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TIIVISTELMÄ TÄYTÄNTÖÖNPANORAPORTTI 2015 FEAD 

Tiivistelmä komission 8.10.2015 hyväksymästä Vähävaraisten avun toimenpideohjelman 2014-2020 vuoden 

2015 täytäntöönpanoraportista: 

CCI 2014FI05FMOP001 

Otsikko Vähävaraisten avun toimenpideohjelma 2014-2020 

Raportointivuosi 2015 

 

Vähävaraisten avun toimenpideohjelman täytäntöönpano käynnistyi vuonna 2015. hallintoviranomainen jär-

jesti haun kumppaniorganisaatioiden valitsemiseksi vuosille 2015-2016 26.1.-20.2.2015. Valintaperusteina 

kumppaniorganisaation tuli olla yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröitynyt julkinen elin ja/tai voittoa 

tavoittelematon organisaation, joka kykenee jakamaan elintarvikeapua ja toteuttamaan liitännäistoimenpiteitä 

ja ohjaamaan henkilöitä niiden pariin asetusten ja määräysten mukaisesti. Tarkentavina kriteereinä kumppani-

organisaatioiden valinnassa huomioitiin niiden edustavuus, jotta ruoka-avulla tavoitettaisiin mahdollisimman 

laajasti vähävaraiset henkilöt sekä kokemus ruoka-avun jakamisessa ja liitännäistoimien toteuttamisessa. Kau-

delle 2015-2016 hyväksyttiin 33 kumppaniorganisaatiota. Kumppaniorganisaatioiden toiminta kattoi Manner-

Suomen maakunnat. Ahvenanmaalta ei hakeutunut yhtään organisaatiota. 

Ohjelmaan hankittiin kilpailutuksen kautta 10 eri tuotetta jaettavaksi kolmen jakelun kautta vuosina 2015 (1 

jakelu) ja 2016 (2 jakelua). Tuotevalikoimassa olivat vehnäjauho, sämpyläjauho, puurohiutale, pastatuote, li-

hasäilyke, hapankorppu, aamiaisviljavalmiste (mysli), valmisateria-aines (pasta juustokastikkeessa), herne-

keitto ja maitojauhe. Hankittu tuotemäärä oli yhteensä 2 936 tonnia, josta 842,4 tonnia kohdistui vuoden 2015 

jakeluun ja loput vuodelle 2016. Hankittujen tuotteiden lisäksi organisaatiot ovat voineet jakaa ruoka-apuna 

myös lahjoituksena saamiaan tuotteita. 

Kumppaniorganisaatiot jakoivat vuonna 2015 yhteensä n. 598 tonnia elintarvikkeita yhteensä 524 jakelupis-

teen kautta. Elintarvikkeista oli koostettu 74 285 ruokapakettia ja 6 608 ateriaa. Rahastosta hankittujen elin-

tarvikkeiden osuuden kaikesta kumppaniorganisaatioiden jakamasta avusta (lahjoituksina saadut elintarvik-

keet tai itse jaettavaksi hankitut elintarvikkeet) arvioitiin olevan n. 40%. Kumppaniorganisaatiot raportoivat 

yhteensä 113 191 henkilön olleen vähintään kerran avun piirissä vuonna 2015. 

Kumppaniorganisaatioilta edellytetään sosiaalista osallistumista tukevien liitännäistoimenpiteiden toteuttamis-

ta. Toteutettujen liitännäistoimenpiteiden kirjo oli laaja ja toteutuksessa korostui kunkin kumppaniorganisaati-

on toimintaan sopivimpien toimien toteutus. Liitännäistoimenpiteinä mm. tiedotettiin julkisen ja kolmannen 

sektorin palveluista ja projekteista ja neuvottiin palveluiden käytössä, järjestettiin neuvontaa ravintopitoisen 

ruoan merkityksestä sekä järjestettiin virikkeellistä toimintaa kuten erilaisia ilmaisia tapahtumia ja kerhoja tai 

vapaaehtoisille suunnattuja koulutuksia. 

Täytäntöönpanosta aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten menojen kokonaismäärä oli vuonna 2015 

n.1,6 milj. euroa, josta elintarvikeapuun liittyvät kustannukset oli n. 1,5 milj. euroa. Teknisen tuen osuus oh-

jelman rahoituskehyksessä on 5%.  

Vuonna 2015 ohjelman valvonta kohdistui viranomaisten nimeämisprosessin myötä toimenpideohjelman hal-

linto- ja valvontajärjestelmän toimivuuteen. Hallintoviranomainen sisällyttää toimeenpanoon kumppaniorga-

nisaatioiden paikallisiin jakelupisteisiin kohdistuvia paikan päällä tehtäviä varmennuksia. Otantaan perustuvat 

käynnit ajoittuvat vuoden lopulla alkaneen täytäntöönpanon vuoksi vuoden 2016 puolelle. Vuonna 2015 teh-

tiin vierailut kolmeen paikallisyhdistykseen ja kahteen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ruokahävikkiin 

liittyvän tuloksellisuustarkastuksen yhteydessä ja yhteen komission vuosittaisen arviointikokouksen yhteydes-

sä.  


