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Kohti kestävää ja  
oikeudenmukaista  
ruokajärjestelmää
Tutkija Ville Tikka pureutuu väitöskirjassaan ruoka- 
järjestelmän kiertotalouden mahdollisuuksiin ja  
sudenkuoppiin sosiaalipolitiikan näkökulmasta.  

R
uoasta puhuttaessa kiertotalous al-
kaa olla tuttu ja positiivisia kaikuja 
herättävä termi. Usein ruokajärjes-
telmän kiertotaloutta tarkastellaan 

kuitenkin talous- ja ympäristötieteiden 
näkökulmista. Harvemmin tutkimuksen 
polttopisteessä ovat sen sosiaaliset raken-
teet ja vaikutukset. 

Esimerkiksi ruokahävikin suuntaa-
minen ruoka-aputoimintaan on monin 
puolin fiksu ja järkevä teko, mutta se voi 
peittää alleen ongelmiakin, ellei sitä tar-
kastella hieman pintaa syvemmältä.

- Ilmiön juurisyyt voivat jää-
dä huomiotta. Miksi meillä on ruo-
kajonoja? Miten voisimme puuttua 
esimerkiksi asunnottomuuteen ja sosi-
aalituen aukkoihin? Suomalainen perus-
turvahan on osoitettu riittämättömäksi ja 
siitä tulee Suomelle väliajoin huomautuk-
sia EU-tasoltakin, väitöskirjatutkija Ville 
Tikka toteaa.

- Ja miksi meillä ylipäätään syntyy 
paljon hävikkiä? Eikö ensisijaisesti pitäi-
si pyrkiä hävikistä eroon ja vasta sitten 
miettiä väistämättömän hävikin hyödyn-
tämistä? hän jatkaa. 

Jyväskylän yliopiston yhteiskun-
tatieteiden ja filosofian laitokselle 
väitöskirjaansa tekevä Tikka haluaa tut-
kimuksellaan paikata sosiaalitieteellisen  
kiertotaloustutkimuksen vajausta. Samal- 
la hän haluaa tuottaa tietoa kiertotalou-
den mahdollisuuksista ja esteistä ruoka-
politiikan tueksi. 

- Tutkimukseni keskittyy poliittisiin 
ohjausmekanismeihin sekä kunnallisella 
että valtakunnallisella tasolla. 

Ruoka-avun monet kasvot
Ville Tikan väitöskirjatyön ensimmäinen 
osa käsittelee ruoka-aputoimintaa erityi-
sesti hävikin vastaanottamisen näkökul-
masta. 
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nykypäivän yhteisöllisyyttä 
korostavassa toiminnassa 
korostuu hyvänä puolena se, 
että ruoan avulla saadaan 
ihmiset saman katon alle.

- Halusin selvittää, miten ruoka-
apu toimii ja miten se on 1990-lu-
vun lamasta lähtien juurtunut osaksi 
Suomea virallisen sosiaalipolitiikan 
ulkopuolelle. 

Tikka tutki media-aineistos-
ta erilaisia kehystyksiä siitä, kuinka 
ruoka-apua on kuvattu 20 vuoden ai-
kana: onko tapahtunut jotain muu-
tosta, kuinka rikasta keskustelu on 
ollut, ketkä ovat olleet äänessä ja 
minkälaisin painotuksin sekä onko 
ruoka-avusta puhuttu kriittisesti tai 
positiivisesti. 

Tutkittavalle aikavälille osui uu-
denlaisen, keskitetyn toimintamallin 
ilmestyminen Suomeen. Vantaalla ra-
kennetussa Yhteinen pöytä -toiminta-
mallissa hävikkiruoan hyötykäytössä 

ja yhteisöllisessä ruoka-aputoimin-
nassa on mukana kolmannen sektorin 
toimijoiden ja seurakuntayhtymän li-
säksi Vantaan kaupunki. 

Verkostoon kuuluu noin 35 hävik-
kiruoan lahjoittajaa, kuten kauppoja, 
elintarviketehtaita ja tukkuja, sekä 
noin 70 ruoka-apua jakavaa organi-
saatiota. Hävikkiruokaa kerätään ja 
kylmävarastoidaan keskitetysti. 

- Nykypäivän yhteisöllisyyttä ko-
rostavassa toiminnassa korostuu hy-
vänä puolena se, että ruoan avulla 
ihmiset saadaan niin sanotusti saman 
katon alle, eli poistetaan yksinäisyyt-
tä ja samalla mahdollisesti löydetään 
ne, jotka tarvitsevat tiettyjä palvelui-
ta, mutta eivät välttämättä itse niitä 
löydä. Ruoka toimii tavallaan sisään-
heittotuotteena, Ville Tikka sanoo.

Mutta ei niin hyvää, ettei jotain 
huonoakin. Tikan mukaan hävikki-
ruoan keskitetty ohjaaminen ruoka-
apuun voi poistaa kaupoilta ja muilta 
elintarvikealan toimijoilta motivaa-
tion vähentää hävikkiään, koska ne 
saavat jätekustannuksia ohjattua 
muualle. Samalla poliittinen paine 
puuttua köyhyyden syihin voi hei-
kentyä. 

- Yksi keskeisistä tuloksista oli se, 
kuinka hävikin hyödyntämistä pai-
nottava kehystys on muita kehyksiä 
positiivisempi ja kritiikittömämpi. 
Niinpä kun ruoka-avusta puhutaan 
ensisijaisesti hävikin hyödyntämisen 
kautta, keskustelun sävy on myön-
teisempi toimintaa kohtaan kuin mi-
tä useimpien muiden kehystyksien 
kanssa. Tästä kumpuaa vaara juu-
risyiden, niin ruoan ylijäämän kuin 
köyhyydenkin, ohittamiseen keskus-
telussa, Ville Tikka sanoo.

Hän toteaa myös, että käynnis-
sä oleva sosiaalipoliittinen muu-
tos tarveharkintaisen sosiaaliturvan 
suuntaan on saanut osan tuen tar-
vitsijoista tippumaan tukien välistä. 
Moni kokee, että byrokratiaan huk-
kuu ja on helpompi hakea apua lei-
päjonosta.  

Proteiinia paikallisemmin  
ja kestävämmin
Väitöskirjan toinen osio pureutuu 
vaihtoehtoisiin proteiinilähteisiin. 
Siinä tarkastellaan Keski-Suomen 
proteiinijärjestelmää ja alueen pyr-
kimystä lisätä vaihtoehtoisten prote-
iinilähteiden käyttöä. 

Aineistona hyödynnetään Sceno-
Prot: Uusia proteiinilähteitä ympäris- 
tön ja ruokaturvan hyväksi -hank-
keessa toteutettuja ryhmähaastatte-
luja. 

- Analyysini keskittyy julkisiin 
ruokapalveluihin ja siihen, kuinka ne 
vaihtoehtoisia proteiinilähteitä hyö-
dyntävät. Niillä on paitsi paljon vaiku-
tusvaltaa ja laaja asiakaskunta, myös 
paljon erilaisia huomioon otettavia 
rajoitteita ja säädöksiä taustallaan. 

Tikka viittaa hankintalain 
säännöksiin ja muihin poliitti-
siin ja lainsäädännöllisiin raken-
teisiin, jotka saattavat rajoittaa ja 
hidastaa julkisten ruokapalveluiden 
kiertotaloustoimenpiteiden lisäksi vaihto- 
ehtoisten proteiininlähteiden tuotta-
jien toimintaa.

- Ruokaan liittyvät lainsäädännöt 
ja politiikat tulevat pirstaloituneesti 
monesta eri suunnasta ja yksittäisten 
toimijoiden harteille jää toimiminen 
näiden säännösten välisillä alueilla. 
Esimerkiksi hampun hyödyntämi-
seen proteiinilähteenä liittyy mel-
koinen himmeli erilaisia säädöksiä. 
Tutkimuksessa mukana olleista 
hampputoimijoista yksi ehtikin jo 
kadota, sillä se ajautui konkurssiin 
laintulkinnan takia, tutkija kertoo. 

Kuluttajan valinnat fokuksessa
Kolmas ja tällä hetkellä työn alla ole-
va osio Ville Tikan väitöskirjasta kes-
kittyy analysoimaan suomalaista 
kuluttajuutta kestävien kuluttajava-
lintojen kautta ja pohtimaan julkisen 
vallan vaikutusmahdollisuuksia. 

Analyysin pohjana on Sit-
ran vuosina 2017 ja 2019 kerää-
mät kyselyaineistot, joissa tutkitaan 
suomalaisten arvoja, tietoisuutta il-
mastonmuutoksesta ja esteitä, jotka 
hidastavat käytännön toimiin ryhty-
mistä. 

Lomakekyselyssä oli sata väittä-
mää ja kysymystä elämäntavoista, 
esimerkiksi ’suosin luonnonvesissä 
uimista uimahallin sijaan’. Ruoka-
kysymyksille oli oma osionsa. Tikan 
analyysissä haastatteluun osallistu-
neet pyritään jakamaan ruokavalin-
noiltaan erilaisiin ryhmiin.  

- Tulosten pohjalta voidaan poh-
tia, miten suosituksilla, viestinnällä 
ja politiikalla voidaan tavoittaa ruo-
kavalintoja eri syistään tekevät ryh-
mät ja se, miten näihin ryhmiin tulisi 
pyrkiä vaikuttamaan, Tikka toteaa. 

Vaikuttavaa tutkimusta
Vaikuttaa Ville Tikka haluaa, sillä mu-
kana on myös vahva henkilökohtai-

nen motiivi. Tutkimus on hänelle ta-
pa lievittää omaa ilmastoahdistusta. 

- Ruokajärjestelmän kestävyys 
globaalilla tasolla on asia, johon pi-
täisi saada muutoksia aikaan nyt eikä 
huomenna. Oma Suomeen ja erityi-
sesti Keski-Suomeen painottuva väi-
töskirjani on ehkä pientä näpertelyä, 
mutta pyrin siihen, että sillä olisi jo-
kin vaikutus eikä se jäisi vain hyllyyn 
pölyttymään. 

Ville Tikka uskoo vahvasti, että 
ruokavalinnoilla on todellista merki-
tystä ja hän käyttää mielellään termiä 
”ruokakansalaisuus”.

- Vaikka ihmisillä on paljon mui-
takin tapoja vaikuttaa kuin kulutta-
minen, se on ehkä helpoin, ja onhan 
ruokaa syötävä joka päivä. 

Ihmisten ruokavalintoihin on 
kuitenkin hänen mukaansa äärim-
mäisen vaikea vaikuttaa. Monesti 
kaupassa käydään automaattiohja-
uksella ja valintoihin vaikuttavat hy-
vin monet erilaiset arvot, motiivit ja 
tottumukset. Siksi hän uskoo, että 
joukkoruokailu on yksi hyvä paikka 
päästä tekemään muutoksia. 

- Joukkoruokailujen volyymi on 
suuri. Koen myös, että kun ruoka-
valintoihin pääsee vaikkapa kou-
luruokailun kautta vaikuttamaan, 
muutokset siirtyvät ehkä kotiinkin. 
Sitä kautta voidaan herättää mielen-
kiintoa ruoan alkuperään sekä ym-
päristö- ja terveysvaikutuksiin. Niin 
ainakin toivon. ∙

Vaikka ihmisillä on paljon muitakin tapoja  
vaikuttaa kuin kuluttaminen, se on ehkä helpoin,  
ja onhan ruokaa syötävä joka päivä. 

Yhteinen pöytä -verkoston työn-
tekijät ja vapaaehtoiset lajittele-
vat ruokaa Vantaankosken seura-
kunnan evakkotiloissa Virtatalossa 
Vantaalla 30. maaliskuuta 2020. 
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.


