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Ruoka-avun aloittamisen muistilista 

Tiivistetty koonti, päivitetty 30.11.2021 

 

Ruoka-avun aloittamista suunnitellessa ottakaa huomioon ainakin nämä asiat: 

• Paikallisen ja alueellisen ruoka-aputoiminnan ja -tarpeiden kartoitus 

o Kartoittakaa alueellinen tilanne ja toimijat (järjestöt, yhdistykset, 

seurakunnat ym.) 

o Jaetaanko ruoka-apua jo ja onko jakelussa mahdollista tehdä yhteistyötä  

o Yhteistyöllä vältetään päällekkäisyyksiä ja saadaan synergioita: jaetut 

resurssit, yhdistetyt voimavarat ja alueellisesti koordinoitu toiminta 

hyödyttävät myös avunsaajia 

o Yhteistyö voi olla moninaista: ruokajakelua yhteistyössä, palveluihin 

ohjaamista, yhteistyötä kuntien, sosiaalitoimien, Kelan ym. kanssa 

o Yhteistyö voi olla myös Punaisen Ristin vapaaehtoisten jalkautumista 

muiden toimijoiden ruoka-apuihin, mm. Terveyspiste, henkinen tuki 

 

• Jaettavan ruoka-avun muoto ja määrä 

o Yhteistyö elintarvikealan toimijoiden (kaupat, keskuskeittiöt ym.) kanssa 

o Hävikkilahjoitusten vastaanotosta sopiminen 

o Kauppojen hävikki tai koulujen ylijäämäruoka esim. 1 krt/vk, 2 krt/kk, 

yhteisöllinen ruokailu tai yhteiskokkailu, popup-jakelu, soppatykki 

o Yhteisymmärryssopimus kauppojen kanssa, valmiita esimerkkipohjia on 

mm. Vapaaehtoiseksi ruoka-apuun! -perehdytysoppaassa  

 

• Avuntarvitsijoiden määrä ja paikallinen tarve toiminnalle 

o Jo käynnissä olevat ruokajakelut ja niiden ajankohdat (ei 

päällekkäisyyksiä) 

o Jakelusta tiedottaminen ja jakelumenetelmä kohderyhmälle 

o Sidosryhmien tiedottaminen, esim. kunnat 

o Ruokajakelutapahtumasta tiedottaminen www.ruoka-apu.fi-sivustolla  

 

• Toimintaan osallistuvien ja sitoutuneiden vapaaehtoisten määrä  

o Vapaaehtoisten ajalliset mahdollisuudet ja osaamisen huomioiminen 

jakelussa  

o Ruoka-avun vastuuvapaaehtoisten nimeäminen ja perehdyttäminen 

o Vapaaehtoisten kouluttaminen ja tuki 

o Ruoka-avun pelisäännöt yhdessä yhteistyötahojen kanssa 

 

• Käytössä olevat tilat ja kylmäsäilytysmahdollisuudet 

o Saavutettavuus ja tilan toimivuus sekä puhtaanapito 

o Kylmälaitteet ja lämpömittarit ruoan säilymisen takaamiseksi, 

lämpötilojen seuranta 

 

 

http://www.ruoka-apu.fi/
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• (Kylmä)Kuljetusmahdollisuudet 

o Auton ja kylmälaukkujen käyttömahdollisuus tai yhteistyökumppanit 

ruoan kuljetukseen 

 

• Omavalvontasuunnitelman laatiminen 

o Ilmoitus oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle  

o Oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset ja Ruokavirasto (entinen 

Evira) apuna 

 

• Muu osallisuutta, yhteisöllisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva 

toiminta 

o Ruoka-avun ohessa on hyvä tarjota muuta tukea ja apua 

o Voi olla esim. Terveyspiste, terveyttä ja hyvinvointia edistävät tietoiskut 

(ravitsemus, uni, liikunta, henkinen hyvinvointi, kampanjat, tapaturmien 

ehkäisytietous, päihteet) 

o Yhteistyö muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa, Kelan tai 

työvoimatoimiston tietoiskut, talousaiheiset tietoiskut ja neuvonta jne. 

o Jättäkää tilaa ja aikaa keskustelulle avunsaajien kanssa 

o Osallistuminen on vapaaehtoista, ei edellytys ruoka-avun saannille 

 


