
 

 
 
 

Kehityspoliittisen toimikunnan analyysi 

RUOKATURVA JA RUOKAJÄRJESTELMIEN TULEVAISUUS  
– KESKEISIÄ KYSYMYKSIÄ SUOMEN KEHITYSPOLITIIKALLE 

 
PÄHKINÄNKUORESSA 

 Kaikkien maailman maiden pitäisi taata yhdessä ruokaturva ja hyvä ravitsemus kasvavalle 
väestölle niin, että ruoantuotannon ekologisia edellytyksiä ei murenneta ja alttius ruoka-
kriiseille vähenee.  

 Oikeus ruokaan eli riittävä ravinto kuuluu ihmisarvoisen elämän perusedellytyksiin. Silti 
kaksi miljardia eli 25,9 prosenttia maailman väestöstä ei saanut säännöllisesti riittävästi 
ravitsevaa ja turvallista ruokaa vuonna 2019. 

 Erityisesti haavoittuvat ryhmät kokevat ruokaturvattomuutta: naiset ja tytöt, alkuperäis- 
kansoihin kuuluvat, vammaiset, kaikkein köyhimmät, pienviljelijät, kalastajat ja muut 
ruokatuotannon parissa työskentelevät. 

 Ruokaturvaa heikentävät monet tekijät, kuten köyhyys, eriarvoisuus heikko asema, 
katastrofit, konfliktit, ilmastonmuutos sekä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. 

 Ruokaturva tarvitsee tuekseen toimivan ruokajärjestelmän (ks. kuva). Paikalliset ruoka-
järjestelmät ovat kytkeytyneitä maailmanlaajuiseen ruokajärjestelmään kasvaneen kaupan ja 
globaalin työnjaon myötä. Kansallisen kaupan ja työnjaon hyödyt eivät jakaudu tasaisesti. 

 Nykyinen ruoantuotanto on suurin yksittäinen ympäristön tilan heikkenemiseen sekä 
planetaaristen kestävyysrajojen ylittämiseen vaikuttava tekijä. Ruoantuotannon jatkuvuus 
on samaan aikaan riippuvainen ympäristön tilasta.  

 KPT:n analyysi käsittelee sitä, miten tämä yhtälö tulisi ratkaista ja millainen rooli Suomella 
tulisi tässä olla kansallisesti ja kansainvälisesti, erityisesti suhteessa kaikkein köyhimpiin 
maihin ja haavoittuvimmassa tilanteessa eläviin ihmisiin. 

 
JULKAISUN TARKOITUS  

 Ruokaturvaan liittyvän tietoperustan ja ymmärryksen vahvistaminen:  
o kansallisessa päätöksenteossa 
o parlamentaarisessa keskustelussa  
o kestävän kehityksen toimeenpanossa 

 YK:n ruokajärjestelmähuippukokous (syksyllä 2021): lopputulokseen vaikuttaminen 
 
TÄRKEIMMÄT SUOSITUKSET 

 Enemmän vastuuta ruokaturvapolitiikassa kansallisesti ja kansainvälisesti: Suomen tulee vaikuttaa 
ja ottaa enemmän vastuuta globaalin ruokaturvan ja ruokajärjestelmän vahvistamisessa omassa 
kehityspolitiikassaan ja kansainvälisillä areenoilla.  

 YK:n huippukokouksessa vaikuttaminen: Suomen tulee vaikuttaa aktiivisesti YK:n huippu- 
kokouksessa, jotta sen lopputulos kirittää kestävää muutosta ja kuroo umpeen ruoka-järjestelmien 
välistä epätasa-arvoisuutta sekä sitoutua itse toteuttamaan huippukokouksen toiminta-agendaa. 

 Vahvempi profiloituminen ruokaturvadiplomatiassa: Suomen tulee profiloitua globaalia 
ruokaturvaa ajavana maana ja korostaa ruokaturvaan liittyvien teemojen kytköksiä sekä uusia 
lähestymistapoja. Suomen tulee vaikuttaa aktiivisesti kansainvälisiin järjestöihin ja 
neuvotteluprosesseihin ”ruokaturvadiplomaattina”. 

 Kehitysyhteistyössä: lisättävä rahoitusta ruokaturva-, maatalous- ja maaseutukehityssektoreille ja 
vahvistettava em. sektoreita Suomen kehityspolitiikassa. Erityistä huomiota kaikkein köyhimpien 
maiden ja haavoittuvimpien ihmisten ja ryhmien aseman parantamiseen. 

 
 



 
LUE LISÄÄ 

 https://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi/julkaisut-ja-materiaalit/analyysipaperi-ruokaturva-ja-
ruokajarjestelmien-tulevaisuus-keskeisia-kysymyksia-suomen-kehityspolitiikalle  
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     Ruokaturvan rahoitus ja osuus koko julkisesta kehitysyhteistyöstä 2010-2020. Vuoden 2020 luku on ennakkotieto.  
     Lähde: ulkoministeriö. 
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