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Hope ry, Icehearts ry, Työttömien keskusjärjestö ry ja Ruoka-apu.fi



Ruoka-apu.fi 2020



Suomessa ruokaketjussa syntyy noin 450 
miljoonaa kiloa ruokahävikkiä, josta noin 
kolmannes kotitalouksissa ja loput ketjun muissa 
vaiheissa.

Luonnonvarakeskus 2020



Hope ry 2020



Suomessa jaetaan 20 miljoonaa kiloa ruoka-apua 
vuodessa. 
Ruoka-avun saajien määrä on kasvanut viime 
vuosina. 

Luonnonvarakeskus 2020



Hope ry 2020



Koronakriisi lisäsi ruoka-avun tarvetta

Kolme neljästä sosiaalityöntekijästä havaitsi kevään 2020 
aikana ruoka-avun tarpeen kasvaneen.
Sosiaalibarometri 2020

75% ruoka-aputoimijoista kertoi kävijämäärän kasvaneen 
koronakriisin vuoksi.
Laihiala & Nick 2020



Ruoka-apu.fi 2019



EU-ruoka-apua jaetaan Suomessa 1,96 miljoonaa 
kiloa vuonna 2020 

Ruokavirasto 2020



Ruoka-apu.fi 2019



Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistykset jakavat 
noin 40 000 EU-ruokakassia vuosittain.

Työttömien yhdistysten toimijoilla on noin puoli 
miljoonaa ruokajakeluun liittyvää asiakaskontaktia 
vuosittain.

Työttömien Keskusjärjestö: Jäsenyhdistysten ruoka-apu, selvitys 2020



Työttömien yhdistykset jakavat oman arvionsa 
perusteella 9 725 800 euron arvosta ruokaa 
ruokakasseina vuodessa.

Korona-aikana ruoka-avun kysyntä on kasvanut.

Työttömien Keskusjärjestö: Jäsenyhdistysten ruoka-apu, selvitys 2020



Hope ry 2020



Taloudelliset ongelmat, kuten ruoka-avun tarve ja 
velkaongelmat, ovat sosiaalityöntekijöiden arvioiden 
mukaan lisääntyneet koronaepidemian aikana.

73 % sosiaalityöntekijöistä arvioi ruoka-avun tarpeen 
lisääntyneen ja reilut 40 % sanoo vuokrarästien ja muiden 
velkaongelmien yleistyneen poikkeustilan aikana.

Sosiaalibarometri 2020 -julkaisu 



“Koronakriisi näytti toivottavasti myös julkisesti, että 
suomalainen köyhyys ei ole mihinkään hävinnyt, jos nyt 
ruoka-aputoimijana sen tiesimme muutenkin. 

Se näytti myös sen, miten helposti hyvinkin toimeentuleva 
voi kriisissä tipahtaa köyhyyden rajalle.”

Ruoka-aputoimija kyselytutkimuksessa koronakriisin vaikutuksista 
(Laihiala ja Nick 2020)



Ruoka-apu.fi 2020



Vuoden 2020 alussa Suomessa eli yli 100 000 
lasta köyhässä perheessä. 

Lastensuojelun keskusliitto 2020



Ruoka-apu.fi 2020



Noin 55 000 uutta lapsiperhettä eli 100 000 lasta 
koki taloudellista niukkuutta koronakevään aikana. 
Niukkuutta kokevien määrä kaksinkertaistui.

Lastensuojelun keskusliitto 2020



”Yksikään syksy ei ole ollut näin kiireinen. 
Avunpyyntöjen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja 
perheiden hätä on käsikosketeltavaa. 
Suurta hätää perheissä aiheuttaa muu muassa se, 
miten hankkia lapsille ja nuorille siistejä vaatteita 
kouluun tai miten maksaa lapsen tärkeä harrastus.” 

Tiiminvetäjä-vapaaehtoinen Susanna, Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry



Hope ry 2020



”Täysin yksin lasten kanssa, työtön ja sairastelua perheessä. 
Tiukka elämäntilanne ja toivottomuus. Apua ei saanut 

mistään muualta.”

”Epätoivo, ahdistus, pelko ja nälkä. Huoli lasteni 
tulevaisuudesta. Olisin varmasti tappanut itseni ilman 
Hopea. Olin niin syvällä ettei siihen ole edes sanoja.”

Otteita Hopen asiakaskyselyn (elokuu 2020) vastauksista. 



”Jatkuva huoli lasten tasa-arvoisuudesta muihin lapsiin 
verrattuna. Rahan puute.”

”Ainainen rahattomuus ja laskukasojen suuruus. Nälkä.” 

Otteita Hopen asiakaskyselyn (elokuu 2020) vastauksista. 



Icehearts 2020



Korona muuttaa lasten arjen
- kokemuksia Iceheartsin toiminnasta

• Lasten elämässä yhtäkkiä rutiinit puuttuvat; koulu, harrastukset, 
hoitokontaktit, ystävyyssuhteet tauolla
• Etäkoulu ja sen tuomat haasteet; erityisesti maahanmuuttajalapsille
• Nuoriso ei välitä rajoituksista; jalkautumisen merkitys
• Talouden haasteet perheissä & vanhemmuuden tuen tarve
• Lasten liikunnan ja ulkoilun puute 



Icehearts 2020/ 
Kuvassa Turun 

joukkueen poikien 
rakentamia 

linnunpönttöjä 



Uusi aika, sama lähtökohta
- kokemuksia Iceheartsin toiminnasta

• Pysytään turvallisena aikuisena ja perheen rinnalla kulkijana:

• Koulutyössä auttaminen
• Arjen hallinnan ylläpito 
• Vanhemmuuden tukeminen
• Ruoka-apu & kouluruoan saannin mahdollistaminen
• Aikuisen ajan tarjoaminen ja yhteisen tekemisen löytäminen 



Tarvitaanko ruoka-apua?
Kiitos, kun osallistut!


