
 

 

  

 

LEIPÄJONOJEN 

UUDISTAMINEN - 

ASIAKASNÄKÖKULMA 
Helsingin leipäjonojen asiakaskyselyn tulokset 

 
LEIPÄJONOJA TARVITAAN 
Asiakkaat arvostavat leipäjonoista 
saamaansa apua. Ydinsyy leipä-
jonossa asiointiin on syvä ja 
pitkittynyt taloudellinen huono-
osaisuus. Riittämättömillä tuloilla ei 
pystytä kattamaan välttämättömiä 
menoja kuten ruoka, asuminen ja 
lääkkeet.  Ruoka-apu paikkaa 
yhteiskunnallisia ongelmia kuten 
kohtuuhintaisten asuntojen puute, 
alhainen perusturvan taso ja 
virallisen järjestelmän vaikeudet 
tunnistaa avun tarvitsija ja vastata 
yksilöllisiin tarpeisiin. Ihmiset 
turvautuvat leipäjonoihin, koska 
muuta apua ei saa tai se ei riitä. 
Uudistustyön tavoitteena tulee olla 
tulevaisuus, jossa kenenkään ei 
tarvitse turvautua ruoka-apuun. 
Uudistamisessa tulee hyödyntää 
nykyisten ruoka-aputoimijoiden sekä 
kokemusasiantuntijoiden osaaminen. 
Keskiössä tulee olla leipäjonossa 
asioivien ihmisten tarpeisiin 
vastaaminen.  

Teija Tanska 
Sosiaalityöntekijä, VTM 

 

    

2018 
 

2018 

2016 



 

1 
 

Sisällys 
1. Selvityksen lähtökohdat ja toteutus .............................................................................................................. 2 

2. Kehittämisideat (kysymys 1) .......................................................................................................................... 4 

2.1. Leipäjonojen säilyttäminen .................................................................................................................... 4 

2.2. Ideat jakokäytäntöjen kehittämiseen ..................................................................................................... 5 

2.3. Elintarvikkeiden laatu, määrä ja mahdollisuus valita ............................................................................. 8 

2.4. Taloudellinen tuki ja ydinsyihin vaikuttaminen .................................................................................... 10 

3. Suhtautuminen yhteisöruokailuihin (kysymys 2). ....................................................................................... 11 

3.1. Itsenäisyys ja valinnanvapaus ............................................................................................................... 11 

3.2. Riittämätön tuen muoto ....................................................................................................................... 12 

3.3. Osa ihmisistä jää avun ulkopuolelle ..................................................................................................... 12 

3.4. Käytännön järjestelyt ........................................................................................................................... 13 

4. Leipäjonoissa käynnin ydinsyy (kysymys 3) ................................................................................................. 14 

4.1. Köyhyys ja vähävaraisuus ..................................................................................................................... 14 

4.2. Alhainen tulotaso sekä suuret terveydenhoito- ja lääkemenot ........................................................... 15 

4.3. Velat, kalliit elinkustannukset, säästäminen, yksinhuoltajuus, läheisten auttaminen ja sosiaaliset 
suhteet ........................................................................................................................................................ 16 

4.4. Muut syyt ............................................................................................................................................. 17 

4.5. Minkä pitäisi muuttua? ........................................................................................................................ 17 

5. Perinteisen leipäjonotoiminnan päättymisen seuraukset asiakkaille (kysymys 4) ...................................... 17 

5.1. Lisääntyvä köyhyys ja kurjuus ............................................................................................................... 18 

5.2. Ruoan puute ja ruokavalion yksipuolistuminen ................................................................................... 18 

5.3. Muusta pakollisesta säästäminen ........................................................................................................ 19 

5.4. Sosiaalisesti epähyväksyttävät ruoanhankintatavat ............................................................................. 19 

6. Terveiset päättäjille (kysymys 5) ja vapaat kommentit (kysymys 6) ........................................................... 20 

6.1. Leipäjonojen säilyttäminen .................................................................................................................. 20 

6.2. Taloudellisen tuen lisääminen .............................................................................................................. 21 

6.3. Köyhän arkeen tutustuminen ............................................................................................................... 21 

6.4. Kiitokset leipäjonojen toimijoille ja työntekijöille ................................................................................ 22 

7. Yhteenveto ja jatkokehittäminen asiakasnäkökulmasta arvioituna ............................................................ 23 

Lähteet ............................................................................................................................................................ 32 

 



 

2 
 

 

 

1. Selvityksen lähtökohdat ja toteutus 
 

Helsingin kaupunki haluaa uudistaa ruoka-avun sekä löytää uusia tapoja nostaa ihmisiä köyhyydestä 

ja vaihtoehtoisia keinoja ruoan jakelulle ulkona jonottamisen sijaan. Suunnitelmana on korvata 

perinteiset leipäjonot ja rakentaa tilalle järjestelmä, jossa ruoka-apua, yhteisöllistä toimintaa ja 

palveluja olisi tarjolla eri paikoissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväkysynyt 14.8.2018 Ruoka-

aputoiminnan kehittämissuunnitelman, joka julkaistiin 5.6.2018.  Suunnitelma on laadittu 

virkamiestyönä ja uudistusta on ideoitu työpajoissa, joihin ovat osallistuneet ruoka-aputoimijat ja 

yhteistyökumppanit. Asiakkaat eivät ole olleet osallisia prosessissa. Asiakkaita haastateltiin touko-

kesäkuussa 2018 ja tässä raportissa käsitellään kyselyn vastauksia. Asiakashaastattelujen 

tarkoituksena oli tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi selvittämällä, millaisia kehittämisideoita ja -

toiveita ruoka-apuun turvautuvilla ihmisillä on, miten he suhtautuvat yhteisölliseen malliin ja mitkä 

ovat ne syyt, jotka aiheuttavat tarvetta käydä leipäjonoissa. Lisäksi haluttiin tietoa siitä, mitä ihmiset 

arvioivat heille tapahtuvan, jos perinteinen leipäjonotoiminta lakkaisi. Tiedon tuottamisen ohella 

tärkeää on ollut osallistaa ihmiset prosessissa, joka vaikuttaa heidän arkeensa ja selviytymiseensä 

merkittävästi. Tavoitteena on tuoda leipäjonokeskusteluun ilmaiseen ruoka-apuun turvautuvien ääni, 

jota ei ole toistaiseksi kuultu.   

Kevään 2018 uutisointi Helsingin kaupungin suunnitelmista lakkauttaa leipäjonot, aiheutti huolta, 

pelkoa ja suuttumustakin leipäjonoissa asioivien keskuudessa. Haastattelukysymykset on laadittu 

asiakkaiden kanssa käydyistä keskusteluista nousseiden aiheiden perusteella, yhteistyössä 

asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kysymysrungon ovat hyväksyneet ruoka-

aputoimintaa järjestävät Sinikka Backman ja Heikki Hursti. Helsingin kahdessa suurimmassa 

leipäjonossa – Myllypuron elintarvikeapu ry sekä Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry – on 

tehty kyselytutkimus vuonna 2012, jonka tulokset on julkaistu omana pääkaupunkiseudun ruoanjakoa 

koskevana raporttinaan (Turunen ym. 2012). Lisäksi aineistoa on hyödynnetty osana valtakunnallista 

leipäjonotutkimusta (Ohisalo & Saari, 2014) ja väitöskirjatutkimuksia (Ohisalo 2017, Laihiala 2018). 

Seurantatutkimus tehtiin syksyllä 2016, jonka aineistoa on hyödynnetty mm. Ohisalon (2017) 

väitöskirjassa. Tässä selvityksessä arvioitiin olevan tarpeellista käyttää avoimia kysymyksiä, jolloin 

asiakkailla oli mahdollisuus kommentoida ja vastata omin sanoin vapaasti eikä vain valita vastaustaan 

ennalta-annetuista vaihtoehdoista.   
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Kysymykset olivat: 

1. Miten ruoka-apua pitäisi kehittää? Ideoita ja unelmia Leipäjono2020? 

2. Mitä ajattelet yhteisöruokailumallista? Eri puolilla kaupunkia on tiivis verkosto 
yhteisöruokailuja, erilaista yhteisöllistä toimintaa ja sen ohella elintarvikejakoa sisätiloissa, mutta ei 
välttämättä päivittäin samassa paikassa. 

3. Miksi sinä käyt leipäjonossa? Eli minkä pitäisi muuttua, ettet tarvitsisi elintarvikeapua? 

4. Mitä sinulle tapahtuu, jos leipäjonot lakkaavat?  

5. Terveisiä päättäjille? 

6. Mitä muuta haluat sanoa? 

Haastatteluista tiedotettiin asiakkaita kaksi viikkoa ennen sovittuja haastattelupäiviä, jotka olivat 

Myllypurossa 24.5. ja 14.6.2018 sekä Hurstilla 6.6. ja 13.6.2018 Tiedotteessa kerrottiin kyselyn 

tarkoituksen ja käytäntöjen lisäksi vastaamisen ehdottomasta vapaaehtoisuudesta ja anonymiteetistä, 

taustatietojen keräämisestä ja tietojen säilyttämisen luottamuksellisuudesta. Tiedote sisälsi ennakolta 

myös kysymykset. Haastattelut tehtiin elintarvikejaon yhteydessä, ulkotiloissa. Haastattelijoina 

toimivat leipäjonon työpari, etsivän lähityön työntekijät, yhdyskuntatyöntekijät, sosiaalialan 

opiskelijat ja yhteistyökumppanit Finfami Uusimaa ry:sta ja Kukunori ry:sta. Osa vastauksista 

kirjattiin haastattelijoiden toimesta, mutta asiakkailla oli mahdollisuus vastata kyselyyn myös 

itsenäisesti paikan päällä tai toimittaa vastaus myöhemmin. Kyselylomake oli käännetty suomeksi, 

englanniksi ja venäjäksi. Haastattelun yhteydessä sai jättää yhteystietonsa, mikäli oli kiinnostunut 

osallistumaan leipäjonojen jatkokehittämiseen. Alustavasti kiinnostuksensa ilmoitti 45 henkilöä.  

Vastauksia kertyi 476 kpl määräaikaan mennessä, kolmea elokuussa palautettua vastauslomaketta ei 

ole mukana aineistossa. Vastauksista oli 137 venäjänkielisiä ja kaksi englanninkielisiä. Haastattelujen 

kanssa samanaikaisesti ruoka-apua jaettiin reilut 6000 kertaa. Vastausprosentin määrittelyä ei voi 

luotettavasti tehdä ruoka-avun hakijoiden kokonaismäärästä, sillä osa asiakkaista turvautuu ruoka-

apuun useamman kerran viikossa, toiset harvemmin ja osa hakijoista käy useammassa ruoka-avussa 

päivän aikana.  Vastausmäärää voidaan pitää riittävänä johtopäätösten tekoon leipäjonossa asioivien 

näkemyksistä. Vertailuna vuoden 2012 kyselytutkimuksessa helsinkiläisiä vastaajia oli 396 kpl.  

Vastaajien keski-ikä oli 58,5 vuotta - nuorimman vastaajan ollessa 19-vuotias ja vanhimman 90 

vuotta vanha.  Vastaajista 5 % oli yli 80-vuotiaita ja 13 % yli 70-vuotiaita eli lähes joka viides oli 

täyttänyt 70 vuotta. Kun tähän lisätään yli 60-vuotiaden osuus (30 %), voidaan todeta lähes puolen 

leipäjonoissa käyvien vastanneiden olevan yli 60-vuotiaita. Tämä tulos on samansuuntainen aiempien 

tutkimustulosten kanssa, jossa tyypillinen leipäjonossa kävijä on yksin vuokralla-asuva, yli 47-
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vuotias työtön tai eläkeläinen (Turunen ym. 2012, Ohisalo & Saari 2014, Ohisalo 2017, Laihiala 

2018).  

 

   

Vastaukset kirjoitettiin puhtaaksi ja koottiin yhtenäiseksi tiedostoksi kunkin kysymyksen alle. 

Raportti on koostettu siten, että aluksi kaikki vastaukset luettiin läpi kysymyksittäin. Seuraavilla 

lukukerroilla vastauksista etsittiin teemakategorioita, joihin sisällöltään samankaltaiset vastaukset 

koottiin. Yksittäisiä vastauksia, joita ei selkeästi voinut asemoida mihinkään kategoriaan tai jotka 

olivat epäselviä / tulkittavissa moneen eri suuntaan, on jätetty pois. Joitain yksittäisiä vastauksia on 

kuitenkin hyödynnetty vastapuheena tai ideoina leipäjonojen kehittämisessä. Tässä selvityksessä 

haluttiin selvittää laajasti asiakkaiden näkemyksiä, toiveita ja ideoita leipäjonoihin liittyen, joten 

runsasta ja rikasta aineistoa on pyritty mahdollisimman monipuolisesti hyödyntämään raportissa. 

Saatujen vastausten lukumäärää suhteessa koko aineistoon kuvataan numeerisesti tekstissä, jolloin 

lukijan on mahdollista huomioida sanoman painoarvo. Suorat lainaukset asiakkaiden vastauksista 

ovat tekstissä kursivoituina ja sisennettyinä. Raportin on laatinut sosiaalityöntekijä Teija Tanska, joka 

on työskennellyt yli kuusi vuotta leipäjonojen etsivässä työssä. Käytännön työkokemus, leipäjonoissa 

tehdyt havainnot, tuhannet asiakaskohtaamiset ja toistuvat tarinat ongelmista näkyvät ja kuuluvat 

raportissa. Näkökulmana arvioinnissa on asiakaslähtöisyys. 

2. Kehittämisideat (kysymys 1) 
 

2.1. Leipäjonojen säilyttäminen 
 

Kun leipäjonossa asioivilta kysyttiin ideoita ruoka-avun uudistamiseksi suurin vastauskategoria (222) 

ja yleisin vastaus oli, että vastaaja oli tyytyväinen nykyiseen systeemiin. Nykyinen toimintamalli on 

9 %

12 %

25 %

30 %

13 %

5 %
6 %

VASTANNEIDEN (N=476) IKÄ

alle 40 v. 40-49 v. 50-59 v. 60-69 v. 70-79 v. 80- v. ei tietoa
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selkeä ja yksinkertainen käyttää, sopii asiakkaan elämäntilanteeseen, on suuri apu, vastaa tarpeeseen 

ja nykyisen ruoka-aputoiminnan toivottiin jatkuvan entisellään. 

Kehittää??? Näin on hyvä. Myllypuro ja Hursti hyvällä asialla. 

Ruokajonosta pidän enemmän kuin yhteisestä pöydästä. Ruokajonoa ei saa lopettaa. 

Nykyisellään hyvä, kunhan ruokaa riittää.  

Miksei voida olla tässä vanhassa hyvässä mallissa? 

Toivon, että jono jää siinä muodossa kuin on. 

Nyt on hyvä. Saa itse laittaa ruokaa. Kävely vaikeaa. Haen myös puolisolle joka ei voi 

liikkua. Voi tehdä omaan tahtiin ruokaa. 

Ihan hyvä näin. Ei ole epäinhimillistä jonottaa. 

Sosiaalityöntekijän havainnot yli kuuden vuoden leipäjonoihin jalkautumisen ajalta, 

asiakaskeskustelut ja nyt tehty asiakaskysely vahvistavat käsitystä siitä, että vaatimus lakkauttaa 

perinteiset leipäjonot ei ole syntynyt asiakkaiden tarpeista tai se olisi heidän toiveensa - päinvastoin. 

Leipäjonolaisten viesti on vahva ja kiistaton: leipäjonot tulee säilyttää. Toki ohelle voi ja on syytä 

kehittää muita tapoja auttaa, mutta ruoka-apu toiminnan halutaan jatkuvan entisellään.  

Pitäisin ennallaan. Ei keltään pois jos muuta tulee lisäksi. 

Huoli jonojen lakkauttamisesta ja vaatimus niiden säilyttämisessä tuli esiin toistuvasti myös muihin 

kysymyksiin annettujen vastausten joukossa. 

 
2.2. Ideat jakokäytäntöjen kehittämiseen  
 

Haastattelut tehtiin touko-kesäkuussa 2018 - ajankohtana, jolloin sekä Myllypuron elintarvikeavussa 

että Hurstilla oli siirrytty muutamia kuukausia aiemmin pidempiin aukioloaikoihin jonojen 

lyhentämiseksi.  Useat vastaajat kommentoivat tehtyjä aukioloaikojen muutoksia positiivisesti ja 

pitivät lyhentyneitä jonotusaikoja kohtuullisina: 

Tämä on hyvä, ei ole enää pitkä jonoja.  

Nykyinen hyvä, lyhyemmät jonot ja pidemmät (aukiolo)ajat. 

Tällä hetkellä ihan hyvä, noin 10-15 minuutin odotus aika on hyvä. 
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Kehittämisideoita käytännön kehittämiseen olivat ruoanjakopaikkojen lisääminen, jakopäivien ja 

aukioloaikojen pidentäminen, sisätilat ja erilliset jakoajat eri(tyis) ryhmille. 25 vastaajaa ehdotti 

ruoanjakopaikkojen lisäämistä ja kahdeksan vastaajaa toivoi aukioloaikojen pidentämistä. Suurin osa 

vastaajista kuitenkin pitää nykyisiä aukiolokäytäntöjä toimivina ja riittävinä.  

Helsingissä pitäisi olla pari leipäjonoa lisää. 

Lisää paikkoja ja pidemmät aukiolot. 

Aukiolot voisi olla pidemmät. 

Useammassa paikassa ja esim. illalla niille jotka opiskelee tai tekee töitä. 

Iltajaon mahdollisuus. Pieni palkkaiset työssä käyvät, eivät pääse aamuisin. 

Ruoka-apua myös viikonloppuisin ja aukiolot liukuvammaksi. 

Muutama vastaaja toivoi lisäpäiviä ruokajakoihin, mutta sillekin löytyi vastaehdotus  

 Lisää ruoanjakopäiviä. 

Kun ruokaa saa päivittäin pienen määrän, kerkeää sen kaiken käyttää. Jos ei yhtenä 

päivänä pääse paikalle, voi tulla seuraavana. 

Ruokaa voitaisiin antaa vain kerran kuussa, mutta iso määrä kerralla. 

Sisätiloja toivoi 15 vastaajaa.  

Talvella sisätiloissa.  

Suojaisampi paikka ja lämpöä lisää talvella. 

Jono katettuun tilaan. 

Muutamassa vastauksessa ehdotettiin erillisiä jonoja tai omaa ajankohtaa lapsiperheille, 

opiskelijoille, vammaisille ja eläkeläisille. 

Eläkeläisille oma aika. Alkoholisteille ja kodittomille voisi olla ruokailua.  

Äidit lasten kanssa jonojen ohi. 

Lapsiperheille oma aika. 

Eri ryhmille eri päivät  -opiskelijat, eläkeläiset - ja vammaisjono erilliseksi. 
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Lisäksi ehdotettiin (3) numeroon perustuvaa järjestelyä - kuten Malmin Saalem seurakunnassa, jossa 

ruoka-apua saa kolme kertaa viikossa noin 200 henkilöä/jako ja vuoronumerot arvotaan – arvonnasta 

huolimatta ihmiset tulevat jonottamaan sisäänpääsyä, vaikkei se vaikuta siihen, kuka ruoka-apua 

ensimmäisenä saa. 

 Espoon malli on hyvä, kun järjestys arvotaan. 

 Muutamassa kommentissa (5) ehdotettiin ruokakuponkeja tai hävikkiruokakauppaa.  

Ruokakuponki kauppaan. 

Ruokasetelien avulla. 

Ruokapankkeja-seteliä/kuponkia vastaan ruokaa. 

Saksan malli, jossa ruoka hyvin esillä katukaupoissa ja monipuolisuus.  

Voisi perustaa erikoismyymälän, jossa on minimihintaisia ruokatuotteita, jotka ovat 

menossa vanhaksi parin päivän sisällä. 

Muutama vastaaja toivoi valmiita ruokakasseja (3) tai kotiinkuljetusta (2). 

Olisi hienoa, että olisi valmiit ruokapaketit. 

Kotiin valmiita aterioita. 

Mahdollisuus toimittaa ruokaa kotiovelle. 

Muissa yksittäisissä vastauksissa mainittiin mm. hyvät yhteydet, toive jonojen sujuvuudesta ja 

nopeudesta. 

Helpot sijainnit ja esteetön kulku. 

Sujuvuutta lisää. 

Jono lyhyt. 

Kontrollin lisäämistä toivottiin 16 vastauksessa. Kela-kortin esittämistä ehdotti 12 vastaajaa ja 

talouteen (2) tai etniseen alkuperään liittyvää kontrollia (4) muutama. Kela-kortin tarkistuksella 

viitattiin sekä suomalaisuuteen että taloudelliseen tilanteeseen. Etuiluun puuttumisen mainitsi kaksi 

vastaajaa. 

Kela kortit matkaan, suomalaisuus. 

Kela kortti todistus vähävaraisuudesta. 
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Kaikille pitää jonossa riittää ruokaa. Ei kilpajuoksua jonoissa. Jonovahti! 

Punaisen ristin malli: iso määrä ruokaa kerran joka toinen kuukausi, ajanvarauksella 

ja tarkistetaan tiedot kerran vuodessa. (Pelastusarmeijan mallissa – johon vastaaja 

ilmeisesti viittaa - elintarvikeapua voi hakea ajanvarauksella joka toinen kuukausi ja 

asiakkaat alkuhaastatellaan ja avuntarve arvioidaan uudelleen säännöllisesti). 

Kaupoista saatavien elintarvikkeiden määrä on vähentynyt viime vuosina, mikä mainittiin parissa 

vastauksessa. Syitä saatavien ruokatarvikkeiden vähenemiselle on useita: kauppojen markkinoima 

edullisten tuotteiden ”laputtaminen”, jolloin viimeisen päiväysmerkinnän lähestyessä elintarvikkeet 

myydään iltaisin alennuksella ja seurauksena lahjoitettavaa jää vähemmän, kaupat ja tehtaat pyrkivät 

vähentämään hävikkiään ja hyödyntävät uutta teknologiaa toimintojensa tehostamisessa. Lisäksi 

ruokahävikkiä hyödyntävät aiempaa useammat toimijat kuten uudet hävikkiruokaravintolat eli 

lahjoitettavia elintarvikkeita jaetaan useamman toimijan kesken kuin ennen. Vähentyneen 

elintarviketarjonnan, lisääntyvän avuntarvitsijoiden määrän ja leipäjonojen lopettamissuunnitelmien 

keskellä, ovat konfliktit sekä etnisten ryhmien väliset jännitteet lisääntyneet ja ilmapiiri on kireämpi 

aiempiin toimintavuosiin verrattuna. Haastatteluaineistossa vastakkainasettelua (suomalaiset vs. 

”muut”) ilmeni kuitenkin hyvin vähän. 

 
2.3. Elintarvikkeiden laatu, määrä ja mahdollisuus valita 
 
Jaettavat elintarvikkeet ja päivittäistavarat (pesuaineet, hygieniatuotteet, lemmikkien ruoka ja 

tarvikkeet jne.) saadaan lahjoituksina kaupoista ja tuotteen valmistajilta. Kaupoista saatavat 

elintarvikkeet ovat hävikkiä, jonka käyttöpäiväys on mennyt tai menossa umpeen tai muusta syystä 

myymättä jääneitä ylijäämäeriä. Kaupoista on sovitut noutopäivät ja osa tuotteen valmistajistakin 

lahjoittaa säännöllisesti, mutta tavaralahjoituksia tulee satunnaisesti. Leipäjonoihin saatavien 

elintarvikkeiden määrä on vähentynyt viime vuosina. Myllypuron elintarvikejako on avoinna joka 

arkipäivä klo 8-11, mutta ”isojako” on tiistaisin ja torstaisin. Eineksiä ja elintarvikkeita (liha, kala, 

valmisruoka, makkarat) ei riitä jaettavaksi jokaisena arkipäivänä kaikille kävijöille (kävijämäärä on 

vakiintunut kevään 2018 aikana tasolle 1200-1400 hakijaa/jako), joten elintarvikkeiden jako on 

keskitetty kahdelle päivälle. Näin taataan, että kaikki leipäjonossa kävijät saavat varmasti 

runsaamman ruokakassin ko. päivinä. Hurstin leipäjonossa keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8.30-

14 ei ole eroa ruoan määrässä jakopäivien välillä ja kävijöitä on n. 2500-3500/jako. Molemmissa 

ruokajaoissa jaettavia elintarvikkeita saadaan lisää jaon aikana, kun kuljetusautot kiertävät hakemassa 

lahjoitustavaraa. Hävikkiä syntyy vähän, koska lahjoitetut tuotteet saadaan jakoon välittömästi, usein 
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jo saman päivän aikana. Etenkin tuoretuotteiden kohdalla nopeus mahdollistaa päiväysvanhojen 

tuotteiden kierron asiakkaille, kun tuotteet ovat vielä käyttökelpoisia.          

Asiakkaat (5) toivoivat tasaisempaa jakoa. Lisäksi asiakkaat toivoivat runsaammin (13), 

terveellisempiä (4), monipuolisempia (7) ja tuoreempia (3) elintarvikkeita sekä erikoisruokavalioiden 

huomioimista (2).  

Myllypurossa pitäisi joka päivä jakaa ruokaa saman verran, ei toisina päivinä 

enemmän. 

Joskus kaipaan runsaampaa ja tuoreempia elintarvikkeita. 

Sairaan ihmisen on vaikea käydä jonossa päivittäin, voisi saada kerralla enemmän 

ruokaa. 

Ruoka-apu voisi olla monipuolisempaa, jossa olisi enemmän hedelmiä, kotiruokaa, 

jälkiruokaa. 

Lisää lihoja ja kuivia aineita kuten kahvi. 

Ruokaympyrän huomioiminen. Tulee paljon ruokaa, joka ei sovi. 

Erityisruokavalioiden huomioiminen. 

Vegaaniruokaa pitäisi olla useammin. 

Kaksi vastaajaa toivoi enemmän valmisruokia, ja kolme toi esille, että on tärkeää saada valmistaa itse 

ateriansa. 

Valmiita mikrossa lämmitettäviä ruokia. 

Enemmän ruoka-aineita, joista voisi itse valmistaa.  

Vähemmän pelkkää leipää ja enemmän muita tuotteita, joista valmistaa ruokaa. 

 Myös mahdollisuutta valita itselle sopivia tuotteita toivoi muutama vastaaja (6).   

Toivon että voisin valita makeiden tuotteiden sijalle suolaista. 

Valinnanvaraa tuotteista pitäisi lisätä ja mahdollisuus vaihtaa yksi tuote toiseen. 

Saisi itse vapaasti valita ale hinnoiteltuja tuotteita - 50-60 % tuotteet jostain määrätystä 

paikasta, jos sellainen perustettaisiin. 
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2.4. Taloudellinen tuki ja ydinsyihin vaikuttaminen 
 

Kehittämisehdotuksissa (15) nostettiin esiin valtion rooli ja taloudellinen tukeminen – sekä 

yksilötasolla esimerkiksi korkeampana perusturvana, etuina tai kansalaispalkkana, että suoraan 

ruoka-aputoimijoille.  

Riittävä toimeentulo ilman jonottamista. Itse eläkkeellä ja rahat ei riitä, vaikka elämää 

ei olekaan. 

Kansalaispalkan tuominen: ostovoima, perusturva. Jono hyvä jos ei tarvii kauan 

jonottaa. 

Valtion tukea ruoka-avuille.  

Pitäisi tukia kehittää, ettei tarvitsisi käydä leipäjonossa.  

Ihmisillä pitäisi olla sen verran rahaa, ettei jonoja tarvittaisi.  

Julkisen sektorin pitäisi antaa ruokaseteleitä tarvitseville, valtio siis maksaisi. 

Myös Helsingin kaupungin toivottiin (4) osallistuvan taloudellisesti leipäjonojen tukemiseen.  

Pitäisi antaa kaupungin puolesta alennuksia ja vuokriin ja kuljetusapua/työtukea. 

Päättäjien pitäisi tukea ruoan hankinnassa ja autojen kulukorvauksissa ja 

ruokapaikkojen kiinteistömaksuissa.  

Helsingin kaupungin pitäisi tukea rahallisesti. Logistiikkatukea tarvittaisiin myös.  

Kaksi vastaajaa mainitsi työpaikan saannin olevan ratkaisu leipäjonojen kehittämisessä. 

Työllistyminen nousi vahvemmin esille kysymyksen 3 vastauksissa (kts. 4.2.)  

Töitä pitäisi olla tarjolla.  

Töiden pitäisi olla kannattavia.  

Ja yksi vastaaja kommentoi, että kaupat voisivat olla enemmän mukana ja yksittäinen toive oli, että 

myös Vantaalle saataisiin ruokajakelupiste. (Huhtikuussa 2018 tehdyssä kartoituksessa noin 5% 

Hurstin ja 10 % Myllypuron leipäjonoissa kävijöistä oli vantaalaisia tai muualta 

pääkaupunkiseudulta.) 

Kaupat voisi lahjoittaa enemmän ja olla mukana toiminnassa. 

Vantaalle samanlainen ruoanjakopiste kuin Myllypurossa. 
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3. Suhtautuminen yhteisöruokailuihin (kysymys 2). 
 

Kysyttäessä asiakkaiden mielipiteitä yhteisöruokailumallista, oli useimpien vastaajien suhtautuminen 

kriittinen. 441 vastauksessa vastustettiin ideaa ja pidettiin nykyistä järjestelmää parempana. Toisaalta 

osa asiakkaista myös piti yhteisöruokailua hyvänä asiana, ainakin mikäli se toimii nykyisen 

leipäjonon ohella (97). Seuraavaan on koottu vastaajien näkemyksiä ja mielipiteitä siitä, miksi 

yhteisöruokailuun siirtyminen ei heidän mielestään olisi toimiva ratkaisu.  

3.1. Itsenäisyys ja valinnanvapaus 

Monissa vastauksissa korostui oman päätösvallan ja valinnanvapauden merkitys vastaajille. Monet 

vastaajista tahtovat itse valmistaa ruokansa kotonaan ja päättää siitä, mitä syövät (106), sekä milloin 

ja kenen kanssa syövät (25). Yhteisöruokailu nähdäänkin elintarvikeapua passiivisempana 

järjestelmänä, joka vähentää asiakkaan mahdollisuuksia itse tehdä ja toimia (2). 

Ihminen hakeutuu itse niiden seuraan missä viihtyy. 

Haluan itse päättää milloin ja kenen kanssa syön.  

En kestä olla tuntemattomien ihmisten ympäröimänä. 

Myös köyhä/työtön haluaa itse tehdä ja määrätä ruokansa. 

Yhteisöruokailua koskevissa vastauksissa tuodaan myös esille se, etteivät monet asiakkaat hae ruoka-

avusta sosiaalisuutta tai yhteisöllisyyttä, vaan nimenomaan konkreettista helpotusta vaikeaan 

taloudelliseen tilanteeseen (20). 

On tarjolla paljon muutakin yhteisöllistä toimintaa. 

Ei mitään järkeä. Ongelma on tulojen pienuus. Osaan itse tehdä ruokani. 

On yhteisöllistä syödä oman perheen kesken. 

En hae yhteisöllisyyttä. 

Jotkut vastaajista myös näkevät yhteisöruokailun kiusallisena, alentavana sekä jonossa seisomista 

nöyryyttävämpänä ja leimaavampana (10). Yhteisöruokailua kuvaillaan äärimmillään köyhien 

kyykyttämiseksi, joka ei poista todellista ongelmaa, eli köyhyyttä (3). 

Vaikuttaa huonolle. Se olisi vielä nöyryyttävämpää. 

Leima vaan lisääntyy. 



 

12 
 

Ei sopisi minulle, olen ujo ja häpeän köyhyyttä. 

Kokisin sen häpeälliseksi ja alentavaksi. 

Täysin kuolleena syntynyt ajatus. Pitää sisällään köyhän kontrolloimista ja 

kyykyttämistä, eikä millään tavalla vastaa tarpeisiin. 

 
3.2. Riittämätön tuen muoto 
 

Useissa vastauksissa yhteisöruokailu nähdään mahdollisena elintarvikeavun rinnalla toimivana avun 

muotona, joka ei kuitenkaan missään tapauksessa saisi korvata leipäjonoja (28).  

Toimiva palvelu kassijakelun ohella. Molempia tarvitaan. 

Elintarvikeavun lisänä olisi hyvä, mutta ei saa korvata sitä. 

Vastaajien mukaan leipäjonoissa hyvää on se, että sieltä saatava ruoka riittää pidemmäksi aikaa, kun 

taas yhteisöruokailua kerran viikossa tai edes kerran päivässä pidetään riittämättömänä (36). 

Elintarvikeavusta viedään kotiin ruokaa myös esimerkiksi lapsille, perheenjäsenille (17), naapureille, 

jotka todennäköisesti eivät pystyisi hyödyntämään päivällä järjestettävää yhteisöruokailua. 

Elintarvikeapua haetaan, jotta saadaan ruokaa useammaksi päiväksi. 

Ruokakassi riittää koko perheelle useammaksi päiväksi. 

Vain kerran päivässä syöminen ei riitä. 

Ei toimi, sillä leipäjonoista viedään ruokaa myös kotiin, esim. lapsille tai 

liikuntarajoitteisille. 

Jonosta voi kerralla saada viikon ruoat. 

Lisäksi vastaajat nostavat esille sen, että osasta leipäjonoista saa elintarvikkeiden lisäksi myös muuta 

hyödyllistä, kuten lemmikinruokaa ja kodinhoidon tarvikkeita (2). 

3.3. Osa ihmisistä jää avun ulkopuolelle 
 

Yhteisöruokailumallin ei uskota olevan toimiva avun muoto kaikissa elämäntilanteissa (92), kuten 

lapsiperheiden ja ikäihmisten kohdalla. Myös liikuntarajoitteiset ja sosiaalisesti rajoittuneet ihmiset 

jäisivät todennäköisesti avun ulkopuolelle, todetaan vastauksissa. Esteinä yhteisöruokailulle nähdään 

myös ihmisten erikoisruokavaliot ja allergiat (22), sekä eri uskontoihin kuuluvat ruokarajoitteet (2). 
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Sairaan tai invalidin vaikea käydä yhteisessä pöydässä. 

Ei toimi minulla, koska viisi lasta ruokittavana viisi kertaa päivässä. 

Ei toimi lapsiperheille eikä tilanteissa, joissa samassa taloudessa asuva on sairas eikä 

pääse liikkumaan tai on sosiaalisia rajoitteita. 

Sosiaaliset tilanteet ovat hankalia.  

Minulla on allergioita, en voi hyödyntää yhteisruokailua. 

Se ei ole hyvä idea. Haluaisin laittaa ruokaa kotona itse. Kotona voin syödä 3-4 kertaa. 

Tulevaisuuden systeemissä esim. muslimit eivät voi syödä sianlihaa.  

Ruoka avussa käynti toimii. Yhteisessä pöydässä käynti ei onnistu kohdallani, kun on 

allergioita. Vantaan malli ei toimi.  

Lisäksi todetaan, ettei kaikilla leipäjonojen asiakkailla olisi varaa maksaa edes sitä muutamaa euroa, 

jota yhteisöruokailuista usein veloitetaan (2). 

Asukastaloissa olen käynyt, mutta ruoka on liian kallis. 

Ei ole varaa maksaa edes 1 € päivässä. 

3.4. Käytännön järjestelyt 
 

Vastaajat tuovat esille huolensa siitä, että yhteisöruokailussa heidän ruoanhakumatkansa 

pidentyisivät, ja siten myös matkakustannukset kasvaisivat (21). Uudenlaisen toimintamallin 

sijainnin vaihtelevuus nähdään ongelmallisena, kun eri päivinä pitäisi mahdollisesti matkustaa eri 

puolille Helsinkiä (6). Vantaan Yhteisen pöydän mallin yhtenä ongelmana pidetään sitä, etteivät 

asiakkaat saa riittävää informaatiota ruokailujen ajankohdasta ja sijainnista, jotka vaihtelevat.. Lisäksi 

muiden asiakkaiden mahdollinen päihtyneisyys ja huono hygienia nähdään esteinä yhteiselle 

ruokailulle (8). 

Ei vieraiden kanssa ruokailuun. Matkat pitkät. Ei hyvä idea. 

Mistä rahat päivittäisiin bussilippuihin? 

Matkakustannukset liian suuret, kaikilla ei ole kuukausikorttia julkisiin. 

On parempi, kun ruokaa jaetaan aina samaan aikaan ja samassa paikassa. 

Ruokailupaikkoja hankala löytää. 
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Yhteisruokailuun uskotaan liittyvän tila- ja kustannustehokkuusongelmia (10), kun esimerkiksi 

sähkön kulutus lisääntyisi ja tarvittavat tilat ja työvoima olisi vaikea löytää, ja tulisivat lisäksi kalliiksi 

(16). Myös ruoanvalmistuksen hygieenisyyteen liittyvät tekijät nähdään yhteisöruokailussa 

ongelmallisina (10). 

Kuka maksaa 1000-2000 ihmisen ruoanlaiton viitenä päivänä viikossa? Entä sähkö,  

kaasu, välinehuolto? Vaaditaan suurtalouskeittiö. 

Tulisi kalliimmaksi kuin leipäjonot (sähkö, tilat, työntekijöitä). 

Hygieniariski ja voi tulla vaikeita tilanteita.  

 

4. Leipäjonoissa käynnin ydinsyy (kysymys 3) 
 

Kysymyksellä haluttiin selvittää vastaajien näkemyksiä ja ajatuksia siitä, millaisia vaikutuksia 

leipäjonojen lakkauttamisella olisi heidän elämänsä ja arjessa selviytymisensä kannalta. Osa 

vastaajista totesi, ettei usko leipäjonojen sulkemisen vaikuttavan merkittävästi omaan elämäänsä (15), 

mutta suurimmalle osalle vastaajista ruoka-avun loppuminen aiheuttaisi entistä suurempaa 

taloudellista hätää. Tuoreen Diakoniabarometrin mukaan ”Suomalaisten hyvinvointikuilu on 

syventynyt ja huono-osaisten asema huonontunut.” 

 
4.1. Köyhyys ja vähävaraisuus 
 

Köyhyys ja vähävaraisuus olivat leipäjonossa käynnin syynä 241 vastauksessa. Suuri osa vastaajista 

(157) totesi, tulojensa olevan riittämättömät välttämättömiin menoihin nähden. 

Rahat eivät riitä. Tukien määrää pitäisi suurentaa yksilön kokonaistilanne huomioiden. 

Apua pitää hakea, kun ei rahat riitä. Ollaan ilman lääkkeitä, hammashoitoa, uusiin 

vaatteisiin ei ole varaa, puhumattakaan uusista silmälaseista. 

Loppukuusta rahat ei riitä. Pakollisiin ja yllättäviin menoihin saattaa mennä yhtäkkiä 

rahaa. 

Perusturvan pitäisi nousta, niin että se riittäisi elämiseen. 

Ruoan pitäisi olla halvempaa ja tukien korkeammat. 
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Syy on yksinkertainen. Ruoka on liian kallista tuloihin nähden.  

 

4.2. Alhainen tulotaso sekä suuret terveydenhoito- ja lääkemenot 
 

Yksilöidymmin syinä köyhyyteen mainittiin työttömyys/alhainen työttömyysturva (70), eläkkeen 

riittämättömyys (69) sekä suuret sairaus- ja lääkekulut (49). Usein talousongelmien taustalla oli useat 

syyt yhdessä. 

Rahat ei riitä laskuihin, ruokaan, vuokraan yms. Pitäisi saada työpaikka ja palkkaa 

säännöllisesti. 

Työttömyyspäivärahalla ei pysty ostamaan mitään ylimääräistä, esimerkiksi ruokaa, 

josta itse pitää. 

Olen työtön ja tulot eivät riitä vuokraan ja ruuan ostamiseen. 

Eläke on kymmenessä vuodessa kutistunut liian pieneksi. Kansaneläke on poistettu ja 

eläkkeisiin laitettu ½ indeksi ja joka vuosi ei ole tullut edes puolikasta. 

Pieni eläke, vaikka olin pitkään töissä. Lääkkeet kalliita, matkakortit kalliimpia. Lisäksi 

olen leski. 

Eläke ei riitä kaikkeen. Elintarvikeapu auttaa pitkälti.  

Eläke on pieni. Ei sillä elä. Vuokra on paljon ja muut maksut esim. vakuutus, sähkö on, 

sairaus, kalliit lääkkeet ja ne on ostettava. Ruoan pitäisi halventua kaupassa, vaikka 

katsonkin aina punasella merkittyjä eli jo alennettuja. Viikon elin tällä avulla, kun oli 

oikein tiukkaa.  

Pieni eläke ja paljon sairasmaksuja, erityisesti loppukuusta.  

Olen ollut pitkään sairaslomalla pienellä rahalla. Vuokra ja lääkkeet kalliit. Jos pääsee 

töihin niin pärjää.  

Ei korvattavien lääkkeiden osuus on 500 e/kk. 

Minun pitää valita ruoan ostamisen ja lääkkeiden ostamisen välillä. 

Kela ei korvaa lääkkeitä. Jos Kela korvaisi kaikki lääkkeet, vähentäisi kuluja. 

Olen palovammainen ja lääke on kallis. Ruokaan ja elintarvikkeisiin rahaa ei riitä.  
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4.3. Velat, kalliit elinkustannukset, säästäminen, yksinhuoltajuus, läheisten auttaminen ja 
sosiaaliset suhteet 
 

Muita syitä leipäjonoissa käynnille olivat velkaantuminen (8).  

Olen velkasaneerauksessa. Avioeron ja lapsen kuoleman myötä elämä muuttui. 

Ulosoton jälkeen rahat ei riitä. 

Perheyritys meni konkurssiin ja menetin kaiken. 

Kustannusten nousu ja kalleus mainittiin viidessä vastauksessa. 

Kustannukset ovat nousseet. 

Kaikki on kallista. 

Lisäksi selityksenä vaikealla taloudelliselle tilanteelle mainittiin kallis asuminen (23). 

Vuokra-asunto on kallis. 

Eläke pieni. Asuinkustannukset kasvaneet. 

Iso vuokra ja palkka ei riitä viiden henkilön elättämiseen ja harrastuksiin. 

Muina syinä leipäjonossa käymiselle olivat tarve säästää muihin kuluihin (4), yksinhuoltajuus (3), 

läheisten auttaminen (9) ja sosiaaliset suhteet (8). 

Antaa peruselämiseen vähän väljyyttä. Mahdollisuus joskus tehdä jotakin. 

Ruoka-avulla säästyy rahaa käytettäväksi toisiin pakollisiin menoihin. 

Jää joskus rahaa käydä vaikka parturissa tai ostaa uudet kengät! 

Olen yh-äiti. Kaksi lasta. Saan leipänoista sellaista ruokatavaraa, mihin ei ole varaa 

esim. saa lapsille jugurttia ja pullaa.  

 Autan myös naapuria.  

Vien ruokaa myös perheelle ja lapsenlapsille. 

Käyn auttamassa mummoa, kun ei itse pääse käymään. 

Käyn jonossa hyvien kaverien takia. 

Pieni eläke! Tuttujen näkeminen myös mukavaa. 
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4.4. Muut syyt 
 

Aktiivimallin työttömyysturvan leikkauksen mainitsi kaksi vastaajaa - tosin kyselyjen ajankohtana 

leikkurikäytäntö oli ollut vasta käytössä muutamia viikkoja.   

Aktiivimalli pahensi tilannettani. 

Aktiivimalli vie osan päivärahasta. 

Muina syinä mainittiin ongelmat ja hitaus Kelan palveluissa. 

Kelasta saa odottaa liian pitkään rahoja. 

Suurin syy on Kela siirtyminen. Harkinnanvaraisuus lopetettiin. 

Opiskelun kertoi kaksi vastaajaa olevan syynä avun tarpeeseen. 

Opiskelen nyt, tulevaisuudessa toivon saavani työpaikan. 

Käyn 2 duunissa ja iltaopiskelen. Olen asunnoton. Asunto auttais. 

 

4.5. Minkä pitäisi muuttua? 
 

Joka toinen vastaajista ehdotti perusturvan nostoa ratkaisuna leipäjonoissa käynnin lopettamiseksi. 

Vastauksissa ehdotettiin perusturvan tason, eläkkeiden ja työttömyysturvan nostoa sekä pienituloisten 

verotuksen alentamista. 14 henkilöä ilmoitti tarvitsemansa tulojen lisäyksen kuukausitasolla olevan 

100-1000 euroa. Tyypillisin vastaus (10) oli, että 100-150 euroa kuukaudessa lisää riittäisi 

turvaamaan selviytymisen. Lisäksi toivottiin parannuksia lääkkeiden korvattavuuteen. 

5. Perinteisen leipäjonotoiminnan päättymisen seuraukset asiakkaille 
(kysymys 4) 

Ruoka-avun on todettu edistävän kävijöidensä pärjäämistä ja vähentävän heidän kokemaansa 

niukkuutta (Ohisalo & Laihiala 2014, 101). Kysyttäessä asiakkailta leipäjonojen mahdollisen 

lakkauttamisen seurauksista, nousi useimmissa vastauksissa esiin ihmisten huoli pärjäämisestään. 

Pieni osa vastaajista kokee, että tulisi toimeen myös ilman elintarvikeavun tarjoamaa tukea, mutta 

suurin osa vastaajista näkee leipäjonojen olevan välttämätön apu arjessa selviytymiselle. Monet 

asiakkaista kokevat perinteisten leipäjonojen lakkauttamisen aiheuttavan huomattavaa epävarmuutta 

ja taloudellista niukkuutta omassa elämässään. 
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5.1. Lisääntyvä köyhyys ja kurjuus 
 

Merkittävä osa kyselyyn vastanneista toteaa, että leipäjonojen sulkeminen aiheuttaisi epävarmuutta 

ja heikentäisi heidän elämäntilanteitaan ja -laatuaan (96). Tilanteen aiheuttama epävarmuus nousee 

esiin vastauksista, joissa asiakkaat toteavat, etteivät tiedä mitä tekisivät ilman leipäjonoja ja mistä 

saisivat ruokansa. Monien vastaajien mukaan heidän oma taloudellinen tilanteensa vaikeutuisi 

entisestään ja elämästä tulisi sinnittelyä (63). Vastaajat kuvailevat leipäjonojen loppumista 

katastrofiksi, joka lisäisi köyhyyttä ja inhimillistä kärsimystä (19). Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan 

koe, että leipäjonojen lakkauttaminen vaikuttaisi heidän elämäänsä katastrofaalisesti. Osa toteaa, että 

pärjäisi tarvittaessa myös ilman elintarvikeapua (21). 

En oikeasti tiedä miten pärjäisin. 

Kurjistuisi. Monille ihmisille tulee varmaan todella vaikeaa. Matalan kynnyksen 

paikkoja tarvitaan ehdottomasti.  

Lisäisi inhimillistä hätää.  

Yksinkertaisesti arki vaikeutuu huomattavasti. 

Lähellä katastrofia. 

Elämä jatkuisi, mutta monille ihmisille se olisi katastrofi. 

Pärjäisin kyllä, mutta tämä on helpotus taloudelliseen tilanteeseen. 

 

 
5.2. Ruoan puute ja ruokavalion yksipuolistuminen 
 

Leipäjonojen sulkeminen vaikuttaisi vastaajien mukaan paitsi heidän saamansa ravinnon määrään, 

myös sen laatuun. Huomattava osa vastaajista toteaa, että näkisi nälkää ilman elintarvikeapua (71). 

Myös ruokavalion yksipuolistumista pidetään todennäköisenä seurauksena leipäjonojen sulkemiselle 

(22). Osa vastaajista epäilee, että heikolla ravinnonsaannilla ja yksipuolisella ruokavaliolla olisi 

negatiivisia vaikutuksia heidän terveydentilaansa (8). 

Nipistetään syömisestä tai ollaan syömättä. 

Syödään vain puuroa. 
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Pakko säästää elintarvikkeista, mikä vaikuttaa terveyteen. 

Terveys heikkenisi, kun pitäisi ostaa entistä halvempaa ja huonompilaatuista ruokaa. 

Olen ilman ravintoa, mistään en enää pysty säästämään. 

5.3. Muusta pakollisesta säästäminen 

Osan vastaajien mukaan leipäjonojen lakkauttamisen seurauksena heidän täytyisi valita ruoan 

ostamisen ja muiden tarpeellisten menojen väliltä. Lääkkeiden ostamatta jättämisen (21) lisäksi 

säästöt kohdistuisivat asumisen kustannuksiin (3), kuten vuokraan ja lämmitykseen. Myös muualta, 

kuten vaatteista, matkalipuista ja lasten harrastuksista, täytyisi leikata (5).  

Vaipat ja maidot pois, nälkä tulee. 

Täytyy säästää lääkkeissä. Vaikuttaa elämäntasoon. 

Täytyisi valita asutaanko vai syödäänkö. 

En pysty maksamaan pakollisia kuluja, kuten lääkkeitä. 

Joko ostan ruokaa mutta en lääkkeitä, jolloin minusta on pian hyötyä vain 

hautaustoimistolle kunnan kustannuksella. 

Joudun säästämään vaatteissa ja lasten harrastuksissa. 

Täytyy luopua matkakortista. 

5.4. Sosiaalisesti epähyväksyttävät ruoanhankintatavat 

Merkittävä osa kyselyyn vastanneista koki leipäjonojen olevan välttämätön apu arjessa pärjäämiselle.  

Leipäjonojen lakkauttaminen saattaisi monien kohdalla johtaa tilanteeseen, jossa ruoan hankkiminen 

sosiaalisisesti hyväksyttävillä tavoilla ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Vastauksissa nostetaan 

esille rikollisuuden ja varkauden lisääntyminen yhtenä leipäjonojen sulkemisen todennäköisenä 

seurauksena (10) ja osa vastaajista epäilee, että joutuisi itse turvautumaan ruoan varastamiseen (22). 

Ruoanhankkimisen keinoina esille nousevat myös ruoan kerääminen ruokakauppojen roska-astioista 

(4) sekä kerjääminen (5). Yksittäiset vastaajat mainitsevat myös pikavippien ottamisen 

selviytymiskeinona. 

Tulisi varastettua ruokaa. 

Joudun lähtemään varkaisiin tai iskee nälkäkuolema. 
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Minusta tulee rutiköyhä, joudun kerjäämään tai keräämään tölkkejä. 

Kuolen tai menen kerjäämään kaduille. 

Pitäisi alkaa varkaaksi. Muuttaa telttaan. Laihdun ja kuolen. Olisi varmaan suuri 

siunaus hallitukselle, että päästään köyhistä eroon. 

Roskiksesta joutuisi hakeen ruokaa. 

Lainaamisen kierre. Pikavipit? 

6. Terveiset päättäjille (kysymys 5) ja vapaat kommentit (kysymys 6) 
 

Kyselyn kaksi viimeistä kysymystä antoivat vastaajille vapauden kommentoida leipäjonoja ja niiden 

toimintaa, sekä lähettää terveisiä päättäjille. Vastauskategoriat muodostuivat varsin samankaltaisiksi, 

joten ne käsitellään yhdessä. Suurelta osin vastauksissa toistuivat samankaltaiset teemat kuin neljässä 

ensimmäisessä kysymyksessä. 

6.1. Leipäjonojen säilyttäminen 
 

Merkittävä osa vastaajien terveisistä koski leipäjonojen säilyttämistä. Monet vastaajista painottivat 

leipäjonojen olevan tärkeä apu vähävaraisille ja vaikeissa tilanteissa eläville, ja myös viimeisistä 

vastauksista nousi vahvasti esiin asiakkaiden vastustus jonojen lakkauttamista kohtaan (134). 

Päättäjien toivottiin lisäävän ruoka-avulle annettavia tukia (21). 

Leipäjonoja ei saa poistaa. Monelle kirjaimellisesti henkireikä. 

Pitäkää leipäjonot edelleen. Taloudellista tukea leipäjonojen pitäjille. 

Ruoka-apu on suuri apu työttömille ja kaikille vähävaraisille. 

Tulisi miettiä tarkkaan, ennen kuin tehdään muutoksia nykyiseen, toimivaan 

järjestelmään. 

Leipäjonoja tarvitaan! 

Leipäjonot eivät ole ongelma, vaan ne ovat ulospääsy vaikeasta tilanteesta. 

Apu tulee isolle joukolle tarpeeseen. 

Ruokajonoja ei pidä lakkauttaa. Ne tarjoavat apua vähävaraisille sekä työllistävät 

ihmisiä. 
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6.2. Taloudellisen tuen lisääminen 

Leipäjonojen säilyttämisen lisäksi asiakkaiden vastauksista nousivat esiin vetoomukset taloudellisen 

tuen lisäämisestä ja vähävaraisten elintason parantamisesta (56). Paremman perusturvan lisäksi 

vastauksissa ehdotettiin ratkaisuksi ilmaista julkista liikennettä, pienituloisten verotuksen 

vähentämistä sekä maksusitoumusten myöntämistä ruokakauppoihin. Myös perustulo mainittiin 

useammassa vastauksessa mahdollisena ratkaisuna vähävaraisten taloudellisen tilanteen 

helpottamiseen ja tukien hakemisen yksinkertaistamiseen. 

Vähätuloisilta ja lapsiperheiltä ei voi leikata. Antakaa te hyvätuloiset omistanne, kun 

on mistä antaa. 

Tehkää mitä lupaatte. Ihmisille perustoimeentulo kuntoon. 

Pienten tulojen verotus pois. Pääkaupunkiseudulla saisi liikkua julkisilla ilmaiseksi. 

Vähemmän kansanedustajia, niiden rahojen siirto enemmän tarvitseville. 

Ne vois antaa sen kansalaispalkan 500 €/kk verottomana. 

Eriarvoisuus Suomessa on lisääntynyt, pitäisi kääntää. Köyhiltä leikattu, 

verohelpotuksia annettu rikkaille. 

Eläkettä nostettava! 

Kelasta enemmän ruokarahalappuja, maksusitoumuksia. 

Kansalaispalkka käyttöön eli perustuloa. Karsisi tukiviidakkoa ja hallintokustannuksia. 

Kelan tulisi korvata välttämättömät lääkkeet. 

Lisää töitä ihmisille. Parempi perusturva. Vuokrat ovat hulluja. 

Tukien pitäisi olla 300 €/kk korkeampia. 

Apu tulee isolle joukolle tarpeeseen. Jonoja ei pidä lopettaa. Tulonjakoa voisi tasoittaa. 

 

6.3. Köyhän arkeen tutustuminen 
 

Vastaajat lähettivät terveisiä sekä valtakunnan että Helsingin kaupungin päättäjille. Usein toistui 

kehotus tulla tutustumaan leipäjonoihin ja köyhän arkeen. Vastauksissa (69) nousi esiin toistuvasti 

käsitys siitä, etteivät hyvätuloiset ja –osaiset päättäjät tiedä, kuinka vaikeassa tilanteessa leipäjonoihin 
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turvautuvat ihmiset ovat. Osa vastaajista epäili uudistuksen tavoitteena olevan köyhyyden ja 

leipäjonojen piilottaminen ja siivoamainen katukuvasta imagosyistä, sillä ruokajaon uudelleen 

organisointi tai oheispalvelut eivät poista ydinsyytä - köyhyyttä. Muutama vastaaja myös kiitteli 

päättäjiä ruoka-avun saamasta taloudellisesta tuesta. Vastaajat toivoivat myös taloudellisen ja muun 

tuen lisäämistä ruoka-aputoimijoille.  

Vastustan ruokajonojen lopettamista. Erityisruokavalio. Älkää parempiosaiset viekö 

tätä ruoka-apua! Ette tiedä mistään mitään. 

Ei missään nimessä lakkautusta. Kokeilkaa elää esim. 3 viikkoa ilman mitään. Tölkkejä 

joutuu keräämään aamulla. 

Tekisi hyvää heille kokeilla elämää työttömän/eläkeläisen tuloilla. 

Älkää karsiko jonoja kaupunkikuvan takia. 

Leipäjonot eivät tietenkään ole hyvä asia kaupungin imagolle. Ongelmat eivät ratkea 
lakaisemalla ne maton alle.  

Herätkää todellisuuteen. Suomesta ei köyhyys lopu lopettamalla leipäjonot. 

Viimeinenkin apu otetaan pois. Tulkaa paikan päälle katsomaan minkälaisia ihmisiä 

täällä on. 

Päättäjiltä puuttuu todellinen tieto ruohonjuuritasolta, kuunnelkaa leipäjonojen 
kävijöitä ja siellä työskenteleviä. 
 
Ennen päätöksentekoa tulisi tutkia leipäjonossa käymisen syitä ja kuunnella kävijöitä. 
 

Kiitos päättäjille jotka antavat luvan tällaisille järjestöille jotka vastaavat ihmisten 
tarpeisiin. Lisää taloudellista tukea tänne ja lisää työntekijöitä. Kukaan ei hauku pitkää 
jonoa ja ovat tyytyväisiä uudistukseen (lyhyempi jono). Aiemmin sai seisoa yli 2 tuntia. 

6.4. Kiitokset leipäjonojen toimijoille ja työntekijöille 

Monet vastaajista lähettivät terveisensä Myllypuron ja Hurstin elintarvikejaon toimijoille ja 

työntekijöille kiitosten muodossa (82). Vastauksissa myös kehutaan leipäjonojen nykyistä toimintaa 

ja tuodaan esiin se, kuinka tyytyväisiä monet kävijöistä ovat saamaansa apuun (22). Tuotevalikoimaa 

ja asiakaspalvelua toivottiin kehitettävän. 

Kiitos, kun tällaisia ruoka-avun paikkoja on, mistä saa ruokaa kaappiin. 

Olen tyytyväinen ruoka-apuun. Näistä on hyötyä varmasti monelle. 
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Tuhannet kiitokset Sinikalle ja Hurstille! 

Kaikki leipäjonoissa työskentelevät tekevät arvokasta työtä, kiitos! 

Kiitos, koska ei tarvii jonottaa enää niin pitkään. 

Hyvää toimintaa, apu on valtava. 

Välillä tuntuu, että on lottovoitto, kun käy leipäjonoissa. 

 

7. Yhteenveto ja jatkokehittäminen asiakasnäkökulmasta arvioituna  
 

 
Asiakkaat ovat tyytyväisiä leipäjonoista saamaansa apuun ja arvostavat avunsaannin 

yksinkertaisuutta ja luotettavuutta – sekä huomattavasti lyhentyneitä jonotusaikoja. Vastaajat 

toivovat runsaampaa ja monipuolisempaa jakoa, tuoreempia ja laadukkaampia elintarvikkeita sekä 

mahdollisuutta valita. Yhteisruokailun oheistoimintoineen useat kokivat itselleen toimimattomaksi, 

mutta ideaa pidettiin hyvänä leipäjonojen ohelle ja vaihtoehdoksi. Vastaajat toivoivat leipäjonossa 

käynnin ydinsyyhyn eli taloudelliseen huono-osaisuuteen puuttumista eli perusturvan nostamista 

tasolle, jolla kykenisi selviytymään välttämättömistä menoista kuten ruoka, terveydenhoito- ja 

lääkekulut sekä asuminen.      

Leipäjonojen kehittäminen on tarpeellista ja asiakkaiden edun mukaista. Tulevaisuudessa tulee 

ehdottomasti pyrkiä tilanteeseen, jossa leipäjonot voidaan lakkauttaa tarpeettomina. Tämä edellyttää 

yhteiskunnan rakenteiden epäkohtiin vaikuttamista. Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan 

14.8.2018 hyväksymässä Ruoka-aputoiminnan kehittämissuunnitelmassa on hyviä ideoita, mutta 

myös kohtia, jotka ovat ongelmallisia käytännön toiminnan, asiakkaiden edun ja 

kustannustehokkuuden näkökulmasta arvioituna. On arvokasta, että Helsingissä halutaan parantaa 

leipäjonossa käyvien ihmisten tilannetta, ja siihen on myös päätetty investoida taloudellisesti. 

Palveluiden kehittämistä tulee jatkaa yhdessä leipäjonoon turvautuvien ihmisten kanssa ja heidän 

tarpeitaan kuunnellen, ei vain siten, että he ovat muutoksen kohteena. Ilman leipäjonossa käyvien 

ihmisten osallistumista on riskinä, että luodaan toimimaton ja syrjäyttävä malli. Osallisuus on kirjattu 

vahvasti Helsingin kaupungin hallintosääntöön ja osallisuuden tulisi toteutua myös leipäjonojen 

ruoka-apuun turvautuvien kohdalla.    

Ruoka-aputoiminnan kehittämissuunnitelmassa on hyödynnetty Vantaan mallia ja lähdetty 

uudistamaan ruoka-apua logistiikka edellä. Sosiaalityön näkökulmasta kalliin logistiikkakeskuksen 
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tarpeellisuus asettuu kyseenalaiseksi. Uutta yhteisöllisyyttä työllistämisen kautta se ei luo, sillä jo nyt 

Myllypuron ja Hurstin työyhteisöt koostuvat kymmenistä vapaaehtoisista, työkokeilijoista, 

palkkatuella työskentelevistä ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvista. Osa ruokajaossa 

työskentelevistä on entisiä leipäjonossa kävijöitä ja osa palaa jonoon työrupeaman päätteeksi, virtaus 

kulkee molempiin suuntiin – myös työmarkkinoille.   Kaupunki voi nykyisessäkin mallissa helpottaa 

nykyisten toimijoiden roolia työnantajina kehittämällä yhteistyötä erilaisten työllistymismallien 

toteuttamisessa ja sujuvoittamalla omia prosessejaan ja siten takaamalla riittävän työntekijöiden 

rekrytoinnin ruoka-aputoimintaan. Vantaan logistiikkakeskus ei työllistä enää kuntouttavaan 

työtoimintaan ohjattuja ihmisiä liian huonokuntoisina.  

Lahjoitettavan ruoan määrä ei lisäänny välipunnitusten ja – lajittelun kautta, vaan pahimmillaan ehtii 

pilaantua käyttökelvottomaksi kuljetusketjun pidentyessä. Hyödyllistä olisi tehdä kartoitus 

pienempien ruoka-aputoimijoiden logistiikkatarpeista, jolloin kustannussäästöä ja tehokkuutta 

voitaisiin saada yhdistämällä resursseja esim. yhteisen, jaetun kuljetuskaluston hankkimisessa, mutta 

logistiikkakeskusta se ei edellytä. Logistiikkakeskukseen investoinnin sijasta taloudellista tukea olisi 

suunnattava nykyisten ruoka-apua jakavien yhteisöjen toiminnan kehittämiseen.   Esimerkiksi 

Myllypuron leipäjono toimii Liikuntamyllyn lastauslaiturilla ja tila itsessään rajoittaa toiminnan 

kehittämistä monipuolisemmaksi.              

Vantaan yhteisen pöydän mallin mukaisesti Helsingissä on päädytty perustamaan logistiikkakeskus 

huolehtimaan lahjoitettavien elintarvikkeiden kuljetuksesta ja käsittelystä. Kehittämissuunnitelmassa 

esitetyn mallin kustannukset ovat moninkertaiset tämän hetkiseen kustannustasoon verrattuna ja 

hyödyt asiakasnäkökulmasta kyseenalaiset. Nykyisin Helsingin kaupunki myöntää 

järjestöavustuksena Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry:n toimintaan 100 000 euroa vuodessa. 

Loput kustannuksista katetaan muun rahoituksen kautta. Myllypuron elintarvikeapu ry saa kaupungin 

järjestöavustusta vuosittain 180 000 euroa, jolla kustannetaan kaikki kulut tilavuokarasta 

jätemaksuihin, henkilöstön palkoista pakettiautojen kuluihin. Kaupunki avustaa vuosittain kahta 

suurinta leipäjonotoimijaa yhteensä 280 000 eurolla järjestöavustuksina. Suunnitellun mallin 

kustannusarvio on tehty vuoden 2013 vantaalaisen kustannustason mukaisesti ja riittämättömin 

logistiikka resurssein.  

Suunnitellun logistiikkakeskuksen perustamis- ja käyttökulut ovat ensimmäisenä vuonna 781 000 

euroa ja jatkossa vuotuiset käyttökulut ovat 322-329 000 euroa sisältäen yhden kuorma-auton ja 1-2 

pakettiautoa. Vastaava kuljetuskapasiteetti mahdollistaa Vantaalla 1 miljoonan kilon 

elintarvikelogistiikan vuodessa. Pelkästään Myllypurossa ja Hurstilla elintarvikkeita jaetaan yhteensä 

2,6 miljoonaa kiloa vuodessa – pienempien toimijoiden jakama elintarvikemäärä ei ole selvitetty. 
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Hurstilla ja Myllypurossa on käytössään yhteensä kuusi elintarvikekuljetukseen soveltuvaa autoa, 

jonka lisäksi kaikilla pienemmillä ruoka-apu toimijoilla on oma kuljetuskalustonsa. Suunnitellussa 

logistiikkakeskuksessa kuljetuskaluston määrä vähenee puolella ja kuljetusten määrä kasvaa 

moninkertaiseksi, sillä tavarat ensin haetaan logistiikkakeskukseen, josta ne kuljetetaan uudelleen 

kymmeniin jakopaikkoihin. Riskinä on, että ainakin osa tuoretavarasta päätyy jätteeksi 

kuljetusprosessin pitkittyessä, sillä kyseessä on nopeasti pilaantuva, päiväysvanha tavara.  

Mikäli perinteiset leipäjonot lopettavat tai joutuvat lopettamaan toimintansa, tämä tarkoittaa 

asiakkaiden kannalta, että jatkossa elintarvikkeet on siroteltu ympäri kaupunkia noudettavaksi eri 

paikoista ja eri aikaan. Saadakseen nykyisen määrän elintarvikkeita, asiakas joutuu kiertämään 

sirpaleisessa ruoka-apuverkostossa ja jakopaikka, -aika ja -tapa vaihtelevat päivittäin. Keskitetty 

logistiikkakeskus ei pysty kuljettamaan päivittäin ruokaa jokaiseen toimipisteeseen ja riskinä on, että 

saatavien elintarvikkeiden ja ainakin tuoretavaran määrä vähenee. Kun huomioidaan, että kyselyyn 

vastanneista noin puolet oli yli 60-vuotiaita, vähävaraisia, eläkkeellä ja sairauteen liittyvät kulut 

mainittiin usein, ei tällainen sirpaleinen jakeluverkosto palvele asiakkaiden tarpeita nykyistä mallia 

paremmin.  

Asiakkailla ei välttämättä ole varaa, mahdollisuutta tai voimia matkustaa ja käyttää julkista liikennettä 

– tai älypuhelinta, joka kertoo hävikkiruoan jakopaikan reaaliajassa. Jokainen voi pohtia, kuinka 

paljon omaa arkea helpottaisi, jos lähiruokakauppa vaihtaisi paikkaa ja aukioloaikaa päivittäin. Jos 

vaihtoehtoina elintarvikeavun saamiselle on verkostossa kiertely tai muutamien minuuttien odotus 

tutussa jonossa, leipäjonossa asioivien valinta osuu useimmiten jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Vaikka 

ideana suunnitelmassa on tuoda palvelut lähelle ihmisten kotia, on epärealistista ajatella, että 

hajautettu malli palvelisi nykyistä leipäjonomallia paremmin sitä suurta ihmisjoukkoa, joka tarvitsee 

apua useamman kerran viikossa. Heille yksinkertainen aikataulu, tutussa ja muuttumattomassa 

paikassa, kohtuullinen jonotusaika (nykyisin keskimäärin 5-15 min) ja varmuus runsaasta 

elintarvikeavusta, ovat ruoan perässä kiertämistä toimivampi ratkaisu.  

Kehittämissuunnitelmassa asiakasohjauksen elementtinä on tunnistautuminen ruoka-avun saajaksi, 

jolloin pystytään paremmin huomioimaan asiakkaan erityistarpeet ja esimerkiksi perhekoko. Sosiaali- 

ja terveyslautakunnan pöytäkirjassa rekisteröitymistä on esitetty vapaaehtoiseksi toimenpiteeksi. 

Tämä on asiakkaiden edun mukaista, mutta miten vastataan syntyvään lisätarpeeseen? Viime vuosina 

trendinä leipäjonoissa on ollut, että ruoan määrä vähenee, mutta avuntarvitsijoiden määrä kasvaa. 

Ilman lisäresursointia elintarvikkeiden määrään ja laatuun, ei pystytä vastaamaan rekisteröinnin 

synnyttämiin lisätarpeisiin. Jos jollekin ryhmälle annetaan enemmän, on se joltain muulta pois. 

Eräissä kaupungeissa on linjattu, että lapsiperheet tunnistetaan leipäjonoista ja ohjataan 
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sosiaalitoimeen, jossa perhettä tuetaan siten, ettei tarvetta leipäjonossa käynnille enää ole.  Tällainen 

kehityssuunta olisi toivottavaa eli virallinen sosiaaliturvakoneisto ottaisi huolehtiakseen riittävästä 

perusturvasta eikä vierittäisi hyvinvointivastuuta kolmannelle sektorille.  

Suunnitelmassa ruoka-avun lisäksi verkostossa on tarjolla myös muuta tukea ja apua, mutta valtaosa 

leipäjonon asiakkaista ilmoittaa käyvänsä leipäjonoissa sieltä saatavien elintarvikkeiden vuoksi. 

Helsingissä on jo nyt runsaasti tarjolla yhteisöllistä toimintaa mm. asukastaloissa sekä seurakunnan, 

järjestöjen ja yhdistysten toimintana. Näitä palveluita leipäjonoissa käyvät ihmiset käyttävät tarpeen 

mukaan ja erilaisista osallistumisen muodoista ja mahdollisuuksista tiedotetaan säännöllisesti. 

Infopaketti julkaistaan muutaman kerran vuodessa sähköisenä sekä paperiversiona, että tiedonsaanti 

on mahdollista kaikille leipäjonossa asioiville. Yhteistyökumppanit käyvät leipäjonoissa 

esittelemässä toimintaansa madaltaen osallistumiskynnystä. Kuuden vuoden sosiaalityön 

kokemuksella arvioiden asiakkaat hyödyntävät varsin hyvin tarjolla olevia yhteisöllisiä 

toimintamuotoja, mikäli tämän tyyppinen osallistuminen heitä kiinnostaa ja he kokevat sen 

tarpeelliseksi. Asiakaskunta on muuttunut ja suuri joukko ihmisiä on päässyt irtautumaan 

leipäjonoista työllistymisen, opiskelun tai jonkin muun taloudellista tilannetta parantavan ratkaisun 

löydyttyä – kaikille se ei ole kuitenkaan mahdollista.   

Tavallinen ja usein toistuva tarina leipäjonossa on, kuinka asiakkaat ovat yrittäneet hakea apua 

virallisesta tukijärjestelmästä. Pääsääntöisesti leipäjonojen asiakkaat osaavat käyttää ensisijaisia 

etuuksiaan sekä tarvittaessa hakea perustoimeentulotukea Kelasta tai täydentävää/ennaltaehkäisevää 

toimeentulotukea kunnasta. Leipäjonoihin he turvautuvat, koska perusturva ei riitä - Euroopan 

neuvoston alaiselta Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta olemme saaneet toistuvasti kritiikkiä 

liian alhaisen perusturvan tason vuoksi – viimeksi helmikuussa 2018. Uusimman maaraportin 

mukaan Suomen valtio ei noudata peruskirjassa turvattuja sosiaalisia oikeuksia kaikkien artikloiden 

osalta.  

Ihmisiä joutuvat turvautumaan leipäjonoihin perusturvan alhaisen tason sekä Kelan tiukan ja kankean 

toimeentulotukilain tulkinnan vuoksi. Kielteisen toimeentulotukipäätöksen saatuaan ihmiset käyvät 

leipäjonossa selviytyäkseen. Kohdatuksi tai kuulluksi ei tulla välttämättä sosiaalitoimessakaan ja 

havaittavissa on suuria alueellisia eroja, joka on huolestuttavaa asiakkaiden yhdenvertaisuuden 

kannalta. Pahimmillaan avun hakemisesta seuraa asiakkaan päättymätön pompottelu eri 

viranomaisten välillä.  Helsingissä voi joutua odottamaan tapaamisaikaa sosiaalitoimeen useita 

viikkoja eikä kaikille ajanvarausta pyytäville tapaamisaikaa edes pystytä tarjoamaan.  Leipäjonoihin 

turvautumisen tarvetta voisi merkittävästi vähentää sillä, jos sosiaalitoimessa kyettäisiin paremmin 

tunnistamaan pitkittyneestä taloudellisesta huono-osaisuudesta kärsivät ja vastaamaan heidän 
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tarpeisiinsa. Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan ei ole helpottanut sosiaalialan ammattilaisten 

työmäärää, vaan selvittelyt ja yhteydenotot vievät työaikaa ja kuormittavat jopa aiempaa enemmän. 

Kelan tiukempi tulkinta ja yksilöllisen harkinnan puute aiheuttavat paitsi toimeentulotuen 

ulkopuolelle jäämistä, mutta myös tuen alikäyttöä.  

Periaatteessa Suomessa on laaja poliittinen tahto torjua köyhyyttä, mutta todellisuudessa 

perusturvaetuuksien taso on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana jäänyt jälkeen niin 

elinkustannusten kuin ansiotason kehityksestä (Kangas ym. 2013). Ihmisten tosiasiallinen 

taloustilanne voi olla hyvinkin tiukka (esim. velkojen, korkean vuokran tai lääkemenojen vuoksi), 

vaikkei se todennu toimeentulotuki laskelmassa. Kun 92 % leipäjonossa kävijöistä vastaa 

ruoanjakelun olevan heille välttämätöntä, lähes 70 %:n tulot eivät riitä menoihin ja lähes puolelle jää 

kuukaudessa käytettäväksi 100 euroa tai vähemmän (Turunen ym. 2012), herää kysymys kannattaako 

käyttää yhteiskunnan varoja elintarvikejakelun uudelleen järjestämiseen vai ihmisten tukemiseen? 

Vastajulkaistu Diakoniabarometri kertoo samaa tarinaa: ”Monen suomalaisen arkipäivään kuuluu 

ahdistus siitä, että pitää valita ruoan, elintärkeiden lääkkeiden tai vuokran maksamisen välillä. Raha 

ei yksinkertaisesti riitä kaikkiin, kertoo toinen tutkimuksen tekoon osallistunut, Sääksmäen 

seurakunnan johtava diakonian viranhaltija Päivi Isomäki. Ongelma kärjistyy entisestään, kun 

yhtälöön liitetään vielä lapset. Vaatteet, oppikirjat ja muut välttämättömät menot kiristävät 

vähävaraisten vanhempien talouden äärimmilleen – puhumattakaan harrastuksista.” 

Vantaalla järjestöavustukset päätettiin kohdistaa logistiikkakeskukseen ja leipäjonot korvattiin 

yhteisen pöydän mallilla, mutta mittakaava pääkaupungissa on huomattavasti suurempi ja tarvitaan 

räätälöityjä ratkaisuja.  Kuukausittain ruoka-apua hakee Helsingissä arviolta 15 000-20 000 ihmistä. 

Kaksi suurinta leipäjonoa – Hursti ja Myllypuro – jakavat 50-60 000 kertaa elintarvikeapua 

kuukauden aikana.  Systemaattista kartoitusta ei ole tehty siitä, mikä on nykyisten pienempien ruoka-

aputoimijoiden ja yhteisöllistä toimintaa tarjoavien tahojen potentiaali laajentaa toimintaansa. Saalem 

seurakunnan tai Andreaskyrkanin kävijämäärä on 150-250 henkilöä/jako, Matteuksen kirkon 

hävikkiravintolassa ruokailee muutamia kymmeniä ihmisiä päivässä ja kaupungin yhdeksän 

asukastalon tilakapasiteetti on rajallinen ja vaihtelee kiinteistökohtaisesti. Yhteensä Helsingissä on 

tarjolla ilmaista tai edullista ruokaa 34 paikassa. Mistä rakentuu riittävä toimijaverkosto, joka pystyy 

ottamaan vastaan tuhannet päivittäiset ruoka-avussa kävijät?  

Olisiko kaikkein inhimillisin, edullisin ja tehokkain tapa auttaa ihmiset pois leipäjonoista riittävä 

panostaminen aikuisten sosiaalipalveluihin? Toistuvasti etsivässä työssä ja sosiaalineuvonnassa 

asiakkaat antavat palautetta siitä, ettei työntekijää tavoita. Soittopyyntöihin kyetään vastaamaan 

useiden päivien tai jopa viikkojen päästä, tapaamista saattaa joutua odottamaan viikkoja – jos 
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ylipäätään tapaamisaika järjestyy. Tästä peruspalveluiden riittävästä resurssoinnista hyötyisivät myös 

kaikki muut sosiaalityön tai –ohjauksen palveluita tarvitsevat asiakkaat, eivät vain leipäjonoissa 

käyvät helsinkiläiset. Työntekijäresurssit ovat vähentynet perustyöstä yli 30-vuotiaiden palveluissa 

viimeisimmässä organisaatiomuutoksessa 2017. Helsingissä on päätetty resurssoida nuorten (alle 30-

vuotiaiden) palveluihin – mikä sinänsä on hyvä asia, mutta kääntöpuolena on yli 30-vuotiaiden 

asiakkaiden palvelun saannin ongelmat ja tämä näkyy leipäjonossa käyvien ihmisten kohdalla 

suurimman osan asiakkaista ollessa yli 30-vuotiaita.  Jalkautuvan työn lisääminen ei ratkaise 

ongelmaa, mikäli etsivään työhön ei samalla anneta toimeentulotuen päätösoikeuksia. Jos vain 

lisätään etsivää työtä ja tuloksena asiakas ohjataan ruuhkautuneisiin ja ylikuormittuneisiin 

peruspalveluihin, ei työ ole nykyistä vaikuttavampaa.    

Kehittämissuunnitelmaa laadittaessa on ulkopuolelle jätetty kaksi keskeistä toimijaa: ruoka-avun 

asiakkaat ja elintarvikkeiden lahjoittajat. Elintarvike – ja kaupanalan toimijoilla on kantansa siitä 

kenelle, millaiseen toimintaan ja millä ehdoin he elintarvikkeita lahjoittavat. Heidän motiivinsa ja 

mahdollisuutensa olla mukana uudessa mallissa tulee selvittää. Myös pitkään ruoka-apua antaneiden 

toimijoiden asiantuntemusta ja käytännön osaamista tarvitaan. Ruoka-apua tulee uudistaa ja kehittää 

yhteistyössä sekä keskustella vastuukysymyksistä liittyen mm. ruoan riittävyyteen ja laatuun sekä 

asiakkaiden tietosuojaan ja yksityisyyteen.  

Kehittämissuunnitelmassa todetaan köyhyyteen ja huono-osaisuuteen liittyvän voimattomuuden 

tunne, asioihin ei pysty vaikuttamaan ja jokaisesta päivästä on selviydyttävä päivä kerrallaan. Ruoka-

avun uudistamisen jatkotyöskentelyyn pitää ottaa mukaan kokemusasiantuntijat mahdollisimman 

pian ja riittävän laajalla edustuksella. Ilman asiakkaiden osallisuutta saatetaan luoda malli, joka ei 

vastaa palvelun käyttäjien todellisia tarpeita sekä pahimmillaan vaikeuttaa ja huonontaa leipäjonoissa 

käyvien ihmisten tilannetta. Osallisuus on myös Helsingin tahtotila: ”Helsingin osallisuusmallin 

perustana on kaupunkilaisten tieto ja osaaminen. Parempaa Helsinkiä rakennetaan yhdessä. 

Positiivista kaupunkikokemusta välitetään myös hyvän palvelukulttuurin ja vuorovaikutteisen 

viestinnän kautta.” Helsingin osallisuuden periaatteet on kirjattu kaupungin hallintosääntöön, mikä 

tarkoittaa, että ne sitovat koko kaupunkiorganisaatiota.  

Ihmiset käyvät leipäjonoissa, koska peruspalvelut eivät ole riittäviä. Suomalaisen perusturvan taso on 

eurooppalaisessa ja pohjoismaisessa mittakaavassa vertailtuna moitittavan alhainen. Kelan tulkinta 

toimeentulotukilaista on osoittautunut Helsingin sosiaalitoimen linjaa tiukemmaksi ja on syntynyt 

kohtuuttomia tilanteita, joihin toimintakyvyiltään heikommassa asemassa olevat ihmiset ovat 

joutuneet. Asiakkaiden selviytymiseen vaikuttaa ratkaisevasti se, pystytäänkö sosiaali- ja 

terveystoimessa vastaamaan yksittäisten asiakkaiden erityisiin tarpeisiin ja yksilöllisiin tilanteisiin. 
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Tähän vaikuttavat paitsi resurssointi - tarpeeseen nähden riittävä työntekijämäärä, toimivat ja 

asiakastyön sekä -tapaamiset mahdollistavat toimitilat - myös toimialan linjaukset siitä, mikä on 

sosiaalityön ydintehtävä ja tarkoitus.  

Toimeentulotukilain mukaan täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät erityismenot, joita ovat 

esimerkiksi ylimääräiset asumismenot sekä erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot 

(esimerkiksi pitkäaikaisesta toimeentulotuen saamisesta ja pitkäaikaisesta tai vaikeasta sairaudesta 

aiheutuvat menot sekä lasten harrastusmenot). Kunnat myöntävät lisäksi ehkäisevää 

toimeentulotukea, jonka perusteista ne päättävät itse toimeentulotukilain nojalla. Tuen tarkoituksena 

on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Ehkäisevää 

toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen 

äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö). 

Vaikka perusturvan alhainen taso on valtakunnallinen ongelma, voi Helsingin kaupunki olla visionsa 

mukaan edelläkävijä ja turvata sen, että helsinkiläisevät saavat ennaltaehkäisevää ja täydentävää 

toimeentulotukea tukea sekä sosiaalityön palveluita nopeasti, vaivatta ja riittävän usein. Kun 

ongelmana on syvä taloudellinen huono-osaisuus, tehokkain ratkaisukeino on varmistaa riittävä 

taloudellinen tuki. Täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea voidaan käyttää siten, ettei 

kenenkään helsinkiläisen tarvitse valita vuokranmaksun, ruoan tai lääkkeiden ostamisen väliltä.  

Helsingissä tulee tarkastella sosiaalitoimen resurssointia – onko aikuissosiaalityön 37 

sosiaalityöntekijää ja 41 sosiaaliohjaajaa riittävästi vastaamaan koko pääkaupungin yli 30-vuotiaiden 

asukkaiden palveluntarpeeseen? 

Leipäjonossa käyvät ihmiset toivovat päättäjien ymmärtävän vaikeaa tilannetta, jossa he elävät ja 

päätöksen teon perustuvan tietoon. Kokemusasiantuntijatiedon potentiaalia ei vielä ole hyödynnetty 

uudistamissuunnitelmassa. Uutta toimintamallia tulee rakentaa ensisijaisesti asiakkaiden tarpeista. 

Vielä kerran tulisi palata sen äärelle, mikä on leipäjonossa käynnin ydinsyy ja miettiä ratkaisua 

keskeiseen ongelmaan: pitkittyneeseen taloudelliseen huono-osaisuuteen. Yksinkertaistaen, jos 

ihminen käy leipäjonossa kalliiden asumiskulujen vuoksi, tehdään asuntopolitiikkaa, jossa 

huolehditaan kohtuuhintaisten asuntojen saatavuudesta. Jos ihminen käy leipäjonossa suurten 

terveydenhoitomenojen ja lääkekulujen vuoksi, turvataan näistä menoista selviytyminen. Jos ihminen 

käy leipäjonossa tavatakseen muita ihmisiä, tarjotaan hänelle yhteisöllisiä vaihtoehtoja.  

Paras tapa tutustua leipäjonossa asioivien ihmisten elämään on tavata ja kuulla heitä – esimerkiksi 

jalkautumalla leipäjonoihin. Suunnitteilla on myös ruoka-avun kehittämissuunnitelman 

jatkotyöstäminen yhdessä asiakkaiden kanssa – myös tämä on hyvä foorumi tuottaa tietoa arjesta 
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niukkuudessa. Kun vaikeassa tilanteessa oleva ihmisiä kuullaan ja heidät otetaan mukaan 

päätöksentekoon, se myös rakentaa luottamusta yhteiskuntaan. 

Leipäjonot ovat olleet osa helsinkiläistä maisemaa ja arkea vuosikymmenien ajan. Ruoka-avun 

uudistuksen tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja niiden saavuttamiselle on varattava riittävästi aikaa. 

Uusi, innovatiivinen malli tulee rakentaa leipäjonojen ohelle ja vapaaehtoiseksi vaihtoehdoksi 

asiakkaille.   Erityisesti tulee turvata, etteivät leipäjonossa asioivat ihmiset jää ilman välttämätöntä 

apua. Uudistuksen tavoitteena on parantaa ihmisten elämäntilannetta, ei pahentaa tai vaikeuttaa 

heidän asemaansa.  

Uutta toimintamallia tulee rakentaa vanhan rinnalla ja asiakaslähtöisesti. Keskiössä tulee olla 

ihminen, sivutuotteena voi syntyä osallisuutta tai ekologisempi toimintamalli.  Mikäli osallistava, 

yhteisöllinen ja monitoimijainen palveluverkosto vastaa paremmin asiakkaiden tarpeisiin, vähenee 

leipäjonojen käyttö ja ne voidaan lakkauttaa tarpeettomina ihmisten valittua heille parhaiten sopivan 

avun muodon. Ensisijaisesti riittävän tuen tulisi kuitenkin löytyä peruspalveluista. 

Kustannuksiltaan kallis, uusi logistiikkakeskus ei tuo välttämättä lisäarvoa asiakkaille lisääntyvän 

elintarvikemäärän muodossa. 14.8.2018 hyväksytyn ruoka-avun kehittämissuunnitelman 

kustannusarvio on alimitoitettu. Täysin uuden järjestelmän rakentaminen on kallista, joten on syytä 

tarkastella vielä kerran mahdollisuuksia tukea ja kehittää nykyistä ruoka-aputoimintaa ja sitä 

täydentävää toimijaverkostoa uudistuksen tavoitteiden saavuttamisesi. Kannattaako yhteisiä varoja 

käyttää leipäjonojen muutokseen vai yhteiskunnalliseen muutokseen? Kehitetäänkö logistiikkaketjua 

vai sosiaalipalveluja? 

Tärkeää on myös huolehtia asuntopolitiikasta, jossa helsinkiläisille on tarjolla riittävästi 

kohtuuhintaisia asuntoja. Kaupunki on kokonaisuus, ja on kestämätön tilanne jos yhden toimialan 

päätökset lisäävät työmäärää toisaalla. Toiminnan ja päätöksenteon vaikutuksia tulisi pyrkiä 

arvioimaan mahdollisimman laaja-alaisesti, myös eriarvoistumisen ja segregaation näkökulmasta.     

Ydinkysymys on pitkäaikaiseen taloudelliseen huono-osaisuuteen puuttuminen. Kenen vastuulla on 

korjata yhteiskunnan rakenteellisia ongelmia? Tuomo Laihialan (2018) mukaan ”vapaaehtoisuuteen, 

hyväntekeväisyyteen ja kristilliseen lähimmäisen rakkauteen perustuvat leipäjonot paikkaavat 

hyvinvointivaltion vuotavaa pohjaa.” Leipäjonoihin kohdistuneen kritiikin ja 

uudistamissuunnitelman julkaisun jälkeen ruoka-aputoimijat ovat epätietoisia siitä, tuetaanko heidän 

toimintaansa jatkossa kaupungin varoin. Heidän edellytetään sitoutuvan ja hyväksyvän tehdyn 

suunnitelman – keskitetyn asiakasohjauksen ja logistiikan sekä digitaalisen tuotannon ja 

asiakasohjauksen sekä järjestävän ruoka-apua ulkona jonottamista vähentäen. Heillä tai asiakkailla ei 
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ole ollut mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa ennen sen julkaisua ja hyväksymistä. Toivottavaa 

on, että ruoka-avun kehittämissuunnitelmaa voidaan vielä muokata ja työstää aidosti 

monitoimijaisessa yhteistyössä.  Onko meillä Helsingissä tahtotila lopettaa leipäjonot – ihan todella 

ja oikeasti?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toivottavasti tämä kysely johtaa johonkin eikä jää kyselyasteelle! 

Lisää yhteistyötä vähäosaisten kanssa, lähestykää heitä ja olkaa läsnä. 

Luotan, että päättäjät ymmärtävät meidän tilanteitamme, eivätkä tee elämistämme vielä 
vaikeampia. 
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