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Ruoka-apu 
Suomessa

• Suomessa jaetaan vuosittain 20 milj. kg 
ruoka-apua, josta 90% on hävikkiruokaa

• Jakajia ovat yhdistykset, seurakunnat ja 
kunnalliset toimijoita, yht. yli 1000 toimijaa

• Ruoka-avussa asioi arvioiden mukaan 100-
200 000 suomalaista vuodessa

• Korona lisäsi ruoka-avun tarvetta, kertoo
74% ruoka-avunantajista



Korona-ajan 
vaikutukset ruoka-
aputoimintaan
• Toiminnan muutokset: 

yhteisöllisten toimintojen 
sulkeminen, riskiryhmiin 
kuuluvat vapaaehtoiset

• Ruoka-avun tarpeen kasvu

• Uudet avuntarvitsijat, 
erityisesti lapsiperheet

• Hävikkiruoan saatavuuden 
haasteet

• Viestinnän haasteet

• Uudet auttamisen tavat: 
puhelinpalvelu, kotiinkuljetus

33

61

34

31

24

43

6

11

15

15

5

6

15

2

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Yli 100 000 asukkaan

30 000 -  alle 100 000 asukkaan

alle 30 000 asukkaan

Kasvoi huomattavasti Kasvoi jonkin verran
Pysyi ennallaan väheni jonkin verran
Eos

Asiakasmäärä verrattuna edelliseen vuoteen 
tammi-kesäkuussa 2020 kaupungin koon mukaan

Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun 
Laihiala ja Nick 2020



Poikkeustilanne synnytti 
uutta yhteistyötä
• Ruoka-apu.fi ja Sininauhaliitto kokosivat 

toimijat valtakunnallisiin 
verkkotapaamisiin, osallistujia jo 140

• Jaoimme hyviä käytäntöjä, kokosimme 
tietoa, etsimme ratkaisuja. Jakaminen loi 
toivoa!

• Poikkeusajan voimavarana oli 
yhdistysten, seurakuntien ja kuntien 
välillä tiivistynyt paikallinen yhteistyö

• ja yhdistystoimijoiden ketteryys ja 
joustavuus (mm. Espoossa, Alppivuori 2020)
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Ruoka-aputoimijat kokosivat havainnot 
Valtioneuvoston tilannekeskukselle

• Keskusteluyhteys Valtioneuvostoon: 
tilannekeskus esitti selkeät kysymykset

• Hallinnon on tärkeää kysyä ja olla 
kiinnostunut, mutta on myös järjestöjen 
tehtävä tuottaa tietoa ja ajankohtaista 
kuvaa

• Valtakunnallisten yhteistyöverkostojen 
merkitys korostuu

• Ruoka-apu.fi antaa näkymän 
ajankohtaiseen tilanteeseen

1.10.2020 Reetta Nick Ruoka-apu.fi

”Valtioneuvoston tilannekeskus haluaa kiittää teitä 
tähän asti toetutuneesta erinomaisesta yhteistyöstä 
COVID -19 tilannekuvan muodostamisen osalta. 
Tiedon keruu lähti käyntiin nopeasti ja olemme jo 
useamman viikon ajan saaneet teiltä laadukasta ja 
kattavaa tilannekuvaa kentältä. 

Meneillään olevassa kriisissä järjestöjen rooli 
ihmisten hyvinvoinnin tukemisessa on korostunut 
entisestään. 

Toimittamianne tietoja on hyödynnetty arvioitaessa 
etenkin kriisin vaikutuksia ihmisten henkiseen 
kriisinkestävyyteen sekä väestön toimintakykyyn ja 
palveluihin.” 

Kiitokset tilannekeskukselta 27.4.2020
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• Ruoka-apu.fi on ruoka-apua 

etsivien ja sitä järjestävien 
verkkopalvelu

• Ajantasaiset tiedot ruoka-
aputapahtumista ja yhteisöllisistä 
ruokailuista valitulla alueella

• Palvelu on kaikille avoimesti 
käytettävissä ja maksuton

• Käyttäjätunnuksia 382 (25.9.2020)

• Mukana 225 eri organisaatiota, 
joista yli puolet yhdistyksiä, 40 % 
seurakuntia ja n. 5 % 
kuntatoimijoita

• Sivulla vierailuja ka. 22 600/kk, 
yht. 136 000 (viimeiset 6kk)

• Yhteensä 45 000 eri kävijää (6kk)

• Avattu 28.1.2020 



Yhdessä toimiva verkosto voi vaikuttaa

• Ajankohtaiset ja ennakoitavat ilmiöt tulevat esiin käytännön työssä

• Keskusteluyhteyksien syntyminen päättäjien ja järjestöjen välille 
edellyttää molemminpuolista aktiivisuutta 

• Verkostoyhteistyö ja koordinaatio eivät synny itsestään

• Valmis verkosto/neuvottelukunta on luonteva kumppani julkishallinnolle

• Jotta järjestöjen, seurakuntien ja kuntien yhteistyö voi kehittyä kohti 
kumppanuutta, täytyy osapuolten tuntea toisensa ja saada riittävästi 
tietoa toistensa toiminnasta

• Keskiössä yhteinen tavoite: asiakasryhmien etu ja hyvinvoinnin 
edistäminen
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Ruoka-apu ei poista köyhyyttä

• Ruoka-avun kasvaneesta tarpeesta uhkaa tulla pitkäaikaista

• Mielenterveys-, päihde- ja talousvaikeudet lisääntyneet, perheiden 
hyvinvoinnista huolta

• Hävikkiruoka ei voi olla ruokaturvan lähde

• Yhdistykset ja seurakunnat kantoivat vastuuta kriisissä

• Perusturvan taso ei ole kohdillaan, monen tulot eivät riitä ruokaan

• On tärkeää, että ihmisten kokonaisvaltainen avuntarve kohdataan 
asianmukaisin keinoin ja pitkäjänteisesti
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Kiitokset!
Reetta Nick, projektipäällikkö
p. 040 809 1684 
reetta.nick@kirkkopalvelut.fi

Ruoka-apu.fi 

Myös Twitter, Facebook ja Instagram
#enemmänkuinruokaa
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