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Vähävaraisten avun toimenpideohjelma (FEAD)/ EU:n ruoka-apu
FEAD Ajankohtaiset asiat 2020-01
Kevätjakelun elintarvikkeiden kuljetukset ovat käynnistymässä ja ensimmäiset jakelupisteet ovatkin jo
sopineet toimituspäivästä. Suurin osa elintarvikkeista kuljetetaan paikkakunnille huhti-toukokuun aikana.
Tässä vaiheessa jokaisen tahon on hyvä tarkistaa, miten ruoka-aputoiminta on järjestetty käytännössä
ja miten tarvittavat tiedot kirjataan ja kootaan yhdistyksissä ja seurakunnissa. Elintarvikkeet toimitetaan vahvistettujen kumppaniorganisaatioiden paikallisille yhdistyksille ja seurakunnille maksutta. Elintarvikkeiden jakelussa tulee kuitenkin noudattaa EU:n ruoka-apuohjelman ohjeita ja jakelusta on pidettävä kirjanpitoa ja raportoitava vuosittain kumppaniorganisaation johdolla Ruokavirastolle. Päivitetyt
ohjeet ja lomakkeet löytyvät nyt nettisivuiltamme. Alla oleva kuva on lisätty myös ohjeisiin kuvaamaan
kokonaisuutta, jota edellytetään EU ruoka-avun jakamisessa.

EU ruoka-avun opas ja Kirjanpito-ohje
Saatavilla www.ruokavirasto.fi/ruoka-apu → lomakkeet

Vuosikertomukselle kootaan tiedot
yhteen vuoden aikana saaduista ja
jaetuista ruoista, jakelun järjestämisestä ja avunsaajien määristä, arviosta eri
kohderyhmistä ja muusta palautteesta.
lomake 561026

Jakelun seurantalomakkeen
avulla kirjataan tiedot elintarvikkeina ja ruokailuina vähävaraisille
tarjotusta EU:n ruoka-avusta.
lomake 561024

EU Ruoka-apua saaneiden vähävaraisten jakautuminen eri avunsaajakohderyhmiin arvioidaan ensimmäisen tai
pääjakelutapahtuman osalta käyttämällä apuna kohdentumisen seurantatietolomaketta.
lomake 561033

Tiedon hyödyntäminen koko vuoden avunsaajakohderyhmien kokojen arvioinnissa

Kuva 1 EU:n ruoka-avun toimijan keskeiset kirjanpito-ohjeet ja lomakkeet.
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Jotta elintarvikkeiden toimitukset ja myöhemmin niiden jakaminen sujuisivat mahdollisimman sujuvasti, niin kokosimme muutamia vinkkejä:
1. Onko paikallisella toimijalla tarvittavat tiedot tulevasta ruokakuormasta, tarvittavista työkaluista tietojen kirjaamiseen ja kirjanpidon pitämiseen ja pelisäännöistä?
•

Paikallisen jakelupaikan tulevat kevään määrät on kumppaniorganisaation yhteyshenkilö
ilmoittanut Ruokavirastolle alkuvuodesta 2020. Kumppaniorganisaatioiden on hyvä
varmistaa, että omilla jakelupaikoilla on tiedossa heille kumppaniorganisaation osoittama määrä tuotteista.

•

www.ruokavirasto.fi/ruoka-apu -sivuilta löytyvät: opas, tarvittavat lomakkeet ja ohjeet.
Ruoka-avun jakamisesta on pidettävä jakelupisteillä kirjanpitoa. Tiedot jakelukirjanpidosta on säilytettävä seurakunnissa ja järjestöissä ohjeiden mukaisesti. Huomioittehan,
että kirjanpitovastuu jatkuu niin kauan kuin tuotteita on jakelupisteillä jaettavana, vaikka uusia elintarvikkeita ei jakelupisteisiin enää toimitettaisikaan.

•

Sähköpostitse voi lähettää kysymyksiä tai soittopyynnön ruoka-apu@ruokavirasto.fi osoitteeseen. Autamme ja järjestämme tarvittaessa opastusta ohjeista ja lomakkeiden
käyttämisestä.

2. Miten ruoka-apua tarvitseva saa tietoa toiminnasta?
•

Uusi kanava toiminnasta tiedottamiseen! Jakelupiste pystyy nyt tiedottamaan entistä
tehokkaammin ruoka-aputoiminnastaan uuden www.ruoka-apu.fi -sivuston kautta.
Ruoka-apu.fi-palvelun on tuottanut Osallistava yhteisö -hanke yhteistyökumppaneineen. Palvelu on kaikille käyttäjille maksuton. Ilmoittamalla oman tapahtumasi, autat
vähävaraisia henkilöitä saamaan tietoa tarjolla olevasta avusta. Muistathan ilmoituksessa mainita, että kyseessä on vähävaraisimmille tarkoitettu EU:n ruoka-apu.

•

Juliste. Jakelupaikoissa on oltava näkyvillä vähintään yksi ruoka-avun EU-rahoituksesta
kertova juliste (A3-kokoa) tai kohtuullisen kokoinen unionin symboli. Avun jakamisesta
tiedottavaa julistetta on tilattu uusi erä. Jakelupisteet voivat tilata tarvittaessa julisteita
osoitteesta www.ruoka-apu.fi/ruokavirasto. Tilauksen yhteydessä on ilmoitettava postiosoite sekä minkä kumppaniorganisaation alla jakelupiste toimii.
-

•

Jos käytettävissä on internet-sivut tiedottamiselle ja tarvitset
rahastotunnuksesta muun kuin .jpg -tiedostomuotoisen kuvan, niin autamme mielellämme asiassa.
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Entä vuosi 2021? Ohjelmakauden viimeisen elintarvikkeiden hankinta on valmistelussa vuoden 2021
jakelua varten. Hakuaika nykyisille kumppaniorganisaatioille on huhtikuussa 2020. Kumppaniorganisaatioiden täydennyshakua ei toteuteta. Tiedotamme lisää haun avautuessa.
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