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Ruoka-apukyselyn tarkoitus ja
vastaajat

• Mitä haluttiin tutkia?

• Keitä ruoka-avussa käy?

• Millaisia ovat näiden ihmisten kokemukset omasta
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista
asioista?

• Miksi ruoka-avussa käydään ja millaisia ovat kokemukset
ruoka-avusta: vastaako se tarpeita?

• Miten vastaajat tavoitettiin ja kyselyyn vastattiin?

• Ruoka-apurekisteri

• Questback-kysely, puhelinhaastattelu

• 158 vastaajaa



Suurin osa vastaajista 36-65 -
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Kotitalouden rakenne (N=158)



Tämän hetkinen elämäntilanne (N= 158)
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Vastaajien moninainen joukko



Ruoka-avussa käynti

• Suurin osa vastaajista kertoi käyvänsä ruoka-avussa 
kuukausittain (66%)

• Vastaajista 58% koki tarvitsevansa enemmän ruoka-apua 
kuin mitä nyt oli omalla paikkakunnalla saatavilla

• Isolla osalla vastaajista avuntarve oli jatkunut vuosia: 
ruoka-apu ei ole heidän kohdallaan ollut vain satunnainen 
tarve tai väliaikainen ratkaisu.



Kuinka kauan olet käynyt ruoka-
avussa (minkä tahansa toimijan 
järjestämässä)? N=158
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Ruoka-avussa käynnin syyt

• Ruoka (94%)

• Muiden ihmisten tapaaminen (16%)

• Ruoka-avun yhteydessä saatu muu apu
(12%)

• Muu syy (8%)
• Mikä? : taloudelliset syyt

”Huono taloudellinen tilanne, jonka vuoksi 
joutuu valitsemaan rahankäyttökohteensa”



”Pienen eläkkeen saajana ja hyvin paljon 
sairastelleena rahaa menee terveyteen ja 
joudun ruokamenoista karsimaan, että 

saan tarvitsemani lääkkeet.”



Kotitalouden toimeentuloon 
vaikuttavat asiat (N= 154)

Nimi Prosentti

pitkäaikaissairaus 34,4%

toimintakyvyn rajoite 23,4%

toimintakykyyn vaikuttava vamma 13,0%

mielenterveysongelma 20,1%

päihdeongelma 11,7%

velkaongelma 42,2%

kotitalouteni toimeentuloon ei vaikuta 

mikään yllämainituista tai vastaavista 

asioista

16,9%

jokin muu kotitalouteni toimeentuloon 

vaikuttava asia, mikä?

14,3%

N 154



Mitä ruoka-avulta toivotaan?

• Suurin osa kyselyyn vastanneista ei toivonut
ruoka-avun yhteyteen yhteistä toimintaa
muiden ihmisten kanssa (84%)
• Jos toivottiin (16%): kahvittelu, opastaminen, 

neuvominen

• Yli puolet vastaajista (55%) ei kokenut 
tarvitsevansa ruoka-avun yhteydessä apua 
muihin tarpeisiinsa
• Muu apu, jota ruoka-avun yhteyteen toivottiin, liittyi 

useimmiten lääkkeisiin ja niiden hankintaan. Myös 
neuvoja terveyteen ja käytännön asioiden hoitamiseen 
sekä jutteluseuraa kaivattiin.



Koettu hyvinvointi

• Vastaajista 65 % koki olevansa täysin tai 
osittain tyytyväinen elämäänsä

• Reilusti yli puolet vastaajista koki
elämässään olevan mielekästä tekemistä, 
selviytyvänsä päivittäisistä tehtävistään
hyvin, olevansa tarpeellinen muille ja
saavansa riittävästi apua sitä tarvitessaan

• Elintasoon täysin tai osittain tyytymättömiä 
54%
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Elämässäni on ainakin yksi ihminen, jonka kanssa voin keskustella…

Koen olevani tarpeellinen muille

Löydän halutessani seuraa

Minulla on elämässäni mielekästä tekemistä

Koen kuuluvani johonkin minulle merkitykselliseen yhteisöön

Tiedän mistä hakea apua, kun sitä tarvitsen

Saan riittävästi apua, kun sitä tarvitsen

1 2 3 4 5

Keskiarvo

Keskiarvot Likert-asteikollisista kysymyksistä, joissa 1=täysin 
samaa mieltä, 2= osin samaa mieltä, 3= ei samaa eikä eri 
mieltä, 4=osin eri mieltä ja 5=täysin eri mieltä. (N=158)



Koettu terveys (1/3)

• Tyytyväisyys terveyteen:
• Fyysiseen terveyteen oli täysin tai osittain 

tyytyväisiä kyselyyn vastanneista ruoka-
avunsaajista yhteensä 47%

• Psyykkiseen terveyteen oli täysin tai osittain 
tyytyväisiä 65%

• Omaan terveyteen koettiin vaikuttavan
eniten oman toiminnan: elintapojen ja
hoitoon hakeutumisen (63%)
• Vastaajista 88% koki myös voivansa vaikuttaa

omaan terveyteensä (osittain tai täysin samaa
mieltä)



Koettu terveys (2/3)

• Myös saatujen etuuksien tai muiden
tukimuotojen koettiin vaikuttavan omaan
terveyteen (29%)

• Lähes puolet vastaajista (49%) oli joko
täysin tai osittain sitä mieltä, että
taloudellinen tilanne vaikeuttaa omasta
terveydestä huolehtimista

oTerveellisesti syöminen, lääkkeiden hankinta, 
harrastaminen, terveyspalvelut, kuntoutus



Koettu terveys (3/3)

• Vastaajista 42 prosenttia oli joko täysin 
tai osittain sitä mieltä, että tarvitsee 
muilta ihmisiltä tukea omasta 
terveydestä huolehtimiseen

okeskusteluapua ja henkistä tukea 

okannustusta ja välittämistä 

oapua arjen askareisiin

o terveydenhoitoalan ammattilaiset 



Yhteenvetoa

• Vastaajien elämäntilanteiden moninaisuus

• Ruoka-avuntarve on jatkunut monilla vuosia

• Vain osa haluaa muuta toimintaa ruoka-
avun oheen, mutta myös muita avuntarpeita 
on monella

• Moni vastaajista oli tyytyväinen omaan 
elämäänsä ja koettu hyvinvointi oli 
suhteellisen hyvä, vaikka omaan elintasoon 
ei oltu tyytyväisiä ja taloudellinen tilanne oli 
tiukka



”Ruoka-apu on niin henkistä kuin fyysistä 
apua: se auttaa henkisen puolen 
jaksamiseen silloin, kun joutuu 

taloudellisesti tiukkoihin tilanteisiin.”


