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5 9 . V U O S I K E R TA
Eriarvoisuus lautasella
YK:n kestävän kehityksen tavoite #2 on poistaa
nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemus
ta ja edistää kestävää maataloutta. Ruokaa pitäisi
pystyä kasvattamaan, jakamaan ja kuluttamaan
ympäristöä rasittamatta ja oikeudenmukaisesti.
Vuoden 2021 ruokaturvaraportin mukaan näl
kää näkevien määrä kääntyi kuitenkin koronapandemian seurauksena nousuun (1). Raportin
ennusteiden mukaan 660 miljoonaa ihmistä nä
kee edelleen nälkää vuonna 2030. Se on kaukana
YK:n tavoitteesta poistaa nälänhätä maailmasta
tämän vuosikymmenen aikana kokonaan.
Kun Euroopan vilja-aitassa soditaan, sodan
jäljissä hiipii nälkä. Erityisesti Pohjois-Afrikan ja
Lähi-idän maat ovat riippuvaisia venäläisestä ja
ukrainalaisesta viljasta. Edessä voikin olla koronakriisin ja pandemian ohella nälkäkriisi, jonka
suurimpia kärsijöitä ovat köyhät maat. Euroo
pan epävakaaksi kääntynyt turvallisuustilanne
heijastuu Suomeen talouskasvun hidastumisena
sekä energian, lannoitteiden ja kuluttajahintojen
kallistumisena (2). Ruoan hinnan arvioidaan nousevan 5–10 prosenttia kuluvan vuoden aikana
(2,3). Vakavat häiriöt elintarvikemarkkinoilla
ja toisaalta tuotantokustannusten raju kasvu uhkaavat myös suomalaisten maanviljelijöiden toi
mintaedellytyksiä ja elintarvikeketjumme tulevaisuutta, omavaraisuutta ja huoltovarmuutta (4).
Ruoan hintakehityksessä on t uoteryhmittäisiä
eroja. Terveellisistä elintarvikkeista keskimääräis
tä nopeammin nousivat viime vuonna erityisesti
vihannesten, margariinin ja kasvirasvojen hinnat
(3). Skaffarin ym. tutkimuksessa (tässä numeros
sa) osoitettiin, että alimpaan tulokolmannekseen
kuuluminen oli lapsiperheillä yhteydessä lasten
vähäisempään terveellisten ruokien, kuten kasvisten käyttöön, mutta suurempaan tyydyttyneiden
rasvahappojen saantiin. Suomessa alle 18-vuo
tiaista lapsista noin 115 000 (11 %) eli köyhyys
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riskissä vuonna 2020 (5). Talouskasvun hidastuminen ja kuluttajahintojen kallistuminen enna
koivat köyhyysriskissä olevien lapsiperheiden
määrän kasvua ja entisestään lisääntyvää eriar
voisuutta lapsiperheiden lautasilla (6). Kasvisten
ja kasvirasvojen osuus pienituloisten lautasilla
pysynee siis jatkossakin muita tuloluokkia vähäi
sempänä. Yhteiskunnan ohjauskeinojen, kuten
varhaiskasvatuksen- ja kouluruokailun, merkitys
koulutuksen ja tulojen mukaisten ruoankäytön
erojen tasaajana korostuu entisestään.
Vuonna 1948 hyväksytyn YK:n ihmisoikeuk
sien yleismaailmallisen julistuksen 2. ja 25. artik
loiden mukaan jokaisella on oikeus elintasoon,
joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen per
heensä terveyden ja hyvinvoinnin ravinnon osal
ta ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuo
leen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun
mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalli
seen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai
muuhun tekijään perustuvaa erotusta.
Eriarvoisuus lautasella viittaa ruokaan ja ra
vitsemukseen liittyvien hyötyjen, etuisuuksien
ja haittojen epätasaiseen jakautumiseen tavalla,
joka vaarantaa ihmisten yhtäläiset oikeudet ja
arvokkuuden (7). Ihmisoikeuksiin kuuluu myös
tietty toimeentulo ja valtioilla on i hmisoikeuksiin
liittyvä velvollisuus taata maassa asuville ihmisille riittävä sosiaaliturva. Suomi on saanut moittei
ta liian alhaisesta sosiaaliturvan tasosta; Euroo
pan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean
huomautuksen mukaan Suomen matala perus
turvan taso rikkoo Euroopan sosiaalisten oi
keuksien peruskirjaa. Kyse on siis sosiaalipoliit
tisen ongelman lisäksi ihmisoikeusongelmasta.
Suomalaisen PAMEL-tutkimuksen tuoreiden
tulosten mukaan yksityisen sektorin palvelualo
jen työntekijöistä 36 % oli keväällä 2019 koke
nut vakavaa ruokaturvattomuutta (8). V
 akavaksi
ruokaturvattomuus luokittui, kun vastaaja oli taloudellisista syistä joutunut pienentämään ate
rioitaan, jättämään aterioita väliin, mennyt nälkäisenä nukkumaan tai ollut koko päivän syö
mättä. Ruokaturvattomuuteen liittyi tutkimuk
sen mukaan matala sosioekonominen asema,
nuori ikä ja miessukupuoli. PAMEL-tutkimus
vahvisti aiempia tutkimustuloksia, joiden mu
kaan ruokaturvattomuuden ydinsyinä pidetään
riittämättömiä tuloja, työn ja tulojen epävarmuutta sekä säästöjen ja omaisuuden puutetta. Tutki
mustulos osoittaa, että hyvinvointivaltiossa työs
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säkäyvätkin voivat olla vakavasti ruokaturvatto
mia ja alleviivaa tarvetta perustarpeet kattavalle
palkkatasolle ja tuille. Hunnilainen ja Haikkola
kuvaavat kirjassa Kahdeksan kuplan Suomi (9)
palvelualan duunareita pätkätöiden pyörteessä.
Prekaariin asemaan on työelämän murroksessa
joutunut monenlainen joukko ihmisiä: matalasti
koulutettujen ja maahan muuttaneiden lisäksi
myös esimerkiksi korkeasti koulutettuja, jotka
eivät pääse kiinni koulutustaan vastaavaan työ
hön. Tätä joukkoa on vaikea määritellä yksiselit
teisillä sosioekonomisilla mittareilla. Pikemminkin on kyse ihmisistä, jotka elävät talouden ra
kennemuutosten rattaissa ja etsivät paikkaansa
sekä työelämässä että yhteiskunnassa.
On tärkeää, että myös työelämän ulkopuolel
le jääneillä on riittävät mahdollisuudet toimia
itsenäisesti ja tasavertaisesti (7). Elämänkaaren
vaiheet, huono onni tai huonot valinnat vievät
monet jossain vaiheessa vaaravyöhykkeelle tässä
suhteessa. Talvia ym. (tässä numerossa) osoitta
vat tutkimuksessaan kuinka erilaiset henkilökohtaiset resurssivajeet, kuten rahan ja valmistus
välineiden puute, mielenterveyden ongelmiin kyt
keytyvä voimattomuus ja turvattomuuden koke
mus sekä heikko pystyvyyden tunne kytkeytyvät
koulutuksen, harjoittelun ja työelämän ulkopuo
lella olevien niin kutsuttujen NEET-nuorten käy
tännön ruokatoimintaan. Nuorten ruokasuhdetta
tarkastelemalla onkin mahdollista päästä käsiksi monenlaisiin fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaali
seen hyvinvointiin liittyviin kytkentöihin, jotka
tulisi huomioida myös NEET-nuoria kohtaavis
sa palveluissa. NEET-nuoria on Suomessa noin
50 000 (10).
Ruoankäytön ja ravinnonsaannin osalta oi
keudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus kääntyvät
kysymykseksi hyvinvoinnille, terveydelle ja ihmisarvoiselle elämälle keskeisten toimintamahdolli
suuksien yhdenvertaisuudesta: onko kaikilla so
siodemografisilla ryhmillä yhtäläinen mahdolli
suus syödä hyvinvointia ja terveyttä edistävällä
tavalla? Ihmisellä voi olla mahdollisuus terveyttä
edistävään ravitsemukseen, mutta hän voi jättää
mahdollisuuden käyttämättä omavalintaisista
syistä. Sekä tiukkaa vegaaniruokavaliota omaeh
toisesti noudattava että nälkää niukkojen talou
dellisten resurssien vuoksi näkevä ihminen voi
vat molemmat kärsiä B12-vitamiinin puutteesta.
Ratkaisevaa kuitenkin on, että hyväosaiset voi
vat muokata ruokavalintojaan ja tarvittaessa

parantaa ravintoaineiden saantiaan esimerkiksi
täydennetyillä elintarvikkeilla ja ravintolisillä.
Olennaista onkin, missä määrin ruokavalinnat,
ravintoaineiden puutteet tai liikasaanti ja niistä
seuraavat terveysriskit ovat aidosti ihmisen oma
ehtoinen valinta ja missä määrin huono-osaisuu
desta ja resurssien puutteesta johtuvia. Yksilöllä
on vapaus valita halutessaan toisin, vaikka tu
kea olisikin tarjolla. Haario ym., Salmela ym. ja
Härkänen ym. (tässä numerossa) osoittavat, että
ekologisesti ja ravitsemuksellisesti kestävämpään
ruokavalioon siirtyminen on suurempi haaste
miehille kuin naisille; miehet ylittävät punaisen
ja prosessoidun lihan käyttösuositukset selvästi
naisia useammin kaikissa koulutusluokissa ja
miesten kasvisten, hedelmien ja marjojen kulutus
on vähäisempää kuin naisten.
Ruokavalintojen muutoksiin pyrittäessä on
keskeistä selvittää terveyttä tukevien valintojen
ajureita ja esteitä. Ruokaympäristön toimijat
voivat kohdentaa ohjauskeinoja sekä taloudellis-
materiaalisiin että immateriaalisiin esteisiin (11).
Ruokakaupat ja työpaikkaruokalat voivat esi
merkiksi suunnitella ruokien valinta-arkkitehtuu
rin siten, että yksilön ja yhteisön kannalta hyvät
valinnat ovat helpompia tehdä (tuuppaus, ks. 12).
Ruoankäyttö on lähempänä suosituksia henkilöstöravintolan käyttäjillä kuin muilla (13). Hen
kilöstöravintoloiden saatavuus kuitenkin vaihte
lee paikkakunnittain, ammattialoittain ja sosio
ekonomisen aseman mukaan (14). Eläkkeelle
siirtyneillä entisillä Helsingin kaupungin työnte
kijöillä tehty tutkimus osoittaa, että ruokatottu
muksissa on systemaattiset sosioekonomiset erot
myös eläkkeelle siirtymisen jälkeen (Salmela ym.
tässä numerossa). Ulottamalla ruokapalveluiden saatavuus työelämän ulkopuolella oleviin,
voitaisiin väestön terveyteen vaikuttaa entistä
kattavammin.
Myös asuinympäristö ja alue voivat v aikuttaa
ihmisten ruokavalintoihin. Lagström ym. havaitsivat (tässä numerossa), että pienten lasten van
hempien ruokavalion laatu oli selkeästi huonom
pi sosioekonomisesti huono-osaisilla asuinalueil
la ja vanhempien ruokavalion laatu oli edelleen
yhteydessä lasten ruokavalion laatuun. Härkänen
ym. (tässä numerossa) puolestaan osoittivat, että
suositeltavat ruokavalinnat toteutuivat useimmin
kaupungeissa, Etelä- ja Itä-Suomessa. Ilmiö näkyi naisilla erityisesti Helsingin ja Kuopion alueella. Tulosta voi pohtia myös sitä vasten, että Suo

messa ravitsemustieteen korkeakoulutusta tarjoavat Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot.
Teemanumero tarjoaa ruoankäytön eriarvoi
suuteen liittyvien tutkimusartikkelien lisäksi
myös puheenvuoron ylipainosta ja terveyden eri
arvoisuudesta. Puheenvuorot ovat kirjoittajiensa
omia kannanottoja eri aiheista. Puheenvuorolle
pyydetyn kommentin ohella kannustamme luki
joita jatkamaan keskustelua terveyseroja kaven
tavien ohjauskeinojen tarpeesta ja kohdentami
sesta.
Suomessa eriarvoisuus lautasella ja hyvinvoinnin erot ovat todellisia ja kasvavia, mutta globaalissa mittakaavassa niiden koko pienenee. Yksi
lön huono-osaisuuden objektiivista mittaustulos
ta tai itsearvioitua kokemusta koko maailman
mittakaavaan suhteuttaminen ei kuitenkaan poista. YK:n kasvuryhmän puheenjohtaja Gustave
Spethin mukaan keskeiset ympäristöongelmam
me ovat itsekkyys, ahneus ja apatia. Nykyhetken
suuret globaalit ja monitekijäiset ongelmamme
vaativat ensi sijassa näiden ominaisuuksiemme
haastamista.
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