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1. Tiivistelmä 

 

Reilu ruokamurros (JUST-FOOD) -hanke tutkii, miten siirtymä 

ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään voidaan 

tehdä kestävästi, hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti.  

Ruokajärjestelmän muuttaminen kestävämmäksi tarkoittaa muutoksia järjestelmän eri osissa. 

Tarvittavien muutosten laajuuden vuoksi on aiheellista puhua koko järjestelmän 

muuttamisesta eli ruokamurroksesta. Ruokamurroksella on merkittäviä taloudellisia ja 

sosiaalisia vaikutuksia, joista tiedämme kuitenkin vielä yllättävän vähän. Tähänastinen 

kestävyysmurroksen tutkimus on keskittynyt pitkälti murroksen edistämiseen, ei sen 

vaikutuksiin. Vaarana on, että ruokajärjestelmän kestävyysmurros ratkoo joitain ongelmia, 

mutta vahvistaa samalla olemassa olevia tai luo uusia taloudellisia, sosiaalisia tai 

ravitsemuksellisia eriarvoisuuksia. Ilmastopäästöjen vähentäminen Suomessa voi myös 

pahimmillaan lisätä päästöjä, heikentää monimuotoisuutta tai pahentaa vesiongelmia 

muualla maailmassa, ellei näitä tarkastella samanaikaisesti. 

 

JUST-FOOD vastaa tähän tiedonpuutteeseen esittelemällä 

oikeudenmukaisen eli reilun murroksen (just transition) -käsitteen  

ja jalkauttamalla sen ruokajärjestelmätutkimukseen. 

 

JUST-FOODin tavoitteena on  

● tuottaa määritelmiä ja kriteerejä, joiden avulla reilua ruokamurrosta 

voidaan sanoittaa ja arvioida.  

● tuottaa uutta empiiristä tietoa ruokamurroksen ekologisista, taloudellisista 

ja ravitsemuksellisista vaikutuksista sekä testata käytännön ratkaisuja 

erilaisten haavoittuvien ryhmien huomioimiseksi ruokamurroksessa.  

● tunnistaa ja arvioida politiikkayhdistelmiä reilun ruokamurroksen tueksi 

(Kuva 1).  

Teemme tutkimusta vuorovaikutuksessa ruokajärjestelmän eri toimijoiden, hallinnon, 

yritysten, järjestöjen ja kansalaisten kanssa. Näin voidaan yhtäältä tunnistaa paremmin 

murroksen haittoja ja hyötyjä ja toisaalta hyödyntää hankkeen tuotoksia suunnittelun ja 

päätöksenteon eri vaiheissa.  
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Kuva 1. Reilu ruokamurros -hanketta ohjaavat tutkimuskysymykset, tavoitellut tuotokset ja 

vuorovaikutuskumppanit. 
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2. Siirtymä kohti ilmastoystävällistä ruokajärjestelmää 

vaatii oikeudenmukaisuuden huomioimista 

 

Tutkimuksista saatu viesti on vahva: ilmastonmuutoksen vastaaminen vaatii suuria 

muutoksia ruokajärjestelmissämme (IPCC, 2019). Riittävän ruoan takaaminen kasvavalle 

väestölle globaalisti vaatii paitsi tuotannon kestävää lisäämistä myös ruokahävikin 

vähentämistä ja merkittäviä muutoksia ruokavalioissamme (Godfray ym., 2010; Poore ja 

Nemecek, 2018; Springmann ym., 2018; Willett ym., 2019).  

Ruokajärjestelmän muuttaminen kestävämmäksi tarkoittaa muutoksia järjestelmän eri osissa. 

Ratkaisujen on huomioitava myös paikallisten ruokajärjestelmien ominaispiirteet, tuotanto-

olosuhteet, ravitsemuksen haasteet ja kulttuuriset perinteet. Tarvittavien muutoksen 

laajuuden vuoksi on tarpeen puhua koko järjestelmän muuttamisesta eli ruokamurroksesta 

(Karttunen ym., 2019).  

Tuoreiden arvioiden mukaan ruokavaliomuutos, kuten lihan kulutuksen vähentäminen, ja 

peltojen hiilivarannosta huolehtiminen ovat tehokkaita tapoja vähentää ruoan kulutuksesta ja 

tuotannosta aiheutuvia ilmastovaikutuksia Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja 

tutkimustoimintaan kuuluvassa Ruokaminimi-hankkeessa arvioitiin, että suomalaisen 

ruokavalion ilmastovaikutusta voidaan pienentää noin 30–40 prosenttia siirtymällä 

ruokavalioon, jossa on lihaa vain noin kolmannes nykyisestä tai jossa on maitoa ja runsaasti 

kalaa tai joka on vegaaninen (Saarinen ym., 2019). Yhtälailla maaperän hiilivaraston 

muutoksilla on suuri merkitys maataloudesta aiheutuvien ilmastovaikutuksen 

pienentämisessä (Aakkula ym., 2019). Maaperän hiilivarastoon, samoin kuin lannan 

päästöihin, energian käyttöön tuotantoketjuissa ja lehmien metaanipäästöihin voidaan 

vaikuttaa tuotantoteknisillä toimilla.  

Näiden erilaisten tuotantoon ja kulutukseen keskittyvien toimintavaihtoehtojen 

oikeudenmukaisuusvaikutuksista tiedämme kuitenkin vielä yllättävän vähän (Saarinen ym., 

2019; Tribaldos ym., 2018). Tähänastinen tutkimus kestävyysmurroksesta on keskittynyt 

pitkälti murroksen edistämiseen, ei sen vaikutuksiin (Geels, 2011; Heffron ja McCauley, 

2018). Vaarana on, että ruokajärjestelmän kestävyysmurros ratkoo joitain ongelmia, mutta 

luo tai vahvistaa samalla muita, kuten taloudellista, sosiaalista ja terveydellistä eriarvoisuutta 

tai ulkoistettuja ympäristövaikutuksia. 

Suomessa kriittiset kysymykset liittyvät esimerkiksi maidon- ja lihantuotannon asemaan 

ruokamurroksessa. Suomalainen ruokajärjestelmä rakentuu nykyisin pitkälti maidon- ja 

lihantuotannon varaan. Noin 77 prosenttia maamme peltopinta-alasta käytetään rehun 

tuotantoon (Luke, 2019). Rehuun käytettävän pinta-alan vapautuminen tarjoaa ison 

potentiaalin kasvivalikoiman monipuolistamiseen (Heikkilä ym., 2019; Peltonen-Sainio ym., 

2016).  

Maidon- ja lihantuotantoon on kuitenkin tehty isoja investointeja viime vuosikymmeninä 

markkinatilanteen ja valtion maataloustukipolitiikan kannustamana (Lehtonen, 2016). 

Suomalaisen maatalouden nykyiset kilpailuedut ovat tehokkaassa kotieläin- ja 
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kasvihuonetuotannossa, eivät niinkään kasvintuotannossa. Myös tuotanto-olosuhteet eri 

kasvien viljelyyn vaihtelevat alueittain. Maito- ja lihasektori itse on halunnut korostaa 

enemmän mahdollisuuksia kehittää hiilineutraaleja tuotantoketjuja, esimerkiksi ruokintaa, 

nurmiviljelyä ja lannan kierrätystä tehostamalla (esim. Valio, 2019). Lähtöasetelmat 

kasviperäisen ruokaproteiinin tuotannon merkittävälle kasvattamiselle ovat siten Suomessa 

vaikeat. Tiedämme myös liian vähän tuotantomuutosten vaikutuksista kansan- ja 

aluetalouteen ja työllisyyteen.  

Suomessa julkiset ruokapalvelut ovat lähteneet etukenossa kehittämään ruokiaan 

ilmastoystävällisiksi (Kaljonen ym., 2018). Vaateet ruokavaliomuutoksista koskettavat 

kuitenkin eri väestöryhmiä eri tavoin. Uusimman FinRavinto-tutkimuksen mukaan 

suomalaisten ruokailutottumukset vaihtelevat suuresti eri sosio-ekonomisten ryhmien, 

sukupuolten tai koulutustason välillä (Helldán ym., 2013; Roos, 1998; Valsta ym., 2018). 

Tällä hetkellä esimerkiksi naisten ruokavalio sisältää miehiin verrattuna enemmän 

kasvikunnan tuotteita ja vähemmän eläinperäisiä elintarvikkeita. Emme kuitenkaan vielä 

tiedä tarpeeksi eri sosio-ekonomisten ryhmien valmiuksista ruokavaliomuutoksiin ja eri 

ryhmien haavoittuvuuksista ravitsemukselliselle epätasa-arvolle. 

Suomalaista ruokajärjestelmää on tarkasteltava aina myös osana globaaleja 

ruokamarkkinoita. Isot muutokset ruokavaliossa voivat muuttaa merkittävästi ruoan 

omavaraisuusastetta, ellei kotimaisen tuotannon uudistumiskyvystä pidetä huolta. Meillä on 

tällä hetkellä liian vähän ymmärrystä siitä, miten ruoan kulutuksen ympäristövaikutukset 

jakautuvat kotimaisten ja tuontituotteiden osalta ja miten ruokavaliomuutokset tähän 

vaikuttavat. Tällöin on huomioitava tarkemmin etenkin vaikutukset veden käyttöön (Salmoral 

ja Chico, 2010; Salminen ym., 2017) ja luonnon monimuotoisuuteen (Sandström, 2018). 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ruoantuotannossa voi aiheuttaa ennalta 

arvaamattomia vaikutuksia, jollei näitä tarkastella rinnakkain.  

Reilun ruokamurroksen edistäminen ilmastonmuutoksen maailmassa edellyttää 

järjestelmätason tarkastelua, jossa huomioidaan ilmastopäästöjen vähentämisen 

oikeudenmukaisuusvaikutukset ruokajärjestelmän eri osissa. JUST-FOODissa kehitämme 

oikeudenmukaisen kestävyysmurroksen käsitteistöä ruokamurroksesta keskustelemiseen ja 

sen empiiriseen tutkimiseen (Kuva 1).  

Tavoitteenamme on tukea yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa 

1. luomalla viitekehys ja kriteeristö, joiden avulla voidaan arvioida 

oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää ja ilmastoviisasta 

ruokajärjestelmää  

2. tuottamalla uutta empiiristä tietoa erilaisten päästövähennyspolkujen 

ekologisista, taloudellisista ja ravitsemuksellisista vaikutuksista sekä 

lisäämällä ymmärrystä siitä, miten erilaiset haavoittuvat ryhmät voidaan 

huomioida ruokamurroksessa 

3. tunnistamalla ja arvioimalla politiikkayhdistelmiä oikeudenmukaisen 

ruokamurroksen vahvistamiseksi. 
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3. Miten oikeudenmukaista ruokamurrosta  

on tutkittu?  

 

Kestävyysmurrosta koskevan tutkimuksen parissa oikeudenmukaisuuskysymykset ovat 

saaneet osakseen kasvavaa huomiota (Heffron and McCauley, 2018; Jenkins ym., 2018; 

Williams and Doyon, 2019). Tutkimuksissa on tunnistettu esimerkiksi kestäviin 

energiajärjestelmiin siirtymisen vaativan niin isoja muutoksia energian tuotanto- ja 

kulutustavoissa, että muutoksien hyötyjen ja haittojen tarkastelu on välttämätöntä. 

Tutkimukset ovat tarkastelleet muun muassa hiiliteollisuuden lakkauttamisen sosiaalisia ja 

työllisyysvaikutuksia (Goddard ja Farrelly, 2018), työpaikkoihin kohdistuvien muutosten ja 

sosiaalisten vaikutusten hallintaa (Stevis ja Felli, 2015) sekä muutoksen vaikutuksia 

energiaköyhyyden näkökulmasta (Sovacool ym., 2019). Vallitsevien eriarvoisuuksien 

voimistuminen ja lukkiutuminen yhä syvemmälle yhteiskunnan rakenteisiin sekä murroksen 

taloudellisten hyötyjen kasautuminen ennestään vauraille osapuolille on tunnistettu 

murroksen reiluuteen liittyviksi riskeiksi (Newell ja Mulvaney, 2013; Healy ja Barry, 2017).  

Ruokajärjestelmämurrokseen liittyvät kysymykset ovat kuitenkin saaneet osakseen 

vähemmän huomiota tämän tutkimuksen piirissä, vaikka oikeudenmukaisuuskysymykset on 

jo kauan tunnistettu kriittisiksi ruokajärjestelmätutkimuksessa. Tässä 

ruokaoikeudenmukaisuuden (food justice) tutkimusperinteessä on kiinnitetty huomiota 

etenkin tuottajien asemaan tuotantoketjuissa sekä tuottajien ja kuluttajien vuoropuhelun 

puutteeseen (Busch ja Spiller, 2016; Cadieux ja Slocum, 2015; Gottlieb ja Joshi, 2013; Holt-

Giménez, 2011). Oikeudenmukaisuutta vaativat kansalaisliikkeet ovat ajaneet 

ruokademokratian ja lähiruoan aseman vahvistamista; ne on nähty usein myös ratkaisuina 

moniin ympäristöongelmiin (esim. Gottlieb ja Joshi, 2013). Toisaalta sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden ja ympäristöllisen kestävyyden välillä on tunnistettu hankalia 

jännitteitä (Ciplet ja Harrison, 2019; Kortetmäki, 2018). Ilmastonmuutokseen ja esimerkiksi 

ruokavaliomuutoksiin liittyvät kysymykset eivät kuitenkaan ole vielä saaneet huomiota 

ruokaoikeudenmukaisuuden tutkimuksessa. Ilmastonmuutoksen maailmassa 

tuotantoketjujen oikeudenmukaisuus on vain osa haastetta: kyse on laajemmasta 

taloudellisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta murroksesta.  

Oikeudenmukaisen ruokamurroksen ymmärtäminen vaatii uutta empiiristä tutkimusta, jotta 

pystymme ymmärtämään käsillä olevia uusia haasteita ja löytämään niihin oikeudenmukaisia 

ratkaisuja. Oikeudenmukaisuuden ulottuvuudet on jaoteltu perinteisesti 1) jako-

oikeudenmukaisuuteen (resurssien sekä hyötyjen ja haittojen jakautumiseen keskittyvä), 2) 

tunnustukseen liittyvään (sosio-kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen ja erilaisten tarpeiden ja 

näkökulmien huomioimiseen keskittyvä) sekä 3) proseduraaliseen (menettelytapoihin ja 

päätöksentekoon keskittyvä) oikeudenmukaisuuteen (McCauley ym., 2019). Näiden 

käsitteiden juuret ovat syvällä ympäristö- ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden tutkimuksessa 

(Schlosberg, 2007; Schlosberg ja Collins, 2014). Neljäs, hyvittävä ulottuvuus huomioi jo 

toteutuneiden epäoikeudenmukaisuuksien korjaamisen (McCauley ja Heffron, 2018) ja on 
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keskeinen murroksen haitallisten vaikutusten hallitsemisen ja lievittämisen kannalta. 

(Taulukko 1.) 

Tarkastelemme kutakin oikeudenmukaisuuden ulottuvuutta tarkemmin seuraavissa luvuissa 

ja tarkennamme tarkastelun ruokamurroksen kannalta keskeisiin avoimiin kysymyksiin ja 

tietoaukkoihin.  

 

Oikeudenmukaisuuden 

ulottuvuudet 
Määritelmä  

Jako-oikeudenmukaisuus 

(taloudelliset, ympäristölliset 

ja ravitsemukselliset seikat) 

   

Murroksen aiheuttamien suorien ja välillisten hyötyjen ja 

haittojen jakautumisen oikeudenmukaisuus: ketkä voittavat, 

ketkä häviävät, ja minkä suhteen?  

Miten murros vaikuttaa ihmisten toimeentuloon ja 

mahdollisuuksiin hankkia ravitsevaa ruokaa? 

Tunnustukseen liittyvä Murroksen vaikutus sosio-kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen 

ja sosio-kulttuuristen arvojen vaikutus murrokseen; kaikkien 

toimijoiden yhtäläisen arvokkuuden sekä erityisryhmien 

erityisyyden huomioon ottaminen 

Proseduraalinen Murrosta edistävien menettelytapojen ja julkisen 

päätöksenteon sisäinen oikeudenmukaisuus: ketkä voivat 

osallistua päätösten tekemiseen, ketkä tulevat kuulluksi, ja 

miten valta-asemat määrittävät mahdollisuuksia osallistua 

murroksen toteutukseen? 

Hyvittävä Oikeudenmukaisuus murroksen aiheuttamien haittojen 

korjaamisena tai kompensointina: miten murrokseen liittyviä 

sosiaalisia haittavaikutuksia ja kipukohtia voidaan lievittää?  

Taulukko 1. Oikeudenmukaisuuden pääulottuvuudet kestävyysmurroksessa  

(esim. McCauley ym., 2019; McCauley ja Heffron, 2018). 

 

3.1 Jako-oikeudenmukaisuus ruokamurroksessa  

Ilmasto-oikeudenmukaisuutta koskeva tutkimus on kiinnittänyt huomiota 

ilmastonmuutoksesta sekä ilmastotoimista aiheutuvien riskien, haittojen tai hyötyjen 

jakautumiseen yhteiskunnassa. Tutkimuksessa puhutaan tässä yhteydessä usein 

materiaalisten resurssien sekä hyötyjen ja haittojen jakoon liittyvästä jako-

oikeudenmukaisuudesta (distributive justice). Tarkastelun kohteena on tällöin muun muassa, 

miten ilmastonmuutoksen tai ruokamurroksen vaikutukset jakautuvat luonnonvarojen, 

toimialojen, eri ihmisryhmien tai maantieteellisten alueiden kesken. Reilun ruokamurroksen 

kannalta on tärkeää ymmärtää paremmin, miten suomalainen ruokajärjestelmä voi vastata 
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ilmastonmuutoksen niin, että samalla huomioidaan ekologisten, taloudellisten ja 

ravitsemuksellisten hyötyjen ja haittojen jakautuminen eri tuotannonalojen, alueiden ja 

sosiaalisten ryhmien kesken.  

Ekologisesta näkökulmasta on tärkeää ymmärtää ruokajärjestelmän eri osiin kohdistuvien 

ilmastotoimien suhteelliset vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin. Tämä on edellytys sille, 

että ruokajärjestelmään kohdistuvat päästövähennystoimenpiteet osataan kohdentaa 

yhtäältä tehokkaasti ja toisaalta oikeudenmukaisesti eri toimijoille. Oikeudenmukaisuuden 

kannalta on tärkeää tarkastella myös ruokamurroksen ja siihen kytkeytyvien ilmastotoimien 

vaikutuksia muihin ympäristönsuojelun tavoitteisiin, etenkin luonnon monimuotoisuuteen ja 

käytetyn veden määrään ja vesistökuormituksen suuruuteen kansallisesti ja globaalisti. 

Tiedämme näiden vaikutusten jakautumisesta vielä liian vähän Suomessa, etenkin kun 

huomioimme tuontituotteiden mukana ulkoistetut ympäristövaikutukset. Ruokamurroksen 

kestävyyden kvantitatiivisen arvioinnin kannalta ympäristövaikutusten kytkeminen 

taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin on toistaiseksi ollut riittämätöntä ja käytettyihin 

aineistoihin on liittynyt merkittäviä epävarmuuksia (Weckström ym., 2020). 

Ruokamurroksen hyötyjen ja haittojen jakautumista on tärkeää tarkastella myös maa- ja 

elintarviketalouden kilpailukyvyn ja taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. 

Ilmastoystävälliseen ruokavalioon siirtymisen myötä mahdollisesti tapahtuvalla 

kotieläintuotannon merkittävällä vähenemisellä olisi suuri vaikutus suomalaiseen maa- ja 

elintarviketalouteen. Nykyisellään kotieläintuotantoketjuun liittyvän toiminnan osuus on lähes 

puolet suomalaisen maatalouden markkinahintaisesta tuotosta sekä elintarviketeollisuuden 

liikevaihdosta. Kysymys olisi siis erittäin suuresta tuotantorakenteen muutoksesta.  

Heikon kannattavuuden vuoksi varsinkin alkutuotannon voi olla vaikea mukautua 

ruokajärjestelmän muutoksen edellyttämiin suuriin investointeihin. Lisäksi 

maataloustuottajien mahdollisuudet lisätä kasviperäistä ruokaproteiinin tuotantoa vaihtelevat 

alueittain. Ruokamurroksen seurauksena voisi olla voimakkaasti Etelä-Suomeen painottuva 

maataloustuotanto ja merkittävä Pohjois-Suomen maatalouden väheneminen, mikä 

aiheuttaisi aluetaloudellisia ja sosiaalisia ongelmia etenkin nautakarjatalouden 

päätuotantoalueilla. Liha- ja maitotuotteiden korvaaminen proteiinipitoisilla kasvikunnan 

tuotteilla voisi tarkoittaa myös lisääntyvää tuontia ja vaikuttaa omavaraisuusasteeseen. Näitä 

vaikutuksia ja niihin vaikuttavia ohjauskeinoja on tutkittava osana ruokamurroksen reiluuden 

tutkimusta.  

Ravitsemukseen liittyvän oikeudenmukaisuuden kannalta on muistettava, että 

ravitsemukselliset tarpeet tyydyttävä ruokavalio voidaan koostaa monin tavoin (VRN, 2014). 

Eri väestö- ja sosio-ekonomisten ryhmien elintarvikekulutuksessa on havaittu 

vuosikymmenten aikana eroja (Helldán ym., 2013; Roos, 1998; Valsta ym., 2018). 

Ilmastoviisaan ruokamurroksen oletetaan muuttavan erityisesti eläinperäisten ja kasvikunnan 

tuotteiden suhdetta ruokavaliossa eläinperäisiä elintarvikkeita vähentäen. Tästä aiheutuvat 

muutokset ravitsemuksessa eivät olisi suoraviivaisia, vaan heikentäisivät tiettyjen ja 

parantaisivat toisten ravintoaineiden saantia, sillä osalle hyödyllisistä ravintoaineista 

eläinperäiset tuotteet ovat merkittävimpiä saannin lähteitä ja osalle taas kasvikunnan tuotteet 

(Valsta ym., 2018). Ruokavaliomuutos voi siten nostaa entisten sosio-ekonomisten erojen 

rinnalle tai tilalle uusia haavoittuvia ryhmiä. Tarkempi analyysi ruokamurroksen vaikutuksesta 
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ruokavalioiden laatuun eri väestöryhmissä on tärkeää, jotta osaamme myös päivittää 

ravitsemussuositukset ilmastonmuutoksesta aiheutuviin haasteisiin.  

 

3.2 Tunnustuksellinen oikeudenmukaisuus ruokamurroksessa 

Materiaalisen jako-oikeudenmukaisuuden lisäksi on tärkeää ymmärtää sosio-kulttuurisia 

tekijöitä epäoikeudenmukaiseksi koetun jaon tai valtasuhteiden taustalla. Tässä yhteydessä 

tutkimuksessa puhutaan tunnustamiseen liittyvästä oikeudenmukaisuudesta (recognitive 

justice). Käsite korostaa, että eriarvoisuuden kokemukset yhteiskunnassa eivät palaudu 

pelkästään hyötyjen ja haittojen jakautumiseen, vaan yhteiskunnallisessa keskustelussa ja 

ratkaisujen etsinnässä on tunnustettava myös jakojen taustalla olevat sosio-kulttuuriset 

tekijät ja kokemukset. Tunnustuksella on kaksi puolta: jokaisen arvon yhtäläinen 

tunnustaminen ja erityisyyksien tunnustaminen (Schlosberg, 2007). Tämä liittää 

tunnustamisen keskeisesti eri näkökulmien kuulemiseen ja erilaisten arvojen esilletuontiin 

ruokajärjestelmän tulevaisuutta pohdittaessa (Loo, 2019). 

Vaatimus viljelijöiden oikeuksien ja heidän työnsä merkityksen tunnustamisesta on jo pitkään 

ollut ruokaoikeudenmukaisuuden tutkimuksen ja -aktivismin ytimessä (Gottlieb ja Joshi, 

2013). Vaatimus palautuu pitkälti alkutuottajien epätasa-arvoiseen asemaan 

elintarvikeketjussa, joka myös Suomessa on todettu todelliseksi ongelmaksi (EU 2016, 2019, 

Niemi ja Liu, 2016). Tunnustuksellisen oikeudenmukaisuuden mukaan viljelijöiden tulisi 

saada oikeudenmukainen palkka työstään, mutta heidän työnsä merkitys tulisi tunnustaa 

myös kulttuurisesti. Yksi tapa tähän on ollut kuluttajien ja tuottajien välisen vuorovaikutuksen 

lisääminen ruokaketjussa (Kallio, 2018). Ilmastonmuutos on nostanut tunnustukselliseen 

oikeudenmukaisuuteen ja viljelijöiden asemaan liittyvät kysymykset uudella tavalla esiin. 

Viljelijät on tunnistettu keskeisiksi toimijoiksi ilmastonmuutoksen hillinnässä, mutta he itse 

kokevat, ettei heitä ole tunnustettu (Arbuckle ym., 2013; Houser ym., 2019; Kinnunen Mohr, 

2019). 

Lisää tutkimusta tarvitaan viljelijöiden mahdollisiksi ja hyväksyttäviksi näkemistä ratkaisuista 

eri tuotantosektoreilla ja -alueilla. Sama koskee myös kuluttajilta vaadittavia 

ruokavaliomuutoksia. Tiedämme liian vähän siitä, miten kuluttajat kokevat 

ruokavaliomuutosta koskevan keskustelun ja miten valmiita eri ryhmät ovat muuttamaan 

ruokailutapojaan. Tutkimus on keskittynyt pitkälti edelläkävijöihin: lisää tutkimusta tarvitaan 

myös siitä, miten huomioida potentiaalisesti haavoittuvat ryhmät ruokamurroksessa 

(Kaljonen ym., 2019). 

 

3.3 Proseduraalinen oikeudenmukaisuus ruokamurroksessa 

Ruokamurrosta ohjaavan politiikan oikeudenmukaisuuteen kytkeytyy kaksi näkökulmaa. 

Politiikkatoimien (esimerkiksi ohjelmat ja lait) vaikutuksia tarkasteltaessa huomio kiinnittyy 

ennen kaikkea hyötyjen ja haittojen arviointiin tai eri väestöryhmien tunnustamiseen. 

Politiikkoja tulee kuitenkin tarkastella myös prosessina, jolloin huomio kiinnittyy politiikan 

laatimisen ja toimeenpanon oikeudenmukaisuuteen. Tutkimuksessa puhutaan tässä 
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yhteydessä menettelytapoja ja päätöksentekoa koskevasta oikeudenmukaisuudesta 

(procedural justice). 

Politiikkaprosessien näkökulmasta oikeudenmukaisen ruokamurroksen aikaansaamiseksi on 

tärkeää, että muutoksen hyödyt ja haitat eri tavoin kohtaavat ryhmät voivat vaikuttaa ja 

osallistua yhtäläisesti ruokamurrosta koskevista toimenpiteistä sopimiseen (Fischer, 2012; 

Hassanein, 2003; Lang, 2005; Sieveking, 2019). Osallistavien ja oikeudenmukaisiksi 

koettujen päätöksentekotapojen kautta voidaan sekä vaikuttaa erilaisten näkökulmien 

tunnustamiseen ja resurssien oikeudenmukaiseen jakamiseen että lisätä itse 

ruokamurroksen hyväksyttävyyttä (Williams ja Doyon, 2019). Olennaista on osallistamisen ja 

vaikutusmahdollisuuksien aitous ja niiden käynnistäminen jo politiikkatoimien 

suunnitteluvaiheessa.  

Menettelytavoissa on huomioitava erilaisten toimijoiden valta-asemat ja heidän 

käytettävissään olevat resurssit (Fischer, 2012; Williams ja Doyon, 2019). Huomiota on 

kiinnitettävä myös siihen, millaiseksi erilaisten politiikkakeinojen yhteisvaikutus muodostuu. 

Ruokamurroksen oikeudenmukaisuuskysymykset ovat luonteeltaan vahvasti eri sektoreita ja 

koko ruokajärjestelmää poikkileikkaavia (Karttunen ym., 2019). On etsittävä uusia 

ruokapolitiikan tai muita menettelytapoja, jotka vahvistavat osallisuutta ja 

keskinäisriippuvuuksien tunnistamista. Menettelytapoja kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä 

huomioita haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, ikääntyneiden tai taloudellisesti heikossa 

asemassa olevien erityistarpeiden tunnustamiseen (Bornemann ja Weiland, 2019; Kaljonen 

ym., 2019).  

 

3.4 Toteutuneiden epäoikeudenmukaisuuksien korjaaminen 
ruokamurroksessa 

Ruokamurroksen reiluuteen liittyy myös kysymys toteutuneiden epäoikeudenmukaisuuksien 

korjaamisesta kahden eri näkökulman kautta. Ensinnäkin ilmaston ja ympäristön kannalta 

kestävän ruokajärjestelmän saavuttaminen saattaa edellyttää toimia, jotka aiheuttavat haittaa 

tietyille ruokajärjestelmän toimijoille tai kuluttajaryhmille. Tällaisten toimien kohdalla voi 

joissain tapauksissa olla tarpeen puhua hyvittävästä eli restoratiivisesta 

oikeudenmukaisuudesta haittojen korjaamiseksi tai korvaamiseksi. Esimerkiksi 

energiamurroksessa fossiilienergiasta luopumisen työpaikkavaikutukset ovat tuoneet esiin 

vaatimukset hyvittävistä toimista uusien työpaikkojen luomiseksi ja kohdentamiseksi työnsä 

menettäneille työntekijöille tai fossiilitalouden tuotoista riippuville yhteisöille (Healy ja Barry, 

2017). Toisekseen voidaan esittää, että kestävyysmurroksen tulisi johtaa kohti 

kokonaisuutena kestävämpää ja siten myös oikeudenmukaisempaa ruokajärjestelmää. 

Tällöin reilu ruokamurros voi sisältää myös vaatimuksen nykyisen ruokajärjestelmän 

epäoikeudenmukaisuuksien korjaamista eli hyvittämisestä osana ruokamurroksen prosessia. 
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4. Oikeudenmukaisuustarkastelut  

ruokamurroksen keskiöön  

 

JUST-FOOD tuo oikeudenmukaisuuden tarkastelun ruokamurroksen keskiöön. Teemme 

tämän a) kehittämällä määritelmiä ja kriteerejä, joiden avulla reilua ruokamurrosta voidaan 

arvioida, b) tuottamalla uutta empiiristä tietoa ruokamurroksen ekologisista, taloudellisista ja 

ravitsemuksellisista vaikutuksista sekä lisäämällä ymmärrystä siitä, miten erilaiset 

haavoittuvat ryhmät voidaan huomioida ruokamurroksessa sekä c) luomalla menettelytapoja 

ja politiikkasuosituksia reilun ruokamurroksen tukemiseen (Kuva 1). 

Kehitämme reilun ruokamurroksen määritelmiä ja kriteerejä tuomalla empiirisen ja 

käsitteellisen työn vahvasti yhteen. Tuotamme uutta tietoa ruokamurroksen 

oikeudenmukaisuusvaikutuksista 1) ilmaston ja ympäristön 2) maa- ja elintarviketalouden 

kilpailukyvyn sekä 3) ravitsemuksellisten erojen kannalta. Rakennamme viitekehystä reilulle 

ruokamurrokselle iteratiivisesti yhteiskehittämällä ja testaamalla. Tämä muodostaa vahvan 

teoreettisen ja empiirisen pohjan työllemme. Menetelmällisesti JUST-FOOD vahvistaa 

ympäristö-, talous- ja ravitsemuskysymysten sisällyttämistä ruokamurroksen arviointiin. 

Kokonaisvaltaiseksi rakennettava analyysi tuottaa myös käytännön sovelluksia esimerkiksi 

tuottamalla ympäristöindikaattoritietoa Fineli®-ravintotietokantaan. 

Etsimme myös ratkaisuja reilun ruokamurroksen toteutukseen yhdessä 

tutkimuskumppaneiden kanssa ruokajärjestelmän eri osissa. Suunnittelemme yhdessä 

tutkimuskumppaneiden (Valio, Palvelukeskus Helsinki, Muuramen ruokapalvelut, Leijona 

Catering, Juurikas JKL, Oma pelto, Brasilian soijanviljelijät) kanssa interventioita, jotka 

huomioivat ja tunnustavat paremmin haavoittuvat ryhmät reilun ruokamurroksen 

toteutuksessa.  Haavoittuvien ryhmien tunnistaminen ja kytkeminen mukaan on hankkeen 

ainutlaatuinen panos ruokamurroksen hallinnan toimiin ja teoriaan. 

Arvioimme ja luomme myös oikeudenmukaisia menettelytapoja ja politiikkasuosituksia 

kestävän ruokamurroksen tukemiseen. Se tarkoittaa nykyisten ruokajärjestelmään 

vaikuttavien politiikkojen ja menettelytapojen oikeudenmukaisuusvaikutusten tunnistamista ja 

ruokajärjestelmän toimijoiden osallistamista tunnistamaan keinoja 

epäoikeudenmukaisuuksien lievittämiseksi ja reilun ruokamurroksen aikaansaamiseksi. 

Vuorovaikutteisen ja osallistavan politiikka-analyysin avulla tuomme oikeudenmukaisuuden 

tarkastelun uudella tavalla kestävyyttä tukevien politiikkayhdistelmien arviointiin.  

JUST-FOOD edistää keskustelua ja ymmärrystä reilusta ruokamurroksesta osallistumalla 

aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja tuomalla sinne oikeudenmukaisuuden kannalta 

keskeisiä teemoja. Tärkeä osa vuorovaikutustyötä on myös hankkeessa tuotetun tiedon 

paketoiminen ja välittäminen eri yleisöille ja tiedontarvitsijoille sopivalla tavalla. 
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5. JUST-FOOD hankkeen toteutus 

 

Tutkimus jakautuu seitsemään keskenään iteratiivisesti toimivaan työpakettiin (Kuva 2). 

Iteroinnilla varmistetaan teoreettisen ja empiirisen työn vuoropuhelu oikeudenmukaisen 

ruokamurroksen kriteerien kehittämiseksi. Käymme vuoropuhelua sidosryhmien kanssa 

tiedon yhteistuotannon mahdollistamiseksi. Tämä työ tähtää käytännön ratkaisujen 

testaamiseen sekä politiikkayhdistelmien löytämiseen reilun ruokamurroksen tueksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Kuva 2. JUST-FOOD -hankkeen työpaketit ja rakenne  

Monialainen ja poikkitieteinen yhteistyö takaa tarkastelun monipuolisuuden.  

WP1 kehittää reilun ruokamurroksen teoreettiskäsitteellistä viitekehystä sekä kriteeristöä ja 

indikaattoreita reilun ruokamurroksen edistämisen tueksi sekä siihen liittyvien 

tutkimustarpeiden selventämiseksi.  

WP2 tutkii ruokamurroksen vaikutusta erityyppisiin päästöihin, luonnonvarojen käyttöön ja 

luonnon monimuotoisuuteen huomioiden myös ruokajärjestelmän kansainvälisyyden.  

WP3 selvittää, kuinka ruokavalioiden muutos vaikuttaisi suomalaiseen maa- ja 

elintarviketalouteen ja maatalousyrittäjiin, ja ketkä mahdollisesti voittavat ja ketkä häviävät 

siirryttäessä ilmastoystävällisempään ja kestävään ruokajärjestelmään.  

WP4 tutkii väestön ravitsemuseroja eri sosioekonomisissa ryhmissä ja miten ilmastoviisas 

ruokamurros vaikuttaisi eri kuluttajaryhmien ruokavalioiden muutospaineisiin, ravintoaineiden 

saantiin ja terveydentilaan tulevaisuudessa.  

WPt 2-4 pyrkivät yhdessä optimoimaan ilmastoviisaan ruokamurroksen toteuttamista ottaen 

huomioon oikeudenmukaisuuden ja ravitsemuksen näkökulmat.  
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WP5 testaa ja tutkii reilua ruokamurrosta käytännössä yhdessä tutkimuskumppanien kanssa. 

Näitä ovat 1) maidontuottajat (kumppanina Valio), 2) ruokapalvelut ja nuoret (Palvelukeskus 

Helsinki, Muuramen ruokapalvelut sekä Leijona Catering), 3) yhteisömaatalouden toimijat 

(Juurikas JKL ja Oma Pelto Helsinki) sekä 4) Brasilian soijantuottajat.  

WP6 etsii keinoja reilua ruokamurrosta tukevan politiikan tuottamiseen ja osallistaa 

sidosryhmiä kehittämään menetelmiä epäoikeudenmukaisuuksien lievittämiseen ja reilun 

ruokamurroksen edistämiseen.  

WP7 toteuttaa viestintää ja osallistavaa vuorovaikutusta ja on rakennettu poikkileikkaavaksi osaksi 

reilun ruokamurroksen 1) kriteerien määrittelyyn, 2) käytännön ratkaisujen hakemiseen sekä 3) 

politiikkayhdistelmien arviointiin.  
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