
11

Leipäjonot, huono-osaisuus ja osallisuus
SPR, 3.12.2018

Maria Ohisalo, yhteiskuntatieteiden tohtori, tutkija, Y-Säätiö

twitter.com/MariaOhisalo

facebook.com/OhisaloMaria



22

Esityksen sisältö

1. Y-Säätiöstä ja asunnottomuudesta 
2. Leipäjonotutkimuksen lähtökohdat 

1. hyvinvointi
2. köyhyys/huono-osaisuus

3. Esimerkkinä leipäjonot
4. Lopuksi

Väitöskirja Murusia hyvinvointivaltion pohjalla –
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Kunnallisalan kehittämissäätiön tuella vuosina 2013-2017.
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1 Lyhyesti Y-Säätiöstä
• Y-Säätiö-konserni tarjoaa vuokra-asuntoja yli 50 kaupungissa tai kunnassa       

ihmisille, joiden on vaikea löytää asuntoa
• Yhteensä noin 17 000 asuntoa
• Asuntojen hankinnan painopistealueena pääkaupunkiseutu sekä muut suuret 

kaupungit tai kasvukeskukset
• Yksittäisten asuinhuoneistojen jälleenvuokraus on säätiön ydintoimintaa ja suurin 

osa erityisryhmille suunnatuista Y-Säätiön asunnoista (noin 80 %) on 
jälleenvuokrattu kuntien, seurakuntien tai muiden yhteistyökumppaneiden 
käyttöön

• Jälleenvuokraustoiminnan lisäksi Y-Säätiöllä on lähinnä pääkaupunkiseudulla 
asuntoja, joiden vuokrauksesta Y-Säätiö vastaa itse

• Asunto ei kuitenkaan yksin riitä – myös muuta tukea tarvitaan (tavoitteena myös 
asukkaiden sosiaalisen & taloudellisen hyvinvoinnin lisääminen)
• Toimekas- ja Uuras-toiminnat, työtoimintaa asumisen yhteydessä
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2 Leipäjonotutkimuksen lähtökohdat

• Eriarvoisuus on Suomessa ollut perinteisesti monia muita yhteiskuntia vähäisempää 

• Maailman onnellisin maa (YK: The World Happiness Report) 2018

• 2. vähiten korruptoitunut maa (Transparency International)

• Paras maa olla äiti (Save the Children)

• Vähiten epäonnistunut/epävakaa maa (Fund for Peace)

• Maailman paras maa työssäkäyvälle naiselle 

(World Economic Forum)

• Parhaita maita luku- ja kirjoitustaidossa 

(Central Connecticut State University)

• Myös esim. maailman paras maa vuonna 2010 (Newsweek)
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2 Leipäjonotutkimuksen lähtökohdat 
• Toisaalta keskiarvot eivät kerro kaikkea hyvinvoinnin ja terveyden jakautumasta 

väestössä
• Tiedonkeruun vaikeus (rekisterit ylätasolla, kansalaiskyselyjen vastaajakadot jne.)
• Keskitymme liikaa vain taloudellisten resurssien mittaamiseen (tuloerot jne.)
• Osa suomalaisista on jäänyt sivuun hyvinvoinnin ja terveyden myönteisestä 

kehityksestä
• Huono-osaisuuden notkelmista löytyy yli 100 000 suomalaista: asunnottomuus, 

neulanvaihtopisteet, leipäjonot, oikeuspsykiatria, paperittomat jne. (hard to survey –
populations)

• Sosiaalinen etäisyys ihmisryhmien välillä kasvaa: 
• väitöskirja paikkaa tutkimustiedon vajetta ja auttaa ymmärtämään huono-osaisuuden syitä 

• Leipäjonot esimerkkinä kasautuneesta huono-osaisuudesta
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2 Leipäjonotutkimuksen lähtökohdat 
• Pienituloisia Suomessa (2016) 11,5 %, 623 000 henkilöä 

• pienituloisiksi katsotaan ne, joiden tulot jäävät pienemmiksi kuin 60 % mediaanista 
(Tilastokeskus 2017)

• Minimibudjettiköyhyysrajan alle jää 8,7 % väestöstä, noin 471 000 henkilöä (THL 2017) 
• Runsaan 20 vuoden aikana yksin asuvien määrä on lisääntynyt 573 000:sta 1,1 

miljoonaan (Tilastokeskus 2015)
• Ylivelkaantuminen ja esim. maksuhäiriömerkinnät (360 000 hlöllä) (v. 2016 

ulosottovelallisten määrä vajaa 0,5 miljoonaa)
• Terveys- ja hyvinvointierojen kasvu: sosiaaliryhmien väliset terveyserot johdonmukaisia 

ja näkyvät esim. kuolleisuudessa, sairastavuudessa ja koetussa terveydentilassa 
(Karvonen ym. 2017)

• Taustalla siiloutumista, poiskäännyttämistä, palveluiden ja avuntarpeen 
kohtaamattomuutta, kasvaneita asumisen kustannuksia jne.
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2.1 Tutkimuksen lähtökohdat: hyvinvointi
Lukuisia määritelmiä ja tapoja mitata hyvinvointia mm.:
• Pohdinta hyvästä elämästä keskeistä (jo Aristoteles, eudaimonia à kukoistus)

• lähikäsitteitä esim. elämänlaatu, onnellisuus tai koettu hyvinvointi

• Jako: resurssipohjainen vs. kokemuksellinen hyvinvointi
• BKT:lla, ja mm. tuloilla mitattu hyvinvointia
• eivät kerro yksilöiden kokemasta, subjektiivisesta hyvinvoinnista

• Hyvinvoinnin kokemus syntyy vertailusta tavoitellun ja saavutetun elämän välillä
• myös suhteessa muihin ihmisiin ja heidän tilanteisiinsa (suhteellisuus)

• Kiteyttävä klassikko: Having, loving, being, doing (Allardt)
• Eri määritelmissä mukana: sosiaalinen, terveydellinen, taloudellinen hyvinvointi, 

elämän mielekkyys, vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet, luontosuhde, 
ihmissuhteet jne...
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• Köyhyydelle lukuisia eri määritelmiä 
• Mittaustapa vaikuttaa siihen, millaisia määriä/osuuksia kulloinkin saamme
• Usein absoluuttinen-suhteellinen, tai objektiivinen-subjektiivinen

• Esim. hyvinvoinnin kuvaus (muokattu taulukko väitöskirjasta Ohisalo 2017), jonka puutteesta syntyy 
huono-osaisuutta, köyhyyttä

Objektiivinen Subjektiivinen
Absoluuttinen (A) Ihmisen käytettävissä olevien 

resurssien määrä (esim. tulot, 
tulonsiirrot). Ei vertailua muihin 
ihmisiin, ryhmiin tai keskiarvoihin.

(B) Ihmisen kokema 
tyytyväisyys 
kyseessä oleviin (A) 
resursseihin.

Suhteellinen (C) Ihmisen käytettävissä olevien 
resurssien määrä 
suhteessa väestöön (esim. tulot 
suhteessa väestön 
mediaanituloon).

(D) Koetun tyytyväisyyden 
suhde väestön 
keskimääräiseen 
tyytyväisyyteen.

2.2 Tutkimuksen lähtökohdat: köyhyys
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3 Esimerkkinä leipäjonot

• 226 kuntaa, joissa ruoka-apua vuonna 2013
• + maksusitoumukset ym. diakonia ja sosiaalityö

• Enemmänkin kuntia on!
• Ruokaa jakaa jopa 400 organisaatiota
• Yhteinen pöytä –ruokavarasto Vantaalla
• Yhteiset keittiöt jne.

• Kentästä ei kerätä systemaattisesti tietoa, 
mutta ei myöskään ruoka-avun saajien kokemuksista
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• Hard-to-survey (H2S)-populations (mm. Roger Tourangeau 2014):

• Ovat niitä, joiden kohdalla tutkimus vaikeutuu yhdestä tai useammasta seuraavasta 
syystä:

• Hard-to-sample (rare populations with no population - specific frame)

• Hard-to-identify (based on hidden or stigmatizing characteristics)

• Hard-to-find or contact (mobile populations; pop’s with access issues)

• Hard-to-persuade (resistant; alienated)

• Hard-to-interview (language barriers)

3 Esimerkkinä leipäjonot Myös asunnottomuus ilmiönä H2S
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3 Esimerkkinä leipäjonot

1 Ohisalo, Maria (2013) EU:n ruoka-apuohjelman vaikutus ruoka-avun vakiintumiseen Suomessa. Teoksessa Niemelä, 

Mikko & Saari, Juho (toim.) Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa. Helsinki: Kela, 146–170. (Julkaistu Kelan luvalla)

2 Ohisalo, Maria, Laihiala Tuomo & Saari, Juho (2015) Huono-osaiset hyvinvoinnin keskellä: ruoka-avussa ja 

terveysneuvontapisteissä käyvien elämässä pärjääminen ja hyvinvointikokemukset. Teologinen Aikakauskirja 2015; 120 

(4): 291–309. (Julkaistu Teologisen Aikakauskirjan luvalla)

3 Ohisalo, Maria, Laihiala, Tuomo & Saari, Juho (2015) Huono-osaisuuden ulottuvuudet ja huono-osaisuuden 

kasautuminen leipäjonoissa. Yhteiskuntapolitiikka 2015; 80 (5): 435–446. (Julkaistu Yhteiskuntapolitiikka-lehden luvalla)

4 Ohisalo, Maria, Laihiala, Tuomo, Kahma, Nina, Kouvo, Antti & Saari, Juho (julkaisematon käsikirjoitus) Subjective

well-being of the recipients of food aid in the capitals of Finland, Greece and Lithuania. 
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3 Aineistot ja metodologia

AINEISTOT:
• Vuosina 2012-2014 kerätty leipäjonoaineistoja eri puolilla Suomea (N=3474),  

Ateenassa (N=500), Vilnassa (N=558)
• Terveysneuvontapisteistä 2013-2014 (N=526)
• Kelan kansalaiskysely 2013 (N=1006)

METODIT:
• Tapahtumarakenneanalyysi, ristiintaulukoinnit, keskiarvovertailut, faktori- ja 

klusterianalyysit sekä binaarinen logistinen regressioanalyysi
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Tutkimuskysymykset 1
Väitöskirja rakentuu kahden keskeisen kysymyksen ympärille:  
1. Millainen käytäntö ruoka-apu on hyvinvointivaltiossa ja 

kuinka se on vakiintunut suomalaiseen yhteiskuntaan?
2. Kuinka ruoka-avussa käyvät ihmiset kokevat oman hyvinvointinsa ja huono-
osaisuutensa?

Ensimmäinen artikkeli vastaa:
1.1  Millainen  vaikutus EU:n ruoka-apuohjelmalla on ollut ruoka-avun vakiintumiseen 
Suomessa?  

- Millaisten tapahtumien, tapahtumien ketjujen ja tapahtumarakenteen kautta 
suomalainen leipäjono on alkanut muodostua käytännöksi suomalaisessa 
yhteiskunnassa?
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Tutkimuskysymykset 2.1
Kolme seuraavaa artikkelia vastaavat päätutkimuskysymykseen 2:

2.  Kuinka ruoka-avussa käyvät ihmiset kokevat oman hyvinvointinsa ja huono-
osaisuutensa?
2.1 Kuinka erilaisten ryhmien elämässä pärjääminen ja hyvinvointikokemukset 
poikkeavat toisistaan? Vertailussa ruoka-avussa ja terveysneuvontapisteissä käyvien 
sekä väestötason kokemukset.

• Keitä suomalaisissa leipäjonoissa ja terveysneuvontapisteissä käy? 
• Kuinka he käyttävät erilaisia tukia ja palveluja? 
• Kuinka he pärjäävät elämässään? 
• Kuinka heidän elämänlaatunsa ja hyvinvointinsa eroavat muusta hyvinvoivasta väestöstä?
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Tutkimuskysymykset 2.2
2.  Kuinka ruoka-avussa käyvät ihmiset kokevat oman hyvinvointinsa ja huono-
osaisuutensa?

2.2 Kuinka ruoka-avussa käyvien huono-osaisuus jakautuu eri ulottuvuuksille ja kuinka 
se kasautuu eri ihmisille? 

• Millaisille ulottuvuuksille ruoka-avussa käyvien huono-osaisuus jakautuu?
• Miten huono-osaisuus kasautuu? 
• Miten sosioekonominen tausta on yhteydessä tähän?
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Tuloksia 1.1

• 1990-luvun lama, 
• Suomen liittyminen EU:hun ja sitä kautta EU:n ruoka-apuohjelmaan, 
• Euroopan unionin köyhyyspolitiikan jatkuva laajeneminen sekä 
• kansainvälinen taloustaantuma 2000-luvun loppupuolella ovat olleet keskeisiä 

ruoka-avun vakiintumiseen Suomessa liittyneitä tapahtumia ja 
tapahtumakokonaisuuksia

• Ruoka-apuohjelma on ollut osaltaan luomassa ja ylläpitämässä 
polkuriippuvuutta, jossa kolmannen sektorin toimijoille valuu 
hyvinvointivastuuta sosiaaliturvan ja hyvinvointivaltion  pohjan vuotaessa
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Huono-osaisten hyvinvointi leipäjonoissa
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Tuloksia 2.1

• Leipäjonoissa käyvät eivät ole ryhmänä suomalaisen yhteiskunnan 
huonoimmassa asemassa (vs. esim. mediakuva)

• Leipäjonoissa käyvien profiili poikkeaa terveysneuvontapisteiden asiakkaiden 
profiilista

• Tulonsiirroista useimmin saadaan asumistukea ja terveysneuvontapisteissä 
käyvät ovat useammin toimeentulotuen saajia

• Leipäjonoissa käyvillä korostuu terveyskeskuspalveluiden ja diakoniatyön 
asiakkuus
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Leipäjonoissa käyvät eläkeläiset & työttömät
6

8

7

5

9

10

8

6

5

4

6

10

35

29

33

44

38

44

55

39

43

34

32

36

47

48

46

38

36

34

33

45

24

29

52

38

3

7

5

3

10

6

2

2

12

19

1

5

7

4

7

7

5

4

2

5

4

10

4

7

2

4

3

3

2

2

1

3

12

5

5

5

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Helsinki

Espoo

Tampere

Vantaa

Turku

Jyväskylä

Kuopio

Lahti

Pori

Mikkeli

Porvoo

EU-ruoka

Kotona Eläkeläinen Työtön tai lomautettu Opiskelija Töissä määrä- tai osa-aikaisesti Töissä pysyvästi



2424

Tuloksia 2.1
• Pärjäämisen kokemus on eri tavoin ikäsidonnainen leipäjonoissa ja 

terveysneuvontapisteissä käyvillä: nuorimmat ruoanhakijat pärjäävät elämässään 
parhaiten ja pärjäämättömyyden kokemus vahvistuu iän myötä

• Suonensisäisten huumeiden käyttäjistä nuorimmat ikäryhmät pärjäävät 
elämässään heikoiten ja kokemus pärjäämisestä vahvistuu iän myötä

• Sukupuolen mukaan heikoin pärjäämiskokemus on terveysneuvontapisteissä käyvillä 
naisilla

• Ruoka-avussa käyvät naiset kokevat pärjäävänsä miehiä paremmin
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• Leipäjonoissa käyvät ovat 
koetun hyvinvoinnin ja 
niukkuuden kaikilla eri 
mittareilla mitattuna 
väestötasoa heikommassa 
asemassa

• Heitäkin heikommassa 
asemassa ovat 
terveysneuvontapisteissä 
käyvät
• vain yksi esimerkki siitä,

missä syvintä huono-
osaisuutta
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Tuloksia 2.2
• Ruoka-apua hakevien ihmisten kokema huono-osaisuus jakautuu huono-

osaisuuden taloudelliselle, sosiaaliselle ja terveydelliselle ulottuvuudelle 
• Jako vastaa aiemmissa rekisteripohjaisissa väestötason tutkimuksissa 

paikannettuja keskeisiä ulottuvuuksia

• Taloudellinen huono-osaisuus on vaikeuksia selvitä veloista ja kokemusta tulojen 
riittämättömyydestä menoihin

• Sosiaalinen huono-osaisuus on masentuneisuutta, yksinäisyyttä ja nälkää
• Terveydellinen huono-osaisuus on fyysistä ja psyykkistä, ja yhdistyy 

heikentyneeseen elämääntyytyväisyyteen
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Tuloksia 2.2
• Ruoka-avussa käyvistä on taloudellisesti huono-osaisia 33,7 %                     

(erityisesti nuoret, opiskelijat ja perheelliset)
• ei-kasautuneesti huono-osaisia 24,7 % (mm. pienituloisia eläkeläisiä sekä 

pysyvästi työssäkäyviä ja niitä, joille jää kuukaudessa eniten vapaata tuloa 
käytettäväksi) 

• kolmelle ulottuvuudelle kasautuneen huono-osaisuuden omaavia 41,5 %. Tämä 
vahvasti kasautunut huono-osaisuus on tyypillistä työttömille ja lomautetuille, 
asunnottomille ja tukiasunnoissa asuville, vain viimesijaisia sosiaaliturvaetuuksia 
saaville, vähiten vapaata tuloa käytössään omaaville, itsensä huono-osaisiksi 
kokeville ja ongelmia päihteiden käytössä kokeville
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4 Lopuksi: vaihtoehtoja jonottamiselle

• Leipäjono on hieman huono köyhyyden mittari – se kertoo 
köyhyydestä, mutta myös siitä, kuinka erilaisista auttamistavoista 
tulee tapoja ja niihin totutaan

• Koko teeman politisaatio vs. pitkään jatkunut depolitisoituminen
• vastuu asiasta on siirretty järjestöille ja seurakunnille jne.

• Perusturva, joka takaa kohtuullisen kulutuksen minimin
• myös järjestelmän yksinkertaistaminen

• Yhdenvertaisuuden toteutuminen (esteelliset paikat, 
päihteettömyysvaatimuksia jne.)
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4 Lopuksi: vaihtoehtoja jonottamiselle
• Osallisuutta rakentamaan ja toimintakykyjä vahvistamaan (elämä ei vain 

selviytymistä)
• Palveluohjaus julkisen sosiaaliturvan piiriin (missä, mistä, miten apua)
• Politiikkatoimet, jotta kukaan ei päätyisi jonoon + politiikkatoimet, jotta 

kenenkään ei tarvitsisi jonottaa pakkasessa (esim. pidemmät aukioloajat, 
hävikkikaupat jne.)

• Rutiinit, elämänhallinta, sosiaaliset suhteet, harrastukset, ”irtiotot” 
köyhyyden kokemuksista

• Nykyisellään ruoka-apu on vastikkeeton lahja – vastavuoroisuus, 
mahdollisuus olla osallinen ja vaikuttaa itse puuttuvat
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4 Lopuksi: vaihtoehtoja jonottamiselle

• Vaikeasti tavoitettavat ryhmät saatava mukaan tutkimuksiin

• hyvinvointiharhan välttäminen

• kohdennukset heikoimmassa asemassa oleviin + ennaltaehkäisy

• Ihmisten subjektiivinen kokemus nostettava rekisterien rinnalle

• Toimistoista kohti jalkautuvampaa työotetta, rinnallakulkijuus

• matalan kynnyksen apu usein paikka tavoittaa muuten vaikeasti 

tavoitettavia

• kuinka antaa kalan oheen myös onki?

• Stigman vähentäminen (leipäjonot (tai ruokatorit?), 

”narkkarileimat”, ”köyhät”-keskustelu jne.)
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4 Lopuksi: vaihtoehtoja jonottamiselle

ØHävikkiruokakeskustelu hallitsee
Ø Sosiaali- ja muut politiikat jäävät taustalle
Ø TIETOVAJE on ongelma – luotava mittareita, kerättävä seurantatietoa jne.
Ø Esim. hyvinvoinnin kokemuksen muutos

ØHUOM! Jos tavoitteena on poistaa nälkää (yksilö) - keinona on antaa lisää
leipää

Ø Jos tavoitteena on poistaa köyhyyttä (rakenteet) - keinojen pitäisi olla 
yksilöä ja leipää moninaisemmat!
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Lähde: 
ARA 2018

Asunnottomia 
7112



3333

Kiitos!

maria.ohisalo@ysaatio.fi

www.ysaatio.fi / www.m2kodit.fi
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