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Ruokakriisi – mikä se on? 
• Vuosina 2007 – 2008 ruuan tuotanto laski, maataloustuotteita myös 

bioenergiaksi, kv-markkinoille vähemmän tuotteita, viljan hinta spekulaatioiden 
kohteena, hinnat nousivat, ihmisten ostovoima ei riittänyt, aliravittujen määrä 
kasvoi, syntyi ruuan maailmanmarkkinahintojen nousun aiheuttama 
yhteiskuntakriisi
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Ruokaturvaongelma pahenemaan päin

The State of 
Food Security 
and Nutrition
2022



Ruokaturva toteutuu, kun kaikilla ihmisillä on 
kaikkina aikoina fyysiset, sosiaaliset ja taloudelliset 

mahdollisuudet saada riittävästi turvallista ja 
ravitsevaa ruokaa, joka vastaa heidän tarpeitaan ja 

mieltymyksiään ja mahdollistaa aktiivisen ja terveen 
elämän. 

Maailman ruokahuippukokous 1996



Ruokaturvan neljä
pilaria

Ruuan saatavuus:
Ruuan määrä eli oma 

tuotanto, tuonti, 
varastot, ja joskus 

ruoka-apu 

Ruuan käytettävyys, sopivuus: 
Onko ruoka laadullisesti, kulttuurisesti ja 

ravitsemuksellisesti sopivaa? 

Mahdollisuus hankkia ruokaa: 
Onko ostovoimaa, onko ruoka käytännössä 

ulottuvilla? 

Jatkuvuus, vakaus: 
Onko ruokaa myös huomenna? Miten hinta 

vaihtelee? 
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Kestävän kehityksen kakkostavoite 



FAO 2022

2.1. By 2030, end hunger and 
ensure access by all people, 
in particular the poor and 
people in vulnerable 
situations, including infants, 
to safe, nutritious and 
sufficient food all year round.



ICP-asteikon mukainen ruokakriisi ja nälänhätä 2021

• 5. aste Nälkäkatastrofi: 570 000 ihmistä                 
(Etiopia, Etelä-Sudan, Jemen, Madagaskar)
• 4. aste Hätätila: 39 miljoonaa ihmistä 
• 3. aste Ruokakriisi: 133 miljoonaa ihmistä 
• 2. aste Ruokastressi: 236 miljoonaa ihmistä 

The Global Report on Food Crises 2022



Ruokaturvattomuuden juurisyitä 

• Mahdollisuus hankkia/tuottaa ruokaa
• Köyhyys, osattomuus
• Naisten ja tyttöjen heikko asema
• Epäselvät, epätasa-arvoiset maanomistusolot
• Ongelmat ruuan tuotannossa, heikko                                                            

tuottavuus
• Ympäristön ja ekosysteemien tilan                                                                   

heikkeneminen 
• Maaperän rappeutuminen, eroosio,                                                                            

veden puute
• Markkinoillepääsyn ja kaupan                                                                          

ongelmat 
• Yhteiskunnan epävakaus: konfliktit,                                                                   

korruptio, heikko hallinto



Ruokaturvattomuuden kasvun tärkeimmät syyt 

Sään ääri-ilmiöt, 
ilmastonmuutos

Konfliktit 

Heikkenevä talous, 
epätasa-arvo

COVID-19

Venäjän hyökkäys 
Ukrainaan 



Lämpenevä ilmastomme 

Vuosittainen maapallon pintalämpötila verrattuna 1880-2021 keskiarvoon. Sininen= keskiarvoa 
viileämpi, punainen= keskiarvoa lämpimämpi Lähde: NOAA Climate.gov.graph



Äärilämpötilat
Useammin

Voimakkaammin

Rankkasateet
Useammin

Voimakkaammin

Kuivuus 
Lisääntyy joillakin 

alueilla

Metsäpalot
Useammin 

Valtameret
Lämpenevät

Happamoituvat
Menettävät 

happea

IPCC 6. Arviointiraportti  – Ilmastonmuutos 
vaikuttaa kaikkialla maapallolla 

IPCC Sixth Assessment Report: WGI



Ruokajärjestelmä 
päästölähteenä 

• IPCC Land-raportti 2019: maatiloilla 
syntyy 16-27%, tilan ulkopuolisessa 
ruokajärjestelmässä 5-10%                
maailman kokonaispäästöistä. 
• Erilaisissa ruokajärjestelmissä  

osuudet vaihtelevat suuresti
• Päästövähennykset ja hiilensidonta 

välttämättömiä, jos tavoitteena max. 
1,5 asteen lämpötilannousu



COVID-19 pahensi tilannetta

• Katkeavat ruuan tarjontaketjut 
• Liikkumisen rajoitukset -> 

vähenevät työtilaisuudet-> 
pienemmät tulot
• Ruuan nopeat hintavaihtelut
• Aliravitsemus altistaa tartunnalle
• Sairastuminen vaikeuttaa 

työntekoa, tuottavuus laskee
• Talouden taantuma -> vähenevät 

investoinnit

The State of Food Security and Nutrition 2021
HLPE 2020



Konfliktit ja nälkä kulkevat yhdessä 

• Vuonna 2016 enemmistö                                                                                                        
ruokaturvattomista asui                                                                          
konfliktimaissa eli n. 489 milj
aliravittua ihmistä, joista                                                                             
joista 122 miljoonaa                                                                    
hidaskasvuisuudesta                                                                                          
kärsivää lasta
• Konflikteista aiheutuu sekä                                                                                 

akuuttia että kroonista                                                                                      
nälkää & pakolaisuutta
• Ruokaturvaongelmat                                                                                   

aiheuttavat ja ruokkivat                                                                                
konflikteja 

The State of Food Security and 
Nutrition 2017

Konflikteista johtuva 
pakolaisuus 2016, milj. 
ihmistä



Venäjän 
hyökkäys 

Ukrainaan 
vaikuttaa 

ruokaturvaan 
monella 

tavalla 

• Ukraina pystyy vain osin käyttämään satamiaan viljan ym. 
tuotteiden vientiin 

• Ukrainassa 2022 kylvöala oli normaalia pienempi, sadolle ei 
varastoja, koska täynnä vanhaa viljaa 

• Myös Venäjältä vientiä normaalia vähemmän
• Kv-markkinoille tulee normaalia vähemmän 

maataloustuotteita
• Samaan aikaan raaka-aineiden (esim. lannoitteet) ja 

energian hinnat nousseet jyrkästi
• Ruuan hinta nousee ja hinnat vaihtelevat nopeasti  
• Köyhimmissä maissa ihmisten varat eivät riitä ruuan 

ostamiseen eikä viljelijöiden varat lannoitteisiin
• Ruokaturvattomuus lisää muuttoliikettä ja uhkaa 

yhteiskuntarauhaa



Globaali ruuan hintaindeksi 10/2022 – hidastuva lasku

Lähde: FAO 10/2022



YK:n väestönkasvuennuste 2022-2100

mrd
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Väestönkasvu nopeinta Afrikassa +91% >2050

50% väestönkasvusta 8 maassa: Intia, Nigeria, 
Pakistan, Kongo DRC, Filippiinit, Egypti, Etiopia, 
Tansania

Kasvava nuori ikäluokka erityisesti Afrikassa

Osassa maita väestö ikääntyy nopeasti

Maahanmuuton rooli tärkeä monien maiden 
väestökehityksessä

UN 2022: World Population Prospects 
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Maailman ruuantuotanto kcal/asukas/pv
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Paljonko ruuantuotantoa pitää lisätä ja missä?

Eri lähtöoletuksilla erilaisia skenaarioita
• mitä ja missä nyt tuotetaan ja kulutetaan
• väestönkasvu, kaupungistuminen
• kotieläinperäisen ruuan osuus
• ruuan “sopiva” hinta
• ruokahävikin määrä
• ruuan jakautumisen reiluus
• ihmisten ostovoiman kehitys
• kv-kaupan rooli
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AJURIT

TUOTOKSET

Panokset Kulutus

Ruokapalvelut Alkutuotanto

Jalostus Kauppa

Ruokaturva

Ravitsemus

Työpaikat Toimeentulo

Ympäristövai-
kutukset

Väestö

Ympäristön tila

Sektoripolitiikat

Markkinat

Tiede &
teknologia

Mieltymykset

Kestävä ruokajärjestelmä voi tuottaa ruokaturvaa

Geopolitiikka



Mitä korjausliikkeitä ruokajärjestelmille? 

• Food Systems Summit 2021: 
• Tarvitaan ruokajärjestelmän transformaatio, ruokamurros 
• António Guterres: Tarvitaan tekoja

1) Ravitse kaikki ihmiset (ketään ei jätetä)
2) Edistä luontopohjaisia ratkaisuja
3) Edistä tasa-arvoisia elinkeinoja ja säällistä työtä sekä voimaannuta yhteisöjä
4) Rakenna sieto- ja palautumiskykyä haavoittuvuuksia, shokkeja ja stressiä vastaan
5) Kiihdytä toteutuksen tahtia

Työkaluina mm. tieto, tiede, data, innovaatiot, rahoitus, hyvä hallinto, reilu kauppa

Vastuu kuuluu jokaiselle: globaalit toimijat ja sopimukset, valtiot, alue- ja paikallishallinto, 
yritykset, kansalaisyhteiskunta, järjestöt, jokainen ihminen 



Kiitos!
kaisa.karttunen@kolumbus.fi

KIITOS! 
kaisa.karttunen@kolumbus.fi


