoiminta kehittyy koko ajan ja ruoka-apua tarvitsevien toimijoiden 

keskuudessa tapahtuu muutoksia. Siksi on tarve tulevaisuudessa lisätä toimijoiden 

välistä yhteistyötä ja ruoka-avusta tiedottamista. Selvitys paljastaa myös tarpeen 

pitkäjänteiselle kehittämistyölle, niin sanotulle Lahden mallin kehittämiselle. Me 

Lahden Diakonialaitoksella jatkamme mielellämme ruoka-apukoordinaation 

kehittämistä, jotta haavoittuvassa elämäntilanteessa olevat lahtelaiset saisivat 

jatkossakin apua ja tukea. 

Lahdessa 30.12.2022 

 

Anne-Maria Karjalainen 
diakonia- ja kehitysjohtaja 
Lahden Diakonialaitos  
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TIIVISTELMÄ 

Suomalainen ruoka-apu täydentää sosiaaliturvaa, vähentää yksinäisyyttä sekä 

pienentää syntyvää hävikki- ja ylijäämäruuan määrää. Ruoka-aputoiminnasta on 

tullut kiinteä osa sosioekonomisesti vaikeassa tilanteessa olevien ihmisten 

tukiverkostoa. Ruoka-avun merkitys korostuu yksilön ja yhteiskunnan kriiseissä.  

Ruoka-avussa käyvien ihmisten kirjo on laaja. Kävijöissä tavataan yhä enemmän 

työttömiä, eläkeläisiä, lapsiperheitä, nuoria, ulkomaalaisia ja joukossa on myös 

työssäkäyviä. Heitä kaikkia yhdistää taloudellinen huono-osaisuus, johon liittyy 

usein sosiaalisia tai terveydellisiä ongelmia. Ruoka-apua toteuttavat pääasiassa 

seurakunnat, uskonnolliset yhdistykset sekä järjestöt. Vapaaehtoisilla on 

merkittävä rooli ruoka-aputyössä.  

Selvityksen tarkoitus oli luoda kokonaiskuvaa Lahden ruoka-aputoiminnasta. 

Tavoitteena oli tuottaa tietoa ruoka-aputoiminnasta ja -toimijoista sekä koota 

toimijoiden näkemyksiä ruoka-aputoiminnan kehittämisestä yhteistyöhankkeen 

pohjaksi. Tiedot kerättiin haastattelemalla toimijoita sekä osallistumalla viiteen 

ruoka-aputilaisuuteen. 

Lahden ruoka-apukentän vahvuutena nähtiin useat toimijat (noin 30) ja lukuisat 

vapaaehtoiset sekä keskitetty hävikkiruuan terminaalitoiminta. Ruoka-avun 

asiakasmäärät vaihtelivat noin kymmenestä alle tai yli 100 asiakkaaseen toimijasta 

ja tapahtumasta riippuen. Ruoka-aputoimintaa tapahtui lähes jokaisena 

arkipäivänä.  

Koronakriisillä ja EU-ruoka-avun loppumisella oli merkitystä ruoka-aputoimijoiden 

kenttään, osa toimijoista joutui pohtimaan toimintaansa joko lopettamaan tai 

muuttamaan toimintatapaansa. Vahvuutena ruoka-apukentässä pidettiin 

keskitettyä hävikki-/ylijäämäruuan terminaalin toimintaa. Huolta kannettiin myös 

vapaaehtoisten jaksamisesta, koska heidän työllänsä on suuri merkitys käytännön 

ruoka-aputoiminnassa. Ruokakassien jaon ohella on siirrytty yhä enemmän 

yhteisruokailuihin, joilla on myös osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävä vaikutus. 

Huoli ilmeni myös Ukrainan sodan ja inflaation vaikutuksista, jotka näkyvät elin- ja 

energiakustannusten nousuna, mikä heijastuu ruoka-aputoimittajiin, ruoka-apua 
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tarvitseviin sekä hävikki-/ylijäämäruuan määrän vähenemiseen. Haasteina nähtiin 

ajantasaisen tiedotuksen ja koordinaation puuteellisuus. Ruoka-aputoimijoiden 

verkoston yhteistyön tiivistäminen ja yhteisen verkkoalustan luominen parantavat 

ajantasaisen tiedon saamista niin yhteistyötahojen, ruoka-aputoimijoiden kuin 

myös asiakkaiden näkökulmasta. 

Ruoka-aputoiminnassa kohdataan usein ihmisiä, joilla on monipuolisen tuen ja 

palveluiden tarve. Yhteistyön lisääminen ja palveluohjauksen kehittäminen eri 

tahojen kanssa parantaisi lahtelaisten heikommassa asemassa olevien 

hyvinvointia. Selvityksen laatijat, Lahden Diakonialaitos, Lahden kaupunki ja 

Lahden seurakuntayhtymä jatkavat selvityksessä esille tulleita 

kehittämiskohteiden työstämistä.  

Kiitän lämpimästi kaikkia haastatteluihin osallistuneita ruoka-avuntoimijoita. 

Antamanne tieto on arvokasta, ja se tullaan huomioimaan myös Lahden ruoka-

aputoiminnan kehittämisessä. 
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1. Johdanto   

Ruoka-aputoiminta on suomalaisessa hyvinvointivaltiossa laajalle levinnyt ilmiö ja 

käytäntö. Suomalainen ruoka-apu täydentää sosiaaliturvaa, vähentää yksinäisyyttä 

sekä pienentää syntyvää hävikki- ja ylijäämäruuan määrää (Ohisalo 2017). Ruoka-

avun merkitys korostuu erityisesti yksilön ja yhteiskunnan kriiseissä. Kun 1990-

luvun laman aikana ruoka-apuun liittynyt keskustelu pyöri lähinnä 

sosiaalipoliittisen ongelman ympärillä, 2010-luvun jälkeen ruoka-apu on liitetty 

mediassa ennen kaikkea ruokahävikkikeskusteluun, ekologisuuteen ja kestävään 

kehitykseen.  

Ruoka-apua toteuttavat pääasiassa seurakunnat, uskonnolliset yhdistykset sekä 

järjestöt. Valtaosa ruoka-aputyöstä toteutetaan vapaaehtoisvoimin, mutta 

mukana on myös palkattuja ja erilaisia palkkatukityöllistettyjä työntekijöitä. 

(Ohisalo 2017) Erilaisia ruoka-avun toimintamuotoja ovat esimerkiksi 

elintarvikkeiden jako (ruokakassit), yhteisöruokailut ja hävikkipuodit sekä viime 

aikoina myös hävikkiravintolat. Toiminnan painopiste on ruokajakelussa, vaikka 

toimintaan liittyisi muitakin tapahtumia, esimerkiksi lyhyt hartaushetki tai 

mahdollisuus keskustella sosiaaliohjaajan kanssa. 

Koronapandemian aikana 2020-luvulla ruoka-avun merkitys on noussut monelle 

vaikeassa sosiaalisessa ja taloudellisessa tilanteessa elävälle tärkeäksi 

avunmuodoksi. Samalla koronakriisi toi näkyviin ruoka-apukentän toimijoiden 

merkityksen osaksi perusturvaa täydentävää toimintaa ja kykyä vastata nopeasti 

muuttuviin olosuhteisiin. Esimerkiksi Espoon kaupunki havaitsi ruoka-

aputoimijoiden verkoston merkityksen ja alkoi yhteistyötä tiivistämällä järjestää 

hätäaputoimintaa verkoston kanssa (Alppivuori 2020). 

 

Suomalaisen ruoka-aputoiminnan kohdalla on huomattava, ettei se ole pääasiassa 

kuntien tai valtion järjestämää. Toisaalta toiminta saa joko välillisesti tai 

välittömästi tukea yhteiskunnalta muun muassa STEA:n, entisen Raha-

automaattiyhdistyksen toiminta-avustuksina sekä sosiaali- ja terveysministeriön 

myöntäminä valtionavustuksina. (Ohisalo 2017, Karjalainen ym. 2021) 

Rahoituslähteitä ovat myös erilaiset kuntien toiminta-, projekti- ja 
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kohdeavustukset sekä yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoitukset. Seurakunnat tai 

seurakuntayhtymät tukevat oman diakoniatyönsä lisäksi muiden toimijoiden 

ruoka-aputoimintaa joko rahoittamalla sitä tai tarjoamalla tiloja toimijoiden 

käyttöön. (Passoja & Vaalgamaa 2022) 

 

Ruoka-avussa jaettavat elintarvikkeet ovat pääsääntöisesti hävikki- ja 

ylijäämäruokaa, joka muuten saattaisi päätyä jätteeksi. Ne ovat pääosin 

kauppojen, tukkujen, elintarviketeollisuuden ja ravintola-alan toimijoiden 

lahjoittamaa. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa jaetaan ruoka-

apua noin 16–20 miljoonaa kiloa vuodessa (Harrison ym. 2020). EU-ruoka-avun 

erityistavoitteena on ollut lieventää köyhyyttä tarjoamalla aineellista tukea. 

Suomessa EU:n ruoka-apua jaettiin vähävaraisille kumppaniorganisaatioiden 

välityksellä paikallistason yhdistyksien ja seurakuntien kautta. (Lehtelä & Kestilä 

2014) Kuitenkin EU-ruoka-avun jako päättyi maaliskuussa 2022, ja sen rooli oli 

korostunut etenkin pienillä paikkakunnilla, joissa ruoan lahjoittajia on vähän.  

 

Vaikka ruoka-apu ilmiönä on ollut olemassa jo ennen 1990-luvun lamavuosia ja 

sitä on tarjonnut muun muassa Pelastusarmeija, siitä on edelleen saatavana vain 

summittaisia tilastotietoja. Arviot nykyisestä ruoka-aputoiminnan volyymeistä 

vaihtelevat suuresti, koska luotettavaa tilastotietoa ruoka-apuun turvautuvista ei 

ole saatavilla. Pääkaupungin sosiaalikeskus Soccan (2021) varovaisen arvion 

mukaan ruoka-apua jaetaan säännöllisesti 700–1 000 paikassa eri puolilla Suomea 

ja viikoittain kävijöitä ruoka-avussa on noin 20 000–30 000 ja vuositasolla 100 

000–200 000. Tosin kävijämäärää on vaikea arvioida, koska etenkin suuremmissa 

kaupungeissa moni hakija voi käydä useissa paikoissa saman viikon aikana. 

(Karjalainen ym. 2021) Viimeaikaisten elinkustannusten nousu näkyy ruoka-avun 

asiakasmäärien kasvuna, ja elinkustannuksiin vaikuttavat muun muassa 

elintarvikkeiden, energian ja polttoaineiden hinnan nousu sekä pitkittynyt 

koronapandemia, Ukrainan sota ja inflaatio. Toisaalta hävikkiruuan määrät ovat 

vähentyneet, teollisuuden ja kauppaketjujen tehostaessa toimintaprosessejaan.  
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Tämän selvityksen tarkoitus on luoda kokonaiskuvaa Lahden alueen ruoka-

aputoiminasta. Tavoitteena on tuottaa tietoa Lahden alueen ruoka-

aputoiminnasta ja -toimijoista sekä koota toimijoiden näkemyksiä ruoka-

aputoiminnan kehittämisestä. Selvityksen kustannuksiin osallistuvat Lahden 

kaupunki, Lahden seurakuntayhtymä sekä Lahden Diakonialaitos. Selvityksen 

perusteella on tarkoitus jatkaa ruoka-aputoiminnan Lahden mallin kehittämistä, 

mahdollisesti ESR+ -rahoitteisena kehittämishankkeena.  
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2. Katsaus suomalaiseen ruoka-
aputoimintaan 

2.1.  Ruoka-aputoiminnan taustaa 

Suomalaiseen yhteiskuntaan leipäjonot ilmestyivät vahvasti jo 1990-luvun laman 

aikana. Ne herättivät mediassa poliittista keskustelua, joka huomioitiin myös 

kansainvälisessä uutisoinnissa. Tunnetuimat leipäjonot ovat usein pitkiä, koska 

ruokakasseja jaetaan tiettyyn kellonaikaan ja ihmiset kokoontuvat jonottamaan jo 

hyvissä ajoin ennen jaon alkamista. (Hänninen ym. 2008) Ennen lama-aikaa ruoka-

aputoiminta oli marginaalista ja avunsaajat tulivat lähinnä yhteiskunnan 

reunamilta. Laman aikana kirkko havahtui kuitenkin nopeasti avun tarpeeseen. 

Seurakuntien diakoniatyössä on pitkät materiaalisen avun jakamisen perinteet. 

(mm. Mustakallio 2002) Suomen ensimmäisen laman aikana perustettu 

ruokakassijako aloitti toimintansa vuonna 1993 Herttoniemen seurakunnan 

Myllypuron ruoka-apupisteessä. Tuolloin jonoja kansoittivat ennen kaikkea 

työttömät miehet, jotka olivat laman seurauksena joutuneet taloudellisiin 

vaikeuksiin. (Hippi 1997, Laihiala 2018) Nykyisin puhutaan yleisesti ruoka-

aputoiminnasta ja ruokakassijaosta leipäjonojen sijaan, ja tavoitteena on tukea 

yhteisöllisyyttä ja lisätä mahdollisuuksia yhteisruokailuihin. 

 

Ruokapankki-käsitteellä tarkoitetaan lähinnä elintarvikkeiden jakopistettä tai 

varastoa. Ruokapankki on anglosaksisissa maissa käytetty termi, mutta niissäkin 

sillä on kaksi merkitystä. Brittiläinen ruokapankki tyypillisesti toimittaa ruoka-apua 

suoraan käyttäjille, kun taas Yhdysvalloissa ruokapankki toimii välivarastona ja 

lajittelijana ja jakaa ruuan eteenpäin hyväntekeväisyystoimijoille (kts. Laihiala 

2018). Suomessa ruokapankki-termiä käytetään suhteellisen yleisesti seurakuntien 

tai eri järjestöjen ja yhdistysten jakamasta ruoka-avusta. Lamavuosina 

työttömyydestä aiheutuvat ongelmat lisääntyivät ja uusia toimipisteitä, kuten 

seurakuntien ruokapankkeja, perustettiin eri puolille Suomea. (Ohisalo 2017) 

Ruokakassien jaon lisäksi tai sen sijaan ruoka-apua jaetaan erityyppisissä 

yhteisruokailuissa tai niin sanotuissa soppajuhlissa, joihin saattaa liittyä myös 
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ruokakassien jakoa. Nykyisin on olemassa myös joustavampia jakomuotoja, ja 

etukäteen rekisteröitynyt asiakas voi hakea ruokakassin jonottamatta. Lisäksi on 

ruokakauppamaista toimintaa, josta avun saaminen onnistuu sujuvasti ilman 

merkittävien jonojen muodostumista. (mm. Laihiala 2018) Eräänlaiseksi ruoka-

avuksi voidaan laskea myös kirkon diakoniatyön ja kuntien sosiaalitoimen jakamat 

maksusitoumukset, jonka asiakas voi käyttää kaupoissa ruokaostoksiin (Ohisalo 

2017).  

 

Ruoka-aputoimintaa toteutetaan valtakunnallisesti suurelta osin 

vapaaehtoisvoimin (mm. Ohisalo 2017). Pienemmillä ruoka-aputoimijoilla toiminta 

voi pyöriä täysin vapaaehtoisvoimin, kun taas suuremmilla toimijoilla henkilöstö 

koostuu palkatuista joko kokoaikaisista tai osa-aikaisista työntekijöistä sekä 

vapaaehtoisista, työllistetyistä, kuten kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvista, 

sekä erilaisista työkokeilijoista. Vakituisten työntekijöiden tehtäviin kuuluvat 

esimerkiksi koordinointi, yhteydenpito eri tahoihin, logistiikka sekä hallinnolliset 

tehtävät. (Ohisalo ym. 2013) Ruoka-aputoimijat, erityisesti hävikkiterminaaleilla, 

voivat olla paikkakunnalla myös aktiivisia työllistäjiä, jotka tarjoavat 

mahdollisuuksia työkokeiluun erilaisille palkkatukijaksoille esimerkiksi logistiikan 

tai elintarvikealan tehtäviin. Työtehtävillä pyritään edistämään henkilöiden 

jatkotyöllistymistä tai koulutukseen hakeutumista.  

 

Ruoka-avussa jaetut elintarvikkeet ovat pääsääntöisesti hävikki- ja 

ylijäämäruokaa, joka on vaarassa jäädä hyödyntämättä tai päätyä jätteeksi. 

Ruokahävikillä tarkoitetaan alun perin syötäväksi tarkoitettua (ts. syömäkelpoista) 

ruokaa, jota ei hyödynnetä ihmisravintona, rehuna tai muuna arvojakeena. 

(Kansallinen määritelmä). Ruoka-apuun luovutettavien elintarvikkeiden tulee 

soveltua ihmisravinnoksi, eivätkä ne saa aiheuttaa varaa ihmisen terveydelle tai 

johtaa kuluttajaa harhaan. (Luonnonvarakeskus 2020)  

Suomessa syntyy vuosittain arviolta 450 miljoonaa kiloa hävikki- tai 

ylijäämäruokaa. Sitä syntyy eri syistä elintarvikeketjussa, eli tuotetta on 

valmistettu liikaa tai pakkaus on jotenkin virheellinen. Lisäksi siihen vaikuttavat 

niin sanotut kausivaihtelut ja lyhyet parasta ennen -päiväykset. Kauppa on 
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perinteisesti käyttänyt viimeisen myyntipäivän alennuksia, ja niitä on alettu 

markkinoida myös erillisissä mobiilisovelluksissa. Näin on saatu ruokahävikin 

määrää vähennettyä jopa 40 prosenttia, mikä toisaalta näkyy myös jaettavaksi 

päätyvän hävikkiruuan määrässä. (Karjalainen ym. 2021) 

Uusi jätelaki (2021) velvoittaa elintarvikealan toimijan luovuttamaan käyttämättä 

jääneet syömäkelpoiset elintarvikkeet uudelleen jakeluun ensisijaisesti 

ihmisravinnoksi, jos se voidaan tehdä elintarviketurvallisuutta vaarantamatta ja 

kohtuullisin kustannuksin. Elintarvikealan on vähennettävä elintarvikejätteen 

määrää ja pidettävä kirjaa elintarvikejätteestä.  

 

Logistiikka, tiedotus ja rahoitus 

Ruoka-avussa logistiikalla on keskeinen rooli. Logistiikan ja hävikkiterminaalien 

merkitys korostuu, kun jaettavan ruuan määrät ovat suuria. Käytettävissä olevat 

tilat, esimerkiksi kylmäsäilytystilat ja vaadittavat kuljetuskalustot, vaikuttavat 

siihen, kuinka paljon voidaan vastaanottaa lahjoituksia esimerkiksi teollisuudesta. 

Ruoka-avun logistiikka sisältää usein elintarvikkeiden noudon/vastaanoton, 

lajittelun, säilytyksen, kuljetuksen ja jaon ruoka-aputoimitsijoille. Logistiikka 

aiheuttaa mahdollisten palkkakustannusten ohella ruoka-aputoiminnalle myös 

kustannuksia, kuten laitehankinta-, sähkö- ja polttoainekuluja sekä 

kuljetuskaluston ylläpito- ja huoltokustannuksia. Keskitetty logistiikka ei 

kuitenkaan sovi kaikille alueille, sillä se vaatii riittävän väestöpohjan ja kohtuulliset 

etäisyydet. (Passoja & Vaalgamaa 2022) 

 

Monet ruoka-aputoimijat tiedottavat tapahtumistaan omien lehtien tai 

verkkosivujen kautta, ja myös Ruoka-apu.fi-sivusto on käytössä monilla 

paikkakunnilla. Ruoka-apu.fi-palvelun on tuottanut Osallistava yhteisöhanke vv. 

2019–2021. Hankkeen rahoitti STEA, ja sitä hallinnoi Kirkkopalvelut ry. Kaikki 

toiminta toteutettiin yhteistyössä ruoka-aputoimijoiden ja verkostojen kanssa. 

Vuodesta 2022 verkostoyhteistyö jatkuu osana Ruoka-apu.fi:n toiminnallista 

kokonaisuutta. Ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamisissa keskustellaan 

ajankohtaisista teemoista, hyvistä käytännöistä ja huomioista ruoka-avun kentällä. 

Tapaamiset tapahtuvat Teams-ympäristössä joka kuukauden ensimmäisenä 
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torstaina, ja ne toteutetaan Ruoka-apu.fi:n, Sininauhaliiton ja SPR:n yhteistyönä. 

Vuonna 2022 Ruoka-apu.fi-palvelusta löytyi ilmoituksia 145 eri kunnasta (lähes 

puolet kaikista Suomen kunnista). Ruoka-apu.fi:ssä ilmoitettiin vuonna 2022 yli 

25 000 tapahtumaa ja aktiivisesti toiminnastaan ilmoittaa lähes 300 eri 

organisaatiota. Ruoka-apu.fi-palvelua käytti vuonna 2022 yli 117 000 eri käyttäjää. 

Ruoka-apu.fi palvelee ruoka-apua etsiviä, ruoka-apua järjestäviä ja 

elintarvikkeiden lahjoittajia. 

 

Ruoka-aputoiminnan monimuotoisuus heijastuu myös rahoituspohjaan. Julkisen 

rahoituksen ja lahjoitusten ohella osa toimijoista rahoittaa toimintaansa osaksi 

keräämällä ruoka-avun asiakkailta vuosittaista jäsenmaksua tai pyytämällä 

yksittäisiä korvauksia ruokakasseistaan. Monelle ruoka-aputoimijalle kuntien, 

kaupunkien, seurakuntien tai seurakuntayhtymien tarjoama taloudellinen tuki on 

elintärkeä. Seurakunta, seurakuntayhtymä tai kaupunki on joissakin 

hävikkiterminaaleissa toiminnan rahoittaja ja hallinnoija, esimerkiksi Vantaan 

Yhteisessä pöydässä, Helsingin Stadin Safkassa ja Tampereen Ruokapankissa. Sen 

sijaan monien kuntien ja kaupunkien kanssa joudutaan usein vuosittain 

neuvottelemaan rahoituksesta. (Passoja & Vaalgamaa 2022) 

 

Useilla ruoka-aputoimijoilla on herännyt huoli rahoituksen epävarmuudesta ja 

siitä, miten hyvinvointialueilla aiotaan huomioida ruoka-avun rahoitus. 

Sosiaalibarometrin (2022) mukaan hyvinvointialueille on muodostumassa erilaisia 

käytänteitä järjestöjen tukemiseen. Järjestöjen toiminnan tukeminen on joillain 

alueilla asettumassa hyvinvointialueelle, kun taas joillain alueilla vastuu järjestöjen 

avustamisesta on jakautumassa kuntien ja hyvinvointialueiden kesken (Eronen & 

Londen 2022). Rahoituksen epävarmuus on tuotu esiin myös 

valtiovarainvaliokunnan (2019) mietinnössä. Siinä todetaan, että ruoka-

aputoiminnan rahoitus tulee saada kestävälle pohjalle ja sitä tulee kehittää 

esimerkiksi tukijärjestelmän toimivuutta parantamalla ja niveltämällä ruoka-

aputoimintaa alueellisiin sosiaalipalveluihin.  
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2.2. Ruoka-avun asiakasprofiili 

Ruoka-aputoiminta on muuttunut ja laajentunut vuosien saatossa kuten myös 

ruoka-avun asiakasprofiili. Laman aikana 1990-luvulla leipäjonojen tyypillisin 

jonottaja oli keski-ikäinen, yksinäinen työtön mies ja vain murto-osa 

leipäjonolaisista kävi töissä (Hippi 1997). Laman jälkeen 2000-luvun alkupuolella 

leipäjonoissa suurimmat kävijäryhmät olivat työmarkkinatukea saavien työttömien 

ohella vanhukset ja eläkeläiset. (mm. Hänninen 2008) Anna-Stina Nykänen (2015) 

kuvaa lehtiartikkelissaan, että Myllypuron leipäjonoissa kävi paljon ikääntyviä ja 

eläkeläisiä, kun taas Hurstin jonon asiakaskunta oli ”rosoisempaa” eli paikalla oli 

enemmän asunnottomia ja päihdeongelmaisia asiakkaita. Samaan aikaan näkyi 

myös diakoniatyön puolella asiakaskunnan laajeneminen, ja eläkeläisryhmien 

lisäksi asiakkaina oli yksinhuoltajia, maahanmuuttajia, opiskelijoita sekä 

monilapsisten perheiden vanhempia. Joukko piti sisällään myös pienyrittäjiä, osa-

aikatyöläisiä ja ylivelkaantuneita. (Juntunen ym. 2006)  

 

Yleisesti ruoka-avun asiakkaita yhdistävä tekijä on taloudellisen toimeentulon 

niukkuus ja heikko työmarkkina-asema. Taloudellinen huono-osaisuus ja leipäjonot 

kertovat tilanteesta, jossa moni haavoittuvassa asemassa oleva joutuu 

turvautumaan kansalaisjärjestöjen ja seurakuntien hyväntahtoisuuteen 

saadakseen apua. (Ohisalo & Saari 2014) Asiakkaan huono-osaisuutta selittävinä 

tekijöinä on usein käytetty sosiodemografisia tekijöitä, kuten sukupuolta, ikää, 

kansalaisuutta, koulutusta, työtilannetta ja asumismuotoa. Lisäksi huono-

osaisuutta ilmentävinä tekijöinä mainitaan kotitalouden tulot suhteutettuna 

menoihin sekä sosiaalietuuksien saaminen. (Ohisalo 2017, Laihiala 2018) 

 

Taloudellisen huono-osaisuuden ohella osa ruoka-avun hakijoista kärsii myös 

sosiaalisista ja terveydellisistä hyvinvoinnin vajeista. He kokevat yleensä 

terveytensä heikoksi sekä tuntevat itsensä usein yksinäiseksi ja masentuneeksi. 

Ruoka-apua tarvitsevilla voi olla myös erilaisia ongelmia, kuten päihde-, käytös- ja 

mielenterveysongelmia, jotka vaikeuttavat hakeutumista ruoka-aputoiminnan 

piiriin. Myös mahdollinen heikko toimintakyky tai liikuntarajoitteet esimerkiksi 

vanhuksilla saattavat estää ruoka-apuun turvautumisen. (Jalava & Koiso-Kanttila 
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2013) Muutamat kunnat ovatkin yhdessä ruoka-aputoimijoiden kanssa 

käynnistäneet ruokakassien kuljetuksen sovittuihin yksiköihin tai kotiin, mutta 

toiminta on varsin rajallista (Karjalainen ym. 2021).  

 

Tuomo Laitilan tutkimuksessa (2018) leipäjonojen huono-osaisten häpeän 

kokemus osoittautui suhteelliseksi ilmiöksi: suurin osa avunsaajista ei kokenut 

ruoan hakemista häpeällisenä. Kuitenkin naiset kokivat niin sanottua 

henkilökohtaista häpeää miehiä useammin. Korkeasti koulutetut häpesivät ruoka-

apuun turvautumista muita useammin. Apuun turvautuminen koettiin ilmeisesti 

erityisen häpeälliseksi silloin, kun itsensä tai perheensä elättämisessä 

epäonnistuminen aiheutti huonommuuden ja ulkopuolisuuden tunnetta suhteessa 

omaan viiteryhmään ja odotuksiin. Toisaalta osa avunsaajista oli mahdollisesti 

ehtinyt sopeutua heikkoon tilanteeseensa siinä määrin, etteivät kokeneet avun 

vastaanottamisen leimaavan itseään.  

 

Nuorten työttömyyden yleistyessä ja pitkittyessä ruoka-apujonoissa näkee 

aiempaa enemmän nuoria avuntarvitsijoita. Nykyisin työssäkäynti tai koulutustaso 

ei aina täysin suojaa ruoka-avun tarpeelta. Voidaankin puhua working-poor-

ilmiöstä, joka tarkoittaa matalapalkkaista työtä, jolloin toimeentulo tuskin riittää 

elämiseen. Samalla henkilö ei myöskään ole oikeutettu sosiaaliturvaetuuksiin, 

koska tulot ylittävät sallitun rajan. (Ohisalo 2017) 

 

Lahdessa Sosiaalialan osaamiskeskus Verso toteutti leipäjonotutkimuksen osana 

Itä-Suomen yliopiston HUSO- kansallista tutkimushanketta vuosina 2012–2013. 

Lahden aineisto (n=168) kerättiin yliopiston laatimalla asiakkaille suunnatulla 

kyselylomakkeella neljästä ruokajakelupisteestä. Lähes puolet vastaajista ilmoitti 

olevansa työtön tai lomautettu ja lähes yhtä usea oli eläkeläinen. Neljä vastaajaa 

oli vailla asuntoa. Yli puolet vastaajista oli yli 55-vuotiaita. Heillä korostuivat 

etenkin taloudelliset vaikeudet, kun taas erilaiset elämänhallintaan, fyysiseen 

terveyteen, mielialaan ja yksinäisyyteen liittyvät vaikeudet tuntuivat kasaantuvan 

hieman nuoremmille eli 46–54-vuotiaille. Ruokajonoissa nuoria tai opiskelijoita 

sekä lapsiperheitä oli varsin vähän. (Kuusinen-James & Saastamoinen 2013) 
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Espoon kaupungin vuonna 2020 toteuttamassa selvityksessä (n=459) tarkasteltiin 

koronakriisin vaikutusta ruoka-aputoimintaan. Kyselylomakkeet jaettiin asiakkaille 

kahdeksassa ruoka-apuisteessä. Tutkimuksessa ilmeni, että suurin osa ruoka-avun 

asiakkaista oli työttömiä tai lomautettuja sekä eläkeläisiä. Kolmannes vastaajista 

mainitsi toimeentuloa heikentävinä tekijöinä tuloihin nähden korkeat 

asumismenot, lääke- ja sairauskulut sekä velkaantumisen. Naisia kävi ruoka-avussa 

vähintään yhtä paljon kuin miehiä, ja valtaosa heistä eli yhden hengen taloudessa. 

(Alppivuori 2021) 

 

Lahden seurakuntayhtymän ruoka-apuselvityksen (2022) mukaan haastatteluun 

osallistuneiden (n=7, ikäjakauma 50–70 vuotta) taustalla oli hyvin vaikeita 

elämäntilanteita, jotka olivat jatkuneet pitkään. Useimmat heistä olivat tarvinneet 

säännöllistä ruoka-apua jo vuosia, ja ruoka-apu sekä yhteiset edulliset tai ilmaiset 

ateriat olivat tärkeä osa selviytymistä. (Seurakuntayhtymä/diakonia 2022) 

Tutkimustulos tukee aikaisempia tutkimustuloksia (mm. Ohisalo & Saari 2014) 

siinä, että osa avunsaajista on tullut riippuvaiseksi saamastaan avusta tai kokee 

ruoan hakemisen pärjäämisensä kannalta välttämättömäksi. Vastaava havainto on 

tehty diakoniatyön asiakkaiden parissa (Gävert 2016).  

Suomessa ruoka-apuun voi hieman toimijan mukaan hakeutua lähes kuka tahansa. 

Eri kunnissa on erilaisia ruoka-avun toimipaikkoja, joiden kävijäkunta on enemmän 

tai vähemmän valikoitunutta. Kuitenkaan ruoka-apua saadakseen ei aina tarvitse 

ensin olla yhteydessä esimerkiksi sosiaalitoimeen tai kirkon diakoniatyöhön. 

Useista ruoka-avun toimipaikoista saa ruokakassin mukaansa ilman laajempia 

tarvekartoituksia. (Laihiala 2018) Tosin tarkkaa arvioita siitä, kuinka moni käy 

säännöllisesti ruoka-avun piirissä on vaikea arvioida, koska moni voi käydä useissa 

ruoka-apupisteissä saman viikon aikana. 

  

Ruoka-avussa käyvien ihmisten kirjo on laaja. Perinteisesti on ajateltu, että 

ruokajakelussa käy yksinäisiä, työttömiä miehiä, jotka elävät perusturvan varassa. 

Nykyisin ruoka-avun piirissä tavataan yhä enemmän eläkeläisiä, lapsiperheitä, 

nuoria, ulkomaalaisia, ja joukossa on myös työssäkäyviä korkeasti koulutettuja 
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pienituloisia, ja heitä kaikkia yhdistää taloudellinen huono-osaisuus. Taloudelliseen 

huono-osaisuuteen liittyy usein myös terveydellisiä tai sosiaalisia ongelmia, 

esimerkiksi yksinäisyyttä. Ruoka-avun tarve korostuu yhteiskunnan kriisien, 

esimerkiksi laman aikana mutta myös henkilökohtaisten kriisien kohdatessa. 

Asiakkaiden näkemyksiä ruoka-aputoiminnasta 

Tutkimusten (mm. Kuusinen-James & Saastamoinen 2013, Laitila 2018, Alppivuori 

2021) mukaan pääsääntöisesti ruoka-avun hakijat ovat tyytyväisiä ruoka-avun 

järjestelyihin ja kokemukset ovat usein positiivisia. Espoon ruoka-apututkimuksen 

(2021) mukaan kassin sisällön laatu, sopivuus ja monipuolisuus jakoivat 

mielipiteitä ja synnyttävät kiitoksen lisäksi kritiikkiä, esimerkiksi kassin sisällön 

yksipuolisuuden takia. Osa piti kassin sisältöä hyvänä, osa toivoi enemmän 

valmisruokia, koska aina ei osaa tai jaksa itse valmistaa ruokaa. Kala ja liha olivat 

usein toivomuslistalla. Ruuan riittävyydestä todettiin, että ruoka riittää parhaiten 

yksinasuville tai vanhuuseläkeläisille, sen sijaan perheelliset kokivat ruuan 

riittämättömyyttä. Toisaalta ruoka-aputilanteen ja hävikkiruuan saannin vaihtelun 

vuoksi toimijoiden mahdollisuudet vastata asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin on 

rajalliset. (Alppivuori 2021)  

Salonen (2016) tarkasteli uskonnollisuuden näkökulmaa osana ruoka-

aputoimintaa, ja uskonnollisuus ilmeni avustusympäristöissä, kun ruokaa jaettiin 

kirkkorakennuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Uskonnollinen tausta 

saattoi näkyä myös avustustilaisuuksien nimissä tai hartaustilaisuuksissa. Ruoka-

avun saajat olivat tietoisia toimijoiden uskonnollisesta tausta, mutta eivät 

kritisoineet sitä, vaan korostivat sekä osallistumisen omaehtoisuutta että ruoka-

avun tarjoajien vapautta järjestää avustustoimintaansa haluamallaan tavalla. Moni 

koki avun uskollisen ulottuvuuden tuovan lisäarvoa. 

Vantaalla Yhteisen pöydän ajatus yhteisöllisyyden ja toimijuuden vahvistamisesta 

koetaan positiivisena. Haastattelujen perusteella niistä asiakkaista, joilla oli 

kokemusta sekä perinteisestä leipäjonosta että yhteisöruokailusta, valtaosa koki 

yhteisöruokailun inhimillisemmäksi ja miellyttävämmäksi toimintatavaksi. Suurin 

osa haastateltavista koki myös sosiaalisen kanssakäymisen ja muiden ihmisten 

tapaamisen erittäin tärkeäksi. Muutamat vastaajat näkivät yhteisöruokailun 

lisäävän yhteisöllisyyden tunnetta sekä lieventävän yksinäisyyttä. (Kuisma 2022) 
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Myös Espoon selvityksessä ruoka-apukävijöistä erityisesti vanhuus- ja 

työkyvyttömyyseläkeläiset kokivat tärkeäksi yhteisölliset toiminnot, kuten 

ihmisten tapaamisen ja yhdessäolon (Alppivuori 2021).  

2.3.  Tutkimuksia ja selvityksiä ruoka-aputoiminnasta 

Ruoka-aputeemasta on pidetty useita seminaareja ja julkisia puheenvuoroja sekä 

tehty lukuisia valtakunnallisia ja palkallisia selvityksiä sekä opinnäytetöitä. 

Uusimpia valtakunnallisia selvityksiä ovat muun muassa SPR:n Ruoka-apua 

yhteistyössä, joka on osa Ruoka-avun kansallisen järjestökoordinaation 

kehittämishanketta 2021–2023 (Paasoja & Vaalgamaa 2022), Kirkkopalvelujen, 

ruoka-apu.fi:n ja Sininauhaliiton: Ruoka-avun tilannekatsaus kevät 2022 sekä 

Soccan (2021) Ruoka luo yhteyden, Ruoka-apu hyvinvointivaltiossa (Karjalainen 

ym. 2021). Paikallisia raportteja teemaan liittyen ovat julkaisseet muun muassa 

Kuusinen-James ja Saastamoinen (2013, Lahti) sekä Salonen ja Alppivuori (2021, 

Espoo). Lisäksi monet ruoka-aputoimijat esimerkiksi Vantaalla, Espoossa ja 

Helsingissä tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa, joten 

opinnäytetöillä on suuri merkitys paikallisen toiminnan kehittämisessä. 

Suomessa ruoka-apu-teemaan liittyviä väitöskirjoja on tehty kolme. Anna-Sofia 

Salosen (2016) kirkkososiologiaan liittyvässä tutkimuksessa keskiössä olivat ruoka-

apua saavien kokemukset uskonnollissävytteisestä ruoka-avusta. Tuomo Laihialan 

(2018) tutkimuksen keskeinen tavoite oli selvittää huono-osaisuuden ja häpeän 

kokemiseen yhteydessä olevia tekijöitä. Maria Ohisalon (2017) väitöstutkimus 

”Murusia hyvinvointivaltion pohjalla” käsittelee hyväntekeväisyyteen perustuvaa 

ruoka-aputoimintaa ja ruoka-apuun turvautuvien ihmisten koettua hyvinvointia ja 

huono-osaisuutta. Tutkimuksessa tarkastellaan ruoka-apukäytäntöjä ja ruoka-avun 

vakiintumista osana suomalaista yhteiskuntaa.  

Edellä mainittujen tutkimusten mukaan ruokajonoissa käy suomalaisen 

hyvinvointivaltion asukkaita, joilla on tarve täydentää heikkoa taloudellista 

tilannettaan. Kyseinen tilanne johtuu erityisesti heikosta perusturvan tasosta, 

rakenteellisesta köyhyydestä, työttömyydestä ja syrjäytymisalttiudesta. Kuitenkin 

ruoka-avulla on varsin rajalliset mahdollisuudet vastata asiakkaan tarpeisin ja 

erilaisiin ongelmiin. Ruoka-apu ja leipäjonot eivät poista sosiaalisia, taloudellisia ja 
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ekologisia ongelmia, vaan parhaimmillaan ne tekevät niitä näkyviksi. Samalla 

ruoka-apu paikkaa ensisijaisesti sosiaaliturvan aukkoja ja asuntopolitiikan 

epäonnistumista, mutta toisaalta tarjoaa nopean ja usein anonyymin avun 

byrokraattisen sosiaaliturvan sijaan. Ruoka-apua voi pitää monen heikoimmassa 

asemassa olevan selviytymisstrategiana, joka helpottaa arjessa selviytymistä. 

Kuitenkin asiakkaalla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa ruoka-aputoimintaan. 

Käytännössä asiakas voi itse valita sen, osallistuuko vai onko osallistumatta 

toimintaan, jota sillä hetkellä on tarjolla. 
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3. Esimerkkejä suomalaisesta ruoka-
aputoiminnasta 2020-luvulla 

 

Useimmat kunnat ja kaupungit ovat kehittäneet ruoka-aputoimintaansa erilaisilla 

projekteilla ja hankkeilla, ja esimerkiksi Vantaa Yhteinen pöytä ja Helsingin Stadin 

safka ovat nykyisin jo vakiintunutta toimintaa. Toimintojen tavoitteena on ruoka-

avun tarpeen vähentäminen, palveluohjauksen kehittäminen sekä ihmisten 

hyvinvoinnin ja osallisuuden kasvattaminen. Ekologisesta näkökulmasta Helsingin 

ruoka-aputoiminnan tavoitteena on myös hyödyntää hävikkiruokaa ja samalla 

pienentää hiilijalanjälkeä. Vuoden aikana pienentyneet ruoan hiilidioksidipäästöt 

vastaavat arvioilta 158 suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä. Vantaan Yhteinen 

pöytä -toimintamallia on hyödynnetty valtakunnallisesti eri tavoin 15 alueella. 

Taulukko 1. Vantaan ja Helsingin ruoka-aputoimintaa 

Vantaa Yhteinen pöytä -malli on avoin ja 
joustava verkosto, joka kokoaa julkisen, 
yksityisten, kolmannen ja neljännen sektorin 
toimijoita yhteen hävikkiruuan 
hyödyntämiseksi.  

 

• Ensimmäisessä hävikkiterminaalissa, 
jota kaupunki ja seurakuntayhtymä 
hallinnoivat, on nykyisin vakiintunutta 
toimintaa. 

• Keskitetty logistiikkakeskus, jakaa 
hävikkiruuan edelleen ruoka-
aputoimijoille, samalla luodaan myös 
työllisyyspolkuja logistiikan sekä 
varasto- ja keittiöaloille. 

• Toimijoita ruoka-apuverkostossa on 
85, muun muassa Vantaan luterilaiset 
seurakunnat, järjestöjä, 
helluntaiseurakuntia sekä kaupungin 
toimipisteitä, esimerkiksi 
asumisyksiköitä, asukastiloja ja 
nuorisotaloja.  

• Vuosittainen hävikkiruuanmäärä on 
noin 600 000 kiloa. 

Helsinki Stadin safka toimittaa 1/3 ruoka-
avusta, lisäksi Hurstin ja Myllypuron toiminta 
sekä pienempiä toimijoita: yhdistyksiä, 
seurakuntia, vapaakirkkoja ja neljännen 
sektorin toimijoita. 

 

• Kaupunki ja seurakuntayhtymä 
hallinoivat toimintaa. Vuodesta 2021 
toimintamalli on vakiintunut. 

• Keskitetty logistiikkakeskus ja 67 
ruoka-apupistettä. 

• Viikossa jaetaan 3 900 ruokakassia ja 
4 300 ateriaa/välipalaa.  

• Kaikkiaan Helsingissä jaetaan 
viikoittain  

• 8 000–10 000 ruokakassia. 

• Hävikkiruokala, jossa tarjotaan 
edullisia lounasruokailuja 

• Kaksi sosiaaliohjaajaa on mukana 
toiminnassa, ja he jalkautuvat eri 
ruuanjakopisteisiin ja antavat 
palveluohjausta, psykososiaalista 
tukea ja ohjaavat ihmisiä eri 
palvelujen piiriin. 

• Vuosittainen hävikkiruuanmäärä on 
yli 900 000 kiloa. 

 (Haastattelut H. Kuisma 7.10.2022, Heinälä 19.10.2022) 
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Espoossa toimii ruoka-apuverkosto, Espoon verkostoyhteistyön koordinaatiohanke 

vuosina 2020–2022. Verkostoyhteistyön koordinaatiohankkeen tavoitteita ovat 

muun muassa yhteistyön ja verkoston kehittäminen, strategisten verkostojen ja 

kumppanuuksien rakentaminen sekä verkostossa tiedotuksen ja koulutuksen 

edistäminen. Espoon yhteistyökumppaneita ovat kaupunki seurakuntayhtymä ja 

hiippakunta, seurakunnan diakoniatyö, muut seurakunnat, järjestöt sekä 

teollisuus, tukut ja kaupat. Espoossa toimii myös Puotipilotti, jonka toiminnassa on 

mukana muun muassa Manna-apu. 

 
Tampereella toimii Tampereen ruokapankki - ruoka-avun keskus, joka on 

Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien toimintaa. Tampereella avattiin 

Suomen ensimmäinen sosiaalinen market Puoti, joka on rakennettu osaksi 

diakoniatyötä. Oman asuinalueen seurakunnan diakoniatyöntekijän päätöksellä 

voi asioida Puodissa. Apua saadakseen ei tarvitse olla kirkon jäsen. Puodissa hakija 

voi itse valita haluamansa tuotteet päivittäisestä valikoimasta. Valikoimissa on 

peruselintarvikkeiden lisäksi – lahjoitustilanteen mukaan – hedelmiä ja 

vihanneksia, hygieniatuotteita, käyttötarvikkeita sekä lemmikkien ruokaa. 

Peruselintarvikkeiden lisäksi asiakas voi valita 1–3 ylimääräistä extra-tuotetta, 

esimerkiksi hygieniatuotteita, käyttötarvikkeita tai makeisia. Tampereella toimii 

myös Hävikkiravintola Kierto. 
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Taulukko 2. Espoon ja Tampereen ruoka-aputoimintaa 

Espoon ruoka-apuverkosto; Espoon 

verkostotyön koordinaatiohanke 

• Mukana on kahdeksan erilaista 

monipuolista hyvinvointia tuottavaa 

yhteisöä (esim. Manna-apu) sekä 

seurakunnat, jotka jakavat 

hävikkiruokaa.  

• Lisäksi on viisi seurakuntaa, jotka 

jakavat ruoka-apua diakonia-

aterioiden muodossa. 

• Ei keskitettyä yhteistä 

logistiikkakeskusta vaan logistiikka 

tapahtuu yhteistyössä suurempien 

(esim. Manna-apu) toimijoiden 

varastolta. 

• Viikkotasolla asiakaskontakteja on 2 

500–3 000.  

• Lisäksi toimii ns. hävikkiruuan 

Puotipilotti, jonka toiminnassa 

mukana Manna-apu, Edistia/diakonia 

ja kaupunki.  

•  

Tampereen ruokapankki - ruoka-avun keskus 
on Tampereen ev.lut. seurakuntien toimintaa. 

 

• Viikoittain asiakas saa kaksi 
ruokakassia, jotka jaetaan 
seurakuntien ”ruokapysäkeille”. 

• Lisäksi toiminnassa on 
maksuttomia/edullisia 
yhteisruokailuja. 

• Ruoka-apuverkostossa on 50 toimijaa.  

• Vuonna 2021 hävikkiruokaa 350 000 

kiloa. 

• Vuonna 2021 jaettiin 110 000 

avustusta, ja vuoden 2022 arvio on 

150 000–160 000.  

• Ensimmäinen sosiaalinen market 

Puoti, jossa on elintarvikkeiden lisäksi 

mm. hygieniatuotteita ja 

lemmikkieläinten ruokaa. 

• Hävikkiravintola Kierto, hävikkistä 

ruoka-annoksia, toimintaa kehitetään 

ESR-hankkeella. 

•  

(Haastattelut Myllärniemi 26.10.2022, Palkonen 27.10.2022) 

 

Monien kaupunkien ruoka-aputoimintaa on kehitetty ensin erilaisilla hankkeilla, 

joiden jälkeen osalla toiminta jo vakiintunut vakituiseksi käytänteeksi. Nykyisessä 

toiminnassa ovat usein mukana seurakunnat/seurakuntayhtymä ja kaupunki. 

Ruoka-aputoiminnalla nähdään sekä sosiaalisia että ympäristöhyötyjä. Toiminnalla 

tuetaan vähävaraisia kotitalouksia (ruoka-avun saajien tarve) ja lisätään terveyttä, 

yhteisöllisyyttä ja osallisuuta (yhteisruokailut) sekä vähennetään 

ympäristöhaittoja. Tämä tehdään minimoimalla ruokatarvikkeiden hävikkiä ja 

lisäämällä loppuhävikin käyttöä esimerkiksi kotieläinten ja riistan hoidossa 

(ekologisuus). 
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4. Ruoka-aputoimintaa Lahdessa 

4.1. Lahden ruoka-aputoiminnan selvityksiä 

 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson selvityksen (2013) mukaan ruuanjakoa 

pidettiin tärkeänä pärjäämisen kannalta (84 %) sekä yli puolet vastaajista koki 

tuttujen tapaamisen merkityksellisenä. Valtaosa vastanneista koki, että ruuanjako 

oli järjestetty hyvin ja ruoka oli laadukasta. Kuitenkin selvityksen mukaan 

sosiaalipalveluissa nähtiin epäkohtia ja esimerkiksi toimeentulotuen hakuprosessi 

koetiin työlääksi ja lopputuloksen kannalta epävarmaksi. Selvityksen aikana noin 

puolet leipäjonon asiakkaista oli viimeisen kahden kuukauden aikana asioinut 

sosiaalitoimistossa. Yhdeksi ongelmaksi Lahden seudulla koettiin se, että 

leipäjonojen koordinointi ei kuulunut kenellekään. Ruoka-aputoimijoiden 

yhteystietoja oli myös vaikea löytää, tai tiedot olivat vanhentuneita. (Kuusinen-

James & Saastamoinen 2013) 

Vuonna 2019 Operaatio Avoin Ovi ry haki kaupungin osallisuuden ja hyvinvoinnin 

vuosiavustuksista avustusta ruoka-apuselvityksen tekoon. Tällöin asiasta 

konsultoitiin Sitran ja Vantaan Yhteisen pöydän projektin asiantuntijoita sekä 

käytiin tutustumassa Vantaan toimintaa. Lahden seurakuntayhtymä oli 

valmistelussa myös mukana. (Pitkänen 2022)  

Tänä vuonna (2022) Lahden seurakuntayhtymän ruoka-apuselvityksen mukaan 

asiakkaat antoivat nykyisestä ruoka-aputoiminnasta sekä kiitosta että kritiikkiä. 

Vaikka ruokakassit koettiin merkittävänä osana arjessa selviytymistä, palautetta 

annettiin kassien yksipuolisuudesta, koska kassien sisältö antaa vain vähän 

vaihtoehtoja ruuan valmistukseen. Toivottiin, että asiakas voisi itse valita kassin 

sisällön, ettei kaappeihin kertyisi elintarvikkeita, joita ei tule hyödynnettyä. Myös 

seurakunnan työntekijät tukivat vastauksissaan asiakkaan valinnanvapautta. 

Nastolan seurakunnassa kyseistä mallia on jo toteutettu, ja kokemukset siitä ovat 

olleet erittäin positiivisia. Tutkimustulos tukee aiempaa tutkimusta siinä, että 

ruokakassin sisältöön toivottiin enemmän valinnan vapautta (Alppivuori 2021). 

Kehittämisehdotuksina mainittiin sekä hävikkiruokakauppa että maksukortit, 

jolloin asiakas voi ostaa anonyyminä sen, mitä hän tarvitsee. Huoli ilmeni myös 
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lemmikkien ruuasta, koska sitä ei ollut huomioitu ruokajakelussa. Lisäksi 

tiedotusta ruoanjakopisteistä pidettiin puutteellisena: ”Mistä saisi tietoa 

ruokajakelusta, päivistä ja kellonajoista?” Tutkimustulos havaittiin jo 

aikaisemmassa Lahden ruoka-apuselvityksessä (Kuusinen-James & Saastamoinen 

2013). Lisäksi ruuanjakopisteiden koordinaatioon ja logistiikkaan toivottiin 

parannusta, sillä pitkät välimatkat vaativat aina kustannuksia. (Lahden 

seurakuntayhtymä/Diakonia 2022) 

4.2. Ruoka-aputoiminnan rakenne 

Tämän ruoka-apuselvityksen tarkoitus on luoda kokonaiskuvaa Lahden alueen 

ruoka-aputoiminnasta. Selvityksessä haastateltiin Lahden alueen 28 ruoka-

aputoimijaa. Ruoka-aputoimijoille esitetyt kysymykset olivat: 

 

• Millaista ruoka-apua tarjoatte Lahden alueella? 

(lisäkysymyksiä: kuinka usein tapahtuma järjestetään, arviot 

asiakasmääristä, onko toiminta maksullista, osallistuuko 

vapaaehtoisia toimintaan, mitä muuta haluatte kertoa?) 

 

• Millaisia kehittämistarpeita/haasteita näette nykyisessä ruoka-

aputoiminnassa?  

 

Kolmasosan haastateltavista tavattiin henkilökohtaisesti ja muiden kanssa 

haastatettu tapahtuivat joko puhelimitse tai Teams:in välityksellä. Haastattelut 

tapahtuivat loka-marraskuussa 2022. Lisäksi projektikoordinaattori osallistui 

viiteen ruoka-aputoiminnan tilaisuuteen. 

Lahden alueella toimii kolmisenkymmentä ruoka-aputoimijaa kuten seurakuntia, 

yhdistyksiä, yhteisöjä sekä kaupungin toimispisteitä. Operaatio Avoin Ovi ry toimii 

logistiikkakeskuksena, joka varastoi lahjoittajilta saadun ruokahävikin sekä jakaa 

sen toimijaverkoston kautta edelleen ruoka-avun saajille. Ruuanjakelussa toimii 

useita vapaaehtoisia, jotka ohjaavat ja neuvovat asiakkaita, esimerkiksi 

elintarvikkeiden käytöstä. Arviot Lahden ruoka-avun asiakasmääristä vaihtelevat 

alle sadasta yli sataan riippuen toimijasta. Pienempien ruoka-aputoimijoiden 
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kohdalla puhutaan kymmenistä asiakkaista. Ruoka-apujakelua eri muodoissa ja 

paikoissa tapahtuu lähes joka arkipäivä. (Liite1) 

Tosin vuonna 2020 alkanut koronapandemia ja EU:n ruoka-avun loppumisella 

2022 oli vaikutusta ruoka-aputoimijoiden työhön sekä jaettavan ruuan määrään. 

Vapaaehtoisilla, usein eläkeläisillä, on myös suuri merkitys ruoka-avun jakelussa. 

Pandemian myötä osa heistä ei enää jatkanut vapaaehtoisina. Muutamat ruoka-

aputoimijat joutuivat miettimään toimintatapaansa ja resurssejaan tai jopa 

lopettamaan toimintansa tai ainakin pitämään taukoa ruoka-apujakelussaan.  

Lahden alueella Operaatio Avoin Ovi ry on yksi keskeisin hävikkiruuan jakelua 

koordinoiva taho, joka rekisteröitiin yhdistykseksi vuonna 2013. Operaatio Avoin 

Ovi ry:n tehtävä on koordinoida ja kutsua yhteistyöhön eri kirkkokuntien, 

yhteisöjen ja järjestöjen toimijoita, joiden toimintaan kuuluu hävikkiruuanjakoa. 

Yhdistys pyrkii edistämään heikommassa asemassa olevien osallistumis- ja 

vaikutusmahdollisuuksia sekä osaltaan luomaan työllisyyden edellytyksiä. 

Yhdistyksellä on olemassa ruoka-aputoimijoiden valmisverkosto ja sopimukset 

toimijoiden kanssa. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, ja Avoin Ovi ry:n 

terminaalilla työskentelee noin 25 vapaehtoista ja useita autonkuljettajaa.  

Hävikkiruuan lahjoittajien verkostoon kuuluu elintarviketehtaita, tukkuja sekä 

paikallisia yrityksiä ja kauppoja. Avoin Ovi ry toimii hävikkiruuan terminaalina, ja se 

käsittelee ja jakaa saapuvat lahjoitukset pienempiin eriin sekä toimittaa ne 

edelleen eri ruoka-aputoimijoille/yhteistyökumppaneille. Päijät-Hämeen alueella 

ruoka-avustuksia välitetään 2 250 kappaletta viikossa ja noin 55 000 kiloa 

kuukaudessa, ja vuodessa avustuksia jaetaan 685 000 kiloa. Alueella toimii yli 30 

ruoka-aputoimijaa, jotka jakavat elintarvikkeet asiakkaille noin 350 vapaaehtoisen 

voimin. Yhden ruokakassin hinnaksi on arvioitu noin 37 euroa. Elintarvikkeet, jotka 

eivät sovi syystä tai toisesta ihmisravinnoksi kuten rikkoutuneet jauhopussit, 

nahistuneet juurekset jaetaan eläinten ruuaksi, esimerkiksi paikallisille 

hevostalleille, vain pieni osa hävikistä päätyy biojätteeksi. (Haastattelut Pellikka ja 

Teräsheimo 21.9.2022) 
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Takatasku ja evankelisluterilaiset seurakunnat 

Takatasku on Lahden kaupungin ja Lahden seurakuntayhtymän yhteinen 

työllisyyttä ja mielekästä elämää edistävä monitoimintakeskus. Takataskussa 

toimii viitenä päivänä viikossa aamuisin avoin ilmaisleivänjako, ja leipä noudetaan 

lahtelaisesta marketista. Asiakkaat voivat valita tarvitsevansa leivän tarjolla 

olevista. Päivittäin asiakkaita käy 70–90 ja viikoittain noin 200–300. Lisäksi 

asiakkaat voivat osallistua edulliseen maksulliseen kahvila- tai lounastoimintaa. 

Maksuksi käy myös diakonia-lounaslippu. Päivittäin lounaalla käy noin 120 

asiakasta. Lisäksi on mahdollisuus ostaa edullisesti edellisen päivän ruoka-

annoksia. 

Takataskun keittiö valmistaa noin 150 ateriaa neljänä päivänä viikossa 

yhteisruokailuun seurakuntien, kuten Salpausselän, Keski-Lahden, Launeen, 

Ahtialan ja Nastolan, toimipisteille sekä muutamien yhdistysten yhteisruokailuun. 

Takataskun henkilökunta toimittaa ruuat ruokailupaikkoihin. Yhteisruokailut ovat 

avoimia asukkaille. Monelle ruokailijalle yhteisruokailut ovat myös sosiaalinen ja 

osallistava tapahtuma. Osa seurakunnista, muun muassa Salpausselän seurakunta, 

tarjoaa aamupuuroa kerran viikossa, ja lähtiessään osallistujat saavat ruokakassin 

mukaan. Seurakuntien ruoka-avustukset ovat etupäässä ostokortteja. 

Nastolassa toimii ”kolmen pisteen ruokajako”, jossa mukana ovat Nastolan 

evankelisluterilainen seurakunta, helluntaiseurakunta ja Nastolan työttömien 

toimintakeskus Tienhaara. Yleinen ruuanjako tapahtuu vuoroviikoin edellä 

mainittujen seurakuntien kesken. Lisäksi seurakunnat jakavat ruokakasseja alueen 

lapsiperheille. Asiakkaat tilaavat ruokakassin etukäteen soittamalla tai 

tekstiviestillä. Toiminnassa on noin kymmenen vapaaehtoista, jotka ohjaavat ja 

neuvovat asiakkaita esimerkiksi elintarvikkeiden käytössä. He kertovat asiakkaille 

myös tuotteen viimeisen käyttöpäivän.  

Muut seurakunnat ja toimijat 

Useimmat seurakunnat ja yhdistykset muun muassa Lahden Adventtiseurakunta, 

Lahden Babtistilähetys ry, Toivon keskus ry, Esikoislestadiolaiset ry ja Lahden 

evankelisluterilainen kansanlähetys, jakavat ruokakasseja noin kerran viikossa. 

Useilla seurakunnilla tai muillakin toimijoilla ruokakassien jakoon liittyy lyhyt 
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hartaushetki. Päijät-Hämeen tukiyhdistys jakaa maksullisia ruokakasseja kuutena 

päivänä viikossa. Kassin hinnalla pyritään kattamaan erilaisia toimintakuluja, 

esimerkiksi polttoainekuluja. 

Kääntöpiirin seurakunta järjestää Operaatio Avoin Ovi ry:n kanssa kuukausittain 

Kaiken kansan soppajuhlan Vanhan Valimon tiloissa. Soppajuhlaan osallistuu 

keskimäärin 150–180 henkilöä. Ruokailun lisäksi ohjelmassa on musiikkiesityksiä 

tai yhteislaulua, ja lopuksi halukkaille jaetaan ruokakassi kotiin vietäväksi. Valoisa 

koti ry järjestää yhteisruokailua 1–2 kertaa vuodessa esimerkiksi avoimien ovien 

tapahtuman yhteydessä.  

Tällä hetkellä muun muassa Lahden helluntaiseurakunnan, Lahden Romaanit ry:n, 

Pihlaja-avun, Sininauhan Tuulensuojan, Nikulan asumispalvelujen, One ay 

Missionin, ViaDia/Homebase Lahti/Etsikon ja Via Dia/Lahti Jelpin toiminta on 

pienimuotoista, ja sitä tarjotaan lähinnä omille asiakkaille. Osa toimijoista jakaa 

ruokakasseja, ja osalla toiminta keskittyy yhteiseen aamupalaan tai yhdessä 

valmistettuun lounaaseen. Myös Lahden vapaaseurakunnalla ja Pikkis-apu ry:llä 

ruokajakelussa on tapahtunut muutoksia lähinnä toimitilojen takia.  

Lahden Elokolossa (kansalaisten päihteetön kohtaamispaikka) tarjotaan edullinen 

aamupuuro ja kahtena päivänä viikossa keittolounas. Henkilökunta valmistaa 

ruuat, ja maksuilla katetaan elintarvikkeiden hankinnat. EU-ruoka-avun aikana 

heidän toimintaansa liittyi myös ruokakassien jakoa. Nykyisin Elokolo osallistuu 

joihinkin tapahtumiin, esimerkiksi asunnottomien yö -tapahtumaan, jossa se jakaa 

ruokakasseja.  

Kohtaamispaikkaverkosto toimii yhteistyöverkostona, jossa toimijoina ovat 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lahden yhdistys ry, Lahden Ensi- ja turvakoti, 

Lahden Diakonialaitos ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perhe- ja 

sosiaalipalvelut. Kun verkosto saa ruokalahjoituksen, se organisoi jakelun nopeasti 

eteenpäin. Asiakkaat valikoituvat kunkin toimijan omista verkostoista, ja toimijat 

jakavat ruokakassit omille asiakkailleen. Viime kesänä verkosto järjesti kolme 

kertaa puistoruokailun lähinnä lapsiperheille. Jokaisella kerralla osallistujia oli 200. 

Lisäksi verkosto osallistuu esimerkiksi joulupuukeräykseen lahjakorttein tai 
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ruokakassein. Pääasiallisesti verkosto saa ruoka-apua lahjoituksin, mutta 

tarvittaessa hankkii sitä jonkin verran myös omakustanteisesti.  

Lahden alueen Pelastusarmeija jakaa myös Oppilaitos Salpauksesta saatuja 

ylijäämäruoka-annoksia asiakkailleen. Toimintaan vaikuttaa se, miten ruoka-

annoksia on saatavilla. Lisäksi on olemassa erilaisia verkostoalustoja, esimerkiksi 

ResqClub, jossa asiakas voi edullisesti ostaa ylijäämätuotteita. Ruoka-

aputoimijoiden kenttä elää jatkuvasti, joten tässä selvityksessä ei välttämättä ole 

mainittu kaikkia alueen toimijoita. 

4.3. Toimijoiden näkemyksiä kehittämistarpeista 

Kaikki toimijat suhtautuivat tämän selvityksen kyselyyn ja tapaamisiin erittäin 

positiivisesti. Moni piti tärkeänä, että ruoka-aputoimintaa kartoitetaan, ja 

toivottiin enemmän tietoja muista ruoka-aputoimijoista. Lisäksi toivottiin 

toimijoiden yhteisiä tapaamisia sekä mahdollisia yhteisiä koulutuksia, esimerkiksi 

hygieniapassi-koulutusta. Avoin Ovi ry:n toimintaa pidettiin hyvänä, koska se 

kokoaa ja pystyy varastoimaan alueelle saadun ylijäämäruuan. Huolta kannettiin 

toiminnan jatkuvuudesta ja toiminnan kehittämisestä kasvavien kustannusten 

vuoksi. Osa toimijoista piti nykyistä käytäntöä hyvänä, eikä heillä ollut erityisiä 

kehittämisehdotuksia.  

Huolta aiheutti myös hävikki-/ylijäämäruuan saannin väheneminen, sillä 

esimerkiksi lihatuotteita on enää harvoin tarjolla, mutta avun tarvitsijoiden määrä 

on kasvanut monissa jakopisteissä. Toisinaan ruuanhakijoita saattaa olla tavallista 

enemmän, jolloin toimijat joutuvat käyttämään niin sanottuja omia varastojaan, 

esimerkiksi kuivaelintarvikkeita, jotta mahdollisimman moni hakija saisi edes jotain 

mukaansa. Moni toimija arvosti vapaaehtoisten työtä ”toiminnan kantavana 

voimana” ja kantoi huolta heidän jaksamisestaan. Valtiovallan päätöksiä ja 

toimintaehdotuksia EU:n ruoka-avusta odotettiin kovasti. Koska ruoka-

aputoiminta keskittyy pitkälti Lahden ja Nastolan keskuksiin, huolta ilmenee 

pienten kylien avuntarvitsijoista. Ajatuksena heitettiinkin ehdotus: ”Olisiko 

palattava niin sanottuun vanhaan myymäläautomalliin?”  
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4.4. Toiminnan vahvuudet ja haasteet  

Ruoka-aputoiminnan vahvuutena voidaan pitää myös lukuisten vapaaehtoisen 

osallistumista toimintaan, mikä lisää osaltaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. 

Ruokajakelussa vapaaehtoiset opastavat asiakkaita, ja kertovat esimerkiksi, mitä 

ruokia kyseisistä elintarvikkeista voi valmistaa. He muistuttavat myös 

elintarvikkeiden viimeisestä käyttöpäivästä. Vahvuuksiin voidaan lukea myös 

seurakuntien ja monitoimikeskus Takataskun ja Kohtaamisverkoston toiminta sekä 

eri toimijoiden järjestämät edulliset tai ilmaiset yhteisruokailut, jotka toimivat 

myös monelle henkilölle sekä sosiaalisina että terveyttä edistävinä tapahtumina. 

Toiminnan yhtenä vahvuutena voidaan pitää myös Operaatio Avoin Ovi ry:n 

keskitettyä logistista hävikkiterminaalitoimintaa, sillä se pystyy kerralla 

vastaanottamaan ja varastoimaan suuriakin määriä elintarvikkeita. 

Hävikkiterminaalilla työskentelee niin vapaaehtoisia kuin tukityöllistettyjä, mikä 

edistää osaltaan alueen työllisyyttä. Operaatio Avoin Ovi ry:n toiminnan haasteena 

on esimerkiksi energiakustannusten nousu ja rahoitus, millä on vaikutusta 

pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen. 

Muutamat ruoka-aputoimijat ovat siirtyneet valmiiksi pakatuista ruokakasseista 

asiakkaan itse valitsemiin tuoteisiin, jolloin asiakas voi valita tarvitsemansa 

elintarvikkeet. Osalla toimijoista on käytössään etukäteisilmoittautuminen 

puhelimitse/tekstiviestillä tai paikalla jaettava vuoronumero, sillä tämä 

mahdollistaa asiakasystävällisemmän toimintatavan kuin ulkona jonotus. Tosin 

käytössä olevat toimitilat ja kävijämäärät ratkaisevat usein toimintatavan.  
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Taulukko 3. Lahden ruoka-aputoiminnan vahvuudet ja haasteet 

Vahvuudet 

• Alueella on useita ruoka-
aputoimijoita ja 

• vapaaehtoisia. Eri tahoilla on 
yhteisruokailuja. 

• Ruoanjakopisteissä on siirrytty 
yhä useammin valmiiksi 
pakatuista ruokakasseista, 
ohjatusti asiakkaan itse 
valitsemiin elintarvikkeisiin.   

• Hyvä esimerkki alueellisesta 
yhteistyöstä: ”Nastolan 
yhteistyömalli: kolmen pisteen 
toiminta (seurakunnat, työpaja), 
samoin Kohtaamisverkoston 
toiminta. 

• Keskitetty logistiikka, 
hävikkiterminaali Operaatio 
Avoin Ovi ry:n asianmukainen 
toiminta.  

Haasteet 

• Ruoka-apua tarvitsevien 
määrä kasvaa, mutta toisaalta 
hävikkiruuan määrä vähenee. 

• Vapaaehtoisten jaksaminen.  

• Ajantasaisen tiedotuksen ja 
toiminnan koordinaation 
puuteellisuus. 

• Ruuanjako keskittynyt 
keskustoihin (Lahti, Nastola). 
Pitkistä välimatkoista aiheutuu 
asiakkaille aina kustannuksia. 

• Ruoka-apukentän rahoituksen 
epävarmuus.  

• Toiminnan tulevaisuus (EU:n 
ruoka-apupäätökset- 
maksukortti?). 

•  
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5.  Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

Ruoka-aputoiminta on monipuolistunut etenkin 2020-luvulla, mutta ruoka-apu 

ja sen tarve eivät ole häviämässä. Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät elin- ja 

energiakustannusten nousuna ja lisääntyvänä avuntarpeena. Taloudelliset 

huolet koskettavat niin ruoka-aputoimijoita kuin myös avunsaajia. Samaan 

aikaan hävikki- ja ylijäämäruuan määrä on vähentynyt, sillä esimerkiksi kaupat 

ovat tehostaneet prosessejaan kuten ”alennuslappujen” käyttöä tuotteen 

viimeisen myyntipäivän lähestyessä. Myös useat toimijat käyttävät 

verkkoalustoja ja siirtävät ylijäämätuotteitaan kaupalliseen myyntiin. Toisaalta 

toiminta voidaan nähdä osana ympäristövatullisuutta, vaikka se osaltaan 

vähentää jaettavan ylijäämäruuan määrää. 

Ruoka-apua hakevien profiili on muuttunut vuosien saatossa. Myös ruoka-

apua tarvitsevien määrä on kasvamassa ja joukossa on yhä enemmän 

lapsiperheitä, nuoria, työssäkäyviä ja ulkomaalaisia. Heitä yhdistää 

taloudellinen huono-osaisuus, johon liittyy usein terveydellisiä tai sosiaalisia 

ongelmia. Ruoka-apua hyödynnetään erilaisissa tilanteissa, joissa pieniä tuloja 

käytetään ennalta arvaamattomiin kulueriin, kuten lääke- ja 

terveydenhoitokuluihin, tai muuhun yllättävään menoerään. 

Lahden alueen ruoka-aputoiminnasta on tehty aikaisemmin muutamia 

selvityksiä (mm. Kuusinen-James & Saastamoinen 2013). Tämän selvityksen 

tarkoitus oli luoda kokonaiskuvaa tämänhetkisestä ruoka-aputoiminnasta 

alueella. Koronakriisillä ja EU-ruoka-avun loppumisella oli merkitystä myös 

lahtelaisten ruoka-aputoimijoiden tehtäväkenttään. Osa toimijoista joutui 

pohtimaan toimintaansa, ja jopa lopettamaan tai muuttamaan 

toimintatapaansa. Vapaaehtoisilla on suuri merkitys ruoka-avun jakelussa, 

kuten useat toimijat totesivat, että ”vapaaehtoisten työ on toiminnan kantava 

voima”. Kuitenkin heidän jaksamisestaan ollaan huolissaan, sillä monet 

vapaaehtoiset ovat eläkeläisiä, ja jo koronarajoitusten myötä ja osa heistä ei 

enää jatkanut ruoka-avun piirissä. Huoli on myös siitä, miten uusia 

vapaaehtoisia saadaan kiinnostumaan ruoka-avun toiminnasta. Nuoret eivät 

juurikaan ole kiinnostuneita tämän tyyppisestä vapaaehtoistyöstä. 
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Alueella toimii useita ruoka-aputoimijoita sekä Operaatio Avoin ovi ry:n 

hävikki-/ylijäämäruuan terminaali, jotka nähdään toiminnan vahvuutena 

ruoka-apukentässä. Keskitetty terminaalitoiminta pystyy vastaan ottamaan 

suuriakin lahjoitusruokamääriä sekä lajittelemaan ne asianmukaisesti että 

jakamaan niitä toimijoiden välityksellä edelleen ruoka-apuatarvitseville. 

Kuitenkin toimijoilla tunsivat huolta ruoka-apukentän tulevaisuudesta, 

hävikkiruuan määrän vähenemisestä, toiminnan rahoituksen jatkuvuudesta ja 

EU-ruoka-avun tulevaisuudesta. 

Lahden ruoka-aputoiminta on kehittynyt myönteiseen ja asiakasystävälliseen 

suuntaan vuosien takaisista pitkistä leipäjonoista. Monissa paikoissa asiakkaat 

voivat valita ohjatusti elintarvikkeita, joita luulevat tarvitsevansa valmiiksi 

pakattujen ruokakassien sijaan. Nykyisin järjestetään yhä enemmän 

yhteisruokailuja ja aamupalatarjoilua, mikä on tärkeää yhteisöllisyyden ja 

osallisuuden näkökulmasta. Monille vanhuksille yhteisöruokailu voi olla heidän 

ainoa sosiaalinen yhteisönsä. Yhteinen ruokailu mahdollistaa sosiaalisen 

kanssakäymisen, jolla on vaikutusta asiakkaiden hyvinvointiin ja osallisuuden 

kokemukseen. Tosin on huomioitava, että kaikilla ruoka-aputoimijoilla ei ole 

käytännön mahdollisuuksia jakaa ruokaa sisätiloissa tai järjestää 

yhteisöruokailuja. 

Ruoka-aputoiminnan ajantasaisen tiedon saannilla on merkitystä toimijoiden 

kuin myös asiakkaiden näkökulmasta, eli missä ja milloin ruoka-apua jaetaan. 

Tiedon ja toiminnan koordinoinnin puute tuli esille jo Kuusinen-Jamesin ja 

Saastamoisen (2013) tekemässä Lahden ruoka-apuselvityksessä. Yhtenä 

kehitysehdotuksena voidaan nähdä yhteisen verkkoalustan luominen, joka 

palvelee niin toiminnan koordinaatiota kuin tietojen ajantasaisuutta. 

Verkkoalusta palvelisi eri yhteistyökumppaneita, ruoka-aputoimijoita että 

alueen asukkaita.  

Lahden ruoka-aputoimintaa tulisi kehittää yhdessä ruoka-aputoimijoiden 

kanssa, sillä ruoka-apukentän kehittämisessä keskeinen rooli on ruoka-

aputoimijoilla itsellään. Toimijoiden hiljaista tietoa, hyviä käytänteitä ja 

paikallisviisautta tulisi hyödyntää ja saada kuuluville. Useiden selvitysten (mm. 

Paasoja & Vaalgamaa 2022) pohjalta voidaan todeta, että yksinäisen toimijan 
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on usein vaikea saada yksin ääntä kuuluviin esimerkiksi päättäjille, jolloin 

verkostot nousevat kehittämis- ja vaikuttamistyössä tärkeään rooliin.  

Tiedetään, että verkostotyöstä on saatu merkittäviä tuloksia toiminnan 

kehittämisessä (mm. Myllyniemi 2022, Espoo). Samoin Vantaan yhteisen 

pöydän toimintamallin verkostotyössä ruoka-avun kentän toimijat kokivat 

yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, vaikka ruoka-avun jakelu tapahtuikin 

toisistaan erillisissä ja itsenäisesti toimivissa toimipisteissä (Kuisma 2022). 

Tärkeänä kehitysehdotuksena nähdäänkin yhteistyön lisääminen ruoka-

apukentässä. Useiden tutkimusten (mm. Ohisalo 2017, Karjalainen ym. 2021) 

mukaan kasvavaan ruoka-avun tarpeeseen ei voida vasta vain ruoka-apua 

lisäämällä. Ruoka-apu on auttamistyötä, jossa tavoitteena on, että 

avuntarvitsijalla on mahdollisuus saada ruuan lisäksi, esimerkiksi 

palveluohjausta tai muuta apua arjessaan selviytymisen tueksi. Myös tämän 

ruoka-apuselvityksen pohjalta voidaan todeta, että Lahden alueen ruoka-avun 

toimintamallia on tarvetta kehittää yhteistyössä eri tahojen kanssa. Ruoka-

aputoiminnan yhteyteen voisi liittää, esimerkiksi sosiaalista tukea, hyte-

toimintaa ja osallisuuden vahvistamista. Työntekijöiden jalkautuminen 

ruuanjakopisteisiin mahdollistaisi asiakkaiden matalan kynnyksen neuvonnan 

ja ohjauksen. Helsingin ruoka-aputoiminnassa Stadin safkassa on saatu 

merkittäviä tuloksia asiakas- ja palveluohjauksessa, kun kaksi sosiaaliohjaajaa 

ja Kelan edustajat ovat jalkautuneet ruoan jakelupisteisiin (Heinänälä 2022). 

Lahden ruoka-apumallin kehittäminen tilanteessa, jossa hävikkiruoan määrä 

vähenee ja epävarmuus maailman tilanteessa on nostanut esimerkiksi 

inflaatiota ja sähkön hintaa merkittävästi, on erittäin tärkeää. Ruoka-

aputoiminnasta on tullut kiinteä osa sosioekonomisesti vaikeassa tilanteessa 

olevien ihmisten tukiverkostoa. Mikäli ruoka-aputoimintaa ei systemaattisesti 

koordinoida ja kehitetä, on riskinä, että ruoka-aputoiminta Lahdessa vähenee. 

Tämä vaikuttaisi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lahtelaisten 

hyvinvointiin sitä heikentävästi. Ohisalo (2017) korostaakin, että huono-

osaisten auttaminen ja sitä kautta heidän hyvinvointinsa lisääminen on tärkeää 

myös yhteiskunnan kannalta. 
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Alustavien suunnitelmien mukaan Lahden ruoka-aputoimintamallin 

kehittämistä jatketaan vuonna 2023 vahvistamalla ruoka-avun koordinaatiota 

ja tiivistämällä yhteistyötä. Lisäksi tämä ruoka-apuselvitys vastaa jo itsessään 

ruoka-avusta tiedottamiseen tarpeeseen. Myös tiedottamista on tavoitteena 

kehittää vuonna 2023. Tämän selvityksen laatijat, Lahden Diakonialaitos, 

Lahden kaupunki ja Lahden seurakuntayhtymä jatkavat myös 

kehittämiskohteiden työstämistä, tavoitteena hakea ESR+ -

kehittämisrahoitusta ruoka-avun Lahden mallin kehittämiseen vuoden 2024 

alusta. Muualta Suomesta on hyviä kokemuksia paikallisen ruoka-

aputoiminnan kehittämisestä erilaisilla hankkeilla, kuten on tapahtunut 

Vantaan Yhteinen pöytä -mallin ja Helsingin Stadin safkan kohdalla. 
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