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TIIVISTELMÄ TÄYTÄNTÖÖNPANORAPORTTI 2016 FEAD 

Tiivistelmä komission 8.10.2015 hyväksymästä Vähävaraisten avun toimenpideohjelman 2014-2020 vuoden 

2016 täytäntöönpanoraportista: 

CCI 2014FI05FMOP001 

Otsikko Vähävaraisten avun toimenpideohjelma 2014-2020 

Raportointivuosi 2016 

 

Vuosi 2016 oli vähävaraisten avun toimenpideohjelman ensimmäinen kokonainen täytäntöönpanovuosi ja 

päätti ohjelmakauden 2014-2020 ensimmäisen osan. Vuonna 2016 toimitettiin kumppaniorganisaatioille 10 eri 

tuotetta, yht. n. 2 094 tonnia elintarvikkeita jaettavaksi vähävaraisille henkilöille. Tuotteet kilpailutettiin 

vuonna 2015 ja olivat samoja kuin vuonna 2015 jaetut tuotteet. Tuotevalikoimassa olivat vehnäjauho, sämpy-

läjauho, puurohiutale, pastatuote, lihasäilyke, hapankorppu, aamiaisviljavalmiste (mysli), valmisateria-aines 

(pasta juustokastikkeessa), hernekeitto ja maitojauhe. Hankittujen tuotteiden lisäksi organisaatiot ovat voineet 

jakaa ruoka-apuna myös lahjoituksena saamiaan tuotteita. 

Kumppaniorganisaatiot jakoivat vuonna 2016 yhteensä n. 1 918 tonnia elintarvikkeita yhteensä 621 jakelupis-

teen kautta. Elintarvikkeista oli koostettu 312 491 ruokapakettia ja 60 832 ateriaa. Rahastosta hankittujen elin-

tarvikkeiden osuuden kaikesta kumppaniorganisaatioiden jakamasta avusta (lahjoituksina saadut elintarvik-

keet tai itse jaettavaksi hankitut elintarvikkeet) arvioitiin olevan n. 45 %. Kumppaniorganisaatiot raportoivat 

yhteensä 289 824 henkilön olleen vähintään kerran avun piirissä vuonna 2016. 

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. ESR:n alaisia hankkeita, kuten Terveydeksi-hanke, VOSET –hanke ja 

Polku55-hanke on pystytty jonkin verran hyödyntämään liitännäistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Yhteistyötä 

oli tehty myös Kipinä-hankkeen sekä Stop Diabetes –hankkeen kanssa. 

Täytäntöönpanosta aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten menojen kokonaismäärä oli vuonna 2016 n. 

3,9 milj. euroa, josta elintarvikeapuun liittyvät kustannukset oli n. 3,74 milj. euroa. Teknisen tuen osuus oh-

jelman rahoituskehyksessä on 5%.  

Vuonna 2016 tarkastusviranomainen tarkastuksen kohteena olivat sekä järjestelmä että toimenpideohjelman 

alaiset toimet ja tilit. Tarkastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa toimeenpanosta.  Hallintoviranomainen 

sisällyttää toimeenpanoon kumppaniorganisaatioiden paikallisiin jakelupisteisiin kohdistuvia paikan päällä 

tehtäviä varmennuksia. Vuonna 2016 toteutettiin 15 paikan päällä tehtyä varmennusta vuosina 2015-2016 

elintarvikkeita vastaanottaneisiin jakelupisteisiin. Tavanomaiset havainnot koskivat eriasteisia virheitä elintar-

vikkeiden jakelukirjanpidossa sekä puutteita viestinnässä, jolloin painopiste puutteiden korjaamiseksi on ollut 

ohjaava ja neuvova. 

Hallintoviranomainen järjesti haun kumppaniorganisaatioiden valitsemiseksi vuosille 2017-2020  12.4.-

20.5.2016. Kumppaniorganisaatioiden valintaperusteet pysyivät samoina kuin vuosina 2015-2016. Kaudelle 

2017-2020 hyväksyttiin 22 kumppaniorganisaatiota, joista yksi perui osallistumisen ennen vuoden 2017 jake-

luja. Kumppaniorganisaatioiden toiminta kattaa edelleen Manner-Suomen maakunnat. Ahvenanmaalta ei ha-

keutunut yhtään organisaatiota. Vuonna 2017 jaettavista tuotteista ja niiden välivarastointi- ja kuljetuspalve-

luista järjestettiin lisäksi kilpailutusmenettely. 


