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Tiivistelmä: Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

diakoniatyön ruokapankkien asiakkaiden kokemuksia ruoka-avusta. Tutkimuskysymys on: 

Mitä diakoniantyön ruoka-apu merkitsee ruoka-avun asiakkaille heidän itsensä kokemana? 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyössä on jaettu hyväntekeväisyysruokaa 

taloudellisessa ahdingossa eläville henkilöille ja perheille jo 1990-luvulta alkaen. Kirkon 

ruoka-aputoimintaa on arvostelu siitä, että jakamalla hyväntekeväisyysruokaa se pitää yllä 

syrjäyttäviä rakenteita.  Kirkon sisällä taas on koettu, että diakoniatyöstä on tullut 

hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkojen paikkaaja. On tärkeää, että tässä keskustelussa 

kuullaan myös ruoka-avun asiakkaiden ääntä. 

Opinnäytetyön aineisto koostuu seitsemästä teemahaastattelusta, jotka toteutettiin syksyllä 

2021 ja talvella 2022. Haastatteluihin osallistuneet henkilöt olivat pitkäaikaisia ruoka-avun 

asiakkaita kahdesta eri seurakunnasta Lapin maakunnan alueella. Haastattelut analysoitiin 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tutkielmaa varten kerättiin myös toissijaista 

aineistoa haastattelemalla kahta tutkimusseurakunnan ruoka-avusta vastaavaa 

diakoniatyöntekijää. Haastattelujen lisäksi tutkimusaineistoa hankittiin osallistuvalla 

havainnoinnilla ruoka-aputoiminnassa.  Havainnoista on kirjoitettu tutkimuspäiväkirjaa. 

Ruoka-apua haettiin akuuttiin ruoan tarpeeseen. Siitä oli muodostunut selviytymisstrategia, 

joka vähensi henkilöiden kokemaa ruokaturvattomuutta. Osa haastatelluista koki häpeää ja 

alemmuuden tunnetta joutuessaan turvatumaan ruoka-apuun. Sen sijaan säännöllisesti ruoka-

apuun turvautuvat kokivat sopeutuneensa tilanteeseensa. Tärkeimmäksi seurakunnan 

tarjoamaksi tuen muodoksi koettiin aineellisen avun jälkeen henkinen tuki. Kohtaamiset 

diakonian vastaanotolla koettiin myönteiseksi; ne vahvistivat henkilön omanarvontuntoa ja 

kokemusta ”kunnon kansalaisuudesta”. Omakohtainen taloudellinen ahdinko ja siihen saatu 

apu motivoi ruoka-avun asiakkaita vapaaehtoistoimintaan. 

Ruoka-apua tarvitaan myös tulevaisuudessa. Jatkossa olisi tärkeää selvittää lasten kokemusta 

huono-osaisuudesta ja siitä, millaiseksi lasten elämän todellisuus muodostuu perheessä, jossa 

koetaan jatkuvaa ruokaturvattomuutta. Diakonit ovat taloudellisessa ahdingossa elävien 

ihmisten kohtaamisen ammattilaisia. Heille on kertynyt työssä saatua hiljaista tietoa ja 

arvokasta asiantuntijuutta, jota olisi tärkeä välittää tulevaisuudessa sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan henkilöstölle sekä seurakuntien työntekijöille.  
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1. Johdanto 
Keskellä kylää kiertää jono ihmisiä odottavissa tunnelmissa -15 asteen pakkasessa. Soppatykkimies 
 saapuu paikalle peräkärryn kanssa, ja soppakattilan kansi avataan. Joukko vapaaehtoisia 
 valmistautuu tottuneesti diakonin johdolla jakamaan soppa-annosta. Jonon edetessä kymmenet 
 käsiparit ojentavat soppakippoa kohti höyryävää kattilaa. Kenelläkään ei ole kiire, mutta onko annos 
 makkarasoppaa joillekin paikallaolojoista päivän ainoa lämmin ateria. Tämä tapahtuu maassa, jossa 
 kansainvälisten raporttien mukaan asuu maailman onnellisin kansa… 
 Ote tutkimuspäiväkirjasta 25.11.2021 
 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyön painopiste on ollut lähes 

kolmenkymmenen vuoden ajan aineellisen avun jakamisessa sitä tarvitseville. Aineellinen apu 

oli kirkon sosiaalieettinen ja samalla myös protestinomainen vastaus 1990-luvulla Suomea 

kohdanneeseen lamaan. Laman seurauksena sen tunnuspiirteeksi muodostuneisiin 

leipäjonoihin päätyi konkurssin tehneitä yrittäjä, työikäisiä ja korkeasti koulutettuja henkilöitä 

yhdessä yhteiskunnan marginaaliin ajautuneiden ihmisten kanssa. Ruoka-apu nousi julkiseen 

keskusteluun uudelleen keväällä 2020, kun maailmanlaajuisen Covid-19 pandemian 

seurauksena Suomi joutui sulkutilaan. Sulkutilan seurauksena leipäjonoihin päätyi uusi 

joukko työikäistä väestöä, joita kohtasi taloudellinen ahdinko sulkutilasta johtuvien 

lomautusten ja irtisanomisten vuoksi. Yhä useampi koki, että ruoka-apuun voi joutua 

turvautumaan ”kuka tahansa meistä”.  

Jo 1990-luvulla leipäjonoja arvosteltiin ja paheksuttiin, koska ne eivät sopineet 

 hyvinvointivaltion universaaliin ideaan, jonka mukaan kaikki kansalaiset ovat oikeutettuja 

perustoimeentuloon sosiaalisten riskien osalta. Hyvinvointivaltion katsottiin epäonnistuneen 

tehtävässään luoda turvattu elämä kaikille sen kansalaisille. Kirkon diakoniatyön 

taloudellisesta avusta, johon ruoka-apukin lasketaan kuuluvaksi, on tullut diakonian arkea 

2020-luvulla, vaikka sosiaalipolitiikan asiantuntijat ovat pitäneet jo vuosikymmenien ajan 

esillä ajatusta siitä, että ruoka-apu ja leipäjonot eivät kuulu hyvinvointivaltioon.1 Poliittisen 

päätöksenteon tulisi kohdistua siihen, että perusturvan määrää voitaisiin korottaa niin, että se 

riittäisi turvaamaan myös riittävän ravinnon saannin kaikille kansalaisille. Kirkko on saanut 

osakseen arvostelua siitä, että hyväntekeväisyysruokaa jakaessaan se pitää yllä syrjäyttäviä 

rakenteita ja on näin romuttamassa hyvinvointivaltion eetosta. Kirkon sisällä taas on syntynyt 

pelko siitä, että kirkko joutuu jatkossakin paikkaamaan yhteiskunnan turvaverkkoja ja 

toimimaan täydentävänä avunlähteenä yhteiskunnan haavoittuvimmassa asemassa eläville. 

Näissä keskusteluissa ruoka-apuun turvautuvien kansalaisten ääni on kuulunut heikosti.  

                                                
1 Karjalainen et al. 2021, 3. 
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Tässä tutkielmassa puheenvuoron saavat kahden eri ev.lut. kirkon seurakunnan ruoka-

avun asiakkaat Lapin maakunnasta. Samalla halutaan tuoda esille diakoniatyö yhtenä tärkeänä 

kirkon työmuotona, koska viime vuosina diakoniatyön virkoja on jäädytetty seurakuntien 

heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi. Diakoniset syyt ovat kuitenkin motivoineet viime 

vuosikymmeninä yhteiskunnan maallistuessa ihmisiä pysymään kirkon jäseninä. Keskustelua 

kirkosta hyvinvointipalvelujen tuottajana on tärkeää pitää esillä, koska se on yksi niistä 

tavoista, joilla kirkko voi vaikuttaa ja vahvistaa yhteiskunnallista asemaansa.2 Ja jotta 

diakonian sisältöä ei tulevaisuudessa määriteltäisi teologian ulkopuolella, tarvitaan myös 

akateemista käytännöllisen teologian tutkimusta, vaikka diakonikoulutus on keskittynyt 

viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan Diakonia-ammattikorkeakouluun.3 Vuosi 2022 on 

diakonian juhlavuosi. Tällä tutkimuksella halutaan myös tuoda esille kirkon diakonityötä 

omana tutkimusalanaan, koska diakonian jääminen yliopistokoulutuksen ulkopuolelle on 

jossain määrin heikentänyt alan tutkimuksen asemaa.4 

Tutkielma kuuluu käytännöllisen teologian ja pastoraaliteologian alaan, joihin liittyy 

vahva poikkitieteellinen dialogi teologian lähitieteisiin. Pastoraaliteologiassa on noussut 

vahvasti esille viime vuosina kohtaamisen teologia, jossa on keskeistä ihmisten, kohtaajan ja 

kohdattavan, suhteet toisiinsa ja transsendenttiin sekä kehollisuuden ja tunteiden vaikutus niin 

kohdattavan kuin kohtaajan osalta. Kohtaamisen teologia on kiinnostunut myös 

uskonnottoman ihmisen kokemuksista, mutta sielunhoidollisissa tilanteissa kohtaaminen 

asettuu kuitenkin eksistentiaaliseen viitekehykseen. Kohtaamisen teologiassa korostuu 

kehollisuuden luonnollisuus, jossa keskeistä on tunteiden ja vuorovaikutuksen hallinta.5 

Tutkielman laajemman viitekehyksen muodostaa yhteiskuntatieteellinen tutkimus. Latvuksen 

mukaan teologia tarvitsee yhteiskuntatieteitä päästäkseen lähemmäksi tavallisen ihmisen 

arkea. 6  

 

 

                                                
2 Kallunki 2015, 26. 
3 Ryökäs 2005, 87–88. 
4 Hiilamo 2017, 5–6; Syksyllä 2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Suomessa ensimmäinen diakonissa 

Matilda Hoffman, vihittiin virkaan.dtl.fi. 
5 Vähäkangas et al. 2019, 250–252. 
6 Latvus 2004, 30. 
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2. Tutkimuksen tausta 

2.1 Sinne missä hätä suurin – kirkon diakoniatyö 

”Diakonin tulee olla orpojen isäntä, käydä köyhien kodeissa katsomassa olisiko niissä 

puutteenalaisia, sairaita tai muuten hätää kärsiviä. Hänen tulee opastaa muukalaisia ja pitää 

huolta leskistä; vaalia halvattuja, heikkoja ja pitää puhtaana, jotta he tuskissa saisivat 

lievitystä. Jos diakoni asuu rannikkokaupungissa, tuli hänen tuon tuostakin käydä 

katsomassa, olisiko meri heittänyt jonkun kuolleen rannalle, ja jos hän löysi sellaisen, oli 

hänet puettava ja haudattava. Diakonin tuli ottaa haltuunsa köyhiä ja noudattaa määräyksiä 

siitä, kuinka köyhät saadaan työkykyisiksi ja ansaitsemaan itse leipänsä.”7  

 

Edellä esitetty teksti kuvaa diakonin tehtävää 300-luvulla Klemens Aleksandrialaisen muistiin 

kirjoittamana. Kuvauksesta käy esille, että diakonin tehtäväalue oli hyvin laaja. Erityisen 

tärkeää oli huolehtia kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevista yhteisön jäsenistä: 

orvoista, köyhistä, muukalaisista, leskistä ja sairaista. Diakonin tuli myös huolehtia siitä, että 

tuntematon vainaja haudattiin arvokkaasti. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että köyhät 

kykenisivät ansaitsemaan elantonsa omalla työllään. Diakoniatyöllä ja kirkon 

diakoniatoiminnalla on ollut monenlaisia vaiheita Klemens Aleksandrialaisen päivien jälkeen. 

Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin sitä, mitä diakonia on, sen vaiheita ja sitä, millaisia 

toimintamuotoja diakonialla on sekä miten suomalainen seurakuntadiakonia on muotoutunut. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyöllä tarkoitetaan organisoitua 

palvelumuotoa, jonka keskeisenä motivaationa on lähimmäisenrakkaus.8 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 muulla tavoin auteta.”9 Laajasti määriteltynä diakonian voidaan katsoa tarkoittavan 

kaikkea hyvään tähtääviä tekoja ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi koko 

yhteiskunnassa. Tässä tutkielmassa diakonia rajataan kirkon diakoniavirassa olevien työksi 

sekä yksittäisen seurakunnan organisoimaksi toiminnaksi. Nykyisessä kirkkojärjestyksessä 

todetaan, että jokaisessa seurakunnassa on aina oltava kolme virkaa – papinvirka, 

kanttorinvirka ja diakonian virka. Jokaiselle seurakunnalle pakollinen diakoniatyöntekijän 

virka hyväksyttiin kirkkolain uudistuksessa vuonna 1943. Viran pakollisuuden vuoksi 

Suomeen kasvoi poikkeuksellisen vahva seurakuntadiakonia. 10 

Diakonia- sanan alkuperä tulee kreikan kielen teon sanasta diakonein, joka tarkoittaa 

                                                
7 Sormunen 1952, 36–37. 
8 Hiilamo 2005, 62–63. 
9 KJ 4:3 
10 Koskenvesa 2002, 52-55. 
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 pöydässä tapahtuvaa palvelemista. Uudessa testamentissa termillä diakonia tarkoitetaan sekä  

Jumalan sanan että aineellisen avun jakamista.11  Malkavaara viittaa Collinsiin (1990), joka 

on laajentanut omien tutkimustensa perusteella Uuden testamentin sanaa diakoni 

tarkoittamaan sekä Jumalan valtuuttamaa evankeliumin julistajaa että sosiaalisesta vastuusta 

huolehtivaa seurakunnan palvelijaa.12 Varhaisimmalle kristillisyydelle onkin ollut 

tunnusomaista kuvata yhteisönsä kaikkein syrjäytyneimpien ihmisten elämää. Tämä tulee 

esille monissa evankeliumiteksteissä ja varhaisimmissa Jeesus-traditioissa, joissa kuvaillaan 

lepratautisia, etniseltä taustaltaan hyljeksittyjä, vammautuneita ja monien tavoin ihmisten 

hyljeksimiä ihmisiä. Erityisesti Luukkaan evankeliumin Jeesus kehottaa rakentamaan 

seuraajiaan elämänsä Jumalan huolenpidon varaan, luopumaan omaisuudestaan ja antamaan 

rahansa köyhille (Luuk. 12:33). Latvus toteaakin, että Raamatun tekstit kirjoitettiin köyhien 

keskellä. 13 Ehkä juuri tästä syystä varhaisen kirkon diakonian juuret ulottuvat alkukirkon 

aikaan, jolloin Paavali muistutti kirjeissään Korintin seurakuntaa siitä, että Jumala on ennen 

kaikkea köyhien ja yhteisön halveksimien Jumala  (1. Kor. 1:26–29). Köyhän Korintin 

seurakunnan jäsenille oli elintärkeää päästä osaksi uskovien yhteisöä, jossa kaikista 

hädänalaisista ja heidän materiaalisista ja hengellisistä tarpeistaan huolehdittiin. Huolehtiva 

yhteisö, joka suhtautui pelottomasti kulkutautien runtelemiin ihmisiin ja auttoi hädässä olevia, 

onnistui näin myös keräämään kristinuskosta kiinnostunutta kuulijakuntaa kaikkein 

köyhimpien keskuudessa ja kasvattamaan jäsenmääräänsä. 14 Varhaiskirkon alkuaikoina 

seurakuntien virkarakenne ei ollut selkeästi muotoutunut. UT:n kirjoista voidaan kuitenkin 

hahmottaa toisen kristillisen vuosisadan aikana kehityskulku, joka johti piispan, presbyteerin 

ja diakonin virkoihin.15  

Keskiajalla laaja-alaisesta auttamistyöstä ei enää käytetty nimeä diakonia. Diakonien 

 avustustehtävien vähenemiseen vaikutti luostarihurskauden muotoutuminen. Keskiajalla 

laupeudentyö kuului luostareiden tehtäviin, josta huolehtivat pääasiassa nunnat ja munkit 

luostareissa sekä uskonnolliset maallikkoliikkeet, joiden toiminnassa rakkaudentyö oli 

keskeisellä sijalla. Armeliaisuuden osoittamisen lähimmäiselle ajateltiin olevan Jumalalle 

mieluisin uhri niin, että armeliaisuus ja almujen antaminen toisille ihmisille merkitsi itselle 

                                                
11 Veijola 2002, 13. 
12 Malkavaara viittaa Collinsin teokseen Diakonia: Re-interpreting the Ancient Source (1990), jossa esitetään, 

että UT:n diakoniin viittaava sana liittyisi ennen kaikkea diakonin tehtävään evankeliumin julistajana kuin 

seurakunnan palvelijan virkaan. Puhutaan niin sanotusta collinsilaisesta käänteestä. Malkavaara 2015, 14–15. 
13 Latvus et al. 2010, 22. 
14 Uro 2002, 23-25. 
15Arffman 2002, 158–160; Malkavaara 2015, 9. 
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pelastustekoa. Kirkko jopa kannusti köyhiä kerjäämiseen.16 Lännen kirkossa diakonivirka 

säilyi, mutta se muuttui vähitellen pappeuteen valmistavaksi viraksi, jossa diakonit palvelivat 

avustavissa liturgisissa tehtävissä pappisvihkimystä odottaen.17  

Uskonpuhdistuksen aikana Martin Luther (1555–1667) otti voimakkaasti kantaa 

 köyhien asemaan. Vaikka hän oli itse kuulunut kerjäläisveljestöön, suhtautui hän 

kerjäämiseen kielteisesti. Jeesuksen sanat ”köyhät teillä on aina keskuudessanne” ei Lutherin 

mukaan tarkoittanut sitä, että köyhyyttä tulisi tavoitella, ja ettei köyhyyteen ja sen 

aiheuttamaan kurjuuteen pitäisi puuttua.18 Uskonpudistuksessa korostettiin 

lähimmäisenrakkautta, mutta alkukirkollista diakonian virkaa ei onnistuttu palauttamaan, 

mikä johtui suurelta osin siitä, että reformaatiossa sosiaalieettinen vastuu köyhistä ja sairaista 

siirtyi kirkon vastuulta koko yhteisölle, kommuuniolle. Kommunioon sisältyi sekä maallinen 

että hengellinen ulottuvuus, minkä vuoksi diakoninen tehtävä kuului kaikille sen jäsenille.19 

 Teollistumisen myötä entinen yhteisöllinen malli ei kyennyt enää vastaamaan 

 kasvavien kaupunkien ihmisten tarpeisiin. Saksaan alkoi syntyä 1830-luvulla 

diakonialaitoksia, joita perustettiin myös eri puolille Eurooppaa. Taustalla vaikutti 

teollistumisen aiheuttaman yhteiskunnallisen muutoksen lisäksi pietistinen ajatusmaailma, 

jossa korostuivat eettiset kysymykset. Pietismi myös haastoi valistusajan 

maallistumispyrkimykset ja tieteeseen nojaavan maailmankuvan korostamalla 

parannuksentekoa. 20 Diakonialaitoksissa diakoniatyöntekijöiden tehtävänä oli toimia 

karitatiivis-kasvatuksellisissa tehtävissä, joissa painopiste oli naisten kouluttaminen 

diakoneiksi, sairaiden ja köyhien auttajiksi.21 Diakoniatyö alkoi palata kirkkoihin ja 

seurakuntiin. 22  

Suomessa seurakuntadiakonian kehittymisen katsotaan alkaneen vuonna 1890 

 perustetun Sortavalan Evankelisen seuran aloittaessa kouluttamaan diakonissoja maaseutua 

varten. Julistustoimintaa varten valittiin miesdiakoneja, mutta heikoimmassa asemassa olevia 

varten asetettiin tehtäviin naisdiakonissoja.23 Erityisesti naisdiakonissojen kerrotaan 

työskennelleen kuuliaisesti laupeudentyössään uupumukseen ja kuolemaan saakka. 24 

                                                
16 Malkavaara 2015, 47; Mäkisen mukaan keskiajan teologista sosiaalietiikkaa voidaan pitää 

velvollisuusetiikkana, jossa auttaminen tuotti ansiota ennen kaikkea sen antajalle. Mäkinen 2002, 15. 
17 Malkavaara 2015, 54. 
18 Raunio 2002, 132–133; Mäkinen 2002, 15. 
19Malkavaara 2000,18; Raunio 2007, 209; Malkavaara 2015, 68. 
20 Malkavaara 2000, 20–21; Karitatiiviseksi kutsutaan diakonityön muotoa, jonka painopiste on heikossa 

asemassa olevien sairaanhoito- ja huoltodiakonia. Malkavaara 2015, 146. 
21 Malkavaara 2015, 78.  
22 Raunio 2007, 210. 
23 Malkavaara 2000, 23. 
24 Kauppinen-Perttula 2007, 167–168. 
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Maailmansodan aiheuttamat tuhot ja inhimillinen kärsimys virittivät keskustelun seurakunnan 

velvoitteesta perustaa diakoniavirkoja 1940-luvulla. Vuonna 1943 voimaan tullut kirkkolaki 

velvoitti jokaista seurakuntaa perustamaan diakonia virkoja (KL 11§), joihin kuului 

diakonissojen ohella diakoneja. Diakoniatyössä tuli kohdistaa hengellinen, ruumiillinen ja 

aineellinen apu niille, ”joiden hätä on suurin ja joille muu avustustoiminta ei ulotu”.25 

Malkavaara toteaa, että kirkkolain muutosten astuttua voimaan Suomesta tuli 

seurakuntadiakonia mallimaa sekä säädösten että laajan työntekijäkunnan osalta.26 Vuoden 

1972 kansaterveyslaki muutti kuitenkin huomattavasti diakoniatoimintaa. Diakonialle 

aikaisemmin vahvasti kuulunut kotisairaanhoito siirtyi kuntien toiminnaksi, mikä johti siihen, 

että seurakuntadiakonia seurakunnallistui. Diakonian tuli mennä enemmässä määrin ihmisten 

luo.  Työssä korostui kohtaaminen, ja kotikäynnit sairaiden, vanhusten ja vammaisten luona 

yleistyivät.27 Latvus toteaakin, että hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen vähensi 

huomattavasti diakonian tarvetta ja asemaa yhteiskunnallisesti suuntautuneena 

vaikuttamistoimena.28  

Diakonia joutui uusien haasteiden eteen 1990-luvun laman aikana, jolloin Suomi 

 syöksyi massatyöttömyyteen, jonka seuraukset näkyivät huomattavina taloudellisina 

ongelmina, perheiden velkaantumisina ja mielenterveyspalvelujen lisääntymisenä. Suuri 

joukko ihmisiä ajautui laman seurauksena vakaviin kriiseihin ja ahdinkoon, johon myös 

kirkon oli vastattava. Diakoniatyöntekijöitä koulutettiin antamaan velkaneuvontaa sekä 

antamaan erilaista kriisiapua aineellisen avustamisen lisäksi. 29 Seurakunnissa ja kirkossa 

havahduttiin kuitenkin siihen, ettei kirkko voinut  ryhtyä yhteiskunnan turvaverkkojen 

paikkaajaksi. Kirkossa oli nähtävissä kaksi keskeistä linjaa: toisaalta kirkko halusi kantaa 

tilanteesta yhteiskunnallista vastuuta ja julkaisi Nälkäraportin vuonna 1999 köyhyysongelmaa 

ratkaisemaan, mutta yhtäältä diakonia keskittyi kriisiavun antamiseen arkisessa työssään, joka 

koettiin hyvin kuormittavaksi. 30 Näiden kahden näkemyksen välille muodostui jännitteinen 

suhde, koska diakoniatyö näyttäytyi esimerkiksi taloudellisen avun osalta julkisen sektorin 

toimijoiden puutteiden paikkaajana. Tämän vuoksi diakonian katsottiin menettävän osan 

ainutlaatuisuuttaan hengellisen ulottuvuuden osalta suhteessa yhteiskunnan 

hyvinvointipalveluihin.31 Huomionarvoista on kuitenkin se, että osittain laman seurauksena ja 

                                                
25 Latvus 2004, 24. 
26 Malkavaara 2002, 217–218. 
27 Malkavaara 2002, 248–249. 
28 Latvus 2004, 27. 
29 Latvus 2004, 28–29; Malkavaara 2015, 174. 
30 Malkavaara 2015, 177. 
31 Juntunen 2011, 78, 82. 
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diakoniatyön vaativuuden ja uusien haasteiden edessä, kirkko halusi uudistaa 

diakoniakoulutusta. Vuonna 1996 Diakonia-ammattikorkeakoulu sai kokeiluluvan diakonin, 

diakonissan ja tutkintojen suorittamista varten. Kirkon virkaan vihkiminen edellyttää edellä 

mainittujen tutkintojen suorittamista. 32  

Tultaessa 2000-luvulle havahduttiin siihen, että köyhät ovat yhä keskuudessamme ja 

 diakoniatyön aineellisen avun piirissä oli hyvin suuri joukko avuntarvitsijoita. Lama 1990-

luvulla oli sysännyt suuren joukon suomalaisia yhteiskunnan marginaaliin eikä kirkko voinut 

sulkea silmiään ihmisten hädältä. Leipäjonoista, jotka vielä 1990-luvulla herättivät jopa 

paheksuntaa, oli tullut arkinen näky suurimpien kaupunkien seurakuntien aineellisen avun 

toimintamuotona. Samaan aikaan kirkon diakoniatyössä koettiin, että yhteiskunnalle kuuluvat 

velvollisuudet oli hiljaisuudessa jätetty kirkon hoidettavaksi. Malkavaara toteaa, että kirkko 

sopeutui jossain määrin tilanteeseen, ja siitä tuli 2000-luvun aikana vahva kolmannen sektorin 

toimija ja hyvinvointipalveluiden tuottaja.33 Vuonna 2018 suoritetun diakoniabarometrin 

mukaan diakoniatyöntekijöiden mielestä diakonian tärkein tehtävä on tuoda toivoa 

paremmasta tulevaisuudesta niille, joilla toivoa ei ole. Toiseksi tärkeimpänä työntekijöiden 

näkökulmasta nähtiin se, että diakonia erottuu edukseen muusta sosiaalisesta avusta 

kohtaamalla ihmiset sellaisina kuin he ovat. 34  

Keväällä 2020 koko maailmaa ravistellut koronaviruspandemia (COVID- 

19) asetti kirkon diakoniatyön jälleen uuden haasteellisen tehtävän eteen, kun yhteiskunnan 

sulkutilan vuoksi myös osa seurakuntien toiminnoista suljettiin. Sulkutila johti 

vapaaehtoistoiminnan lakkaamiseen, kerhot, leirit ja yhteisöruokailut jouduttiin perumaan. 

Samaan aikaan aineellisen avun tarvitsijoiden määrä kasvoi, ja kohtaamisista suurin osa siirtyi 

etäkohtaamisiksi digiympäristössä. Syyskesällä 2020 opetusministeriön myönsi Suomen 

evankelis-luterilaiselle kirkolla 4,43 M€ suuruisen avustuksen, jonka turvin seurakunnan 

kykenivät vastaamaan paremmin seurakuntalaisten kasvaviin avun tarpeisiin. Taloudellisen 

tuen turvin seurakunnilla oli myös mahdollisuus palkata lisähenkilökuntaa koronaerityiseen 

työhön, mikä toi helpotusta seurakuntien diakoniatyöntekijöiden korona-aikana kokemaan 

stressiin ja emotionaaliseen kuormitukseen.35 

                                                
32 Malkavaara 2015, 175, 
33 Seurakuntien diakoniatyö muistuttaa aineellisen avustamisen osalta epävirallista sosiaalityötä, minkä vuoksi 

sen katsotaan kuuluvan kolmannen sektorin toimijaksi, vaikka se veronkanto-oikeutensa ja historiallisen 

tradition osalta voidaan katsoa kuuluvaksi osaksi julkisyhteisöä. Karjalainen 2000, 268–269; Malkavaara 2015, 

179. 
34 Lehmusmies 2018, 34. 
35 Gävert 2021, 112–114. 
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Edellä kuvatun diakonian eri vaiheiden esittely osoittaa, että diakoniatyö on ollut eri maissa, 

kristillisissä perinteissä ja aikakausina, jatkuvassa muutosprosessissa. Sen traditiot ja 

diakoniaviran käytännöt ovat kehittyneet eri suuntiin. Laupeudentyö ei ole kuitenkaan  

koskaan lakannut kokonaan olemasta riippumatta siitä, onko sitä harjoitettu osana kirkon 

toimintaa, osana maallikkojen almujen jakamista, luostaritoimintaa tai vahvojen 

diakonissalaitosten toimesta. Samalla voi todeta, että historian aikana diakonian tehtäväalueet 

ovat painottuneet jumalanpalvelustehtävistä sosiaaliseen ja karitatiiviseen auttamistoimintaan. 

Uuden testamentin tutkimus ja varhaisen diakonian toiminta piirtävät kuvan 

kokonaisvaltaisesta työmuodosta, jossa toteutuu pyyteetön palvelus lähimmäisen hyväksi. 

Samalla syntyy kuva jatkuvassa muutoksessa elävästä toimintamuodosta, joka mukautuu aina 

uuden edessä yhteiskunnallisten ja historiallisten mullistusten kohdatessa yksilöitä ja 

yhteisöjä. Sitäkään tosiasiaa ei voi ohittaa, että kaikilla laupeudentyön toimijoilla, niin 

maallisen kuin hengellisen regimentin edustajilla, on ollut paljon annettavaa ja opittavaa 

toisiltaan historiansa aikana. 

2.2 Ruokapankin ruokaturvaa ruokaköyhille 

Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan kirkon ruoka-avun kehittymistä ja vaiheita viimeisen 

kolmen vuosikymmenen aikana sekä määritellään ruoka-aputoiminnan kannalta keskeisimmät 

käsitteet. Ruoka-apua käsittelevässä kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa esiintyvät 

suomalaista tutkimusperinnettä useammin käsitteet ruokaköyhyys ja ruokaturvattomuus, jotka 

liittyvät läheisesti käsitteisiin absoluuttinen ja suhteellinen köyhyys. Luvussa esitellään myös 

lyhyesti diakoniatoiminnan asiakasryhmiä ja heidän elämäntilannettaan ja keskeisiä syitä, 

joiden vuoksi yksilöt ja perheet turvautuvat ruoka-apuun.  

Ruoka-apu. Ruoka-avulla tarkoitetaan hyväntekeväisyys- ja avustustoimintaa, jossa 

 hävikki- tai ylijäämäruokaa jaetaan eri toimijoiden toimesta ilmaisina ruoka-kasseina tai 

vapaaehtoiseen maksuun perustuvina valmiina aterioina.36 Laman seurauksena 1990-luvulla 

ruoka-avusta ja nälästä tuli kolmannen sektorin, järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten 

ihmisten vastuualue. Suurin kolmannen sektorin epävirallinen toimija ruoka-avun 

organisoimisessa on Suomen evankelis-luterilainen kirkko. 37 Ruoka-avun voidaan katsoa 

kuuluvan diakonian aineellisen avun piiriin, joka muodostuu osto-osoituksista, laskujen 

                                                
36 Hävikki eli ylijäämäruokaa syntyy Suomessa vuosittain noin 450 milj. kiloa. Ruokaa heitetään pois kaupoissa 

parasta ennen- päivityksen jälkeen, ravintoloissa ja kouluissa. Hävikkiruoan jakaminen on ekologinen tapa 

päästä eroon ylijäämäruoasta. Karjalainen et al. 2021,2−6, 8–9. 
37Hiilamo et al. 2008, 115; Ohisalo & Saari 2014 12–13.  



9 

 

maksamisesta sekä diakoniarahastoista.38 Ruoka-apu on ollut diakonian merkittävin 

taloudellisen avun muoto jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Sen mahdollistaa EU:lta 

saatu ruoka-apu, kaupoilta tai yrityksiltä saatu lahjoitusruoka sekä seurakuntien omilla 

varoilla ostettu ruoka. Ruoka-avun järjestämisessä esiintyy suuria alueellisia eroja, koska 

seurakunnat saavat päättää itsenäisesti ruoka-avun järjestämisestä, mutta seurakunnat eivät 

myöskään ole velvoitettuja jakamaan ruoka-apua.39 On kuitenkin huomattava, että diakonialla 

ei ole virallista asemaa sosiaalityön järjestelmässä, eikä ruoka-apuun liittyvää toimintaa ole 

suunniteltu kunnan ja seurakunnan kesken. Kirkko toimii tehtävänäkynsä pohjalta ja 

lähimmäisenrakkauden hyväksi.40  

Ruokapankki. Ruoka-apua jaetaan niin kutsutuista ruokapankeista, joista on 

 muodostunut yleiskäsite erilaista aineellista ja sosiaalista apua antaville toimijoille. 

Ruokapankit yhdistetään kuitenkin pääsääntöisesti kirkon diakoniatyöhön, sen yhdeksi 

toimintamuodoksi. Ensimmäinen kirkon perustama ruokapankki aloitti toimintansa 

Tampereella vuonna 1995. Myöhemmin ruokapankkeja perustettiin eri puolille Suomea. 

Ruoka-avun arvioitiin olevan vain hätäapua ja siitä syystä vain väliaikainen palvelumuoto, 

joka tekisi pian itsestään tarpeettoman. 41 Toisin kuitenkin kävi, sillä ruoka-avusta on 

viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana kehittynyt vakiintunut aineellisen avustamisen 

muoto, mikä on johtanut siihen, että ruoka-aputoiminnan julkinen hyväksyntä on ollut 

kasvamaan päin. Siitä osoituksena on sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2017 

kohdentama huomattava taloudellinen tuki ruoka-avun toimijoille avun kehittämiseen ja 

ylläpitämiseen.42  

Vuoden 2017 aikana EU-elintarviketukea seurakuntiin koordinoiva Kirkkopalvelut ry 

 jakoi 600 000 kg elintarvikkeita yli 300 jakelupisteeseen.43 Kirkon diakoniabarometrin 

mukaan vuonna 2018 ruokakasseja jaettiin seurakunnissa yli 300 000 ja yhteisöruokailuihin 

osallistui samana vuonna lähes 200 000 henkilöä. 44 Samassa tutkimuksessa myös todetaan, 

että kolmannes diakoniatyöntekijöistä koki ruoka-avun tärkeäksi diakoniatyön muodoksi. 45 

Hakiessaan ruoka-apua kirkon diakoniatoimistosta henkilön taloudellisen tuen ja ruoka-avun 

                                                
38 Juntunen 2006, 79. 
39 Hiilamo et al. 2008, 117. 
40 Malkavaara & Ryökäs 2015, 114;”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa 

sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisen rakkauden 

toteuttamiseksi.” KL 1:2. 
41 Salonen & Alppivuori 2020, 29. 
42 Karjalainen 2021, 80. 
43 Kirkkopalvelut.fi. 
44 Paloviita 2020, 28. 
45 Paloviita 2020, 26. 
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tarve selvitetään yksilökohtaisesti.46Jos henkilö ei ole vielä hakenut julkisen sektorin 

palveluja tai avustusta, diakoniatyöntekijä ohjaa hänet hakeutumaan ensin julkisen avun 

piiriin. Sen sijaan monien muiden kolmannen sektorin toimijoiden ruoanjakopisteissä hakijan 

tarvetta ruoka-apuun ei selvitetä, vaan harkinta avun tarpeesta jää henkilön oman arvion 

varaan.47  

Ruoka-avun muotoja on lukuisia, joista osa on ruokakassien jakoa, jolloin kassia on 

yleensä jonotettava ruoanjakopisteen ulkopuolella tai sen voi hakea diakonin vastaanotolta. 

Ruoka-avusta on myös pyritty tekemään osallistavaa toimintaa, minkä vuoksi useat 

seurakunnat ovat viime vuosina järjestäneet erilaisia yhteisöruokailutilaisuuksia. Vuoden 

2020 diakoniabarometrin mukaan hartaus tai jumalanpalvelus kuului aina kahden kolmasosan 

ruokailujen yhteyteen. 48Yhteisöruokailuilla pyritään asiakaslähtöisyyteen, yksinäisyyden 

ehkäisyyn ja osallistamiseen. 49 Yhteisöruokailuihin ovat kaikki seurakuntalaiset tervetulleita, 

millä halutaan vähentää vahavaraisuuteen liittyvää leimaamista ja lähentää erilaisia ihmisiä 

toisiinsa. Korona-aikana yhteisöruokailut ovat vähentyneet, minkä vuoksi seurakunnista on 

jaettu lounaita kotiin vietäväksi. Sen sijaan oikeudesta ruoka-avustukseen tehdään 

seurakunnassa selvitys yhdessä asiakkaan kanssa. Tämä koskee erityisesti seurakunnissa 

muutaman kerran vuodessa jaettavaa EU-ruokakassien jakoa. Kevään 2022 aikana EU-

ruokakassien jakaminen loppuu ja tilalle tulevat maksukortit, joilla niiden käyttäjät voivat itse 

valita kaupasta tarvitsemansa tuotteet.50 

Uusimpana innovaationa ruoka-avun kentällä on käynnistetty keväällä 2020 

Kirkkopalvelujen ylläpitämä ja Osallistava yhteisö -hankkeen kehittämä Ruoka-apu.fi-

sivusto. Palvelu on valtakunnallinen ja toimii sovelluksena älypuhelimessa. 51 Käynti Ruoka-

apu.fi-internetsivuilla osoittaa, että ruoka-avusta ilmoitetaan järjestön sivuilla laajasti Lapin 

maakunnan alueella lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia. Pienissä muutaman tuhannen 

asukkaan kunnissa hävikkiruokaa jaetaan kerran viikossa, mutta suuremmilla paikkakunnilla 

ruoka-avun toimijoita on useita, mikä mahdollistaa useamman ruokakassin hakemisen 

viikossa.52 Samalla vahvistuu aikaisempien tutkimusten antama kuva siitä, että kolmannen 

                                                
46 Hänninen et al. 2008, 7–8. 
47 Karjalainen et al. 2021, 9. 
48 Paloviita 2020, 36. 
49 Paloviita 2020, 25. 
50 D2. 
51 Kirkkopalvelut.fi. 
52 Ruoka-apu.fi-sivuilla ruoka-apua tarjoavat evankelis-luterilaisten seurakuntien lisäksi myös mm. SPR ja 

Mannerheimin lastensuojeluliitto. 
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sektorin toteuttama avustustoiminta, kirkko mukaan lukien, on erittäin riippuvainen 

vapaaehtoisten auttamishalusta ja motivaatiosta. 53 

Asiakaskunta. Suurin osa diakoniatyön asiakkaista kohdataan asiakastyössä 

seurakunnan tiloissa, taloudellisessa avustamisessa sekä ruoka-avussa. 54 Vuoden 2018 

diakoniabarometrin mukaan diakoniatyön asiakkuudessa korostuu iäkkäiden yksinäisten 

huomattava osuus. Seuraavaksi suurin diakoniatyön asiakasryhmä koostuu niistä ihmisistä, 

jotka turvautuvat toistuvasti seurakunnan ruoka-apuun. Kolmanneksi suurin ryhmä 

diakoniatyön asiakkaista koostuu työikäisistä yksinäisistä ihmisistä.55 Näissä kolmessa 

ryhmässä korostuvat taloudelliset ongelmat ja yksinäisyys. Muissa barometrissä mainituissa 

ryhmissä korostuvat päihdeongelmat, mielenterveyden pulmat, ylisukupolvisuus, alhainen 

koulutustaso ja uutena 2020-luvun ryhmänä diakoniatyössä kohdataan paperittomia 

turvapaikanhakijoita.  

Ruokaköyhyys ja ruokaturvattomuus. Ruokaköyhyys voidaan määritellä yhdeksi 

köyhyyden ulottuvuudeksi tai sen indikaattoriksi. Olennaista ruokaköyhyydelle on se, että 

ihmisillä on pula ruoasta, peruselintarvikkeista ja sen vakavimpana muotona on nälkä. 56 

Teollisuusmaissa, joissa ruokaköyhyyttä ei tunnetta eikä tunnusteta laajalti, ei ole olemassa 

käsitteelle selkeää määritelmää, mutta siihen voidaan katsoa liittyvän myös ruoan puutteen 

lisäksi ruoan huono laatu ja huoli ruoan loppumisesta. Ruokaköyhyyden käsite liittyy 

läheisesti ruokaturvattomuuteen. Yksilö kokee ruokaturvattomuutta tilanteessa, jossa hänellä 

ei ole mahdollisuutta hankkia ravintoarvoltaan riittävää ruokaa sosiaalisesti ja 

yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä tavalla. Ruokaturvattomuus, joka merkitsee puutetta syödä 

terveellistä ja kohtuuhintaista ruokaa, uhkaa henkilön kokonaisvaltaista hyvinvointia.57 Suomi 

on sitoutunut YK:n alaisen Elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n toimintaan, joka pyrkii 

takaamaan ruokaturvaa kaikille kansalaisille.58 Tavoitteista huolimatta ruokaturvaa ei koeta 

koko väestön osalta.  Puputin tutkimuksessa, jossa selvitettiin suomalaisten ruoka-avun 

asiakkaiden kokemaa ruokaturvattomuutta, kävi ilmi, että miehillä oli yli kaksinkertainen riski 

kärsiä vakavasta ruokaturvattomuudesta naisiin verrattuna. Ruokaturvattomuus ilmeni sekä 

ruoan puutteena että heikentyneenä ruokavaliona. 59 

                                                
53 Karjalainen et al. 2021, 12. 
54 Nikkanen 2020, 54. 
55 Salojärvi 2018, 105. 
56 O’Connel & Brennan 2019, 290–291. 
57 Ruoka-apua ja leipäjonoja ei voida suoraan pitää köyhyyden mittarina, vaan ne kertovat pikemminkin 

sosiaaliturvapolitiikan epäonnistumisesta ja tarjoavat apua akuuttiin hätään. Ohisalo 2017, 73. 
58 FAO.fi. 
59 Puputti 2020, 69−70. 
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Absoluuttinen ja suhteellinen köyhyys. Ruoka-avun yhteydessä käydyssä keskustelussa 

käytetään myös käsitteitä absoluuttinen köyhyys ja suhteellinen köyhyys. Absoluuttinen 

köyhyys tarkoittaa sitä, että yksilön taloudelliset resurssit eivät riitä edes välttämättömiin 

perustarpeisiin kuten ravintoon, asumiseen ja vaatteisiin.60 Joidenkin tutkijoiden mukaan 

hyvinvointiyhteiskunnassa nälkä ja riippuvuus hyväntekeväisyysruoasta voidaan katsoa 

olevan absoluuttisen köyhyyden mittari. 61 Raunion mukaan suhteellisella köyhyydellä 

tarkoitetaan tilannetta, jossa yksilöllä tai kotitaloudella ei ole resursseja yhteiskunnassa 

riittävänä pidetyn vähimmäistoimeentulon hankkimiseksi.62 Pitkään jatkunut köyhyys johtaa 

lähes väistämättä huono-osaisuuteen ja lisää syrjäytymisriskiä. Syrjäytymisellä taas 

tarkoitetaan ”kasaantunutta huono-osaisuutta, jossa yhdistyvät pitkäaikainen tai usein 

toistuva työttömyys, toimeentulo-ongelmat, elämänhallintaan liittyvät ongelmat ja 

syrjäytyminen yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Mikään yksittäinen ongelma ei aiheuta 

sinänsä syrjäytymistä, vaan kysymys on kasaantuvista ongelmista ja eräänlaisen huono-

osaisuuden kehän muodostumisesta.”63 Tilastokeskuksen vuoden 2019 elinolotilaston mukaan 

köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 873 000 suomalaista eli 16,0 prosenttia koko 

kotitalousväestöstä vuonna 2019. Riskissä olevien määrä kasvoi edeltävästä vuodesta noin 

17 000 henkilöllä. Muutos johtui ennen kaikkea pienituloisuuden kasvusta.64  

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on nykyisin suurin kolmannen sektorin ruoka-

avun organisoija Suomessa. Kirkon ruoka-apu ja ruokapankkitoiminta on ollut keskeisessä 

roolissa ruoka-avun kentällä lähes kolme vuosikymmentä. Tuona aikana ruoka-apua on 

annettu osana diakoniatyön taloudellista apua tuhansille ihmisille. Osalle apu on ollut 

kertaluontoista kriisiapua, osalle ruoka-avun asiakkaista avusta on tullut arkinen tapa hankkia 

pärjäämisen kannalta tärkeitä peruselintarvikkeita. Pienituloisuus, pitkäaikaistyöttömyys, 

terveysongelmat ja velkaantumisesta aiheutuva taloudellinen ahdinko ovat yleisimpiä syitä 

hakeutua diakonia-avun piiriin. Diakoniatyössä suhtautuminen yhteiskunnan tukiverkkojen 

paikkaajana toimimiseen on koettu ajoittain ristiriitaisena, mutta koska avuntarvitsijoiden 

määrä on noussut viime vuosien aikana, on seurakunnissa koettu, että aineellinen avustaminen 

on osa kirkon yhteiskunnallista tehtävää. 

 

                                                
60 Kallio & Hakovirta 2020, 14; Laihiala 2020, 73. 
61 O’Connel & Brennan 2019, 296.  
62 Raunio 2006, 34; Kallio & Hakovirta 2020, 14. 
63 Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 5. 
64 Suomen virallinen tilasto 2019. 
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2.3 Aikaisempi tutkimus 

Ruoka-apua on tukittu laajasti viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tutkimuksia on 

tehty pääsääntöisesti sosiaalityön ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Niissä on tarkasteltu 

melko tasapuolisesti ruoka-apua instituutioiden ja työntekijöiden sekä ruoka-avun asiakkaiden 

näkökulmasta. Myös diakonia ammattikorkeakoulussa on tehty ansiokkaita taloudelliseen 

avustamiseen liittyviä tutkimuksia viime vuosina (mm. Myllymäki 2021). Käytännöllisen 

teologian puolella ruoka-apua on tutkittu jonkin verran viimeisten vuosien aikana (Salonen 

2016; Teräväinen 2019). Tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet pääsääntöisesti Etelä-

Suomen suurimpien kaupunkien ruoka-aputoiminnan ja asiakkaiden kokemusten tutkimiseen. 

Tämä tutkielma paikkaa käytännön teologian alalta tutkimusaukkoa Lapin seurakuntien 

diakoniatyön ruoka-aputoiminnan osalta ja tuo ajankohtaista tietoa korona-ajan ruoka-

aputoiminnasta ruoka-avun asiakkaiden kokemusmaailmasta tarkasteltuna. Luvun alussa 

esittelen uusimpia ruoka-apuun liittyviä omaa aiheittani lähellä olevia tutkimuksia. Sen 

jälkeen siirryn esittelemään kansainvälistä tutkimusta.  

Salonen on tutkinut kirkkososiologian väitöskirjassaan ruoka-apua sen vastaanottajien 

 näkökulmasta. Tutkimus keskittyy tarkastelemaan ruoka-aputoimintaa, jota eri uskonnolliset 

toimijat harjoittavat. Aineistoa tutkimusta varten on hankittu pääsääntöisesti havainnoimalla 

ruoka-aputoimintaa neljässä eri matalan kynnyksen ruoka-apupaikassa sekä haastattelemalla 

ruoka-apua hakevia henkilöitä. 65 Salonen tuo esille monia ruoka-apuun liittyviä 

ongelmakohtia, joista ensimmäisenä hän nostaa esille aineistosta sen, että 

hyväntekeväisyysruokatoiminnalla on vain rajalliset mahdollisuudet vastata apua hakevien 

asiakkaiden tarpeisiin. Vaikka aineellinen apu ja sosiaalinen tuki koettiin asiakkaiden 

näkökulmasta tärkeänä, asetti uskonnollisten yhteisöjen antama uskonnollinen toiminta avun 

vastaanottajat jännitteiseen asemaan suhteessa avun saamiseen, koska useille heistä uskonto 

oli vähemmän merkityksellinen asia. Toisaalta ruoka-apua hakevat henkilöt eivät myöskään 

avoimesti kritisoineet ruoka-avun oheistoimintana ilmenevää uskonnollisuutta riippumatta 

siitä oliko se näkyvää tai häivytettyä. He korostivat vastuksissaan omaa ja uskonnollisten 

toimijoiden vapautta valita toimintaan osallistumisesta ja toiminnan harjoittamisesta.66  

Tutkimuksessaan Salonen tuo esille myös sen, että ruoka-apua hakevat ovat  

alisteisessa asemassa suhteessa ruoka-apuun, koska ylijäämäruoan määrä ja laatu riippuu 

lahjoituksista, eikä siitä, millaisia tarpeita ruoka-apua hakevalla on. Havainnoidessaan 

Salonen törmää ristiriitaan toisten puutteen ja toisaalta suuren ylijäämäruokamäärän välillä. 

                                                
65 Salonen 2016, 55. 
66 Salonen 2016, 56–57. 
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Eli toiminnassa ei ole kyse vain köyhyydestä, vaan myös yltäkylläisyydestä ja vallitsevista 

kulutuskäytännöistä, joista ruoka-avun hakijat ovat riippuvaisia. 67  

Ohisalo tutki vuonna 2017 ilmestyneessä väitöskirjassaan ruoka-apuun turvautuvien 

 ihmisten koettua hyvinvointia ja huono-osaisuutta. Ruoka-avun saajien hyvinvointia tutkittiin 

ensimmäistä kertaa laajalla kansallisella ja kansainvälisen vertailun mahdollistamalla 

määrällisellä aineistolla.68 Ruoka-avunsaajien joukossa tulee selkeästi esiin huono-osaisuuden 

riskitekijät, kuten eläkeläisyys, pitkäaikaistyöttömyys, yksin asuminen, väestötasoa 

matalampi koulutus, korkea ikä sekä heikompana koettu hyvinvointi. 69Toisaalta 

tutkimuksessa käy selkeästi ilmi, että huono-osaisuuden erilaisia notkelmia keskenään 

vertailtaessa käy esille myös se, että leipäjonoissa käyvät eivät ole suomalaisen yhteiskunnan 

huonoimmassa asemassa olevia.70  

Tutkimuksen mukaan ruoka-apua hakevista kahdella viidestä koettu huono-osaisuus 

 kasautuu yhtä aikaa sosiaaliselle, terveydelliselle ja taloudelliselle ulottuvuudelle. 

Kolmasosalle ruokaa hakevista huono-osaisuus on taloudellista, mutta joka neljännellä ruoka-

apua saavasta huono-osaisuus ei ole kasautunutta, mutta on väestötasoon nähden syvempää. 

Taloudellisessa huono-osaisuudessa korostuvat vaikeudet selvitä veloista ja välttämättömien 

laskujen maksamisesta. Sosiaaliseen huono-osaisuuteen liitetään vahvasti mielenterveyden 

häiriöt, yksinäisyys ja nälkä, kun taas terveydellinen huono-osaisuus on sekä fyysiseen että 

psyykkiseen terveyteen liittyvää oireilua. 71 

Ohisalon tutkimuksessa käy ilmi myös se, että 1990-luvun lama toi Suomeen EU- 

ruoka-avun, josta on tullut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana erilaisten taantuminen 

seurauksena vakiintunut käytäntö. Ohisalo kritisoi ruoka-aputoimintaa siitä, että 

hyväntekeväisyysruoan jakaminen pitää yllä tilannetta, jossa nälän torjuminen nähdään 

ihmisten hyvinvoinnin edistämistä tärkeämpänä asiana.72  

Laihiala on tutkinut väitöskirjassaan seurakuntien ruokapankkien ja muiden 

 hyväntekeväisyysruokaa jakavien ruoanjakopisteiden avunsaajien huono-osaisuutta, häpeää 

ja ansaitsevuutta. Tutkimuksen pääaineistona on käytetty eri puolilla Suomea vuosina 2012–

2013 kyselylomakkein kerättyä näytettä yli 3000 ruoka-avun saajalta. Tutkimuksen ansio on 

se, että siinä tarkastellaan ruoka-apua asiakkaiden näkökulmasta laajan aineiston avulla. 

Tutkimuksen perusteella ruoka-apua hakevien elintaso oli huono ja heidän syvään 

                                                
67 Salonen 2016 57–58. 
68 Ohisalo 2017, 13. 
69 Ohisalo 2017, 72. 
70 Ohisalo 2017, 13. 
71 Ohisalo 2017,73. 
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taloudelliseen huono-osaisuutensa yhdistyi sosiaalisia ja terveydellisiä hyvinvoinnin vajeita. 

Kasautuneesta huono-osaisuudesta kärsivät eniten työttömät, toimeentulotuella elävät ja 

päihdeongelmaiset. 73  

Tutkimus osoitti myös, että ruoka-apua hakevat miehet ikään katsomatta kärsivät 

 elämän laadun vajeista useammin kuin naiset. Yhden aikuisen taloudessa elävän elämänlaatu 

on heikompaa kuin perheellisten elämänlaatu. Sekä miesten että naisten ryhmästä itsensä 

huono-osaisimmiksi kokivat työttömät, asunnottomat ja ruoka-apuun viikoittain turvautuvat.74 

Ruoka-avun hakemiseen liittyvää häpeää kokivat eniten korkeasti koulutetut, ikääntyvät 

henkilöt, naiset, perheen elättäjät sekä ne, joiden tulot olivat hyvin pienet. Esimerkiksi 

nuorten keskuudessa ruoka-apuun turvautuminen ei ollut häpeällinen asia, mikä johtui 

ilmeisesti siitä, että he suhtautuvat tulevaisuuteensa optimistisemmin, ja toisaalta he ovat 

kasvaneet aikakautena, jolloin leipäjonot ovat olleet arkipäiväinen ilmiö suurimmissa 

kaupungeissa.75  

Laihiala on myös selvittänyt sitä, miten ruoka-avun saajien ansaitsevuuteen 

 suhtaudutaan verkkokeskusteluissa. Eniten äänessä ovat verkkokeskusteluissa 

keskustelijoiden ääripäät, jotka tässä tapauksessa ovat ”ymmärtävät osalliset”, jotka tuntevat 

solidaarisuutta avunhakijoita kohtaan ja toisaalla ”etäiset syyllistäjät”, jotka pitävät 

avunhakijoita ansaitsemattomina sosiaalipummeina.76  

Teräväinen on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan elintarvikeapuinstituutiota, 

 osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, sekä köyhyyttä, kirkkoa ja hyvinvointivaltiota koskevia 

käsityksiä eli representaatioita kotimaisten verkkokeskustelujen diskursseissa vuosina 2017–

2018 tilanteessa, jossa elintarvikeapua ryhdyttiin muuttamaan osallistaviksi 

yhteisöruokailuiksi. Diskurssit hän on nimennyt Nöyryytetyt-, Hylätyt kansalaisemme- ja 

Hyysääjävaltiodiskursseiksi sen mukaan, miten diskurssit positioituivat suhteessa 

elintarvikeavussa kävijöihin ja hyvinvointivaltioon.77 Kolmessa eri diskursseissa tarkasteltiin 

elintarvikeapua eri näkökulmista niin, että Nöyryytetyt- ja Hyysääjävaltiodiskurssit olivat 

näkemyksiltään toistensa ääripäissä. Hylätyt kansalaisemme -diskurssissa asemoiduttiin 

Nöyryytetyt- ja Hyysääjävaltiodiskurssien väliin.  

Nöyryytetyt-diskurssissa elintarvikeapua tarkasteltiin elintarvikeavussa käyvien 

                                                                                                                                                   
72 Ohisalo 2017, 70. 
73 Laihiala 2018, 85. 
74 Laihiala 2018, 85. 
75 Laihiala 2018, 85–86. 
76 Laihiala 2018, 86. 
77 Teräväinen 2019, 35,80. 
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 ihmisten näkökulmasta. He kokivat häpeää ja alemmuudentunnetta, mutta he näkivät itsensä 

ruoka-avun kokemusasiantuntijoina ja kunniallisina köyhinä. 78 Nöyryytetyt-diskurssissa 

yhteisöruokailuihin suhtauduttiin kielteisesti, ja leipäjonojen siirtämistä sisätiloihin pidettiin 

”köyhien piilottamisena katukuvasta”. Myös ylijäämäruoan ekologisuus kyseenalaistettiin ja 

kirjoittajat kokivat olevansa osa kauppojen jätehuoltoa.79 Sisätiloihin siirtymistä kuvailtiin 

osaksi nöyryytys-politiikkaa ja siitä syytettiin päättäjiä. Kirkon roolia ruoka-avun järjestäjänä 

arvosteltiin, koska hengellisen toiminnan katsottiin rajoittavan ruoka-avun asiakkaiden 

uskonnon vapautta.80 

 Hyysääjävaltio-diskurssissa elintarvikeapua tarkasteltiin niin sanottujen tavallisten tai 

 paremmin toimeen tulevien kansalaisten näkökulmasta. Kuten Nöyryytetyt-diskurssissa, 

myös Hyysääjävaltio-diskurssissa vedottiin riiston kohteeksi joutumiseen. Riiston kohteeksi 

konstruoidaan kuitenkin työtä tekeviksi veronmaksajiksi identifioituvat ”kunnon 

kansalaiset”.81 Riistäjiä taas ovat elintarvikeavussa käyvät ”he”. Diskurssissa katsottiin, että 

kunnialliset kansalaiset joutuvat ylläpitämään ruoka-avun saajien ansaitsemattoman korkeaa 

elintasoaan omilla verovaroillaan. Yhteisöruokailuissa syrjäytyneet ”sosiaalipummit” voivat 

harjoitella kansalaistaitoja; ruoanlaitto- ja myös sosiaalisia taitojaan, sekä oppia samalla 

syömään terveellisesti ja monipuolisesti.82  

Hylätyt kansalaisemme sijoittui kahden edellä mainitun diskurssin 

 väliin ja edusti selkeästi kirjoittajien vähemmistöä. Diskurssissa ruoka-avun asiakkaat nähtiin  

osana ”kansalaisiamme”, mutta heitä pidettiin kuitenkin erillisenä ulkoryhmänä ”hylättyinä” 

kansalaisina.83 Hylätyt kansalaisemme -diskurssissa yhteisöruokailuja kuvattiin  

vaihtoehdoksi ja ratkaisuksi huono-osaisten elämäntilanteen kohenemiseen ja syrjäytymisen 

ennaltaehkäisyyn. Hylätyt -diskurssissa leipäjonoissa käyvät huono-osaiset eivät olleet itse 

syypäitä huono-osaisuuteensa, vaan vastuu on yhteiskunnan.84 Hylätyt- diskurssissa asetuttiin 

selkeästi köyhien puolestapuhujan asemaan, mikä samalla vahvisti kirjoittajien omaa asemaa. 

Kirkon katsottiin muistuttavan muuta yhteisöä tärkeistä arvoista, joihin kuuluu myös 

yhteiskunnan hylkäämien köyhien auttaminen.85  

Salonen ja Silvasti ovat tutkineet uskonnollisia yhteisöjä hyväntekeväisyystalouden   

 (Charity Economy) toimijoina. Kirkko ja uskonnolliset yhteisöt voidaan yhtäältä 

                                                
78 Teräväinen 2019, 50–51. 
79 Teräväinen 2019,60. 
80 Teräväinen 2019, 69. 
81 Teräväinen 2019, 54. 
82 Teräväinen 2019, 61. 
83 Teräväinen 2019, 57. 
84 Teräväinen 2019, 60. 



17 

 

 nähdä viimeisenä lenkkinä pyrkimyksissä antaa sosiaalista turvaa ruoka-apua tarvitseville 

ihmisille ilman virallista roolia. Toisaalta niiden harjoittama hyväntekeväisyystyö purkaa 

osaltaan pohjoismaista hyvinvointivaltioeetosta, mikä samalla kyseenalaistaa kirkon 

tavoitteen pyrkiä edistämään sosiaalista osallisuutta.86 Hyväntekeväisyystalous perustaa 

toimintansa siihen, että aina on olemassa ryhmä ihmisiä, joita uhkaa huono-osaisuus. Tämä 

johtaa helposti siihen, että yhteiskunnassa luovutaan sosiaalipoliittisista tavoitteista poistaa 

köyhyys. Hyväntekeväisyystalous sulkee ihmiset ensisijaisilta ruokamarkkinoilta, ja heidät 

pakotetaan käyttämään ylijäämäelintarvikkeita, joita varakkaammat ihmiset eivät tarvitse. 

87Tutkijoiden mukaan tähän liittyy eettinen epäkohta, eikä sen voi katsoa soveltuvan 

pohjoismaiseen, yksilön valinnan vapautta korostavaan ajattelumalliin. Ruoka-apu on osaltaan 

holhoavaa toimintaa, minkä vuoksi siihen tukeutuminen koetaan usein häpeällisenä ja 

leimaavana, mikä taas uhkaa ihmisen asemaa sosiaalisesti arvostettuna kansalaisena.88  

Silvasti ja Riches ovat tutkineet ruoka-apua ja siihen liittyvää ruokaköyhyyttä (food 

 poverty) vauraissa läntisissä teollisuusmaissa 2000-luvulla. Tutkimukset osoittavat, että 

työnteko ja työmarkkinoilla pysyminen takaavat yleensä läntisissä teollisuusmaissa riittävän 

hyvinvoinnin kansalaisilleen. Ongelmana on se, että läntisissä teollisuusmaissa monilla aloilla 

palkka on niin alhainen, ettei se riitä kotitalouksien välttämättömiin menoihin.89 Ongelmana 

työmarkkinoilla on se, että keskituloiset työpaikat ovat vähenemässä ja matalapalkka-ala-

aloilla taas työpaikat lisääntyvät, mikä johtuu globalisaation aiheuttamasta polarisaatiosta.90 

Useimmissa maissa tuloerojen kasvu ja epäonnistuminen sosiaalipoliittisissa toimenpiteissä 

on johtanut siihen, että ihmisillä ei ole mahdollisuutta saavuttaa sellaista elintasoa, johon 

kuuluu riittävä ravinnon saanti. Tutkijat mainitsevat esimerkkinä Canadan, Australian ja 

Uuden Seelannin alkuperäisväestön, jonka keskuudessa osa ihmisistä elää absoluuttisessa 

köyhyydessä, koska edes palkkatyö ei aina takaa yksilölle riittävää toimeentuloa.  

Riches on tutkinut erityisesti Kanadaan 1980-luvulla perutettuja ruokapankkeja ja 

 niiden toimintaa. Hän toteaa, että vaikka ruoka-aputoiminta on syntynyt hieman eri aikaan eri 

teollisissa maissa, on niiden yhteisenä piirteenä havaittu se, että niistä on tullut kaikissa 

ruoka-apua jakavissa maissa institutionalisoituneita käytännön ruoka-aputoimijoita.91 Syynä 

eri maissa aloitetulle ruoka-aputoiminnalle on yleensä ollut taloudellinen taantuma ja samaan 

                                                                                                                                                   
85 Teräväinen 2019, 70. 
86 Salonen & Silvasti 2019, 494–495. 
87 Salonen & Silvasti 2019, 490. 
88 Salonen & Silvasti 2019, 494. 
89 Silvasti & Riches 2014, 215–218. 
90 Silvasti & Riches 2014, 218–220. 
91 Riches 2008, 23. 
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aikaan on kiristetty sosiaalietuuksia säästösyistä. Ruoka-avun hyväntekeväisyyteen liittyvät 

motiivit ovat ennen kaikkea sosiaalisia, mutta viime vuosina myös ympäristökysymykset, 

jotka liittyvät ylijäämäruoan hävittämiseen, ovat saaneet lisäarvoa julkisessa keskustelussa.92 

Ruokaylijäämä on kasvava eettinen ja ympäristön kantokykyyn liittyvä ongelma ja syötäväksi 

kelpaamattoman ruoan jakaminen huono-osaisille on yksi keino vähentää hävikkiruokaa. 

Samalla hävikkiruokaa lahjoittavat yritykset saavat tilaisuuden profiloitua hyväntekijän ja 

ympäristön suojeluun keskittyvänä yrityksenä.93 Kanadassa osa yrityksistä saa jakamastaan 

ruoasta verovähennyksiä, ja samalla ne säästävät hävikkiruoan varastointi- ja 

kuljetuskustannuksissa.94 Silvasti ja Riches kysyvätkin, että ketkä oikeastaan hyötyvät ruoka-

avusta?  

Tutkijat kritisoivat ruoka-aputoimintaa myös sen vuoksi, että siinä ei vilpittömistä 

 tarkoitusperistä huolimatta kyetä takaamaan kaikille ihmisille heidän ihmisarvolleen kuuluvia 

universaaleja oikeuksia riittävään ruokaan ja ravintoon. Suurimpina ongelmina he näkevät 

sen, että lahjoitettu ruoka ei aina riitä kaikille sitä hakeville, ruoka-apuatoiminta on usein 

koordinoimatonta toimintaa, eikä ruoka-avun hakijoilla ole yleensä mahdollisuutta valita 

ruokaansa.95 Ruoka-apua ei siis voida antaa yksilöllisiin tarpeisiin esimerkiksi huomioiden 

allergiat ja muuta sairaudet, mikä voi koitua vahingolliseksi asiakkaan terveyden kannalta. 

Toisaalta ruoka-apua hakevat eivät voi myöskään aina kritisoida saamansa ruokakassin 

sisältöä, koska ruoka on hyväntekeväisyysruokaa. Myös kokemus alempiarvoisuudesta ja 

leimautumisen pelko, estävät ruoka-apua tarvitsevia hakemasta apua. Kanadassa on arvioitu, 

että vain 20–30 % ruoka-apua tarvitsevista turvautuu ruoka-apuun. Jopa ne henkilöt, jotka 

kokevat vakavaa ruoka-turvattomuutta, eivät hae apua säännöllisesti ja lapsiperheistä vain 

yksikolmasosaa hakee ruoka-apua.96  

Kärkevin kritiikki kohdistuu kuitenkin valtioiden hallituksia kohtaan, koska monissa 

 rikkaisissa teollisuusvaltioissa ruoka-apu on jätetty yhä useammin kolmannen sektorin 

vastuulle ja poliittiset päättäjät ovat kääntäneet selkänsä ongelmalle. Julkisessa keskustelussa 

ja lehdistössä ruoka-apuun liittyvä hyväntekeväisyyspuhe on saanut paljon myönteistä 

                                                
92 Silvasti & Riches 2014, 221. 
93 Ohisalon pohtii, missä määrin yritysten toiminnassa on kysymys yhteiskuntavastuusta vai kiillottavatko 

yritykset brändiään huonoina taloudellisina aikoina, koska hävikkiruokaa jakamalla ne säästävät huomattavia 

summia jätehuoltokustannuksissa. Toisaalta Ohisalo viittaa amerikkalaista ruoka-apua tutkineen Janet 

Poppendieckin tutkimuksiin, joiden mukaan hyväntekeväisyyttä on vaikea kritisoida, koska hyvän tekeminen 

tuottaa monille vapaaehtoisille iloa ja sisältöä elämään ja huono-osaiset tarvitsevat ruokaa. Ruokaköyhyyden 

ympärille on syntynyt oma maailmansa, ruoka-avun ”industry”. Ohisalo 2014, 24,26. 
94 Silvasti & Riches 2014, 223. 
95 Silvasti & Riches 2014, 227–228. 
96 Silvasti & Riches 2014, 227–229. 
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huomiota, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että siitä on tullut sosiaalisesti 

konstruktoitunut ilmiö, jonka katsotaan kuuluvan enemmän hyväntekeväisyyteen kuin 

kiireelliseksi asiaksi hallitusten toimintalistalla. Silvasti & Riches toteavat, etteivät he usko 

teollisuusmaiden hallituksilla olevan tällä hetkellä keinoja nälkäköyhyyden vähentämiseksi. 

Nälkä on tehokkaasti ei-politisoitu, ei vain oikeudenmukaisen tulojaon, vaan myös ihmisten 

perusoikeuksien osalta.97  

Suomalaisessa ruoka-apututkimuksessa on viime vuosina keskitytty tarkastelemaan 

 ruoka-apuun turvautuvien kokemuksia huono-osaisuudesta, apuun turvautuvien häpeän 

kokemuksia sekä uskonnollisten toimijoiden harjoittamaa ruoka-aputoimintaa ruoka-avun 

kentällä. Toisaalta ruoka-avusta käyty julkinen keskustelu sosiaalisessa mediassa on 

herättänyt tutkijoiden kiinnostuksen selvittää niitä asenteita, joita kansalaiset ilmaisevat 

hyväntekeväisyysruokaa hakevia ja hyvinvointivaltiota kohtaan. Ääripäitä edustavien 

mielipiteet ovat selkeimmin esille. Tästä voidaan päätellä, että luotettavaa tietoa asenteista 

ruoka-apua kohtaan voi olla vaikea saada tutkimalla nettikeskusteluja, koska keskusteluissa 

voidaan kätkeytyä anonymiteetin taakse. Kansainvälinen tutkimus taas keskittyy enemmän 

hyväntekeväisyysinstituutioiden toiminnan tarkasteluun ja on luonteeltaan poliittisempaa ja 

kantaaottavampaa. Eri teollisuusmaiden ruoka-aputoiminnan tarkastelu tuo lisätietoa eri 

ruoka-avun käytännöistä, mutta toisaalta niiden kohdalla yksittäisten ihmisten kokemus jää 

vähemmälle huomiolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
97 Silvasti & Riches 2014, 226–229. 
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3. Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteuttaminen 

3.1 Tutkimustehtävä 

Suomessa on jaettu ruoka-apua lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Ruoka-apu, jonka 

aluksi ajateltiin olevan vain väliaikaista apua yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolella 

joutuneiden ensiavuksi 1990-luvun laman aikaan, onkin muodostunut vähitellen 

vakiintuneeksi avustusmuodoksi. Avun tarve on kasvanut korona-aikana, ja sen ytimessä on 

hätä jokapäiväisen ruoan riittävyydestä. Tutkimustehtäväni on selvittää, mitä ruoka avun 

asiakkaat itse ajattelevat ruoka-avusta ja mitä se merkitsee heidän päivittäisessä elämässään. 

Tutkimuskysymykseni on: 

- Mitä ruoka-apu merkitsee ruoka-avun asiakkaalle hänen itsensä kokemana?  

Tutkielmassa selvitetään myös diakonian asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamisia sekä 

niiden pohjalta muodostuneita kokemuksia ruoka-avun asiakkaana. Diakoniatyön asiakkaiden 

kokemuksien perusteella on mahdollista myös selvittää, millaisia hengellisiä/henkisiä ja 

aineellisia tarpeita heillä on ja miten seurakunnan diakoniatoiminta voi myös jatkossa omien 

resurssiensa puitteissa ottaa nuo tarpeet huomioon. Tuon tiedon saaminen on erityisen tärkeää 

korona-aikana, jolloin asiakaskontakteja on jouduttu rajoittamaan ja diakoniatyön sosiaalinen 

ja hengellinen tuki on rajoittunut äärimmillään vain ruokakassin ojentamiseen kasvomaskin 

takaa. 

3.2 Tutkimuksen aineisto ja aineiston kerääminen 

Tutkimuksen lähestymistapa on kvalitatiivinen. Laadullisen tutkimuksen keskeinen 

tunnuspiirre on se, että siinä korostuu todellisuuden ja siitä saatavan tiedon subjektiivinen 

luonne. Keskeiseksi nousevat myös tutkittavien kokemukset, joista tutkimuksen avulla 

pyritään muodostamaan teoreettisesti pätevä tulkinta. 98 Tämän vuoksi laadullinen tutkimus 

sopii hyvin haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten todellisuuden tutkimiseen. 

 Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tunnusomaista myös se, että tutkimuksen  

alkuvaiheessa laadittu tutkimussuunnitelma poikkeaa tutkimuksen lopputuloksesta, ja se on 

näin ollen ymmärrettävä tavoitteellisena.99 Laadullisessa tutkimuksessa myös 

tutkimustehtävät voivat muotoutua tutkimuksen kuluessa.100 Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus 

selvittää diakoniatyön kaikkein haavoittuvimmassa asemassa elävien asiakkaiden 

osallisuuden kokemuksia. Ensimmäisten haastattelujen kuluessa havaitsin, että osallisuutta 

                                                
98 Puusa & Juuti 2020, 75–76. 
99 Hirsjärvi et al. 2013, 174. 
100 Tuomi & Sarajärvi 2018, 173. 
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tärkeämmäksi teemaksi haastatteluaineistosta nousi akuutti tarve turvata ruoan saanti, mikä 

käytännössä merkitsi viikoittaisen ruokakassin jonottamista tai sen saamista kotiin 

kuljetettuna. Osallisuuden teema jäi aineistossa ohueksi myös siitä syystä, että osallistamiseen 

tarkoitetut yhteisöruokailut oli peruttu koronatilanteen huonontuessa. Tutkimuksen kulun 

aikana havaitsin myös, että tutkimukseen ei ollut mahdollista tavoittaa kaikkein 

haavoittuvimmassa asemassa olevia diakoniatyön asiakkaita. 101 

 Ruoka-apua hakevien henkilöiden kokemuksien selvittämiseksi ruoka-avun hakijoita 

 tulee lähestyä heidän kokemusmaailmastaan käsin ja heidän itsensä tuottaman tiedon avulla. 

Tästä syystä aineiston keräämisen metodiksi valikoitui puolistrukturoitu teemahaastattelu 

(Liite 1) Teemahaastattelussa tutkimustehtävään saadaan vastauksia ottamalla haastattelun 

yhteydessä esille tutkijan valitsemia teema-alueita. Teema-alueiden avulla pyritään saamaan 

esille se moninaisuus, joka tutkittavien elämään sisältyy. 102 Teemahaastattelun avulla 

yhteiskunnan marginaaliin ajautuneet ihmiset voivat kertoa itsestään ja saada äänensä 

kuuluville. Tämä on tärkeää, koska laajoissa väestötutkimuksissa todellinen huono-osaisuus 

jää yleensä näkymättömäksi.103  

Tutkimusseurakunniksi valikoitui kaksi seurakuntaa, joista toinen oli 

 pieni lappilainen maaseutuseurakunta ja toinen suurempi seurakunta Lapin maakunnan 

alueella. Koska pohjoisessa välimatkat ovat pitkiä, tutustuin ensin seurakuntien 

diakoniatoimintaan seurakuntien kotisivuilla nähdäkseni, millaista toimintaa diakoniatyössä 

oli mahdollista toteuttaa korona-aikana syksyllä 2021. Diakoniatoiminta osoittautui yllättävän 

monipuoliseksi molemmissa tutkimusseurakunnissa koronasta huolimatta. Seuraavaksi otin 

yhteyttä molempien seurakuntien diakoniatyöntekijöihin ja tiedustelin heidän näkemystään 

mahdollisuudesta toteuttaa tutkimushaastatteluja heidän seurakuntansa diakoniatyön 

asiakkaiden keskuudessa. Samalla keskustelin seurakunnan diakoniatyöntekijöiden kanssa 

heidän toimenkuvastaan pandemian aikana sekä heidän työnsä sen hetkisistä painopisteistä. 

Koska vastaanotto oli myönteinen, otin seuraavaksi yhteyttä seurakuntien kirkkoherroihin 

tutkimusluvan saamiseksi (Liite 2). Tutkimusluvat saatuani sovin seurakuntien 

diakoniatyötekijöiden kanssa päivät, jolloin tutkijalla oli mahdollisuus vierailla seurakunnassa 

seurakunnan toiminnan kannalta sopivana ajankohtana. Ajattelin seurakuntavierailujen 

mahdollistavan myös tutkittavien tavoittamisen tutkimushaastatteluihin, mutta vierailuni 

                                                
101 Kansainvälisissä tutkimuksissa taloudellisesti haavoittuneimmat ryhmät ovat kodittomat, paperittomat 

siirtolaiset ja vaelluskansa. Nicaise et al. 2019, 138–139. 
102 Hirsjärvi & Hurme 2011, 66–67; Vilkka 2021, 124. 
103 Leeman et al. 2018, 3; Gaisbauer et al.2019, 32. 
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olivat niin lyhyitä, ettei niiden aikana ollut tilaisuutta luoda ruoka-avun hakijoihin 

luottamuksellista kontaktia.  

Haastateltavat tavoitettiin lopulta niin kutsutulla lumilumipallo-otannalla. 104  

Käytännössä se tarkoitti sitä, että molempien seurakuntien diakoniatyöntekijät ottivat ensin 

yhteyttä ruoka-avun asiakkaisiin ja tiedustelivat heidän kiinnostustaan osallistua 

tutkimushaastatteluun. Haastatteluun osallistujat rajattiin niin, että haastateltava olisi ollut 

seurakunnan ruoka-avun asiakkaana vähintään vuoden ajan. Diakonien aktiivisuuden ansiosta 

haastatteluihin tavoitettiin 7 henkilöä. Haastattelut toteutettiin marras-joulukuussa 2021 sekä 

tammikuussa 2022. Ne olivat kestoltaan 30–60 minuutin pituisia. Haastatteluista kaksi tehtiin 

seurakunnan tiloissa, yksi haastateltava kutsui tutkijan kotiinsa, mutta neljä muuta 

haastattelua jouduttiin toteuttamaan puhelinhaastatteluna huonontuneen koronavirustilanteen 

vuoksi.  

Hirsjärvi & Hurmeen mukaan puhelinhaastattelu sopii strukturoituihin haastatteluihin  

paremmin kuin kvalitatiiviseen haastatteluun, koska haastattelusta puuttuvat keskustelun 

näkyvät vihjeet, kuten esimerkiksi kehon kieli, ilmeet ja eleet.105 Mielestäni puhelimitse 

toteutettuihin haastatteluihin liittyi kuitenkin yllättävän paljon positiivisia seikkoja. Jo 

ensimmäistä haastattelua puhelimitse toteutettaessa havaitsin haastateltavan olevan hyvin 

avoin ja innostunut saadessaan kertoa elämästään. Puhelimitse toteutettujen haastatteluiden 

etuna oli myös se, että tutkimushaastatteluun sai osallistua turvallisesti omassa 

kotiympäristössään, mikä madalsi kynnystä haastatteluun osallistumiselle sekä auttoi 

haastateltavaa keskittymään rauhassa ajatuksiinsa. Samalla koin, että tutkijan ja haastateltavan 

välillä muodostuvat valtasuhteet eivät tulleet esille yhtä korostetusti kuin lähihaastattelussa. 

Tutkijan kannalta puhelinhaastattelut toimivat erinomaisesti myös siitä syystä, että sain 

tavoitettua kaukana kotipaikkakunnaltani asuvia tutkimushenkilöitä, mikä helpotti käytännön 

järjestelyjä. Sovimme haastatteluista tekstiviestillä niin, että haastateltava sai päättää hänelle 

ja hänen perheelleen sopivan ajankohdan, jolloin hän sai keskittyä haastatteluun ilman 

ulkoisia häiriötekijöitä. Ennen haastattelua kerroin haasteltavalle haastattelun kulusta ja sen 

tarkoituksesta sekä tutkimukseen osallistuvan anonymiteetin suojaamisesta. 

Puhelinhaastatteluihin osallistuneille luin ääneen suostumuskirjeen (Liite 3) sisällön 

puhelimessa ja lähetin myöhemmin sen postissa päivämäärällä ja omalla allekirjoitukselleni 

varustettuna.  

Tutkimushaastatteluun osallistuneet henkilöt olivat iältään 41–72-vuotiaita, kaksi 

                                                
104 Tuomi & Sarajärvi 2018, 99. 
105 Hirsjärvi & Hurme 2011, 64–65. 
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 miestä ja viisi naista. Taustatiedoissa ei kysytty tutkittavien kuulumisesta evankelis-

luterilaiseen kirkkoon, koska diakonitoiminnassa avun saaminen ei edellytä kirkon jäsenyyttä, 

eikä ruoka-avun hakijan tarvitse olla kirkon arvomaailmaan sitoutunut. 106 Kaikkia 

tutkimukseen osallistuneita henkilöitä yhdisti vähävaraisuus, joka liittyi heidän heikkoon 

työmarkkina-asemaansa. Tutkittavien joukossa oli kolme jo eläkkeelle siirtynyttä henkilöä, 

työtön, työkyvyttömyyseläkkeellä oleva, yksi henkilö oli joutunut pitkälle sairauslomalle ja 

yksi tutkimukseen osallistuneista oli kuntouttavan työtuen saaja. Haastatteluihin osallistuvilla 

henkilöillä oli elämässään myös muita hyvinvointia heikentäviä ja elämää haavoittavia 

tekijöitä; pitkäaikaissairautta, omaishoitajuutta, yksinhuoltajuutta sekä traumaattisia 

kokemuksia. Lähes kaikki tutkimushaastatteluun osallistuneet henkilöt hakivat ruoka-apua 

seurakunnasta viikoittain. Ruoka-apuun haastateltavat olivat turvautuneet 2–7 vuotta. 

 Haastattelujen tekeminen mahdollisti pääsyn entuudestaan tuntemattomien ihmisten 

 sosiaaliseen todellisuuteen. Korona-aika oli rajoittanut ihmisten sosiaalisia kontakteja, minkä 

vuoksi monilla haastatteluun osallistuvilla henkilöillä oli tarve kertoa elämästään ja tulla 

kuulluksi. Tutkijalla oli haastattelua varten laadittu haastattelurunko, mikä edesauttoi 

tutkimuksen teemoissa pysymistä, koska välillä haastattelujen teemoista poikettiin nuoruuden 

rakkauksiin, ja jopa maahanmuuttopolitiikkaan. Högbacka ja Aaltonen viittaavat Mazzeihin 

(2009), jonka mukaan haastattelun yhteydessä ja myöhemmin analyysivaiheessa on kuitenkin 

hyvä pohtia, mistä tutkittava vaikenee. Tutkijan tulisi pyrkiä kuulemaan sekin puhe, mitä ei 

ääneen sanota, mutta mikä voi silti kertoa meille paljon.107  

Koska ruoka-aputoiminta oli minulle entuudestaan tuttu vain tv:n  

ajankohtaisohjelmista, lehtiartikkeleista ja tutkimuskirjallisuudesta, pyysin tutkimuslupaa 

hakiessani luvan saada olla mukana havainnoimassa ruoka-aputoimintaa. Havaintoni tosin 

rajoittuivat lopulta vain yhteen ruokakassien jakotilanteeseen, yhteisöruokailuun sekä 

soppajonoon huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Osallistuvassa havainnoinnissa minulla 

oli ulkopuolisen rooli, josta käsin pyrin keräämään tutkittavasta ilmiöstä systemaattista tietoa 

arkihavainnointia tarkemmalla tavalla. Havainnoinnin avulla oli mahdollista hahmottaa sitä, 

miten haastateltavien narratiivit ja käytäntö vastasivat toisiaan. Lisäksi havainnointi yhteisön 

sisällä auttaa näkemään kuinka vuorovaikutus eri toimijoiden välillä ilmenee. 108Jotta 

havainnoin avulla olisin saanut luotettavaa tietoa, tein etukäteen suunnitelman siitä, mitä 

havainnoisin ja kenen toimintaan kiinnitäisin erityistä huomiota. Varauduin myös siihen, että 

                                                
106 Grönlund & Hiilamo 2006, 49; Kettunen 2013, 44. 
107 Högbacka & Aaltonen 2015, 20. 
108 Paalumäki & Vähämäki 2020, 131–133; Vilkka 2021, 142–143. 
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läsnäoloni voisi herättää hämmennystä ruoka-avun hakijoiden keskuudessa. Paikan päällä 

sulauduin kuitenkin vapaaehtoisten joukkoon herättämättä suurempaa huomiota. 

Osallistumalla yhteisöruokailuun arvelin tavoittavani joitakin haastateltavia, mutta havaitsin 

pian, että aikaa luottamuksen saavuttamiseen oli liian vähän. Tästä syystä seurakunnan 

työntekijöiden toimiminen haastattelujen avainhenkilöinä oli ratkaisevan tärkeää 

haastateltavien tavoittamisen kannalta. 

Havainnoistani olen kirjoittanut päiväkirjaa, josta nostan esille joitakin kerronnallisia 

 kuvauksia tulosluvun alalukujen yhteydessä, jotta lukijalle hahmottuisi paremmin se 

todellisuus, jossa ruoka-avun hakija elää. Tässä tutkielmassa tukeudun myös jossain määrin 

toissijaiseen aineistoon, jota olen hankkinut haastattelemalla kahta seurakunnan 

diakoniatyöstä vastaavaa työntekijää. Työntekijöiden haastatteluja ei kuitenkaan ole käytetty 

aineiston analyysiin, vaan haastatteluista on kerätty taustatietoa tutkielmaa varten.  

3.3 Aineiston analyysi 

Kerätty aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysi 

perustuu tulkintaan, jossa edetään empiirisestä aineistosta kohti teoreettisempaa näkemystä 

tutkimustehtävään liittyvästä ilmiöstä.109 Analysoidessaan tutkimusaineistoa aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin avulla, tutkija ei määrää sitä, mikä on tärkeää, vaan tutkijan on annettava 

aineiston ”puhua” ja keskityttävä tutkimuksen aikana sen monitahoiseen ja yksityiskohtaiseen 

tarkasteluun.110 Juuti & Puusa vertaavat laadullisen aineiston analysointia salapoliisityöhön, 

jossa tutkija kykenee yhdistämään aineistossa ilmeneviä yksityiskohtia aineistosta 

hahmottelemiinsa kokonaisuuksiin, joista vähitellen muodostuu käsitteitä tai teoreettinen 

malli.111 Tutkijoilla on analyysimenetelmien valinnasta kvalitatiivisessa tutkimusperinteessä 

yhtenäinen näkemys: sopivan laadullisen aineiston analyysitavan valintaan ei ole olemassa 

yksiselitteistä ohjetta.112  

Lähdin tekemään laadullisen aineiston analyysia aineistonkeruun jälkeen kahdella 

 toisiaan täydentävällä tavalla: lukemalla ensin aineistoa moneen kertaan ja pyrkimällä 

hahmottamaan alustavasti sitä, millaisiin kategorioihin aineistoa olisi mahdollista ryhmitellä. 

Toinen tärkeä tehtävä oli jatkaa perehtymistä aihepiiriin liittyvään teoria- ja asiatietoon.113 Jo 

lukemisvaiheessa merkitsin väreillä tutkimustehtävän kannalta tärkeitä lauseita, ja näin saatiin 

                                                
109 Tuomi & Sarajärvi 2018, 127. 
110 Hirsjärvi et al. 2013, 164. 
111 Juuti & Puusa 2020, 143–144. 
112” Laadullinen tutkimus on aina jossain määrin ainutkertainen. Siinä sovelletaan luovasti perussääntöjä tai 

luodaan uusia sääntöjä.” Alasuutari 1994, 24. 
113  Juuti & Puusa 2020, 143. 
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rajattua ulkopuolelle tutkimuskysymyksen kannalta epäolennainen informaatio. Jatkoin 

redusointia eli aineiston pelkistämistä keräämällä samaa kuvaavat ilmaisut sekä eroavaisuudet 

ja muodostin niistä pelkistettyjä ilmauksia.114 

 

Taulukko 1. Esimerkki aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä. 

Alkuperäiset ilmaukset Pelkistetyt ilmaukset 

”… ku mie olen noilla Kelan 

tuilla, niin ei se ihan riitä.” 

 

”Koska mulla on pieni eläke 

ja isot menot.” 

 

”Sairastamisen vuoksi meillä 

menee iso osa kakusta tuonne 

terveydenhuollon puolelle.” 

  

”Se oli tuo, kun työt loppu. 

Kun olin XX töissä…se 

loppu, meni konkurssiin ja 

porukkaa laitettiin pois. 

Siinähän alako nuo liiton 

hommat ja siinähän se alako 

menemään niinkö meni. Ei 

siinä sen kummempaa… Se 

eläke helepotti paljo.” 

Elämäntilanne, jossa on 

turvauduttava ruoka-apuun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelkistämisen jälkeen siirryin aineiston klusterointiin eli ryhmittelyyn. Pelkistetyistä 

ilmauksista muodostin alaluokkia, jotka pyrin nimeämään niiden sisältöä kuvaavalla 

tavalla.115 Alaluokkien nimeäminen oli luovaa pohtimistyötä, sillä vaihtoehtoja niitä 

kuvaaville nimeämisille olisi ollut useampia. Aineiston abstrahoinnin eli käsitteellistämisen 

yhteydessä luovuin erillisen yläluokan muodostamisesta, koska analyysin edetessä vaikutti 

siltä, ettei sille ollut tarvetta. Abstrahointia kuvataan prosessiksi, jota jatketaan yhdistelemällä 

luokituksia niin kauan kuin se aineiston puitteissa on mahdollista.116 Omassa tutkielmassani 

päädyin esittämään tutkimuksen tuloksia vain yhden tulosluvun avulla, minkä vuoksi 

tutkielman dispositiossa on vain yksi pääluokka, mutta useita alaluokkia, jotka pyrkivät 

vastaamaan tutkimustehtävään ja ratkaisemaan tutkimuksen arvoituksen.117 

 

 

                                                
114 Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–123. 
115 Tuomi & Sarajärvi 2018, 124–125. 
116 Tuomi & sarajärvi 2018, 125–127. 
117 Alasuutarin mukaan laadullisessa tutkimuksessa on kaksi vaihetta: havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen 

ratkaiseminen. Laadullisen tutkimuksen ytimessä on kuitenkin tulkintojen tekeminen eri merkityksistä eli 

arvoituksen ratkaiseminen. Alasuutari 1994, 41–44. 
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Taulukko 2. Esimerkki aineiston klusteroinnista eli ryhmittelystä. 

 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Elämäntilanne, jossa on 

turvauduttava ruoka-

apuun.  

 

Vähäväkiset viimeisellä 

luukulla. 

 

Taulukko 3.Esimerkki aineiston abstrahoinnista. 

 

Pääluokka  Yhdistävä luokka  

Tutkimuksen 

tulokset. 

Diakonian ruoka-apu asiakkaiden 

kokemana. 

 

3.4 Eettiset kysymykset, tutkimuksen luotettavuus ja tutkijan asema 

Lähtökohtana ihmistieteissä on aina ihmisarvon kunnioittaminen, ja tutkimukseen 

osallistumisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen.118 Oma tutkielmani oli johdattanut minut 

tutkielman suunnittelun alkuvaiheessa tutkimuseettisiin pohdintoihin, koska tulisin keräämään 

tutkimusaineistoa henkilöiltä, jotka ovat hyvin haavoittuvassa elämäntilanteessa. Jo 

tutkimusaiheen valinta on tietynlainen eettinen ratkaisu ja arvokysymys; kuka saa äänensä 

kuuluville tutkielmassani.119 Diakoniatyön ruoka-avun asiakkaiden kokemuksia tutkiessani, ja 

teologian opiskelijana, voin tunnistaa oman vahvan sitoumukseni yhteiskunnan marginaalissa 

elävien sosiaalisen todellisuuden esille tuomiseen, mikä jo sinällään kuvastaa arvojani ja 

asenteitani. Tutkimus ei ole koskaan täysin objektiivista eikä arvovapaata. Sen avulla ei voida 

myöskään saavuttaa koko totuutta tutkittavasta ilmiöstä, mutta sillä pyritään 

totuudellisuuteen, mikä tarkoittaa sitä, että tutkijan tulee ottaa huomioon tutkimuseettiset 

kysymykset koko tutkimusprosessin ajan.120  

Tutkittaessa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä on pyrittävä saavuttamaan heidän 

 luottamuksensa luotettavan tutkimusaineiston saamiseksi. Tärkeää on myös vahvistaa 

haastateltavaan luottamusta omaan itseensä haastattelutilanteessa sekä suojella hänen 

anonymiteettiään. Syrjäytymisen on todettu johtavan arvottomuuden tunteeseen, minkä 

vuoksi haastateltavan voi olla vaikea kertoa avoimesti elämästään.121 Haastattelun alussa 

sanoin haastateltavalle, että haastattelussa ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia, ja että 

haastattelu perustuu vapaaehtoisuuteen ja tutkimukseen osallistumisen voisi halutessaan 

                                                
118 Vilkka 2021, 46. 
119 Ganzevoort & Roeland 2014, 97; Tuomi & Sarajärvi 2018, 253–254. 
120 Hirsjärvi & Hurme 2011, 19–20.  
121 Tedre & Pulkkinen 2010, 212–122. 
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keskeyttää. Tutkimus ei saa aiheuttaa vaaraa, ahdistusta tai saattaa huonoon valoon sen 

kohteena olevien ihmisten elämää, vaan parhaimmillaan se voi saada aikaan hyviä asioita.122 

Jotta haastateltaville olisi syntynyt turvallinen tunne haastatteluun osallistumisesta, kerroin 

myös, että heidän nimensä on vain diakoniatyöntekijällä ja minulla, ja että tutkimuksessa 

heidän henkilöllisyytensä häivytetään käyttämällä koodattuja numeroita H1-H7. Heidän 

haastatteluissa mainitsemiensa henkilöiden tai paikkojen nimiä ei haastattelussa tule esille, 

vaan ne ilmaistaan tekstissä kirjaimilla XX. Myös tutkimusseurakunnat pidetään 

tutkimuksessa anonyymeinä asiakkaiden anonymiteetin suojelemiseksi. Tästä syystä 

tutkimuksessa ei kuvailla seurakuntien toimintatapoja ja tarkempaa maantieteellistä sijaintia. 

Haastateltaville kerroin myös, että tutkimuksen valmistumisen jälkeen kaikki siihen liittyvät 

sähköpostiviestit, muistiinpanot, nauhoitteet ja tekstiviestit tuhotaan asianmukaisesti. Eettiset 

kysymykset nousevat esille tutkielmassani tutkimuskirjallisuuden käytön osalta siinä 

mielessä, että tutkijan on kunnioitettava toisten tutkijoiden saavutuksia ja esitettävä omat 

päätelmät ja toisten tutkijoiden tulokset oikeassa valossa.123  

Luotettavuudella tarkoitetaan tutkimuksen tulosten riippumattomuutta satunnaisista 

 tekijöistä. Osa tutkijoista on asettanut kyseenalaiseksi laadullisen tutkimuksen 

luotettavuuden, koska laadullisen aineiston analyysitavoille ei ole olemassa yksiselitteisiä 

ohjeita.124 Puusa & Julkunen kuitenkin huomauttavat, että laadullisen tutkimuksen 

luotettavuutta lisää tutkimusaineiston ja analyysimenetelmien yhteensopivuus suhteessa 

teoriataustaan ja kerättyyn aineistoon.125 Edellisen lisäksi laadullisessa tutkimuksessa tutkijan 

tarkka ja havainnollistava raportointi tutkimuksen eri vaiheista lisää tutkimuksen 

luetettavuutta. Aaltion ja Puusan mukaan aineistoanalyysissä voidaan päästä parempaan ja 

kokonaisvaltaisempaan tulkintaan käyttämällä monia menetelmiä, mikä lisää tutkimuksen 

luotettavuutta.126 Tällä he viittaavat triangulaation periaatteisiin, joilla tarkoitetaan erilaisten 

metodien ja tiedonlähteiden yhdistämistä tutkimuksessa. Tähän tutkielmaan on sovellettu 

aineistotriangulaation periaatetta keräämällä tutkimusaineistoa sekä osallistuvalla havainnoilla 

että teemahaastattelulla, jolloin niiden käyttötarkoitus suuntautuu tutkittavan ilmiön 

kokonaisuuden hahmottamiseen.127 Tutkimuksen luetettavuutta lisää myös se, että tutkija 

perehtyy tutkimuksen kohdeilmiöön huolellisesti ja kykenee arvioimaan haastattelujen 

tuloksia ja omia arvioitaan kriittisesti. Myös haastatteluprosessiin liittyvä kuvaus lisää 

                                                
122 Hirsjärvi & Hurme 2011, 20; Juuti & Puusa 2020, 175. 
123 Vilkka 2021, 42. 
124 Puusa 2020, 145. 
125 Puusa & Julkunen 2020, 194–195. 
126 Aaltio & Puusa 2020, 185, 
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tutkimuksen luotettavuutta.128 Alasuutarin mukaan laadullisen tutkimuksen monitasoisuus 

tekee siitä mielenkiintoisen lähestymistavan, koska ongelmien ja yllätysten mahdollisuuksia 

on niin paljon.129Laadullisella lähestymistavalla on oma paikkansa tieteen tekemisen alalla. 

Ilman sitä moni väririkas ihmiselämän tarina jäisi kuulematta.  

Olen pohtinut myös omaa rooliani tutkijana suhteessa tutkimuskohteena olevien 

 ihmisten elämäntilanteeseen, koska eettiset ja asenteisiin liittyvät kysymykset korostuvat aina 

tutkijan ja tutkittavien kohtaamisissa. Juuti ja Puusa toteavat, että laadullisen tutkimuksen 

tutkimusinstrumentti on tutkija itse, minkä vuoksi tutkijan tulisi virittää itsensä herkäksi 

havaitsemaan ja tulkitsemaan tutkimuksen kohteena olevaa aihepiiriä.130 Kentälle lähtiessä 

tutkijalla on tutkittavasta aiheesta runsaasti esitietoa. Tutkijan haasteena onkin kyetä 

arvioimaan kriittisesti tutkittavaan ilmiöön liittyviä aikaisempia käsityksiään, vaikka hän on 

läsnä tutkimuksessa koko sen ajan omine taustaoletuksineen. Jos tutkija ei kykene 

tarkastelemaan kriittisesti omia käsityksiään ja aikaisempaa tietoaan, on vaarana, että omien 

tunteiden ja kokemusten tarkastelu estää tutkimuskohteen sosiaalisen todellisuuden 

tavoittamisen. 131 

Pattison ottaa vaikuttavalla tavalla kantaa tutkijan rooliin toteamalla, että ihmettely, 

 keskusteluun osallistuminen ja uteliaisuus ovat alkusysäys tiedon ja viisauden etsimiselle, 

koska käytännöllinen teologia on keskustelevaa.132 Mielenkiintoisen näkökulman tutkijan 

rooliin käytännöllisessä teologiassa tuo esille myös Graham, jonka mukaan akateemisessa 

maailmassa ollaan taipuvaisia väheksymään henkilökohtaisen kokemuksen esille tuomista 

tutkimuksessa. Hän näkee, että tukijan on oltava valmis kirjoittamaan itsensä sisälle tekstiin, 

jättämään siihen oman jälkeensä, koska tutkimusprosessit ovat haastavia ja muovaavat 

tutkijan omaa asennetta ja suhtautumista kenttään prosessin aikana.133Nousiainen on samoilla 

linjoilla Grahamin näkemysten kanssa; tutkimusraporteissa tulisi tehdä näkyväksi tutkijan 

tunteiden ja kokemusten reflektointi, jolloin voidaan pohtia sitä, mikä merkitys tutkijan 

subjektiudella on koko tutkimusprosessiin ja tutkimuksen tuloksiin.134 Graham siteeraa Anton 

T. Boisenia (1876–1965), jonka kehittämä käsite Elävä inhimillinen dokumentti (living 

human document) haastaa tutkijan ja sielunhoitajan raportoimaan ja kohtaamaan ihmisen ei 

                                                                                                                                                   
127 Tuomi & Sajavaara 2018, 167–168. 
128 Aaltio & Puusa 2020, 180–183. 
129 Alasuutari 1994, 75. 
130 Juuti & Puusa 2020, 13. 
131 Lindh 2015, 39. 
132 Pattison 2020, 88–90. 
133 Graham 2017, 5. 
134 Nousiainen 2015, 85. 
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vain terapeuttisessa mielessä, vaan myös jakamaan hänen kanssaan polun, joka johtaa 

syvempään itseymmärrykseen ja uskonelämään.135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
135 Graham 2020, 35. 
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4. Tutkimuksen tulokset 

4.1 Vähäväkiset viimeisellä luukulla  

Tai niinkuin köyhäksi tullut 

ja nöyryytetty mies; 

hän rahtusestakin kiittää, 

rovon arvon hän yksin ties. 

-Joel Lehtonen- 136 

 
Köyhyys ja huono-osaisuustutkimuksissa ruoka-avunhakijat määritellään lähes poikkeuksetta 

huono-osaisiksi tai syrjäytyneiksi. Nämä määritelmät ovat yhteydessä tutkijoiden 

näkemykseen ruoka-avun asiakkaista, kun huono-osaisuuden mittarina käytetään ruoka-apuun 

turvautumista. Koettu huono-osaisuus on kuitenkin yksilöllistä, eivätkä kaikki ruoka-avun 

asiakkaat koe itseään huono-osaiseksi tai syrjäytyneeksi.137 Haastatteluissa eräs haastateltava 

kertoi kokeensa itsensä vähäiseksi joutuessaan turvautumaan perheensä kanssa seurakunnan 

ruoka-apuun. 138 Toinen haastateltava käytti sanaa vähäväkinen tarkoittaen itseään ja muita 

niukan toimeentulon varassa eläviä kanssaihmisiään.139 Tässä tutkielmassa ruoka-avun 

asiakkaat saavat äänensä kuuluville ja mahdollisuuden määrittää itsensä omasta 

kokemusmaailmastaan käsin ilman, että heidät määritellään ulkopuolisen näkökulmasta. 

”Viimeisellä luukulla” taas kuvaa yksilön elämässä sellaista tilannetta, jossa hän on käyttänyt 

kaikki mahdollisuutensa yhteiskunnan tarjoamiin tukiin ja palveluihin, mutta hänen tulonsa 

tai työstä maksettu palkka ei silti riitä jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin tai hän 

on pudonnut kokonaan yhteiskunnan tarjoamien tukiverkkojen ulkopuolelle. Monille ruoka-

apua tarvitseville seurakuntadiakonian ruoka-apu koetaan usein viimeisenä avunsaannin 

mahdollisuutena haavoittuvassa elämän tilanteessa. Tässä tulosluvussa tarkastellaan sitä, 

millainen on elämäntilanne, jonka vuoksi henkilön tai perheen on turvauduttava ruoka-apuun.  

Kaikki tutkimushaastatteluihin osallistuneet olivat pienituloisia yksinasuvia tai 

 perheellisiä., jotka turvautuivat säännöllisesti seurakunnan tarjoamaan ruoka-apuun eikä 

heidän elämäntilanteeseensa ollut tulossa muutosta lähitulevaisuudessa. Seitsemän vuotta 

ruoka-apuun turvautunut haastateltava kertoo elämäntilanteesta, joka oli johtanut 

pitkäaikaiseen ruoka-apuasiakkuuteen kotiseurakunnassa. 

                                                
136 Haukio 2017, 112. 
137 Sosiaalityössä vakiintunut sana asiakas on käytössä myös puhuttaessa diakoniatyön asiakkaista. Asiakas-

sanaa käytetään vain harvoin seurakunnan muiden toimintamuotojen yhteydessä. Jokela 2011, 187.  
138 H1. 
139 H3; Sanaa vähäväkinen käytetään vuoden 1992 Raamatun käännöksessä mm. Psalmi 82:4 ja sanaa vähäinen 

Jesaja 26:6. 
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Se oli tuo, kun työt loppu. Kun olin XX töissä…se loppu, meni konkurssiin ja porukkaa laitettiin pois. 

Siinähän alako nuo liiton hommat ja siinähän se alako menemään niinkö meni. Ei siinä sen 

kummempaa… Se eläke helepotti paljo. H6 

 

Työttömyysjakson aikana tuloissa oli tapahtunut katkoksia, mikä aiheutti jatkuvaa 

taloudellista epävarmuutta, mutta henkilö koki eläkepäätöksen saatuaan elämäntilanteensa 

helpottaneen säännöllisen eläkkeestä saatavan tulon ansiosta. Toisaalta eläke ei 

asumismenojen jälkeenkään riittänyt perustarpeiden tyydyttämiseen henkilön arjessa. 

Ohisalon mukaan eläkeläisköyhyys ja asuntopolitiikan epäonnistuminen näkyvät ruoka-

avussa. Pienet eläkkeet ja korkeat asumiskustannukset ajavat iäkkäitä ihmisiä täydentämään 

arkipäivässä selviytymistään ruoka-avulla, mikä johtaa pidemmällä aikavälillä 

hyväntekeväisyysriippuvuuteen 140 Haastatteluun osallistuneista eläkkeellä olevista 

henkilöistä kaksi asui yksin. Yksin asuvilta puuttuvat myös niin kutsut mittakaavaedut, mikä 

tarkoittaa sitä, että heillä ei ole mahdollisuutta jakaa kotitalouteen liittyviä kuluja kenenkään 

kanssa.141 He ovat myös haavoittuvampia erilaisille sosiaalisille riskeille, kuten 

sairastumiselle.  

Myös pienituloisuus, yhdistettynä perheen korkeisiin terveydenhuoltokuluihin, oli 

 johtanut elämäntilanteeseen, jossa perheen oli turvauduttava seurakunnan ruoka-apuun. 

Ruoka-apua ja muuta taloudellista tukea seurakunnalta saanut pitkäaikaistyötön perheenisä 

kertoi, että hänen työttömyytensä ja puolison pitkäaikaissairauden vuoksi perheen 

taloudellinen tilanne oli ollut vaikea jo useita vuosia. 

Meillä menee kuitenkin perheenä, nyt kun minäkin sairastuin, meillä menee paljon meidän taloudellisesta 

kakusta tuonne terveydenhuollon puolelle ja niihin matkoihin ja reissaamiseen […] ollaan saatu apua ja 

ruoka-apua kiitettävästi. Nekin roposet, jotka joku katsoo roposina, niin ne on meille iso apu. Meille ne ei 

oo roposia, vaan kaikki lasketaan meillä. H3 

 

Perusturva oli perheen vanhemmille pääasiallinen ja pysyvä toimeentulon lähde, eikä pääsy 

takaisin työmarkkinoille ollut mahdollista lähitulevaisuudessa, ja siten helpotusta 

toimeentuloon heidän kohdallaan ei ollut näkyvissä. Pitkäaikaistyöttömyys lisää yksilön riskiä 

pitkittyvään tuloköyhyyteen, jolloin toimeentuloa minimi alittuu jatkuvasti, mikä lisää yksilön 

riskiä joutua sosiaalisesti ulossuljetuksi. 142Tutkimusten mukaan myös köyhyyden aiheuttama 

jatkuva huoli toimeentulosta, pelko, elämisen niukkuus ja pakot sairastuttavat.143 Perheissä, 

joissa korostuvat monet hyvinvointia haavoittavat riskitekijät, ongelmat johtavat huono-

osaisuuden kasautumiseen ja pitkittymiseen, mikä lisää säännöllistä tarvetta ruoka-avulle. 

                                                
140 Ohisalo 2014, 40; Kallio & Hakovirta 2020,13. 
141 Kauppinen et al. 2014, 43. 
142 Isola & Suominen 2016, 43. 
143 Isola et al. 2016, 153–154. 
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Kun perheessä on myös pitkäaikaissairautta, taloutta rasittavat terveydenhuollon maksut, 

reseptilääkkeet ja matkakulut.  

Yksinhuoltajaäiti, joka toimi myös vanhempansa omaishoitajana, kertoi taloudellisesta 

 ahdingostaan, johon hän oli joutunut pienen työkyvyttömyyseläkkeensä ja kodin 

remontoimiseen otetun lainan vuoksi. Perheen tilannetta vaikeutti myös se, että ikääntyvän 

vanhuksen eläke laskettiin perheen tuloksi siitäkin huolimatta, että haastateltavalla ei ollut 

eläkkeeseen käyttöoikeutta omaa ja lasten taloudellista tilannetta helpottamaan. 

Koska mun vanhempi asuu tässä, niin mun tuloihin lasketaan hänen eläkkeensä. Ja ne lasketaan 

sosiaalipuolella ja seurakunnassakin niin mä en saa mistään. En saa kunnalta mitään tukea, enkä saa 

kelalta asumistukea. Koska mulla on sitten olevinaan niin paljon tuloa. Tää on semmonen, joka minua 

niinku rassaa tosi paljon. H1 

 

Jos asiakas hakee Kelan toimeentulotukea, hänen pankkilainansa korkoja tai lainan 

 lyhennystä ei hyväksytä menoksi laskettaessa tulojen riittämistä elämiseen.144 Kunta voi 

kuitenkin myöntää hakijalle ehkäisevää toimeentulotukea ylivelkaantumisesta tai äkillisen 

taloudellisen ahdingon lieventämiseen.145 Jotta ehkäisevää toimeentulotukea voidaan 

myöntää, on edellytyksenä, että Kelalta on ensin haettu perustoimeentulotukea. Juntusen 

tutkimuksessa kävi ilmi, että toisinaan asiakkaita oli kehotettu realisoimaan omaisuuttaan. 

Omaisuuden realisoimisen taas katsottiin tutkimuksen perusteella uhkaavan taloudelliseen 

ahdinkoon joutuneen perheen hyvinvointia. 146Yksi tutkimukseen osallistunut kertoi, että 

sairastumisen ja sen aiheuttaman työkyvyttömyyden seurauksena, hän oli realisoinut 

omaisuuttaan oma-aloitteisesti perusturvan riittämättömyydestä johtuvan taloudellisen 

ahdingon vuoksi. 

Kaikkea sitten tuli tämmösiä elämänmuutoksia, ja että kun ei ollu tuloja niin meni ne säästöt, ja kun möin 

asunnon ja kaikkea tämmöstä niin siinäpä sitä sitten onkin. H7 

 

Myös erilaiset tilannetekijät yksilön elämässä voivat aiheuttaa tarvetta hakea ruoka-apua 

seurakunnan diakoniatyöstä. Edelliselle tutkimukseen osallistuneelle oli laitettu vireille 

eläkehakemus sairauden vuoksi, mutta eläkepäätöksen viivästyminen ja lopulta sen 

hylkääminen, aiheutti pidempiaikaisen tarpeen turvautua ruoka-apuun. 

Hain eläkettä enkä saanut […] aletaan kattomaan mitä tästä eteenpäin, mutta eläkettä ei myönnetty, että 

minulla on aika paljon sairauksia. H7 

 

Juntusen mukaan tilannetekijöistä keskeisin syy diakonian taloudellisen avun hakemiseen oli 

sosiaalietuuksia koskevien päätöksien odotusaika. Useimmiten kyse oli toimeentulotuen, 

                                                
144 Kela.fi . 
145 kela.fi. 
146 Juntunen et al. 2006, 124–125; Perustoimeentulotuen hakijaa ei kuitenkaan edellytetä realisoimaan perheen 

käytössä olevaa vakinaista asuntoa. Toisaalta muuttokehotus edullisempaan asuntoon koskee myös 

omistus/asumisoikeusasunnossa asuvia. Kela.fi. 
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työmarkkinatuen, asumistuen, sairauspäivärahojen ja eläkepäätösten odottamisista.147 

Tilannetekijöistä odottamattomat kriisit, kuten äkillinen sairastuminen, työttömyys tai 

avioero, olivat Juntusen mukaan myös yksi keskeinen ruoka-avun asiakkuuteen liittyvä 

tilannetekijä.148Elämässä tapahtuneet kriisit olivat syynä siihen, että yksi haastateltavista koki, 

että kuka tahansa voisi joutua turvautumaan jossakin vaiheessa elämäänsä ruoka-apuun. 

Niinpä en ois itekkään uskonu, että tämmönen tapahtuu kun on ollu töissä ja on omat asunnot.H7 

 

Haastateltujen diakoniatyöntekijöiden mukaan maailmanlaajuinen keväällä 2020 alkanut 

covid-19 pandemia ja sen mukaan tuoma kriisi, joka johti monien työssäkäyvien 

irtisanomisiin tai lomautuksiin, kasvatti huomattavasti seurakuntien ruoka-avun hakijoiden 

määrää.149 Korona-aika muutti myös käsitystämme siitä, että ruoka-apuun hakeutuvat vain 

muuta väestöä heikommassa asemassa olevat henkilöt: Samaan tapaan kuin 1990-luvun lama, 

niin myös koronakriisi toi ruoka-avun piiriin uusia asiakkaita, mikä osoitti sen, että ruoka-

apuun voi päätyä kuka tahansa meistä.150 Pienemmässä seurakunnassa ruoka-apua hakevien 

määrä lisääntyi puolella, ja keväällä 2020 ruoka-apuun turvautui ennätysmäärä 

ihmisiä.151Seurakunnan kykenivät kuitenkin reagoimaan avuntarpeeseen hyvin ripeästi ja 

muokkasivat toimintaansa turvatakseen ruoka-avun perille viemisen. Pienessä seurakunnassa 

vapaaehtoiset jakoivat ruokakasseja syrjäkylille ja näin seurakunta saavutti korona-aikana 

myös ne, jotka eivät yhteiskunnan sulkutilan vuoksi kyenneet ruoka-apu itse hakemaan.152  

Ruoka-apuun turvautuvia yhdistää se, että yksin asuvan tai perheellisten tulot ovat 

 riittämättömiä suhteessa menoihin. Kun kaikki julkisen sektorin hyvinvointipalvelujen 

ensisijaiset ja viimesijaiset tukimuodot eivät riitä jokapäiväisen ravinnon turvaamiseen, 

käännytään usein kirkon diakoniatyön ruoka-avun puoleen. Kun pienituloinen henkilö on 

maksanut laskunsa, vuokran ja muut asumiseen liittyvät kulut, hänen käyttöönsä jäävä summa 

on niin pieni, että se ei riitä turvaamaan hänen elintarvikkeisiinsa tarvitsemaa rahasummaa. 

On paradoksaalista, että ruoka, joka on yksilön elämän ja terveyden kannalta välttämätön, 

onkin juuri se menoerä, josta ihmisen on joustettava. Joustaminen taas on osoitus yksilön 

jatkuvasta tai tilapäisestä ruokaturvattomuudesta. Kukaan ei tavoittele elämää ruoka-avun 

asiakkaana, ja päätöstä ruoka-avun hakemisesta mietitään usein pitkään. Tähän tutkimukseen 

osallistuneilla tutkimushenkilöillä oli takanaan ruoka-avun asiakkuutta jo useita vuosia, eikä 

heidän tilanteeseensa ollut tulossa muutosta lähitulevaisuudessa. 

                                                
147 Juntunen 2006, 112. 
148 Juntunen 2006, 114. 
149 D1, D2. 
150 Palander 1996, 23–24; Ohisalo 2014, 39–40. 
151 D1, D2. 
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4.2 ”Ei se ole mikkää häpeä, että tarttee apua” 

Ruoka-avun hakemiselle on olemassa monia eri esteitä. Aikaisemmissa tutkimuksissa ruoka-

apua on kritisoitu siitä, että sitä on saatavilla tavallisesti vain rajoitettu aika päivästä. Ruoka-

apua hakemaan saapuu yleensä paljon ihmisiä, mikä voi estää esimerkiksi vanhuksia 

hakemasta apua pitkän jonottamisen vuoksi ja kaupoista saatu ylijäämäruoka voi myös loppua 

kesken. Avun hakemista voi estää myös tiedon puute tarjolla olevista avustuspisteistä sekä 

avunhakijan kokema alemmuuden ja häpeän tunne.153Haastatteluihin osallistuneista kaksi 

ruoka-avun hakijaa toi selkeästi esille ruoka-apuun turvautumiseen liittyvän häpeän 

kokemuksen.  

Et tuota on niin ku semmonen, että mun on niinku vaikee pyytää apua. Mulla on ylpeyteni ja kunniani ja 

tämmöset asiat vähän ehkä liiankin voimakkaana. Että mieluummin oon sitten ilman ku tunnen oloni 

noloksi… tai tulee semmoseksi vähäiseksi se olo, kun ei ole muutenkaan itsetunto ja kunnioitus kauheen 

korkealla. H1 

 

En ole lähtenyt sinne …jonottaa ku musta se on niiku noloa, että ko siinä joutuu jonottaa. H7 

Molemmat haastateltavat olivat jääneet työelämän ulkopuolelle suhteellisen nuorina 

pitkäaikaissairauden vuoksi ja kokivat häpeää ja alemmuuden tunnetta menetettyään 

taloudellisesti turvatun asemansa ja päädyttyään ruoka-avun hakijoiksi.  

Häpeän kokemus voidaan jakaa henkilökohtaiseen häpeään ja sosiaaliseen häpeään. 154 

 Henkilökohtainen häpeä liittyy yksilön kokemukseen epäonnistumisesta elää omien 

tavoitteidensa ja ihanteidensa mukaista elämää. Yhteiskunnassa, jossa arvostetaan omillaan 

toimeen tulemista ja korkeaa sosioekonomista asemaa, yksilö voi kokea sekä häpeää että 

syyllisyyttä. Walkerin mukaan häpeä on tunnekokemus, joka on rinnastettavissa enemmän 

syyllisyyden tai ylpeyden kokemukseen, kuin ilon tai vihan tuntemuksiin. Se voi tuntua jopa 

fyysisenä kipuna, johon liittyy kielteinen käsitys omasta itsestä yhdistettynä voimakkaaseen 

voimattomuuden ja riittämättömyyden tunteisiin.155 Koska häpeä on subjektiivinen 

tunnekokemus, sitä on vaikea mitata, mutta sen katsotaan liittyvän osana köyhyyden 

kokemukseen riippumatta köyhyyden kulttuurillisesta tai maantieteellisestä kontekstista. 156 

Sosiaalisen häpeän kokemus liittyy pelkoon siitä, mitä toiset ajattelevat huono-osaisuudesta 

tai ihmisistä, jotka hakevat ruoka-apua.157  

Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oli muodostunut käsitys siitä, että ruoka-apuun 

                                                                                                                                                   
152 D1. 
153 Palander 1996, 56; Silvasti & Riches 2014, 227; Isola et al. 2016.  
154 Laihiala viittaa mm. Goffmaniin (1963) ja Adler & Adleriin (1993), jotka ovat määritelleet häpeän 

kokemukset kolmeen eri ryhmään, joista institutionaalista häpeää ei käsitellä tämän tutkielman yhteydessä. 

Laihiala 2018, 34–35. 
155 Walker 2019, 194–195.  
156Walker 2019, 201. 
157 Laihiala 2018, 35. 
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 turvautuminen tai toimeentulotuen hakeminen oli jollain tavoin sosiaalisesta normistosta 

poikkeavaa. Sosiaalitoimessa asioiminen koettiin jo sinällään nöyryyttävänä kokemuksena, 

mutta hyväntekeväisyysjonossa seisominen oli julkinen tilanne, jossa yksilön taloudellisesta 

ahdingosta tuli näkyvää, mikä lisäsi ruoka-avun asiakkaiden kokemusta häpeästä ja 

epäonnistumisen tunteesta suhteessa siihen, miten sosiaalisesti hyväksyttävää ruoka-apuun 

turvautuminen on. Ruoka-avun hakemisen liittyvää häpeää lisäävät ympäristön asenteet ja 

arvomaailma. Yksi haastateltavista koki, että yhteiskunnan ilmapiiri on muuttunut kylmäksi 

jopa julkisen sektorin puolella ja ihmistä ei nähdä enää ihmisenä.158 

Köyhyys ei vain altista häpeälle, vaan myös häpeän kohteena olemiselle.159 

 Ruokakassien jonottamisen yhteydessä häpeän kokemus oli johtanut siihen, että osa 

hakijoista kävi noutamassa ruokakassin vasta jonottamisen päätyttyä, jolloin kassin sai käydä 

hakemassa sisätiloista. Siikin tutkimuksessa ruoka-apua hakevat kertoivat ensimmäisen käynnin 

ruoka-avussa olleen vaikein kokemus. Kynnys avun hakemiseen oli korkea, ja monet pelkäsivät 

jonkun tutun näkevän heidät ruokajonossa. Ensimmäisen kerran jälkeen avun hakeminen 

tuntui helpommalta 160  

Saaren mukaan taloudellisessa ahdingossa eläviä kohtaan osoitettua vähäistä 

 myötätuntoa voidaan kutsua empatiakuiluksi. Paremmin toimeentulevat haluavat ottaa 

etäisyyttä köyhyyteen ja jopa kieltää sen olemassaolo. Samassa yhteydessä voidaan puhua 

myös solidaarisuusvajeesta, jolla tarkoitetaan negatiivista suhtautumista yhteiskunnan 

vähävaraisille suuntaamia tulonsiirtoja kohtaan.161 Nekin haastateltavat, jotka eivät suoraan 

ilmaisseet kokevansa häpeää elämäntilanteestaan johtuen, toivat esille ajattelu- ja 

toimintamalleja, joilla he pyrkivät osittain kompensoimaan huono-osaisuudesta johtuvia 

alemmuuden tunteita ja leimaantumisen pelkoa. Yksi haastateltavista totesi, ettei hän kokenut 

olevansa syrjäytynyt samalla tavoin kuin esimerkiksi vakavasti päihderiippuvaiset ihmiset.162 

Hän identifioi itsensä kunnon kansalaisena, mikä oli tärkeää hänen omalle minuudelleen 

asettamisensa odotusten suhteen.163 Kompensoidakseen häpeän tunnetta, yksilölle on 

Walkerin mukaan tärkeää tulla nähdyksi selviytyjänä, ja hän on valmis jopa teeskentelemään 

ympäristölleen ja itselleen, että kaikki on hyvin.164 Kasvojensa menettämisen pelossa huono-

osainen saattaa ottaa suuria lainoja pelätessään oman elämänsä kontrollin menettämistä. 

                                                
158 H3; Saari 2015, 94–97. 
159 Walker 2019, 198. 
160 H7; Siiki 2008, 153. 
161 Saari 2015, 94–97. 
162 H3. 
163 Ohisalo & Laihiala 2014, 83. 
164 Walker 2019, 198–199. 
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Vaihtoehtona kompensoimiselle on vetäytyminen sellaisista arjen tilanteista, joissa 

vähävaraisuus voisi tulla esille ja henkilö tulisi julkisesti paljastetuksi.165 

Ne haastatelluista, jotka olivat turvautuneet ruoka-apuun pidempään, eivät kokeneet 

 avun hakemista häpeällisenä, eivätkä he vaikuttaneet kokevan alemmuuden tunnetta 

elämäntilanteestaan. 

Mutta sitten täällä on tämän rahapulan takia osallistunut tähän ruoka-avun hakemisseen. En minä koe 

olevani jotenki huonompi ihminen ku muutkaa. Eikä kuulu ollakkaa. Ei se oo mikkää häpeä, jos tarttee 

apua. Ei  aenakkaan  minun mielestä. H4 

 

Toisen haastateltavan kommentissa taas kävi esille, että ruokakassin hakeminen oli hänelle 

hyvin arkipäiväistynyt rutiini, johon ei liittynyt häpeää. Jonossa odottaminen oli hänelle 

sosiaalinen tapahtuma, jossa sai kohdata toisia samassa tilanteessa olevia. Hän koki, että 

”kaikkihan siellä käyvät”.166 Molempia haastateltavia yhdisti se, että he olivat olleet jo useita 

vuosia ruoka-avun asiakkaita, ja he olivat molemmat eläkkeellä olevia henkilöitä. Ohisalon & 

Laihialan mukaan pitkään ruokaa hakeneet kokevat tilanteensa vähemmän häpeälliseksi; 

emotionaalinen ja sosiaalinen ero kaupasta ostetun tai leipäjonosta saadun ruoan välillä ei 

enää ole merkityksellinen.167 Toisaalta häpeän kokemus voi olla ikäsidonnainen niin, että 

nuoremmat kokevat vähemmän häpeää ruoka-apuun turvautumisesta, kun taas vanhemmilla 

ihmisillä on vahva ”omillaan pärjäämisen” eetos.168 Toisaalta eläkeläisten kokemukset ruoka-

avusta ovat ristiriitaisia. Laihialan tutkimuksen mukaan eläkeläiset kokevat häpeää ruoka-

apuun turvautumisesta muita ryhmiä enemmän, mutta pitävät kohtaamisia ruokajonossa 

tärkeänä sosiaalisen kanssakäymisen kannalta. 169 

Ihmisillä on myös vahva taipumus sopeutua vaikeanakin koettuun 

 elämäntilanteeseen. Eräs haastateltavista kertoi, kuinka avun hakeminen tuntui aluksi 

vaikealta, mutta sopeuduttuaan ajatukseen, nolouden tunne oli kadonnut. 

Yks tuttu sano, että seurakunnasta saa noita viijenkympin seteleitä niin oli semmonen nolo olo, mutta nyt 

se ei tunnu yhtään miltään. […] että kun ei eläkettä saanu niin otetaan vastaan sitten tämmönen apu. Siinä 

ei ole mittään. Koska mie ajattelen sen sillai, että kerta yhteiskunta on semmosen järjestänny, niin otetaan 

sitten, että seurakunta on järjestänyt nämä asiat paremmin kuin yhteiskunta. H7 

 

Sama haastateltava totesi myös, että haluaisi itse maksaa laskunsa ja tulla toimeen omillaan. 

Tästä syystä hän ei aina edes halunnut kertoa diakonin vastaanotolla kaikista maksuun 

tulevista laskuistaan ja niistä selviytymiseen liittyvästä ahdistuksestaan. 170 Toteamus osoittaa 

henkilön kapeutuneita mahdollisuuksia elää omien tavoitteidensa mukaista elämää. 

                                                
165 Walker 2019, 200. 
166 H6. 
167 Ohisalo & Laihiala 2014, 89–90. 
168 D2. 
169 Laihiala 2019, 453. 
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Vellemanin mukaan yksilölle on tärkeää tulla tunnustetuksi sosiaalisena toimijana (social 

agent). Epäonnistuminen yksityisyyden suojaamisessa voi saada aikaan lisääntyneen 

alistumisen ja haavoittuvuuden tunteen. Yksilön julkinen kuva sosiaalisesta toimijuudesta saa 

särön, kun hänen elämästään paljastuu jotain yksityistä. Epäonnistuminen yksityisyyden 

suojaamisessa asettaa ihmisen epäedulliseen asemaan, joka uhkaa yksilölle luontaisesti 

kuuluvaa roolia yhteisön jäsenenä, ja tästä johtuva ahdistus synnyttää häpeän tunteen.171  

Tämän aineiston ja aikaisemman tutkimustiedon pohjalta voi todeta, että kaikki ruoka- 

apuun turvautuvat henkilöt eivät koe häpeää hakiessaan hyväntekeväisyysruokaan. Osa 

haastatelluista kuitenkin koki sekä henkilökohtaista että sosiaalista häpeää ruoka-avun 

asiakkaana. Häpeän kokemukset ovat yhteydessä hakijan ikään; yleensä nuoremmat henkilöt 

kokevat siitä vähemmän häpeää kuin vanhempi sukupolvi. Haastateltavat olivat tietoisia siitä, 

että ruoka-apuun turvautuminen on sosiaalisesta normista poikkeavaa käytöstä ja halusivat 

välttää leimautumista. Tämän aineiston ja aikaisemman tutkimustiedon pohjalta voi sanoa, 

että ruoka-apuun turvautumiseen sopeutuu, ja se voidaan kokea arkipäiväisenä rutiinina, 

mutta se voi myös johtaa hyväntekeväisyysriippuvuuteen.  

4.3 Ruoka-apu selviytymisstrategiana 

Häpeää suurempi seikka, minkä vuoksi haastateltavat hakivat ruoka-apua, oli akuutti tarve 

saada ilmaista ruokaa, koska henkilön tai perheen rahat eivät riittäneet kaupasta hankittavaan 

ruokaan. Muita realistisia vaihtoehtoja ei ruoka-avulle nähty olevan. Kysyttäessä ruoka-avun 

merkitystä yksinhuoltajavanhemmalta totesi hän, että ilman ruoka-apua perheen oli lähes 

mahdotonta saada ruoka riittämään. 

Koska mulla on pieni eläke. Ja pienet tulot ja isot menot. Ei niinku riittäis… Kyllä tässä on ollu niitä 

hetkiä, että jaha, mitäs laitetaan. Että mistä tehdään mitäki ruokaa,  kun ei ole. H1 

 

Vastauksessa tulee esille perheen kokema ruokaturvattomuus. Perheen kokemaa 

ruokaturvattomuutta lisäsi myös se, että yksi perheen lapsista noudatti erityisruokavaliota, 

mitä ei kuitenkaan voitu ottaa huomioon ruoka-avussa muutoin kuin, että perhe sai 

seurakunnalta perheruokakasiin, jonka sisältö oli suunniteltu perheen koko huomioon ottaen. 

Yksikään haastatteluihin osallistuneista henkilöistä ei kertonut kokeneensa nälkää, mutta 

ruoka-avun tutkimuksissa on yleisesti mainittu nälkä yhtenä ruoka-apuun turvautumisen 

syynä.172 Yhden haastateltavan mukaan kesäaika on todella haasteellista, koska silloin 

diakoniassa oltiin lomalla, eikä seurakunta jakanut ruoka-apua. Pienellä lappilaisella 

                                                                                                                                                   
170 H7. 
171 Velleman 2001, 38. 
172 Laihiala 2018, 27; Mehtätalo 2018, 62; Alppivuori 2021, 8. 
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paikkakunnalla diakonian kesälomatauko merkitsi sitä, että ruokakassien jako keskeytyi 

kokonaan, sillä seurakunta on ainoa ruoka-avun toimija paikkakunnalla. Kaupungeissa on 

monia eri ruoka-avun toimipisteitä, jolloin ruoka-avun jakamisessa ei yleensä tapahdu 

keskeytystä loma-aikoina. Kun ruoka-apu on tauolla, tai jos ruoka-apua ei juuri akuutin hädän 

hetkellä ole mahdollista saada, kertoi kaksi haastateltavaa lainaavansa rahaa lähisukulaisiltaan 

ruokakuluja varten.173 Myös rahan lainaaminen sukulaisilta koettiin nolona, eikä siihen 

haluttu turvautua jatkuvasti.174  

O’Connel & Brennan ovat tutkineet Englannissa ruoka-apuun turvautuvien perheiden 

 elämää ja ruokaturvattomuuden torjumiseksi perheiden käyttämiä selviytymisstrategioita. 

Tutkijoiden mukaan ruokaturvattomuutta voidaan tarkastella jatkumona, joka vakavimmillaan 

ilmenee yksilön elämässä peruselintarvikkeiden puutteena.175 Tutkimuksen mukaan perheet 

käyttivät arjessa muina selviytymisstrategioinaan tarjousruokien ostamista, mikä johti siihen, 

että he joutuivat samalla tinkimään ruoan laadusta ja määrästä esimerkiksi niin, että vain 

lapset saivat perheessä syödä liharuokia. Vanhemmat, ja erityisesti yksinhuoltajaäidit, 

pidensivät ruokailujen väliä ja kävivät illalla nukkumaan nälkäisinä. 176Tässä tutkielmassa 

perheelliset haastateltavat kertoivat, että lasten kouluruoka auttoi huomattavasti perheen 

ruokatilanteeseen.177 Samoin se, että lapsi asui vuoroviikoin toisen vanhemman luona.178  

Useiden ruoka-apua jakavien mukaan apu on hakijoille “elintärkeää”, toiset taas 

 arvioivat kävijöiden voivan näin käyttää vähät varansa muihin menoihin. Isoissa 

kaupungeissa tarjontaa on niin paljon ja usein, että parikin kertaa viikossa ruoka-apua hakeva 

voi vähentää kaupasta ostettujen elintarvikkeiden hankintaa merkittävästi.179 Yhden 

haastateltavan kohdalla tuli esille myös se, että ruoka-apu mahdollistaa hänelle sen, että saa 

vähän säästymään rahaa.180 Monille yksin asuville ja perheille ruoka-apu mahdollistaa rahojen 

käyttämisen johonkin muuhun tärkeään kulutukseen, sillä he ovat kaikki pienituloisia 

ihmisiä.181 Hakemalla ruoka-apua voidaan helpottaa omaa rahatilannetta ja säästää rahaa. 

Pienessä seurakunnassa oltiin melko tietoisia siitä, mitä ”kylällä tapahtuu” ja ketkä tarvitsevat 

ruoka-apua ”oikeasti”. Ollessani havainnoimassa ruoka-aputoimintaa yksi 

                                                
173 H2, H7.  
174 H7. 
175 O’Connel & Brennan 2019, 296–298. 
176 Liikanen 2017, 63-64;O’Connel & Brennan 2019, 298–301. 
177 H1. 
178 H2. 
179 Karjalainen et al. 2021, 4. 
180 H4. 
181Siiki 2008, 144; Hiilamo toteaa, että jos perusturvan matalaa tasoa pidetään syynä leipäjonoihin, diakonian 

tulisi pyrkiä auttamaan niitä pienituloisia, jotka eivät käy hakemassa ruoka-apua. Hiilamo 2022, 181. 
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maaseutuseurakunnan vapaaehtoisista totesi, että osalla hakijoista ruoka-avun ansiosta 

säästyvät rahat menevät alkoholin ostoon. Turhautumisesta huolimatta hän hyväksyi tilanteen, 

koska muutoin kaupan lahjoittama ylijäämäruoka olisi heitetty jätelavalle.  

Tutkimukseen osallistuneet olivat selvästi tietoisia negatiivisista asenteista, jotka 

 liittyvät epäilyihin ruoka-avulla keinottelusta tai avun väärinkäytöstä. Yksi haastateltavista 

halusi erityisesti korostaa sitä, että heidän perheessään ei käytetä alkoholia … ei niitä 

vaivojansa pääse pakenemaan millään päihteillä.182 Toisen tutkimusseurakunnan 

diakoniatyöntekijä totesi, että ilmaiseksi saatavaan apuun liittyy aina jossain määrin 

väärinkäyttöä.183 Jokelan tutkimuksessa kysymystä on tarkasteltu diakoniatyöntekijöiden 

näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan päätöksen seurakunnan antaman avustuksen 

käyttämisestä tekee asiakas itse, mikä tukee hänen itsemääräämisoikeuttaan. Toisaalta kaikki 

asiakkaat eivät aina kykene tekemään sellaisia päätöksiä taloudellisen avun suhteen, jotka 

tukevat heidän arjessa selviytymistään, mistä syystä auttajatahon puolelta herää kysymys siitä, 

meneekö apu siihen tarkoitukseen, mihin se kulloinkin on myönnetty.184 Myös Karjalaisen 

tutkimuksessa käy ilmi, että avustusruoan jakamiseen liittyy ristiriitoja erityisesti 

suuremmissa jakopisteissä, joissa ruokaa voi hakea nimettömänä omaan tarveharkintaan 

perustuen. Hakijoiden joukkoon mahtuu myös niitä, joilla on rahaa ruokaan sekä niitä, jotka 

käyttävät ylimääräiset rahansa päihteisiin.185  

Myös ruokakassin sisältö herätti jonkin verran keskustelua haastattelujen yhteydessä, 

 mutta sen sisältöön ei kohdistettu kovin avointa kritiikkiä. Ruokakassien jakoon liittyvät 

käytännöt vaihtelevat eri seurakuntien ja kolmannen sektorin ruoanjakopisteiden välillä niin, 

että joissakin toimipisteissä asiakkaat saavat itse kerätä ruokakassiin elintarvikkeita tarjolla 

olevista hävikkituotteista. Pienen paikkakunnan tutkimusseurakunnassa ruokakassit olivat 

valmiiksi pakattuja asiakkaiden saapuessa niitä hakemaan, mutta kotiin sai viemiseksi myös 

ylijäämähedelmiä, jos niitä oli kaupasta sillä kertaa saatu jaettavaksi. Suuremmassa 

seurakunnassa ruokakassin sai diakonin vastaanotolla tai sen sai käydä hakemassa 

ajanvarauksella seurakunnan ruokapankista. 186Yksi haastateltava totesi ruokakassin sisällön 

olevan yksipuolinen mutta toisaalta hän piti tärkeänä sitä, että ruokakassin sai joka viikko.187 

                                                
182 H3.  
183 D2. 
184 Jokela 2011, 107–108. 
185 Karjalainen 2000, 247–248. 
186 D2; EU:n elintarviketuen jakelun ruokakassi sisälsi vuonna 2016 lihasäilykepurkin, hapankorppupakkauksen, 

makaronia, mysliä, puurohiutaleita, sämpyläjauhoa, vehnäjauhoa, maitojauhetta, hernekeittopurkin ja 

valmispasta-ateriapussin. Mavi 2016. 
187 H6. 
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Pienellä paikkakunnalla oli esiintynyt arvostelua ruoka-apua kohtaan, ja siitä oli kantautunut 

kuulopuheiden muodossa tieto yhdelle haastatelluista. 

Joskus kuulee kylällä… nytki on liikkeellä semmosia juttuja, että miksi on vanhoja ruokia. Sehän on 

jokkaisen oma asia, jos ottaa vanhoja ruokia siitä laatikosta. Tuoreet ruuathan on siinä pussissa. Miksi 

ihmiset sitte valittaa, miksi he tullee hakemaan sen pussin, jos siitä on niin hirveästi sitte polemiikkia. 

Sitte se puhuttaan tuolla kylilä. H2 

 

Perheissä, joissa jouduttiin noudattamaan erityisruokavaliota esimerkiksi allergioiden vuoksi, 

ruokakassin sisältö ei vastannut vastaanottajan tarpeita. 

Eu-ruokakassiasioissa ja näissä lahjotuskasseissa, kun koskaan ei voi tietää, mitä siellä sattuu olemaan. Ja 

niissä kuivatuotteissa ja niissä pakastetuotteissa, joita on saatu sieltä ruokapankista, niin siellä on 

semmosia tuotteita, jotka eivät sovellu. Ne menee tavallaan hukkaan. Jotkut toiset saavat sitten, jotka 

tarvitsevat niitä. H3 

 

Haastatellun perheen kohdalla ruoka-aineallergiat rajoittivat perheen ruokavaliota siinä 

määrin, että diakoniassa oli päädytty antamaan perheelle ruoka-avustusta osto-osoituksilla, 

joilla perhe sai itse käydä kaupassa valitsemassa perheen ruokavalioon sopivat elintarvikkeet. 

Toisessa perheessä lapsen ruokarajoitteisuuden vuoksi ruoan hankinta koettiin haasteellisena, 

mutta viikoittain saatava ruokakassi toi helpotusta muun perheen ruokatilanteeseen.188 

Riches & Silvasti korostavat sitä, että koska ruoka-avussa ei voida huomioida 

 yksilöllisiä tarpeita, voi myös olla, että ruoka-apu voi olla vahingollista sitä hakevien 

terveydelle, koska ruokaa ei voi valita yksilöllisten ravintotarpeiden tai ruoan tuoreuden 

mukaan. Myös aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että ruoka-apua ei kritisoida avoimesti, 

koska se on niin vahvasti sidottu hyväntekeväisyyteen, ja monet avunhakijat ovat riippuvaisia 

säännöllisestä ruoka-avusta189. Ongelmana ruoka-avun tarjoamisessa on juuri se, että 

ylijäämäruoka ja sen laatu sekä määrä riippuvat tarjonnasta, joka ei aina vastaa vastaanottajan 

erityistarpeita, kuten sairauksien asettamia ruokarajoituksia tai kasvispainotteista ruokavaliota 

suosivien tarpeita. Kassin sisältö riippuu siitä, mitä hävikkiruokaa milloinkin on tarjolla, ja 

onpa käynyt niinkin, että kassissa on ollut pakattuna muun ruoan lisäksi kotieläinten ruokaa, 

joka sitten päätyy hävikkiin, jos perheessä ei ole lemmikkieläimiä. 190  

Myös Salosen & Alppivuoren tutkimuksessa tuli esille, että ruokakassin sisältöä ei 

 kritisoitu voimakkaasti, minkä voi olettaa liittyvän asiakkaiden heikkoon sosiaaliseen 

asemaan, avuntarjoajien ja vastaanottajien valtasuhteisiin sekä avun vastaanottajien 

riippuvuuteen ruoka-avausta. Samassa kyselytutkimuksessa ruoka-avun käytännön 

toteuttajien näkökulmasta kävi ilmi, että valmiiksi pakattu kassi kavensi ruoka-

apuasiakkaiden valinnan vapautta, mutta toisaalta se lisäsi avustustoiminnan tehokkuutta ja 

                                                
188 H1. 
189 Riches & Silvasti 2014, 227–228. 



41 

 

tasapuolisuutta ja oli oivallinen ratkaisu korona-ajan toimintatavaksi. Toisaalta avun 

tehostaminen ja yhdenmukaistaminen rajoittavat asiakkaan toiveita, minkä seurauksena 

ruoka-apu ei aina kykene vastaamaan kaikkien asiakkaiden tarpeisiin.191  

Tämän aineiston ja aikaisemman tutkimustiedon pohjalta voi todeta, että vastauksissa 

 korostui yhtäältä se, että ruoka-avun hakeminen on yksi selviytymisstrategioista 

taloudellisessa ahdingossa. Toisaalta avun saaminen mahdollisti sen, että henkilölle tai 

perheelle jäi jonkin verran rahaa käytettäväksi muuhun kulutukseen. Yllättävää oli se, miten 

vähän ruokakassin sisältöä kritisoitiin, vaikka se ei aina vastannut avunsaajien tarpeisiin. 

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että ruoka-avun tarvitsijat voivat ajoittain kokea nälkää. 

Tämän tutkimuksen puitteissa kokemus nälästä ei tullut esille yhdenkään haastatellun 

kertomuksessa. On mahdollista, että nälästä puhuminen ja sen kokeminen koetaan ruoka-

apuun turvautumista häpeällisemmäksi ja nöyryyttävämmäksi kokemukseksi. 

4.4 Ei ainoastaan leivästä 
Ruokakassien jaon jälkeen alkaa srk:n kerran kuukaudessa järjestämä yhteisöruokailu. Keittiössä 

touhuaa ahkera emäntä, joka valmistaa hyvältä tuoksuvaa ruokaa paikallisen ruokakaupan 

lahjoittamista hävikkielintarvikkeista. Yhteisöruokailuun osallistuu noin 30 ihmistä. He ovat 

pääasiassa ikääntyvää väestöä. Ruokailijoiden nuhruisesta olemuksesta voi päätellä, että monet ovat 

yksinäisiä, eivätkä ehkä jaksa huolehtia ulkoisesta olemuksestaan. Ennen ruokailua pappi pitää lyhyen 

hartauden ja päättää sen yhteiseen rukoukseen.. Tunnelma on rauhallinen. Toimelias diakoni on 

selvästi pidetty luottohenkilö, joka on tullut asiakkailleen tutuksi uskotuksi ihmiseksi vuosien varrella. 

Ote tutkimuspäiväkirjasta 18.11.2021. 

 

Tutkimusaineistossa tuli esille haastattelujen perusteella, että yhtä haastateltavaa lukuun 

ottamatta, seurakunnalta saatu ruoka-apu koettiin tutkittavien keskuudessa kaikkein 

tärkeimmäksi diakoniatyön avun ja tuen muodoksi.192 Kuten aikaisemmin todettiin, diakonian 

ruoka-avun hakeminen ja avun myöntäminen ei edellytä kirkon jäsenyyttä. Tästä syystä 

tutkimuksessa ei myöskään kysytty haastateltavien mahdollista kirkon jäsenyyttä. 

Haastateltavista kuitenkin lähes kaikki olivat pohtineet myös suhdettaan ja asennoitumistaan 

kirkkoon, seurakunnan toimintaan ja sekä siihen, mitä muita merkityksiä ruoka-apuun liittyy 

aineellisen avun saannin lisäksi. Tutkimusaineistosta nousi esille henkinen tuki, sosiaaliset 

kontaktit ja osallisuuden kokemukset sekä hengellinen tuki. 

                                                                                                                                                   
190 Alppivuori 2021, 22. 
191 Salonen & Alppivuori 2021, 21–23.  
192 H1, H3–H7. 
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4.4.1 Henkinen tuki 

Aineellisen avun jälkeen tärkeimmäksi seurakunnan tarjoamaksi tuen muodoksi koettiin 

henkinen tuki.193 Taloudellinen ahdinko kuluttaa pidemmällä aikavälillä yksilön voimavaroja 

ja aiheuttaa erilaisia vaikeita tunnetiloja, ahdistusta ja näköalattomuutta. Monille 

haastateltaville tulevaisuuden suunnitteleminen viikkoa, kuukautta tai seuraavaa eläkepäivää 

pidemmälle oli mahdotonta.194 Ruokaturvattomuus ja epävarmuus tukien ja eläkkeen 

riittävyydestä aiheuttivat emotionaalista kipua, ja tästä syystä haastateltavat pitivät 

keskusteluapua diakonin, seurakunnan papin tai vapaaehtoisten kanssa erityisen tärkeänä. 

Henkistä tukea oli haettu myös muihin elämän kriiseihin. 

No olin siinä kriisiryhmässä. Ja että kaikille oon sanonu, että menkää ihmeessä. Että siitä on apua. Joo ja 

sitten näitä vapaaehtoistyöntekijöitä. Ne on hirmu tärkeet. H4 

 

Kyllä minä keskustelenki, kun koen tarvetta, mutta tuota keskustelen sitte XX kanssa tai jonkun muun 

kanssa. Molemmat on tärkeitä [ruokakassi ja keskusteleminen]. H5 

 

Ruoka-apu ja yksilön taloudelliseen ahdinkoon vastaaminen merkitsi haastateltaville myös 

kokemusta siitä, että ihmisistä välitetään.  

Mutta sitten myös se, että joku välittää. On paikka sillä lailla soittaa ja kysyä neuvoa. Että löytyy paikka, 

jossa on ihminen, sanotaanko tällä lailla. H3 

 

Keskusteluissa diakonin kanssa asiakkaalla oli mahdollisuus tulla kuulluksi ja purkaa 

elämäntilanteeseensa liittyvää ahdistusta. 

Onhan se silleen henkisesti kiva, kun soittaa jonnekin ja saa jutella ja kertoa, että on näin paha tilanne. 

Että saa samalla sitä henkistäki tukea. Ja sitten sitä, että kyllä täältä autetaan. Se on kyllä semmonen kiva 

asia. Tullee aina semmonen helpotus että …H7 

 

Keskustelemiseen ruoka-avussa asiakkaan ja työntekijöiden välisissä kontakteissa ei aina 

tarjoudu mahdollisuutta, mutta asiakkaat voivat varata soittoajan seurakunnan diakonille tai 

tarvittaessa tavata diakonin tämän vastaanotolla. Suuremmassa seurakunnassa asiakkailla oli 

mahdollisuus soittaa kiireellisessä tilanteessa joka aamu diakoniatyötekijän 

päivystysnumeroon ja varata aika diakonin vastaanotolle. 195 

Näissä ruoanjakotilanteissa siinä ei ole aikaa. Että muutama sana ehditään ehkä vaihtaa ja näin. Että se 

pitäs sitten ottaa eri yhteys sitten varta vasten keskustellakseen sitten näistä asioista enemmän. H1 

 

Pelkän aineellisen avun antaminen tai tapaamiseen käytetty lyhyt aika ei kuitenkaan 

tarkoittanut sitä, että kohtaaminen ei olisi ollut merkityksellinen asiakkaan sen hetkisen 

elämäntilanteen kannalta, ja ettei hän olisi kokenut tulevansa välitetyksi.196Aina taloudellista 

tukea ei ole mahdollista antaa diakonian vastaanotolla, mutta silloinkin diakoniassa pyritään 

                                                
193 H1, H3–H7. 
194 H1, H2, H6, H7. 
195 D2. 
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huomioimaan asiakkaan oikeus saada keskusteluapu ja myötätuntoa.197 Juntusen 

tutkimuksessa keskustelu asiakkaan kanssa koettiin diakoniatyöntekijöiden näkökulmasta 

tärkeäksi taloudellisen auttamisen työmetodiksi. Osa diakoniatyöntekijöistä koki, että 

aineellisen avun hakemiseen liittyi myös voimakas tarve tulla kuulluksi, vaikka asiakas ei 

aina kyennyt sitä suoraan ilmaisemaan. Tämä näkökulma liittyy läheisesti diakonian tapaan 

kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti. 198 Tällaisessa tilanteessa diakoniatyöntekijä saattaa 

myös pohtia onko asiakkaalla sielunhoidollisia tarpeita, mutta sielunhoidon intentionaalisen 

näkemyksen mukaan myös konkreettinen auttaminen voi olla sielunhoitoa.199 Tärkeintä 

kuitenkin on, ettei asiakas koe elämäntilanteensa olevan toivoton.200  

Tärkeäksi henkisen tuen muodoiksi diakoniatyössä voidaan myös katsoa ohjaaminen 

 eri auttamistahojen luokse sekä sosiaalipalveluja koskeva neuvonta. 

Ja sitte myös jotenkin tuntuu, että kun on ammattitaitonen diakoni niin se myös osaa neuvoa semmosia 

asioita, jotka kuuluis jopa neuvoa jonkun muun instanssin. Pieni ihminen maallikko ei aina osais kysyä, 

jos tarvii apua. Tietysti voi googlata internetistä, mutta siellä on miljoona asiaa, ja siinä on onkiminen 

sieltä heinäsuovasta. H3 

 

Asiakkailla ei aina ollut tietoa kaikista eri tuen muodoista tai siitä, mihin tukiin heillä oli 

oikeus. Haastatteluissa tuli myös esille se, ettei aina ollut helppoa ymmärtää viranomaisten 

käyttämää kieltä, mikä hankaloitti avun ja palvelujen hakemista julkisen sektorin puolelta.201  

Kelan myöntämän perustoimeentulotuen alikäyttö on Laihialan mukaan yleistä ikääntyvien ja 

yli 65-vuotiaiden keskuudessa, koska toimeentulotuen hakeminen koetaan nöyryyttävämpänä 

kuin ruoka-avun hakeminen.  Etuus-ja palvelukohtaiset kriteerit eivät myöskään aina täyty, 

eikä asiakkaalla ole asiointiosaamista, kuten esimerkiksi riittävää tietoa kaikista hakemukseen 

vaadittavista liitteistä, tai hänen toimintakykynsä on heikentynyt fyysisen tai psyykkisen 

sairauden vuoksi.202 Mehtätalon tutkimuksessa puolestaan tuli esille, että ruoka-avun 

hakijoiden vaikeudet ymmärtää viranomaisten käyttämää kieltä sekä ohjauksen ja neuvonnan 

puute, voivat johtaa etuuksien alikäyttöön.203 Juntusen tutkimuksessa tuli esille se, että 

                                                                                                                                                   
196 H1, H3, H7. 
197 D2; Juntunen 2006, 86–87. 
198 Kettunen 2001, 61; Juntunen 2006, 86–87; Jokela 2011, 144. 
199 Intentionaalisessa sielunhoidossa painopiste on siinä, miten ihminen kohdataan eikä siinä, mitä asioita 

käsitellään. Kettunen. 2001, 83; Sielunhoito ei liity vain hengellisten kysymysten käsittelyyn tai 

ihmissuhdevaikeuksiin, vaan autettavan näkökulmasta myös taloudellinen apu voidaan kokea sielunhoidollisena. 

Kettunen 2001, 153–156. 
200 D2. 
201 H4. 
202 Laihiala 2019, 453; Mehtätalo 2018, 63–64; Ohisalo & Määttä 2014, 42–43. 
203 Mehtätalo 2018, 71; Diakoniabarometri 2020:n tulokset tukevat edellä kuvattua todetessaan, että 

diakoniatyön yksi keskeisimmistä työalueista on vastaanotolla tapahtuva asiakastyö, joka sisältää 

keskusteluapua, asioiden hoitamista sekä taloudellista avustamista. Barometrin mukaan lähes 80 % 
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diakoniatyöntekijät kertoivat kohtaavansa diakoniavastaanotolla usein asiakkaita, jotka olivat 

pelokkaita ja arkoja. Avustusten hakeminen ja viranomaisten kanssa asiointi vaatii oma-

aloitteisuutta sekä luottamusta omiin kykyihin. Näiden ominaisuuksien puuttuessa 

diakoniatyöntekijä toimii asiakkaan puolestapuhujana.204 

4.4.2 Sosiaalinen tuki ja osallisuuden kokemus 

Tutkimukseen osallistuneista seitsemästä henkilöstä kolme osallistui säännöllisesti heidän 

kotiseurakuntansa kerran kuukaudessa järjestämään yhteisöruokailutilaisuuteen. 

Yhteisöruokailuun osallistuminen oli kaikille kolmelle ruokailuun osallistujalle tärkeä 

kohtaamispaikka. Hengellistä tukea ja toimintaa tärkeämpänä heistä kaksi koki sosiaalisen 

tuen ja ruoka-avussa syntyneet sosiaaliset kontaktit. Yhteisöruokailussa löytyi juttukavereita 

”No, näkkeehän siellä nuita muita ja saapi raatata [puhua].” 205 Yksin asuvalle henkilölle 

yhteisöruokailu oli kuukauden tärkein tapahtuma ja paikka, jossa sai kohdata tuttuja 

arvokkaalla tavalla. 

Niinku tännään tuolla aterialla… se on aivan semmonen kuukauen kohokohta. Kun sinne kertyy kaikki, 

että ei seisota siellä oottamassa jonossa sitä kassia, vaan oekeen istuttaan rauhassa pöyttään. H4  

 

Haastateltava kertoi korona-ajan olleen sellaista, ”että sai kissalle puhua ja tyhjille seinille. 

Mutta ihanaa, että se kissa on olemassa. Et se ymmärtää kyllä, ku sille jotaki selevittää.” 206 

Hänen sanoihinsa tiivistyy, se mitä sulkutilan aiheuttama yksinäisyys on monille ikääntyville 

ihmisille merkinnyt, mutta yhteisöruokailu toi yksinäiseen arkeen taas kaivattua vaihtelua.207 

Ikääntyneet henkilöt ja eläkeläiset ruoka-avun hakijoina poikkeavat muista avunhakijoista 

siinä, että heille toisten avunsaajien ja vapaaehtoisten tapaaminen avun saamisen yhteydessä 

on tärkeä tapahtuma. 208 Ruoka-avun saaminen ei ole vain välttämättömän aineellisen 

tarpeentyydytyksen kannalta tärkeä tapahtuma, vaan siihen liittyy selkeästi avunhakijoiden 

kokemus sosiaalisten kontaktien merkityksestä. Sosiaalisten kontaktien merkitys tuli esille 

myös leipäkassijonossa. 

Kyllä niitä on tutustunu ajan kanssa. Vaikka se on vain se kassinhaku, mutta siinä jonossa tullee puhuttua 

kaikkien kanssa. H4 

 

                                                                                                                                                   
evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyöntekijöistä kertoo taloudellista avustamista kuuluvan työhönsä paljon tai 

melko paljon. Alava 2020, 85. 
204 Juntunen 2006, 87. 
205 H6. 
206 H4. 
207 Syksyllä 2021 tehdyn haastattelun aikaan koronarajoituksia oli jonkin verran purettu, kunnes ennen joulua 

astuivat taas voimaan kireämmät rajoitukset Lapin maakunnan alueella. 
208 Laihiala 2019, 447. 
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Kainulaisen tutkimuksessa yli puolet vastanneista piti muiden ihmisten tapaamista leipä-

jonossa tärkeänä tai erittäin tärkeänä.209Siikin mukaan leipäjonossa käyminen on ihmisten 

yhteistä toimintaa, jossa saadaan vertaistukea ja toimitaan yhdessä. Parhaimmillaan ruoka-apu 

voi torjua yksinäisyyden kokemuksia ja ehkäistä syrjäytymistä.210  

Kirkon näkökulmasta yhteisöruokailuilla pyritään myös luomaan seurakuntalaisille 

 osallisuuden kokemuksia. Kirkkohallituksen vuonna 2007 julkaiseman Meidän kirkko-

osallisuuden kirkko- raportin mukaan osallisuuden katsotaan liittyvän olennaisesti kirkon 

olemukseen. Osallisuudella ja kristittyjen keskinäisellä yhteydellä on historiallinen tausta, 

joka liittyy alkuseurakunnan toimintaan, ja jolle oli tunnusomaista yhteinen usko, 

jumalanpalvelus ja yhteinen ateria, pyhä ehtoollinen. Kirkon näkökulmasta osallisuus 

nähdään osallisuutena pyhään kolmiyhteiseen Jumalaan. Samalla kirkko pyrkii siihen, että 

kaikki ihmiset saavat olla osallisina Jumalan luomistyön hyvyydestä.211 Seurakuntien 

mahdollisuudet luoda osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia kaikkein heikoimmassa 

asemassa oleville ovat paremmat kuin julkisen sektorin toimijoiden. 212 Vähäkangas viittaa 

Grahamiin (1996), jonka mukaan yksilökeskeisen sielunhoidollisen kohtaamisen pitäisi 

tapahtua seurakunnissa yhteisön tasolla niin, että koko yhteisö kantaa sosiaalista vastuuta 

heikommista jäsenistään.213  

Myös ne tutkimukseen osallistuneet, joille seurakunnan toimintaan osallistuminen 

 sosiaalisten kontaktien vuoksi ei ollut tärkeää, pääsivät osallisiksi osallisuuden kokemuksista. 

Tämä kävi ilmi tutkimushaastattelujen yhteydessä tutkittavien tuodessa esille kokemuksiaan, 

joissa korostui tunne hyväksytyksi tulemisesta omana itsenään.214 Haastateltavat kokivat, että 

he olivat aina tervetulleita hakemaan apua, ja seurakunnassa heidät otettiin sydämellisesti 

vastaan. He myös kokivat, että he saivat ilmaista vapaasti ja turvallisesti oman mielipiteensä. 

Ja se on hirmu tärkeetä [Ilmaista vapaasti tunteensa ja ajatuksensa].  Että jos joku asia jää painammaan 

niin, että voi kysyä, että onko näin vai onko noin. H4. 

 

No jos ei muuten ole ollu paska fiilis niin tuota kyllä se ihan jees. [Kokemus hyväksytyksi tulemisesta 

omana itsenään.] H5. 

 

Ruoka-avun kautta kirkko saavuttaa myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät kaipaa varsinaisesti 

hengellistä tukea, mutta osallisuuden kokemus vahvistaa heidän identiteettiään ja antaa 

tunteen arvokkuudesta ihmisenä, kunnon kansalaisena. 

                                                
209 Kainulainen 2014, 67.  
210 Siiki 2008, 154, 158. 
211 Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö 2007.  
212 Lehtinen 2013, 61. 
213 Vähäkangas 2021, 58. 
214 H1−H7. 
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Kyllä minut otetaan ihan semmosena kunnon kansalaisena vastaan, kun minä olen kunnon kansalainen, 

ainaki omasta mielestäni. Ei oo tarvinnu hävetä olemassaoloa. Tuntee ittensä tervetulleeksi, että siellä ei 

katella nokkavartta pitkin. H3 

 

Mutta mulla ei ole tullu semmonen olo, että mä olisin jotenki vähempiarvonen tai köyhä. Että se on 

niinku helpottannu sitä asioimista. Ja että kokee olevansa siitä huolimatta tasaveronen, vaikka joutuu 

hakemaan apua. H1 

 

Saavu – Kirkon saavutettavuusohjelman raportin (2012) mukaan saavutettavuus on yksi tapa 

edistää kaikkien ihmisten mahdollisuutta osallistua ja olla osallisina riippumatta heidän 

taustastaan tai ominaisuuksistaan. Osallisuuden kokemusta vahvistaa kokemus kuulumisesta 

ja hyväksytyksi tulemisesta omana itsenään. Myös moninaisuuden hyväksyminen, eri-ikäisten 

arvostaminen ja erilaisuuden näkyväksi tekeminen rakentavat osallisuutta. Osallisuus 

rakentuu myös vuorovaikutuksessa, jossa kunkin yksilön henkilökohtaiset resurssit saadaan 

yhteiseen käyttöön.215 Myös Thitzin tutkimus korostaa vuoropuhelun ja aitouden merkitystä 

osallisuuden tunteen vahvistajana sekä seurakuntalaisen että työntekijän näkökulmasta. 

Toisaalta on muistettava, että kaikki ruoka-apua hakevat tai kaikki kirkon jäsenet eivät halua 

olla aktiivisia ja toimivia ainakaan perinteisillä osallistumisen tavoilla.216 

4.4.3 Hengellinen tuki 

Seitsemästä haastatellusta vain yksi haastateltava koki hengellisen avun ja tuen olevan hänelle 

henkilökohtaisesti ruoka-apua tärkeämpää. Hengellisen avun ja tuen muodoiksi voidaan 

nähdä sielunhoidollinen keskustelu, rukous sekä kutsuminen seurakunnan 

jumalanpalveluksiin. Rukous ja sielunhoidollinen keskustelu tapahtuu asiakkaan 

pyynnöstä.217 

No ainaki hengellistä apua. Ja sitten just tämä ruoka-apu .Seurakunta pystyy niinku rinnalla kulkee. On 

niinku rinnallakulkija. Justiin niinku sitten on rukousapua ja näitä. Niin että mitä ei varmasti muualta 

sitte. H2 

 

Tämä tulos on mielenkiintoinen siitä syystä, että diakonian erityispiirteenä on 

 asiakkaan kohtaamisen kokonaisvaltaisuus, ja näin pyritään kohtaamaan ihminen henkis-

sielullis-ruumiillisena kokonaisuutena ja sosiaalisissa ulottuvuuksissaan. Diakoniassa, 

taloudellinen apu mukaan lukien, on aina myös mukana sielunhoidollinen ulottuvuus, johon 

                                                
215 Saavu- kirkon saavutettavuusraportti 2012. 
216 Thitz viittaa väitöstutkimuksessaan Baumaniin (2002), jonka mukaan yhteisö ei aina tarjoa turvapaikkaa, 

jossa ei esiintyisi ristiriitoja, vaan yhteisöön myös petytään ja siitä erotaan. Toisaalta kirkko, 

jossa sosiaalinen ja hengellinen ulottuvuus on samanaikaisesti läsnä, mahdollistaa monen tasoisen osallisuuden 

kokemuksen. Thitz 2013, 98–99. 
217 Juntunen 2006, 89. 
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kuuluu ihmisen hengellinen ja henkinen tukeminen kristillisen perinteen pohjalta. 218 Juntusen 

tutkimuksessa kävi esille, että diakoniatyöntekijät pitivät hengellistä auttamista yhtenä 

itselleen tärkeimpänä työskentelymuotona, mutta sen rooli taloudellisessa avustamisessa ei 

noussut tärkeään asemaan. Lisäksi koettiin hankalana puhua hengellisistä asioista lyhyen 

tapaamisen aikana, jos asiakas ei osoittanut kiinnostusta kirkon muuhun toimintaan ja 

hengellisten asioiden pohdintaan.219 

  Hengellistä apua tärkeänä pitävä haastateltava toi esille pettymyksensä siitä, että 

 yhteisössä osallistuttiin jumalanpalveluksiin vain satunnaisesti tai ei ollenkaan. Haasteltavan 

mielestä aineellinen apu oli pääasiallinen avustusmuoto, jota seurakunnalta haettiin, ” …eikä 

niinkään sitä hengellistä apua.”220Hän oli myös kohdannut väheksyntää omaa 

vapaaehtoistyötään kohtaan, mutta hän myös uskoi, että kirkon apuun turvautuminen oli 

monille kynnyskysymys. Hänen mielestään ihmisten mieliin oli iskostunut sellainen käsitys, 

että jos osallistuu kirkon toimintaan, ihmiset ”pakotetaan siihen uskontoon.”221 Lapin alueella 

on vaikuttanut 1900-luvun alkupuolella voimakas parannuksen teon ja henkilökohtaisen 

kääntymyksen tärkeyttä painottava uskonnollinen herätysliikehdintä. On ymmärrettävää, että 

tuon ajan uskonnollisuuden painotusten perinne elää yhä vahvana jälkipolvien mielikuvissa ja 

asenteissa uskonnollisiin toimijoihin.222 Salosen tutkimuksen mukaan ruoka-avun hakijan 

oma uskonnollinen vakaumus madaltaa kynnystä hakeutua seurakunnan tai muun 

uskonnollisen yhteisön ruoka-avun piiriin. Uskonnollisten käsitysten samankaltaisuus voi 

jopa vähentää avun hakemiseen liittyvää häpeää. Toisaalta apua tarvitseva toisin uskova tai 

uskonnoton voi kokea avun hakemisen vaikeammaksi tai luopuu siitä kokonaan.223  

Vaikka haastateltavat osallistuivat seurakunnan ruoka-aputoimintaan, he kokivat, ettei 

 kirkon merkitys instituutiona ja uskon ja hengellisyyden välittäjänä ollut heille 

henkilökohtaisesti tärkeä. Heidän maailmankatsomuksessaan korostui vahva yhteys luontoon; 

Jumalan kohtaamiseen ei välttämättä tarvittu kirkkoa.224 Luonnosta löytyi myös kanavia, 

                                                
218 Veikkola 2002, 119;Salosen kirkkososiologian tutkimuksessa diakoniasta ruoka-apua hakevien asiakkaiden 

kokemuksista ilmeni, ettei hengellinen apu noussut tutkimuksen aineistossa lainkaan esille. Salonen 2009,52. 
219 Juntunen 2006, 89. 
220 H2. 
221 H2. 
222 Suomen Laestadiukseksi kutsuttu rovasti Aatu Laitinen (1853–1923) on vaikuttanut voimakkaasti Lapin 

kristillisyyteen toimiessaan ensin kappalaisena Enontekiöllä vuosina 1881–1897 ja elämänsä loppuun saakka 

Rovaniemellä. Hänen kerrotaan omantuntonsa pakottamana saarnanneen parannusta syntiin hukkuvien keskellä. 

Raittila 1985. 
223 Salonen 2009, 77, 88. 
224 H1; Kirkon nelivuotiskertomuksessa 2016–2019 käy esille, että suomalaisten henkilökohtaisessa 

hengellisyydessä korostuu nykyisin luonnon pitäminen pyhänä ja luonnossa liikkuessa voi lähestyä Jumalaa ja 

jotain korkeampaa. Hytönen et al. 2020, 159. 
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joista löytyi vastaus ja apu elämän mysteereihin ja kipukohtiin. 225 Kirkon toimintaa kohtaan 

suunnattiin myös voimakasta kritiikkiä. 

Minä inhoan niinku tämmöstä auktoriteettityyliä. Olipa sitten kuinka iso pomo, kirkkoherra tahansa tai 

piispa tai kuka tahansa vaan…Mä on aina ite ottanu semmosen roolin, että me olemme tasaveroisia, että 

mä en niinku pokkuroi kellekään. Ja mä odotan myöskin sitä sieltä toiselta suunnalta. Että me ollaan 

tasaverosia ihmisiä kaikki. Ihan tavallisia ihmisiä. Eri tehtävissä. H1 

 

Kirkko on edelleen tärkeä tuki kriisin sattuessa omalle kohdalle, mutta haastateltava ei 

modernin ajan ihmiselle ominaiseen tapaan kunnioittanut kirkkoa instituutiona tai kirkon 

työntekijöitä auktoriteettina. Kirkko nähdäänkin nykyisin paikkana, jossa on enemmän tilaa 

yksilöllisille näkemyksille ja elämänkatsomuksille. Toisaalta myös kirkolta odotetaan 

avoimuutta ja aitoutta suhteessa omiin arvoihinsa, vaikka ne eivät edustaisi täysin yksilön 

omia arvoja.226 Haastateltava pohtii sitä, että toimiiko kirkko kuten opettaa. 

Nykyään kirkolle kelpaa se vero, veroäyrit, mutta se ja mitä ulospäin viestitään siitä, niin kirkko on vähän 

hukannu sitä punasta lankaa vajaan kymmenen vuojen aikana. Tavallaan mennään matkaan siihen 

yleiseen pöhinään, missä on kaikki tämmöset trendi, trendiasiat on pinnalla. Että niillä kalastellaan sitten 

niitä … koetetaan saada lisää lampaita siihen laumaan. H3. 

 

Seurakunnassa pidettiin kuitenkin tärkeänä sitä, että yhteisöruokailussa ruoka siunataan, millä 

haluttiin muistuttaa asiakkaita siitä, että kysymyksessä on nimenomaan seurakunnan 

järjestämä tilaisuus.227 Seitsemästä haastatteluun osallistuneista kolme haastateltavaa kertoi 

osallistuvansa melko säännöllisesti seurakunnan järjestämiin yhteisöruokailutilaisuuksiin, 

jotka ovat kaikille avoimia. Yksikään heistä ei kuitenkaan kokenut häiritsevänä sitä, että 

ennen ruokailua rukoiltiin ja toisinaan myös laulettiin virsiä. 228 Haastateltava, joka ei koskaan 

osallistunut muuhun seurakunnan toimintaan kertoo: 

En ole käyny [kirkossa]… ei muuta, kun ne laulellee tuossa ruokailuhommassa. Virsiä ovat laulanneet. 

Siinä on tullu kuunneltua. H3 

 

 

Haastateltavan toteamus osoittaa, että hän oli sopeutunut hakemaan ruoka-apua, mutta 

samalla hänen oli hyväksynyt uskonnollisen toiminnan osana ruoka-avun saamista, mikä 

tämän haastateltavan kohdalla merkitsi myös hänelle tärkeitä kohtaamisia toisten samassa 

tilanteessa elävien kanssa. 

 Kirkko ja uskonnolliset yhteisöt hyväntekeväisyysruoan jakajina on 

 yleiseurooppalainen ilmiö. Hävikkiruoan jakaminen sopii yhteen uskonnollisten toimijoiden 

hyväntekeväisyysihanteen kanssa lähimmäisen rakkauden ilmentymänä. Toisaalta se 

                                                
225 H1, H3, H4, H7.  
226 Pessi 2015, 201–202. 
227 D1. 
228 Alppivuoren tutkimuksessa Espoon ruoka-avussa hengellinen toiminta koettiin vähemmän tärkeäksi kuin 

yhdessäolo ja yhteisöruokailutilaisuudet. Hengellisistä asioista keskusteltiin melko vähän, mutta jos hengellistä 

toimintaa ilmeni, se ei häirinnyt millään lailla, N=308. Alppivuori 2021, 11–12.  
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merkitsee ruoka-avun vastaanottajille uskonnon harjoittamisen vaikutuksen alaiseksi  

joutumista myös tahtomattaan. Tällainen tilanne voi altistaa avun vastaanottajan 

uskonnolliselle painostukselle, mikä vaarantaa yksilön ihmisoikeudet. 229 Uskonto voi myös 

toimia vallankäytön välineenä. Jokela viittaa Sennetiin (2004), jonka mukaan avun 

vastaanottajan kiitollisuudenvelan vastalahjana yksilö alistuu ja korvaa näin velkansa 

työntekijöitä ja toimintaa kohtaan osoitetuilla myönteisillä tunteilla.230  

Salonen ja Grönlund ovat tutkineet ruoka-apua sekä uskonnollisten ruoka-avun 

 tarjoajien ja ruoka-avun vastaanottajien näkökulmasta tilanteessa, jossa ruoka-avun hakijaa 

kutsutaan tai edellytetään osallistumaan hartaustilaisuuteen ruoka-avun vastaanottamisen 

yhteydessä. Ruoka-avun tarjoajat toivat esille pyrkimyksensä tuoda esille kristillistä toivon 

näkökulmaa sisällyttämällä ruoka-avun yhteyteen matalan kynnyksen uskonnollista toimintaa 

sitä haluaville tai tarvitseville. 231 Ruoka-avun asiakkaiden vastauksissa taas korostui 

uskonnolliseen toimintaa osallistumisen vapaaehtoisuus ja siihen liittyvä valinta. Samoin kuin 

tässä tutkimuksessa, myös Salosen & Grönlundin artikkelissa ruoka-avun asiakkaiden 

kuvaukset suhtautumisestaan ruoka-apuun liittyviin hartaustilaisuuksiin olivat suurimmaksi 

osaksi myönteisiä. Avointa kritiikkiä esiintyi vain harvoin, mikä on yllättävää, sillä 

tutkijoiden havaintojen mukaan kahdessa ruoka-avun toimipisteessä vaikutti olevan selkeä 

yhteys avunsaamisen ja uskonnollisen osallistumisen välillä.232  

Diakoniatyön ruoka-avussa saadut osallisuuden kokemukset, sosiaalinen ja henkinen 

 tuki lisäsivät selvästi tutkimukseen osallistuneiden hyvinvointia ja arvokkuuden tunnetta 

ihmisenä. Yllättävää oli se, että seitsemästä tutkittavasta vain yksi koki hengellisen tuen 

seurakunnan tärkeimpänä avun ja tuen muotona. Ruoka-avun jälkeen suurin osa tutkittavista 

piti henkistä tukea tärkeänä tuen muotona. Henkinen tuki sisälsi keskusteluapua sekä ohjausta 

hakeutua oikean tuen piiriin taloudellisessa ahdingossa. Toisaalta pelkkä aineellisen avun 

saaminen antoi kokemuksen siitä, että yksilöstä välitetään, ja hänen tilanteensa ei ole 

toivoton. Myös osallisuuden kokemuksia pidettiin tärkeänä erityisesti niissä kohtaamisissa, 

asiakkaat kokivat tulevansa hyväksytyksi seurakunnan diakoniatyössä omana itsenään. Osa 

haastatelluista kritisoi kirkon toimintaa, mutta seurakunnassa he kokivat tuntevansa olonsa 

tervetulleeksi. 

                                                
229Lambie-Mumford & Silvasti 2020, 18.  
230 Jokela 2011, 190. 
231 Salonen & Grönlund 2018,150, 155. 
232 Artikkelissa ei mainita erikseen sitä, oliko kyseessä vapaiden suuntien tai kirkon diakoniatyön ruoka-

aputoiminnasta, tai mahdollisesti molemmista. Salonen & Grönlund 2018, 156. 
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4.5 Kolkuttava kohdataan ja autettavasta tulee auttaja 

Viimeisessä luvussa tarkastellaan kohtaamisia ruoka-avussa, diakonien vastaanotolla sekä 

kohtaamisia julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Näissä tilanteissa esille nousevat erilaisten 

kohtaamisten synnyttämät kokemukset. Aineistosta nousi esille myönteisten kohtaamisten 

merkitys ruoka-avun asiakkaiden elämään, mutta joukkoon mahtui myös kielteisiä 

kohtaamisen kokemuksia, jotka aiheuttivat luottamuksen menettämisen viranomaisia kohtaan 

poiskäännyttämisien ja väliinputoamisen tilanteissa. Lopuksi tarkastellaan myös sitä, miten 

avunsaanti omalla kohdalla on vaikuttanut toisten ihmisten hätään vastaamiseen 

vapaaehtoistyönä tai omaehtoisena auttamistoimintana.  

Kaikille haastateltaville kohtaamiset ruoka-avussa seurakunnan työntekijöiden tai 

 vapaaehtoisten kanssa olivat myönteisiä kokemuksia.233 

Jos jotain sanon, että kirkon rooli on kuitenkin hyvin herkkä asia ihmisten elämässä, että on todella 

tärkeää se, millanen henkilö on. Ja miten he suhtautuu niinku ihmisiin. Että sillä on niinku tosi iso rooli. 

Että just se, että ei niinku tuu sitä arvottomuuden ja alemmuuden tunnetta niissä kohtaamistilanteissa. Se 

täytyy niinku pysyä semmosena ihmisläheisenä. H1 

 

Ollaan satuttu törmäämään semmoseen hyvään diakoniatyöntekijään, joka on tavallaan sitten ollu meijän 

mukana pitkän matkan sattumien kautta. Tuntuu, että se on laadukkaampaa se kohtaaminen. Ajallisesti ja 

niinku laadullisesti parempaa. H3 

 

Haastateltaville kunnioittamisen tunteen välittäminen ruoka-avun tarjoajien puolelta oli 

tärkeää, koska sosiaalinen etäisyys ja yhteisön kärjistyneet asenteet, leimaantumisen pelko 

sekä tunne epäonnistumisesta voivat saada henkilön tuntemaan alemmuutta. Alemmuuden 

tunne uhkaa käsitystä omasta arvokkuudesta ihmisenä. Haavoittuvassa asemassa elävän 

ihmisen suurin kipu eskaloituu tunteeseen siitä, että hänet nähdään niin poikkeavana, että 

hänet jätetään yksin häpeän ja alemmuuden tunteen maailmaan, jossa kukaan ei halua kohdata 

häntä.234  

Vanier & Swinton tuovat esille huolensa siitä, että kohtaaminen on yhä vaikeampaa 

 maailmassa, jossa individualismi on viety äärimmilleen. Tämä on johtanut yksinäisyyden 

kokemuksiin, jotka ilmenevät haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten vieraantumisena, 

mutta on suuntaus, joka koskettaa lopulta meitä kaikkia. 235 Heidän mukaansa hyvä 

kohtaaminen muodostuu kahden ihmisen välille tilassa, jossa kumpikaan ei ole toistaan 

parempi, tilassa, jossa vallitsee nöyryys ja rakkaus ilman tuomitsemista. Kirkon tehtävä on 

kohdata ihmisiä siellä, missä he ovat ja edesauttaa heidän ilon kokemuksiaan. Herkkyydessä 

kuunnella myötätuntoisesti ihmisten elämän tarinoita ja kipuja, on suunnaton eheyttävä 

                                                
233 H1-H7. 
234 Vanier & Swinton 2021, 84. 
235 Vanier & Swinton 2021, 78–79. 
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voima. Kohtaamisessa ihminen toivotetaan tervetulleeksi tarjoamalla ymmärrystä ilman 

pyrkimystä kontrolloida toisen elämää ja asettumista toisen ihmisen yläpuolelle. 

Myötätuntoinen kohtaaminen häivyttää leiman ja palauttaa ihmiselle kuuluvan ihmisyyden.236 

Swintonin mukaan on tärkeää, että annamme ihmiselle nimen sen sijaan, että määrittelemme 

hänet elämäntilanteensa tai sosiaalisen statuksensa perusteella. Vasta kun ihmiset saavat 

takaisin nimensä, on heidän mahdollista saavuttaa tulevaisuus, joka sisältää mahdollisuuden 

toivosta.237  

Vanier ja Swinton haastavat myös kirkon ottamaan kantaa kulttuurin patogeenisiin 

 ulottuvuuksiin ja antamaan yhteiskunnan heikoimmille jäsenille heidän nimensä.238 

Tutkimusaineistossa esille tulleet kielteiset kokemukset liittyivät lähinnä julkisen sektorin 

palvelujen yhteydessä tapahtuneisiin kohtaamisiin. Nämä kokemukset voi tulkita liittyneen 

niin kutsuttuihin poiskäännyttämisen kokemuksiin. 

Jos miettii näitä normaaleja avunsaantikanavia kelaa ja sosiaalitoimistoa ja tämmöset niin ne on muuttunu 

sanotaanko viimesen kymmenen vuojen aikana todella kylmiksi paikoiksi avunsaantikanavina. Siellä ei 

nähdä ihmistä enää ihmisenä. Vaan se on semmonen yks ratas siinä oravanpyörässä ja se on kauhean 

kylymä paikka. Kela on muuttunu semmoseksi tosi… et siellä vaan numeroita katotaan. Sielläki alkaa 

pukkuhiljaa katoammaan se yksilöllisyys.H3 

 

Monilla ruoka-avun asiakkailla on kokemus siitä, että he ovat vain numero julkisen sektorin 

tilastoissa, ja heidän ihmisyytensä, tunteensa ja kokemuksensa, eivät kiinnosta julkisen 

sektorin palveluissa. 239 Lehtisen mukaan seurakuntien keräämää hiljaista tietoa 

syrjäytyneiden arkitodellisuudesta tarvitaan yhteiskunnallisen numeerisen tiedon ja 

taloudellisten resurssien täydentäjänä.240 Niin kutsuttuja käännyttämisen kokemuksia liittyi 

sekä julkisen puolen palveluihin, että myös seurakunnan toimintaan. 241 

On tullu semmonen olo, että enpä taida enää hakea toista kertaa [julkisen puolen apua]. Että mieluummin 

oon sitten ilman ku tunnen oloni noloksi… tai tulee semmoseksi vähäiseksi se olo, kun ei ole muutenkaan 

itsetunto ja kunnioitus kauheen korkealla. H1  

 

Nytki sanottiin, että he maksaa noita laskuja minulle niin nyt ei vähään aikaan pysty sitte [saamaan 

taloudellista tai ruoka-apua seurakunnalta]. H7 

 

Määttä on tutkinut väitöskirjassaan väliinputoamistilanteita, joissa tukea tai palvelua  

hakevalla henkilöllä esiintyy selkeä tuen tarve eli hänen elämäänsä on kohdannut jokin 

sosiaalinen riski, mutta tuen saamisen kriteerit ovat täyttyneet vain osittain, minkä 

                                                
236 Vanier & Swinton 2021, 84–86. 
237 Swinton on tutkinut mielenterveyspotilaiden leimaantumista yhteiskunnassa ja hän on nähnyt, että stigman 

saanut ihminen kadottaa nimensä, kun ympäröivä yhteisö määrittelee henkilön hänen saamansa diagnoosin 

pohjalta. Swinton 2020, 160-161. 
238 Vanier & Swinton 2021, 94–99.  
239 Isola et al. 2016, 156.  
240 Lehtinen 2013, 65. 
241 H1. 
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seurauksena henkilö jää ilman tukea.242Väliinputoamiskokemukset kasaantuvat erityisesti 

niille henkilöille, jotka hakevat viimesijaisia etuuksia eli perustoimeentulotukea, asumistukea 

tai täydentävää toimeentulotukea. Väliinputoamiset tapahtuvat yleensä elämäntilanteissa, 

joissa henkilön voimavarat ovat joutuneet koetukselle sairauden, työttömyyden tai 

vanhemmuuden vuoksi eikä henkilöllä on riittävästi kykyä tai voimavaroja puolustaa omia 

oikeuksiaan. Avun hakijaa ei kielteisen tukipäätöksen saatuaan lohduta ajatus siitä, että 

virkamies on toiminut oikein ja lainmukaisesti.243 Diakonian puolella kielteisen päätöksen 

saantia helpottaa usein se, että asiakas saa siitä tiedon diakonian vastaanotolla kasvokkain, 

mutta julkisella puolella tieto saadaan sähköisessä muodossa ilman fyysistä kohtaamista. 

Metteri on tutkinut väitöskirjassaan lupausta sosiaaliturvasta ja huolenpidosta siten, 

 kun se on kirjattu lakeihin ja poliittisiin ohjelmiin, mutta joka jää toteutumatta yksilön 

elämässä esimerkiksi siitä syystä, että viranomainen tulkitsee asiakkaan tilannetta 

mekaanisesti, ja jopa epäilee asiakkaan rehellisyyttä.244 Kohtuuttomaan tilanteeseen joutunut 

henkilö saattaa kokea tilanteen hylkäämisenä ja luottamuksen menetyksenä. Jos 

kohtuuttomuuden kokemukset toistuvat, johtaa tilanne ketjuuntuneeseen sosiaaliturvan 

hylkäämiseen. Tämä voi johtaa kokemukseen sosiaalisesta hylkäämisestä, jolla on 

pitkäaikaisia taloudellisia ja henkisiä vaikutuksia yksilön elämään.245 

 Kohtuuttomuuden kokemukset olivat johtaneet tutkimukseen osallistuneiden kohdalla 

 siihen, että heidän luottamuksensa julkisen sektorin hyvinvointipalveluihin oli heikko. 

Seitsemästä haastatteluun osallistuneesta viisi kertoi kääntyvänsä vaikeassa tilanteessa 

ensisijaisesti seurakunnan avun puoleen.246 Kun ruokakaappi on tyhjä ja seuraavaan eläke- tai 

toimeentulotuen maksupäivään on pidempi aika, on seurakunnan apu osoittautunut 

joustavammaksi tavaksi selviytyä tukalasta tilanteesta.  

Ja sitten,  jos sinulla on rahat loppu ja ei ole ruokaa, niin mistään sosiaalitoimistosta ei anneta ruokaa. Että 

kyllä siinä on semmonen ero. Että Kelahan ei pysty niinku joustamaan mitenkään, että jos on rahat loppu. 

Se on sieltä aina se sama summa. Mutta ymmärrän kyllä senkin, mutta mun mielestä nuo laahaa hirveen 

paljon jälessä nuo toimeentulotuet ja kaikki. Ei ihmiset niillä tuu toimeen. Että onneksi on seurakunta. H7 

 

 Siinä on kuitenkin niinku enemmän ymmärrystä siihen pienen ihmisen arkeen, kun sosiaalitoimen 

puolella. Ja enemmän kuitenkin, vaikka ei ole rajattomasti mahdollisuuksia, mutta enemmän joustoa. H1 

 

                                                
242 Määttä 2012, 27. 
243 Määttä 2012, 32; Määttä 2013, 175. 
244 Metteri 2012, 177. 
245 Metteri 2012 11, 190. 
246 H1, H3, H4, H5, H7; Myös Salosen tutkimuksessa ruoka-avun asiakkaiden kertomuksissa tulevat esille 

kokemukset sosiaalihuollon välinpitämättömyydestä asiakasta kohtaan. Tämä voi ilmetä tuen virheellisenä 

kieltopäätöksenä tai taloudellisena avustamisena, vaikka tuen tarve olisi ollut henkinen. Salonen 2008, 80. 
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Diakoniatoimistoon voi ajan saada lyhemmälläkin varoitusajalla ja ruokakassin tai osto-

osoituksen saa heti mukaansa. Pitkäaikaisasiakkaan kohdalla diakoniatoimistoon ei myöskään 

tarvitse tehdä selvitystä saaduista tuloista joka kerta, koska työntekijällä on jo tieto asiakkaan 

tilanteesta. Toisaalta diakonista saadut osto-osoitukset ja rahasummat ovat niin pieniä, etteivät 

ne riitä turvamaan asiakkaan selviytymistä pitkäjaksoisesti.247 Joustava ja nopea 

avunsaaminen vaikeassa tilanteessa lisää kuitenkin ruoka-avun hakijoiden luottamusta 

diakoniayöhön auttajatahona. Ruoka-avun asiakkaiden luottamus viranomaisiin on todettu 

tutkimuksissa olevan keskimäärin vähäisempää verrattuna muuhun väestöön. Toisaalta 

vaikeassa elämäntilanteessa olevien kokemus taloudellisesta pärjäämisestä, 

oikeudenmukainen kohtelu viranomaisten taholta ja optimistinen suhtautuminen 

tulevaisuuteen lisäsi luottamuksen kokemusta muihin ihmisiin ja viranomaisiin.248 Lehtisen 

mukaan diakonian vahvuudeksi muodostuu joustamisen lisäksi myös sen toiminnan 

puolivirallisuus; diakoniatyötä ei rajoita tiukka lainsäädäntö, mikä mahdollistaa joustavuuden 

yksittäisissä tilanteissa. Näin olleen siinä on enemmän liikkumavapautta kuin julkisen 

sektorin palveluissa.249  

Jokelan mukaan myös diakoniatyössä törmätään tilanteisiin, joissa asiakas joutuu 

 poiskäännytetyksi. Esimerkiksi kilpailussa työntekijän ajasta parhaiten pärjäävät ne, jotka 

osaavat tuoda esille avun tarvettaan. Heikoimmin tässä kilpailussa pärjäävät ne, jotka eivät 

osaa tai rohkene tuoda esille avun tarvettaan tai tuovat sen esille niin, että joutuvat torjutuksi. 

250 Jokela toteaa myös omiin havaintoihinsa perustuen, että diakoniassa hengellisyys ja 

henkinen arvotetaan ruumiillista korkeammalla, mikä vuoksi taloudellinen avustaminen, 

johon myös ruoka-apu lasketaan kuuluvaksi, nähdään vähemmän tärkeänä. 251 Tutkimusten 

mukaan diakoniatyöntekijät suhtautuvat auttamiseen positiivisesti silloin, kun taloudellinen 

auttaminen kohdistuu kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin avunhakijoihin, mikä 

paljastaa erilaiset sosiaaliturvan katvealueet. Kriittisemmin taloudelliseen avustamiseen 

suhtauduttiin niissä tilanteissa, jolloin seurakunnan myöntämällä avulla paikattiin 

viranomaisten laiminlyöntejä, tai jos asiakkaat kokivat taloudellisen avustamisen olevan 

subjektiivinen oikeus.252  

Vapaaehtoistyö. Tutkimukseen osallistuneista seitsemästä henkilöstä neljä oli 

                                                
247 Jokela 2011, 162, 182. 
248  Kouvo 2013, 122; Kouvo 2014, 70–80. 
249 Lehtinen 2013, 58–59. 
250 Jokela 2011, 85–86. 
251 Kettunen 2001, 36; Jokela toteaa tutkimuksensa pohdinnassa, että työntekijöiden puheessa ja käytännöissä 

sielunhoitotyö koetaan sosiaalista auttamista tärkeämmäksi työmuodoksi. Hän toteaa, että aineelliseen hätään 

liittyvät tarpeet nähdään hengellisiä ja henkisiä asioita vähempiarvoisina. Jokela 2011, 153. 
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 osallistunut seurakunnan vapaaehtoistyöhön.253 Yksi heistä oli tutkimuksen aikaan aktiivinen 

seurakunnan vapaaehtoinen ja toinen auttoi heikommassa asemassa olevia omaehtoisesti 

omista vähistä varoistaan. Yksi haastatteluun osallistuneista oli ollut mukana 

vapaaehtoistoiminnassa ja kertoi keränneensä avustustarvikkeita asunnottomille. 254 Toinen, 

yhä aktiivisesti seurakunnan vapaaehtoisena toimiva tutkimukseen osallistunut, koki 

vapaaehtoistyön tärkeänä osana joka päiväistä elämäänsä. Pienellä paikkakunnalla häneltä 

saatettiin pyytää apua ja neuvoja jopa kesken kauppareissun. 255 Pienen seurakunnan alueella 

vapaaehtoisella oli etuna toiminnassaan hyvä paikallistuntemus ja perehtyneisyys ihmisten 

elämäntilanteisiin. Vapaaehtoistoimintaan motivoi toisten auttamisesta saatu hyvä mieli ja 

eläkkeellä olevan mahdollisuus sosiaalisten kontaktien jatkuvuuteen ja ylläpitoon. 

Vapaaehtoistoimintaan osallistuvan vahva sitoutuminen tehtävään nousi kutsumuksesta. 

 Kun ei siitä palkkaa saa. Siitä ei saa ku sen hyvän mielen itelle. Kun saa antaa toiselle ja itelle saa hyvän 

olon. […] Ja tämähän on minun tehtävä. Tämä on tullu ylhääältä tämä tehtäväksi, että mun pittää hoitaa 

elämäni loppuun asti. H2 

Yeungin mukaan vapaaehtoistyötä motivoi sosiaalisten kontaktien merkityksellisyys sekä 

konkreettinen toiminta hädänalaisten hyväksi. 256 Hädänalaisten auttaminen on 

emotionaalisesti palkitsevaa ja vapaaehtoistyöhön osallistuva kokee voivansa vaikuttaa 

myönteisesti lähimmäistensä hyvinvointiin sekä toteuttaa omaa kutsumustaan ja yleistä 

pappeutta kristillisen viitekehyksen puitteissa. 

 Kyllä ihmiset sannoo, että on ihanaa, että olet olemassa, että olette enkeleitä. H2 

Vapaaehtoiseen auttamistyöhön liittyy vahva altruistinen eli toisen ihmisen huomioon ottava 

käyttäytyminen. Pessi & Saari määrittelevät altruismin auttamiseen liittyviksi yksittäisiksi 

teoiksi ja kollektiiviseksi toiminnaksi.257 Ihmisillä on kuitenkin varallisuutensa suhteen 

erilaiset mahdollisuudet auttaa toisia, mutta voimakas tunne oikeudenmukaisuudesta ja 

altruistiseen toimintaan liittyvästä vastavuoroisuudesta vaikuttavat ihmisen toimintaan 

sosioekonomisesta asemasta riippumatta. 

Et tota … mutta toisaalta mulla on se puoli, että mä kaikesta huolimatta autan itsekin. […] Lähettäminen 

maksoi 60 euroa, mikä oli suuri summa. Se ei ollut että lahjoitan ihan vaan tässä. Yritän antaa takasipäin. 

Että kun mä saan itselleni jotain hyvää, niin mä sitten yritän jakaa sitä hyvää sitten omalla tavallani. H1 

                                                                                                                                                   
252 Juntunen 2011, 88; Myllymäki 2020, 49. 
253 H1−H4. 
254 H4. 
255 H2.  
256 Yeung 2005, 104. 
257 Pessi & Saari 2008, 20. 
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Autettavasta voi tulla auttaja, mikä Jokelan mukaan antaa yksilölle mahdollisuuden ”tasata 

tilejä” seurakunnalta saadun avun ja kirkkoinstituution suuntaan.258 Pessi ja Saari viittaavat 

Nussbaumiin (2002), jonka mukaan auttamisessa on aina taustalla auttajan oman haurauden 

kohtaaminen auttamistilanteessa. Myötätuntoinen ihminen kykenee kuitenkin erottamaan 

oman ja toisen hädän, ja näin auttaminen voi tukea sekä autettavaa että auttajaa niin, että 

autettavan minuus vahvistuu. Näin altruistinen toiminta voi lisätä molempien osapuolien 

onnellisuutta.259 

Niiku että ilahduttaa, että mä tiedän että ne perheet niinku tarvii sitä oikeesti. Että siellä on perheitä, joissa 

on paljo lapsia, perheitä, joissa on sairautta. Vanhemmat työttömiä ja kaikkee, että koin sitten kuitenkin 

tavallaan hyväosaisuutta sitten heihin nähden. On sitten mukavaa, että voi antaa sitten toisille.H1 

Kohtaamiset diakoniatyöntekijöiden vastaanotoilla tai ruoka-apupisteissä koettiin 

pääsääntöisesti myönteisinä. Aineiston perusteella tärkeintä kohtaamisissa oli työntekijän 

kunnioittava asenne avunhakijaa kohtaan sekä palvelun joutavuus; tukalassa tilanteessa 

pelkkä ruokakassin saaminen koettiin tärkeänä apuna. Poiskäännyttämisiä tapahtui kuitenkin 

niin julkisen sektorin hyvinvointipalvelujen kuin myös seurakunnan diakoniatyön puolella. 

Poiskäännyttäminen ja väliinputoamiset vähensivät tutkittavien luottamusta erityisesti 

julkisen sektorin palveluja kohtaan. Oma ahdinko herätti myötätunnon kanssaihmisiä kohtaan, 

mikä oli motivoinut yli puolta tutkimukseen osallistuneista vapaaehtoistyöhön tai muuhun 

auttamistoimintaan. Autetuista oli tullut auttajia.  

 

 

 

 

 

                                                
258 Jokela 2011, 189. 
259 Pessi & Saari 2008, 40, 25. 
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5. Pohdinta ja johtopäätökset 
”Jos nimittäin annat apusi kurjuudessa elävälle, voi olla, että 

tahdot asettua hänen yläpuolelleen ja pitää häntä jotenkin sinua alempana, 

vaikka hän olikin se, joka sai hyvän tekosi alkuun. 

Ole mieluummin tasa-arvoinen hänen kanssaan, jotta olisitte alamaisia 

hänelle, joka ei tarvitse kenenkään apua.”260 

- Kirkkoisä Augustinus- (354-430) 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

diakoniatyön ruoka-avun asiakkaiden kokemuksia saamastaan avusta ja palveluista heidän 

itsensä kokemana. Tutkielmassa annettiin puheenvuoro seitsemälle diakoniatyön asiakkaalle 

kahdesta eri seurakunnasta Lapin maakunnan alueella. Tutkimusta varten kerättiin 

haastatteluaineistoa syksyllä 2021 sekä keskitalvella 2022. Haastatteluaineisto analysoitiin 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. 

Kun henkilö päätyy ”viimeiselle luukulle”, on hän yleensä siinä tilanteessa, että hän on 

 käyttänyt kaikki mahdollisuutensa yhteiskunnan tarjoamiin tukiin ja hyvinvointipalveluihin. 

Tutkielmassa kävi esille, että julkisen sektorin tuesta huolimatta yksilön tai perheen 

käytettävissä olevat tulot välttämättömien menojen jälkeen olivat niin alhaiset, että he kokivat 

jatkuvaa tai tilapäistä ruokaturvattomuutta. Tässä tutkimuksessa mukana olleet ruoka-avun 

hakijat olivat olleet kirkon ruoka-avun asiakkaina useita vuosia, eikä heidän 

elämäntilanteeseensa ollut tulossa muutosta lähitulevaisuudessa.  

Ruoka-apuun turvautuminen synnytti häpeän kokemuksia, mutta osalle haastatelluista 

 ruoka-avusta oli muodostunut arkinen rutiini, johon oli sopeuduttu. Sopeutuminen oli 

tyypillistä erityisesti niille, jotka olivat hakeneet ruoka-apua jo pidemmän aikaa. Aikaisemmat 

tutkimukset osoittavat, että vähävaraisuuden aiheuttama huoli toimeentulosta ja elämisen 

niukkuus sairastuttavat.261 Näin olleen ruoka-avun asiakkaat joutuvat haavoittuvaan asemaan 

ruokaturvallisuuden osalta kahdella eri tavalla; yhtäältä he eivät saa riittävästi ruokaa tai 

terveellistä ravintoa, ja toisaalta heidän kokemansa taloudellinen ahdinko altistaa heidät 

erilaisille psyykkisille ja fyysisille sairauksille. Häpeän kokemukset tiivistyivät ruoka-

kassijonossa, jossa avun tarpeesta tulee julkisesti näkyvää. Sen sijaa haastateltavat, jotka 

olivat sopeutuneet tilanteeseensa ruoka-avun asiakkaana, kokivat ruokakassin jonottamisen 

sosiaalisesti tärkeänä tapahtumana. 

Suurinta osaa haastatelluista ruoka-avun hakemiseen motivoi akuutti tarve saada 

                                                
260 Augustinus 2016, 166. 
261 Isola et al. 2016, 153–154. 
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 ruokaa. Vastauksissa korostui yhtäältä se, että ruoka-avun hakeminen oli yksi 

selviytymisstrategioista taloudellisessa ahdingossa. Toisaalta ruokakassi mahdollisti sen, että 

yksin asuvalla tai perheellä jäi jonkin verran rahaa käytettäväksi muuhun kulutukseen. Ruoka-

apu on ajoittain herättänyt närkästystä julkisessa keskustelussa sekä epäilyksiä ruoka-avulla 

keinottelusta.262 Ennakkoluulot ruoka-apua kohtaan ovat heijastumia yhteiskunnallisesta 

 eriarvoisuudesta ja eri väestöryhmien välille syntyneestä empatiakuilusta, joka vaikuttaa 

asenteisiin yhteiskunnan haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. 263. On mahdollista, että 

myötätunnon ja solidaarisuuden puute lisäävät ruokaturvattomuutta, koska häpeän ja kasvojen 

menettämisen pelossa apua tarvitsevat eivät uskalla hakea tarvitsemaansa apua. Ratkaisu 

häpeän kokemuksista eroon pääsemiseen ei ole niinkään ruokakassijonojen lakkauttamisessa, 

vaan ihmisten arvomaailman ja asenteiden muutoksessa köyhyyttä ja huono-osaisuutta 

kohtaan.  

Ruoka-avun lisäksi haastateltavat kokivat tärkeäksi seurakunnan tarjoaman 

 henkisen tuen. Tärkeimmiksi henkisen tuen muodoiksi aineistosta nousi keskusteluapu ja 

ohjaaminen eri auttajatahojen luokse sekä sosiaalipalveluja koskeva neuvonta. Diakoniatyön 

ruoka-apu ja taloudelliseen ahdinkoon vastaaminen välitti tutkittaville tunteen siitä, että heistä 

välitetään. Myös sosiaalinen ja vertaistuellinen kokemus korostui ruoka-avun asiakkaiden 

vastauksissa. Osa haastatelluista koki ruokakassin jonottamisen vertaistuellisena 

kokemuksena. Yhteisöruokailut koettiin merkityksellisinä kohtaamispaikkoina toisten ruoka-

avun asiakkaiden sekä seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. 

 Kaikki tutkimukseen osallistuneet eivät kokeneet tarvetta osallistua  

yhteisöruokailuihin. Teräväisen Nöyryytetyt-diskurssissa yhteisöruokailuihin suhtauduttiin 

jopa kriittisesti; kirkon näkökulmasta yhteisöruokailut oli tarkoitettu osallistavaksi 

tapahtumaksi, jolla pyrittiin häivyttämään eriarvoisuutta, mutta Nöyryytetyt-diskurssissa 

katsottiin, että niiden avulla haluttiin piilottaa köyhät pois katukuvasta.264 Kaikki 

haastatteluihin osallistuneet olivat kuitenkin saaneet kokea osallisuuden kokemuksia siltä 

osin, että he tunsivat olevansa hyväksyttyjä omana itsenään seurakunnassa ja diakonian 

vastaanotoilla. Hyväksytyksi tulemisen kokemus vahvisti heidän omanarvontuntoaan ja 

kokemusta ”kunnon kansalaisuudesta.”  

Edellisestä nousee esille kysymys siitä, kenellä on todellisuudessa valta päättää ruoka- 

                                                
262 Ohisalo et al. 2014, 81. 
263Saari 2015, 261; Kainuulainen & Saari 2018, 311–312.  
264 Teräväinen 2019, 59; Diakoniabarometrissä 2020 kolme neljästä työntekijästä oli sitä mieltä, että 

leipäjonoista on päästävä eroon. Puolet kuitenkin muistutti, että ruokailuilla ei voida täysin korvata ruoka-apua. 

Paloviita 2020,46. 
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avun käytännöistä ja kenen parasta ne viime kädessä palvelevat. Yksilölle on tärkeää tulla 

tunnustetuksi sosiaalisena toimijana, johon kuuluu myös valinnanvapaus häntä itseänsä 

koskevissa päätöksissä.265 Ruoka-avun asiakkaita tulisi tulevaisuudessa kuunnella enemmän 

yhteiskunnan täysivaltaisina kansalaisina. Toinen tärkeä kysymys ruoka-avun 

vastaanottamisessa on vastavuoroisuudenperiaate. Onko niin, että ruoan vastaanottajat jäävät 

passiivisen ja nöyrän vastaanottajan rooliin, kun taas apua tarjoavat saavat siitä itselleen 

sosiaalista arvostusta. 266 On selvää, että aina kun yksilön on turvauduttava ulkopuoliseen 

apuun, hänen itsearvostuksensa joutuu koetukselle.267 Kolmanneksi on tärkeä pohtia sitä, 

miten ruoka-apu järjestetään tulevaisuudessa niin että avun hakijat eivät joutuisi eriarvoiseen 

asemaan hyväntekeväisyysruoan saatavuuden osalta. Tässä tutkielmassa kävi ilmi, että saman 

maakunnan sisällä pienen lappilaisen seurakunnan ruoka-avun asiakkaat jäivät ilman ruoka-

apua henkilökunnan kesälomien aikana. Lapin syrjäkylien asiakkaiden tilanne on vieläkin 

tukalampi, koska diakonityön resurssit eivät riitä ruoan jakamiseen pitkien välimatkojen 

päähän. Tämä tilanne on haaste kaikille kolmannen sektorin ruoka-avun toimijoille. 

Tämän tutkielman aineisto ja aikaisempi tutkimustieto osoittivat, että suurin osa ruoka- 

avun asiakkaista ei koe hengellistä tukea tärkeänä avun ja tuen muotona. 268 Aineellinen apu 

ja henkinen tuki voidaan kuitenkin nähdä myös hengellisenä tuen muotona, koska 

diakoniatyötä motivoi kristillinen rakkaus. Kirkon ja seurakuntien sielunhoidollisessa 

toiminnassa olisi syytä pitää esillä tulevaisuudessa avoimen tunnustuksellisuuden 

ajattelutapaa, joka suhtautuu avoimesti erilaisiin elämänkatsomuksiin ja keskittyy pohtimaan 

laajemmin ihmisen olemassaolon kysymyksiä. 269  

Kohtaamiset ruoka-avussa ja diakonien vastaanotoilla koettiin haastatteluihin 

 osallistuneiden keskuudessa pääsääntöisesti myönteisinä. Haastateltavat korostivat 

kohtaamisissa koettua arvokkuuden ja itsearvostuksen tunnetta, joka oli heikentynyt pitkään 

jatkuneen taloudellisen ahdingon vuoksi. Diakonian apu osoittautui usein julkisen sektorin 

apua ja palveluita joustavammaksi vaihtoehdoksi; jos kotona ruokakaappi oli tyhjä, 

diakoniasta sai ruokaa akuuttiin tilanteeseen. Oma ahdinko motivoi tutkimukseen osallistujia 

vapaaehtoistoimintaan. He kokivat tärkeänä yhteiseen hyvään panostamisen. Toisten 

auttaminen toi omaan elämään merkityksellisyyden ja arvostuksen kokemuksia. 

 Diakoneille on kertynyt työssään huomattava määrä hiljaista tietoa siitä, kuinka 

                                                                                                                                                   
 
265 Velleman 2001, 38. 
266 vrt. Salonen & Grönlund 2018.  
267 Kettunen 2013, 114. 
268 Salonen 2009, 52; Teräväinen 2019, 69; Alppivuori 2021, 11–12. 
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 taloudellisessa ahdingossa eläviä ihmisiä tulee kohdata ja tukea. Tätä hiljaista tietoa voisi 

tulevaisuudessa jakaa myös muille seurakunnan työntekijöille, vapaaehtoisille sekä teologian 

opiskelijoille, mikä auttaisi ymmärtämään paremmin sitä sosiaalista todellisuutta, jossa 

talousahdingossa elävä ihminen elää. Myös tässä tutkielmassa on pyritty välittämään kuvaa 

ruoka-avun asiakkaiden elämän todellisuudesta ja siihen liittyvistä kokemuksista. On 

kuitenkin huomattava, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto ei ole yleistettävissä, vaan 

tutkimuksen tarkoituksena on tehdä eri ilmiöistä ymmärrettäviä. Korona-ajan rajoitukset 

asettivat tutkielman suorittamisella reunaehdot, joiden puitteissa tutkielman aineiston koko jäi 

suunniteltua pienemmäksi. Kaikki haastattelut olisi ollut toivottavaa toteuttaa 

lähihaastatteluna, jotta tutkittavien kokemusten kuvauksesta olisi muodostunut sisällöltään 

monipuolisempi. Jatkossa teologinen tutkimus olisi hyvä suunnata ruoka-avun osalta 

lapsiperheiden ja ruoka-avun piirissä elävien lasten kokemusten selvittämiseen. 

 Aikaisempien tutkimusten perustella on ollut havaittavissa, että 

yhteiskunnan haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset joutuvat kohtamaan yhteisöjä 

kohtaavat kriisit, kuten luonnon katastrofit ja aseelliset konfliktit ja niiden seuraukset, 

kaikkein vakavimmalla tavalla. Länsimaiden vauraat valtiot ovat kehittäneet innovaatioita, 

joiden avulla köyhyyttä voitaisiin poistaa, mutta koskaan ihmiskunnan historiassa ei 

eriarvoisuus ole ollut kansojen ja valtioiden välillä näin jyrkkä. 270 Euroopassa on käyty sotaa 

pian kaksi kuukautta ja sen vaikutukset ovat jo nähtävissä myös sotaa käymättömissä maissa; 

polttoaineen ja energian hinnat ovat kohonneet rajusti. Jos sota pitkittyy, sen seurauksena  

ruoan tuotantokustannukset nousevat ja ruoka kallistuu. Tämä johtaa väistämättä myös siihen, 

että ruoka-apua tarvitsevien määrä kasvaa ja ruoka-avun toimijat joutuvat rajoittamaan ruoka-

avun jakamista ja harkitsemaan uudelleen sen perusteita. Onko Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon seurakuntien diakoniatyö jälleen uuden edessä vähäväkisten ruokaturvana?  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
269 Vähäkangas et al. 2021. 
270 Dominelli 2016, 435–437. 
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Liitteet  
 

Liite 1. Teemahaastattelun runko 

 

1.Taustatiedot  

Ikä, sukupuoli. 

2. diakoniatyön toimintaan osallistuminen/avun saanti 

Miten tulit mukaan toimintaa ja kuinka kauan olet ollut mukana toiminnassa? 

Oletko mukana muissa srk:n toiminnoissa esim. jumalanpalveluselämässä? 

Oletko mukana suunnittelemassa avustustoimintaa? Kehittämistoiveet? 

Mikä on osoittautunut sinulle tärkeimmäksi asiaksi, mitä olet saanut toiminnan kautta? 

Mitä avun/tuen saaminen merkitsee sinulle arjessasi? 

Saatko apua/tukea, silloin kun todella tarvitset? 

Tarjoaako kirkko sinulle sellaista apua, jota muut tahot yhteiskunnassa eivät voi tarjota? 

Koetko, että voit tavoitella elämässäsi sinulle tärkeitä asioita? 

Miten pitkälle pystyt suunnittelemaan elämääsi? 

Miten toiset avunhakijat/vapaaehtoistoimintaan osallistuvat ja srk:n työtekijät ovat ottaneet 

sinut vastaan? 

Koetko, että sinut hyväksytään omana itsenäsi kirkossa? 

Onko sinulla negatiivisia kokemuksia avun/tuen/vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta? 

Millaisia tunteita toimintaa osallistumiseen/tuen saantiin liittyy? 

Onko tilanteita, jolloin olet kokenut kuuluvasi kirkon/srk:n yhteyteen tai tuntenut 

ulkopuolisuutta? 

Saatko ilmaista seurakunnassa mielipiteesi, tunteesi ja ajatuksesi vapaasti? 

 

3.Onko sinulla herännyt muita ajatuksia, jotka haluat tuoda esille tutkimuksessa? 
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Liite 2. Tutkimuslupa 

 

Tutkimuslupa XX seurakuntaan 

 

Nimeni on Anne Eliasson ja suoritan teologian maisteriopintoja Helsingin yliopistossa. 

Opintoni ovat edenneet tutkielmavaiheeseen, ja olen kiinnostunut kuulemaan evankelis-

luterilaisen kirkon diakoniatyön asiakkaiden kokemuksia ja ajatuksia oman seurakunnan 

diakoniatyöstä ja siinä mukana olemisesta. 

Tutkielmani suorittaminen perustuu tutkimusaineistoon, jonka keräämiseen toivon 

tavoittavani joitakin seurakuntalaisia haastattelua varten. Haastattelut on tarkoitus toteuttaa 

seurakunnan haastattelua varten osoittamissa tiloissa, jossa haastateltava saa kertoa vapaasti 

kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Kaikki haastattelut nauhoitetaan. Niissä ei mainita 

haastateltavan nimeä eikä myöskään asuinpaikkaa tai kotiseurakunnan nimeä. Ennen 

haastattelua tulen kertomaan haastateltavalle, kuinka haastattelussa menetellään ja miten 

haastatteluaineistoa tullaan jatkossa käyttämään tutkielman toteuttamiseen. Haastattelut on 

tarkoitus toteuttaa marras-joulukuun aikana. Niitä varten tulen sopimaan diakoni XX kanssa 

käytännön toteutuksesta. Haastatteluihin toivon tavoittavani seurakunnastanne neljä 

haastateltavaa, jotka ovat olleet diakoniatyön asiakkaina vähintään vuoden ajan. 

Mahdolliset lisäkysymykset tutkielmaani koskien voit suunnata käytännöllisen teologian 

professori Auli Vähäkankaalle sähköpostitse osoitteeseen auli.vahakangas@helsinki.fi. 

Tutkielma on luettavissa sen valmistuttua Helsingin yliopiston Helda-palvelun kautta. 

 

Ystävällisin terveisin 

Anne Eliasson, teologian opiskelija 

anne.eliasson@helsinki.fi 

_______________________________ 

Päiväys ja paikka 

Tutkimusluvan antaja  

Nimi 

____________________________________________________ 
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Liite 3. Suostumus tutkimukseen 

 

Suostumus Tutkimukseen 

 

Hei! 

Nimeni on Anne Eliasson ja suoritan teologian maisteriopintoja Helsingin yliopistossa. 

Opintoni ovat edenneet tutkielmavaiheeseen, ja olen kiinnostunut kuulemaan evankelis-

luterilaisen kirkon diakoniatyön asiakkaiden kokemuksia ja ajatuksia oman seurakunnan 

diakoniatyöstä ja siinä mukana olemisesta. 

Tutkielmaani varten kerään tutkimusaineistoa haastattelemalla diakoniatyön asiakkaita. 

Haastattelut on tarkoitus toteuttaa seurakunnan haastattelua varten osoittamassa tilassa, jossa 

haastateltava saa kertoa vapaasti kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Kaikki haastattelut 

nauhoitetaan. Valmiissa tutkimuksessa ei mainita haastateltavan nimeä eikä myöskään 

asuinpaikkaa tai kotiseurakunnan nimeä. Ennen haastattelua tulen kertomaan, kuinka 

haastattelussa menetellään ja miten haastatteluaineistoa tullaan jatkossa käyttämään 

tutkielman toteuttamiseen. 

Mahdolliset lisäkysymykset tutkielmaani koskien voit suunnata käytännöllisen teologian 

professori Auli Vähäkankaalle sähköpostitse osoitteeseen auli.vahakangas@helsinki.fi. 

Tutkielma on luettavissa sen valmistuttua Helsingin yliopiston Helda-palvelun kautta. 

Ystävällisin terveisin 

Anne Eliasson, teologian opiskelija 

anne.m.eliasson@helsinki.fi 

_______________________________ 

Päiväys ja paikka 

Suostumuksen antaja  

Nimi 

____________________________________________________ 

Päiväys ja paikka 
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