
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

14.2.2023

Minna Talvitie, Ruokavirasto

Aineellisen avun toimintaympäristö 
ja liitännäistoimet



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

• Vähävaraisille suunnattu apu elintarvikkeiden ja 
perushyödykkeiden hankkimiseen

• Toteutetaan Suomessa maksukortteina

• Apuun sisältyvät myös liitännäistoimet

• Euroopan sosiaalirahasto plussan rahoitusta

• Ohjelmakaudelle varattu 32 milj. eur

Aineellinen apu, mitä se on? 



ESR+ aineellisen avun toimenpiteen kokonaisrahoitus alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 
2021-2027 noin 32 M€.  
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Poikkihallinnollinen asiantuntijaryhmä, joka tukee erityistavoitteen toteutumista. Ryhmän kokoonpanolla 
varmistetaan tiivis ja jatkuva viranomaisten välinen yhteistyö sekä vuoropuhelu rakennerahastohankkeiden 
hallinnoinnista vastaavien ELY-keskusten kanssa.

Ryhmän kokoonpano: STM, RR-ELYT, Ruokavirasto. Puheenjohtajana toimii STM:n asiantuntija. 

Ruokaviraston edustaja esittelee hankehakemukset. Toinen Ruokaviraston edustaja toimii ryhmän sihteerinä. 

❖ohjaa hankehakua päättämällä haun linjauksista, mm. kohderyhmistä ja niille suunnattavista 
liitännäistoimista.

❖osallistuu hankekäsittelyyn arvioimalla hakemuksia ja lopuksi suosittelemalla Ruokavirastolle rahoitettaviksi 
valittavat hankkeet.

❖Seuraa ja tukee hankkeiden toteutumista yhdessä Ruokaviraston kanssa. 

Hankekoordinaatioryhmä 
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AINEELLINEN 
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Raportointi



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Liitännäistoimien painopisteitä:

✓ kehitetään yhteistyön muotoja: monialaisia ja monikanavaisia ohjaus- ja 

neuvontapalveluita

✓ kehitetään asiakaslähtöistä toimintaa avunsaajan näkökulmasta

✓ haetaan ratkaisuja ja kehitetään matalan kynnyksen palveluun ohjausta

✓ edistetään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden toteutumista

LIITÄNNÄISTOIMILLA VAIKUTTAVUUTTA 

Synergiaetuja saadaan muista hankkeista, esimerkiksi:

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittamat hankkeet (STEA).

ESR+ -hankkeet etenkin Yhdenvertaiseen osallisuuteen -erityistavoitteessa.  

Tulevat hanketoimijat tuntevat avuntarvitsijat ja tietävät miten kohderyhmiä lähestytään. 
Liitännäistoimista tiedotetaan esim. omilla kanavilla.
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Talous – ja
velkaneuvontaa

Tukea ruuan valintaan  sekä 

ravitsemusnäkökulmaa 

ostoskäyttäytymiseen:

• Tasapainoinen ja 

terveellinen ruoka

• Kestävät valinnat

• Hinta-laatutietoisuus

• Pakkausmerkinnät

• Monikulttuurisuus

Tukea elämänhallintaan ja 
työnohjausta: työpaikka, 
työharjoittelu, opiskelu, 
itsensä kehittäminen, esim. 
digitaidot

Sosiaaliset verkostot: kannustus,
osallisuuden ja yhdessäolon lisääminen,

pystyvyyden tukeminen 

Maksukortti ruokakauppaan

Avunsaaja

Mitä minä 
tarvitsen?

Mitä minä 
ostan 40 
eurolla? 

ESR+ aineellinen apu
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Eri väestöryhmien 
välisten eriarvoisuuden 

vähentämistä; 
ravitsemus- ja 
terveyserojen 
kaventamista

Ravitsemus- ja ruokasuositusten 
mukaisten ruokailutottumusten 
edistämistä osana 
elintapaohjausta ja muita tarjottuja 
palveluja

Tieteelliseen 
näyttöön perustuvaa 

tietoa terveyttä 
edistävistä 

ruokavalinnoista 

Osaavaa ja ammatillista apua ja 
tukea sekä moniammatillista 
yhteistyötä: 
• tietoja, taitoja, avunsaajan 

pystyvyyden tukemista 
• osallisuuden, sosiaalisen 

yhdessäolon ja ruokailon 
edistämistä

Kohtaaminen avunsaajan 
tilanteen 

ja voimavarojen mukaan

Miten tehdä ravitsevaa 
ruokaa edullisesti?

ESIMERKKI LIITÄNNÄISTOIMESTA: ELINTAPAOHJAUS

Tärkeitä toimijoita ravitsemusterveyden edistämisessä:
mm. sote-palvelut, kunnan sivistystoimi, 
kunnalliset ja yksityiset ruokapalvelun tuottajat, 
järjestötoimijat ja paikalliset yhteisöt. 

Ravitsemusterveyden edistäminen pitää sisällään mm:
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Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 © Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Ruokaviraston verkkosivuille on koottuna työkaluja, esitteitä ja opetusmateriaalia niin ammattilaisten kuin 
kuluttajien käyttöön. Ravitsemus- ja ruokasuositukset - Ruokavirasto

Huom. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemia kuvia (kuva-arkisto) saa käyttää hankekäytössä, kunhan 
lähde mainitaan. © Valtion ravitsemusneuvottelukunta

https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
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Lautasmalli, vegaaninen

Lautasmalli, aikuinen
Terveyttä ruoasta - suomalaiset ravitsemussuositukset
VRN, 2014

Lautasmalli antaa kuvan siitä, mistä perusaineksista suositusten mukainen ruokavalio koostuu.
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Ravitsemus- ja ruokasuositukset – Ruokavirasto

Eating together - food recommendations for families with 
children https://www.julkari.fi/contact
THL 2019

ESIMERKKEJÄ RAVITSEMUSTERVEYDEN EDISTÄMISEKSI 

Tietopalvelu@thl.fi
THL 2018

https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
https://www.julkari.fi/contact
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RAHASTOT JA HANKKEIDEN VIESTINTÄ

Yksi keskitetty kansallinen verkkosivusto on useimmille käyttäjille keskitetty  asiointipiste, josta saa tietoa 
rahastoista. ESR+ aineellinen apu.

RAKENNERAHASTOT.FI 
https://rakennerahastot.fi/etusivu https://rakennerahastot.fi/hanketoimijalle

HANKKEIDEN VISUAALINEN ILME

Euroopan unionin tunnus on merkittävä selvästi kaikkiin viestintämateriaaleihin. 
Materiaaleissa on myös oltava kokonaisuudessaan maininta ”Euroopan unionin (osa)rahoittama”. 
Maininnassa ei saa viitata mihinkään erityisrahastoon. 

EU:n symbolin lisäksi EU:lta saatua tukea ei saa tuoda esiin muulla visuaalisella ilmeellä tai logolla.

Materiaalia rakennerahastot.fi sivustolta: https://tem.emmi.fi/l/wNqPv_7RRn9L/f/Ckhk

https://rakennerahastot.fi/etusivu
https://rakennerahastot.fi/hanketoimijalle
https://tem.emmi.fi/l/wNqPv_7RRn9L/f/Ckhk
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RAHASTOT JA HANKKEIDEN VIESTINTÄ

Viestintä on hanketoiminnan mahdollisuus ja velvollisuus 
https://rakennerahastot.fi/viestinta

Viestinnästä yleisemmin komission laatima opas
Communicating Cohesion Policy in 2021-2027 − How to communicate - Regional Policy - European 
Commission (europa.eu) 
− suomenkielinen versio 
file:///C:/Users/03201622/Downloads/communicating_cohesion_policy_2127_fi.pdf

• Tuensaajan mahdollinen oma virallinen verkkosivusto tai sosiaalisen median tilit: 
lyhyt, tuen määrään suhteutettu kuvaus toimesta, tavoitteista ja tuloksista 
sekä esille unionilta saatava rahoitustuki 

• Tuensaajan tilaisuuksiin paikan päällä: tiedotuskyltti tai A3-kokoinen juliste tai vastaava elektroninen 
näyttö 

EU:n tuki voidaan tuoda näkyvästi esiin tuensaajan sosiaalisen median tilin kuvauksessa.

https://rakennerahastot.fi/viestinta
file:///C:/Users/03201622/Downloads/communicating_cohesion_policy_2127_fi.pdf
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Hakuilmoitus
Hankehakemus  
Maksupyynnöt 

EURA-tietojärjestelmässä

Lupajärjestely 
Maksukorttitoimittajat

Mihin tarpeeseen hanke 
vastaa?
Mitä muutosta hanke saa 
aikaan?
Vaikuttavuus pitkällä 
tähtäyksellä.

Hanke saavuttaa myös 
sosiaalisesti syrjäytyneet 
ja vaikeasti liikkumaan 
pääsevät.

Hankesuunnitelma: 
Taidot ja osaaminen 

liitännäistoimiin,
kohdentaminen, viestintä

Mitä resursseja ja 
osaamista hyvä 

hanke 
onnistuakseen 

vaatii?

Hanketoimija

Onnistumisen edellytyksiä


