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Vähävaraisten avun toimenpideohjelma (FEAD)/ EU:n ruoka-apu  

FEAD Ajankohtaiset asiat 2021-01 

Kevään elintarvikejakelut on saatu päätökseen. Kevään aikana elintarvikkeita toimitettiin melkein 

miljoona kiloa noin 400 jakelupisteeseen aina Utsjoelta Hankoon ja Joensuusta Maarianhaminaan.  

Syksyn elintarvikejakelut pyritään aloittamaan syyskuun puolivälissä. Toimitusosoite- ja 

määrätietolomake 2021-02 on julkaistu nettisivuillamme. Täytetyt lomakkeet pyydetään palauttamaan 

maanantaihin 16.8.2021 mennessä osoitteeseen ruoka-apu@ruokavirasto.fi.  

Kuljetusten sopimisen sujuvoittamiseksi huolehdittehan, että jakelupisteiden ja yhteyshenkilöiden 

tiedot ovat lomakkeella oikein. Jakelupisteiden yhteyshenkilöitä kannattaa myös informoida, että 

olemme heihin yhteydessä 0295-alkuisesta puhelinnumerosta.  

Survey 2021 

Ohjelmakauden aikana kerätään kaikissa jäsenmaissa survey-tutkimuksen avulla tietoa toteutuneista 

tukiohjelmista. Syksyn 2021 jakelujen yhteydessä toteutetaan haastatteluja EU:n ruoka-apua jakavissa 

jakelupisteissä. Surveyssa käytettävän haastattelulomakkeen kysymykset ovat samat kaikissa 

jäsenmaissa ja vastaavat vuonna 2017 toteutettua vastaavaa survey-tutkimusta. Kysymyksistä 

muutama on suunnattu ruoka-apua jakaville yhdistyksille tai seurakunnille, mutta varsinainen 

kohderyhmä on rahastosta apua saavat vähävaraiset henkilöt ja tarkoituksena on saada kuuluville 

heidän äänensä ja näkemyksensä toimenpideohjelman toimivuudesta.  

Tiedotamme syksyllä 2021 lisää tutkimuksesta ja käytännön toteutuksesta. Olemme lisäksi yhteydessä 

kaikkiin jakelupisteisiin, joiden toivomme osallistuvan kyselytutkimukseen. 

Ohjelmakauden sulkeminen ja siihen liittyvät ohjeet ja aikataulut 

Vuoden 2021 elintarvikejakelu on tämän ohjelmakauden viimeinen. Jos kumppaniorganisaatio on 

jakanut kaikki elintarvikkeet vuoden 2021 puolella, jää vuoden 2021 vuosi-ilmoitus jakelujen osalta 

viimeiseksi vuosi-ilmoitukseksi. 

Koska osa jakelupisteistä saa syksyn kuorman vasta vuoden 2021 loppupuolella, voi elintarvikkeita 

tarvittaessa jakaa vielä vuoden 2022 puolella. Vaikka osa tukiohjelman elintarvikkeista säilyisi parasta 

ennen päiväyksen osalta pitkäänkin jakelukuntoisina, on tukiohjelmasta vastaanotetut elintarvikkeet 
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jaettava vähävaraisille 31.3.2022 mennessä.  Jos jakeluja siirtyy vuoden 2022 puolelle, tulee 

kumppaniorganisaation laatia jakeluista vuoden 2022 vuosi-ilmoitus jakelujen päättymisen jälkeen.  

Ennakkotietoa uudesta ohjelmakaudesta  

Aineellisen avun ohjelma vähävaraisimmille toteutetaan osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -

ohjelmaa.  Avustusohjelma toteutetaan rahoitettavina hankkeina, jotka ovat kestoltaan noin 2–3 

vuotta. Ensimmäisen hankehaun ensisijaisena kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat 

työikäiset lapsiperheet. Uuden ohjelmakauden avustusohjelmasta tiedotetaan tarkemmin syksyllä 

2021. Lisätietoja: ylitarkastaja Minna Talvitie, minna.talvitie@ruokavirasto.fi.  
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