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Tillståndsarrangemang för kortleverantörer av Livsmedelsverkets betalkort 
 
 
 
Livsmedelsverket öppnar ett tillståndsarrangemang för kortleverantörer för att leverera betalkort för 

materiellt bistånd. Livsmedelsverket beviljar stöd ur Europeiska socialfondens (ESF+) medel för projekt för 

materiellt bistånd till mindre bemedlade. Materiella biståndet erbjuds åt målgruppen i form av betalkort för 

anskaffning av livsmedel och basförnödenheter.  

 

Betalkort som delas ut ska uppfylla Livsmedelsverkets minimikrav och vara skräddarsydda betalkort av 

godkända kortleverantörer för Livsmedelsverkets tillståndsarrangemang. Gällande den första 

projektutlysningen för materiellt bistånd ska kortleverantörer skicka sin ansökan till listan över leverantörer 

av betalkort den 3 februari 2023. Tillståndsarrangemanget är öppet till utgången av 2027. 

 

Materiellt bistånd till mindre bemedlade genomförs som flera projektutlysningar 2023–2027. Under de 

kommande 5–6 åren står cirka 30 miljoner euro till förfogande för finansiering av betalkorten. Den första 

projektutlysningen börjar i februari 2023 och de utvalda projektansvariga börjar dela ut betalkort när de 

första projekten påbörjas sommaren 2023. 

 

De valda projektansvariga ingår ett skriftligt beställningsavtal med alla kortleverantörer som förbundit sig 

till tillståndsarrangemanget. Projektansvariga tar med alla betalkort som uppfyller minimikraven i 

kortutbudet och biståndsmottagaren har möjlighet att välja bland kortutbudet. Biståndsmottagaren ska 

kunna förbli anonym när hen använder kortet. 

 

Minimikrav för betalkorten som krävs för tillståndsarrangemang 

 

Användningsområde 

Betalkortens användningsområde omfattar hela Finland. Betalkorten kan inte användas utomlands. 

Betalkorten ska fungera på alla de verksamhetsställen som säljer livsmedel och bastillgångar som nämns 

på betalkortet, så regionala eller kvantitativa begränsningar eller rekommendationer godkänns inte. 

  

Begränsningar för köp med betalkorten 

Biståndsmottagaren använder betalkortet på fyrtio (40) euro för att betala livsmedel och basprodukter i 

dagligvaruhandeln. Kortet ska ha en produktbegränsning och man kan inte köpa tippnings-, alkohol- eller 

tobaksprodukter med kortet. 
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Betalkortens utseende  

Korten skräddarsys för att användas för materiellt bistånd. Betalkortens noggrannare visuella utseende 

fastställs enligt Livsmedelsverkets anvisningar. Europeiska unionens finansiering syns på betalkortet och i 

betalkortets fodral. Kortleverantörens egen logotyp kan synas på betalkortet. 

 

Kostnader 

Kortleverantören ansvarar till fullo för kostnaderna för att skräddarsy och tillverka betalkorten. 

Projektansvariga betalar kortens leveranskostnader som orsakas av att betalkorten skickas till 

projektansvariga. Användningen av betalkortet får inte medföra kostnader för biståndsmottagaren eller 

projektansvariga. 

 

Övriga krav  

 

- Kortleverantören postar beställningens betalkort till projektansvariga och aktiverar saldot på 

betalkorten. Kortens giltighetstid är två (2) månader räknat från aktiveringsdagen från början av 

följande hela månad. Åtgärder i anslutning till beställning och aktivering av betalkorten fastställs 

närmare i avtalet mellan kortleverantören och projektansvariga. 

- Uppgifterna om betalkortens serienummer gör det möjligt att avaktivera saldot på aktiva betalkort, 

dvs. avsluta giltighetstiden.  

- Kortleverantören ska leverera åt projektansvariga en beställningsspecifik rapport om användningen 

av betalkorten samt tillhandahålla de oanvända betalkortens saldon enligt rapporten till 

projektansvariga. Med oanvänt saldo avses efter giltighetstidens utgång ett helt eller delvis oanvänt 

betalkort.  

- Kortleverantörens kundservice och produktstöd är på finska. 

 

 

Ansökan om tillståndsarrangemang 

Kortleverantören ska lämna en fritt formulerad ansökan till listan över leverantörer av betalkort för 

materiellt bistånd som Livsmedelsverket organiserar. Gällande den första projektutlysningen är sista 

ansökningsdagen den 3 februari 2023. Noggrannare avtalsgrund och regler för tillståndsarrangemanden 

fås av Livsmedelsverket. 

 

 

Ansökningarna ska levereras till Livsmedelsverkets registratorskontor senast den 3 februari 2023. 

kirjaamo@ruokavirasto.fi  

 

 
Mer information: minna.talvitie@ruokavirasto.fi  tfn 029520 4844 
 

eveliina.viitanen@ruokavirasto.fi  tfn 029520 5166  
 

http://www.ruokavirasto.fi/
mailto:kirjaamo@ruokavirasto.fi
mailto:kirjaamo@ruokavirasto.fi
mailto:minna.talvitie@ruokavirasto.fi
mailto:eveliina.viitanen@ruokavirasto.fi


 

Alvar Aallon katu 5 
60100 Seinäjoki 
Puh. 029 530 0400 (vaihde)  
www.ruokavirasto.fi    kirjaamo@ruokavirasto.fi 

 

http://www.ruokavirasto.fi/
mailto:kirjaamo@ruokavirasto.fi

