
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 (4)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/14
08.05.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

§ 94
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettävät varhaiskasvatuksen 
järjestöavustukset vuodelle 2018

HEL 2018-003383 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti myöntää avustuksia vuoden 
2018 avustuskuulutuksen mukaisesti alle kouluikäisten lasten varhais-
kasvatuspalvelujen rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 8 - 17) toteutetta-
vaan kerhotoimintaan ja varhaiskasvatuspalveluja täydentävään hoitoa-
putoimintaan liitteen 1 mukaisesti, yhteensä 65 300 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Mi Casita ry:n sekä Perin-
neleikit ry:n hakemukset, koska avustettavaksi haettava toiminta ei ole 
varhaiskasvatuslautakunnan 12.11.2013 (§ 183) päättämien järjestö-
avustusten jakoperusteiden mukaisesti kerho- tai hoitoaputoimintaa. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että avustukset makse-
taan järjestöille sen jälkeen kun ne ovat toimittaneet kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalle seuraavat asiakirjat:

- vahvistettu tuloslaskelma ja tase 2017

- toimintakertomus 2017

- jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuk-
sesta 2017

- vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2017 käsittely 
ja vastuuvapauden myöntäminen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettävät varhaiskasvatuksen jär-
jestöavustukset 2018

2 Khn avustusohje 12.12.2011

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen järjestö-
avustuksilla tuetaan alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalvelujen 
rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 8-17) toteutettavaa kerhotoimintaa ja 
varhaiskasvatuspalveluja täydentävää hoitotoimintaa. Varhaiskasvatus-
lautakunta on päättänyt järjestöavustusten jakoperusteet 12.11.2013 
(183 §). Päätöksen mukaan avustuksilla ei tueta uskonnollista eikä po-
liittista toimintaa eikä myöskään palvelutuotantoa, joka on kilpailutettu 
tai jota ostetaan tai jonka kaupunki järjestää palvelusetelillä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle tarkoitetut avustushakemukset 
ovat olleet haettavana 8.1. - 2.2.2018 välisenä aikana. Määräajan ku-
luessa saapui 12 avustushakemusta, joissa haetaan avustusta yhteen-
sä 117 277 euroa. Vuoden 2018 talousarviossa varhaiskasvatuksen 
järjestöavustuksiin on varattu 85 000 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettäväksi tulee 12 järjestöavus-
tushakemusta, joista avustusta esitetään myönnettäväksi kymmenelle 
hakijalle, yhteensä 65 300 euroa. Myöntöperusteina käytetään varhais-
kasvatuslautakunnan päättämiä järjestöavustusten jakoperusteita 
12.11.2013 (183 §). Hylättäväksi esitetään kahta hakemusta. Yhteen-
veto kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettävistä avustuksista on liit-
teenä 1.

Avustusten valmistelussa on noudatettu kaupunginhallituksen 
12.12.2011 (1126 §) antamia yleisohjeita, joiden mukaan avustuksen 
myöntämisen perusedellytyksenä on, että järjestö tai yhteisö on yleis-
hyödyllinen, se on rekisteröity ja toiminnasta on näyttöä vähintään vuo-
den ajalta. Avustamisen tarkoituksena on tukea toimintaa, ei ylläpitää 
sitä. Avustuksin ei tueta palvelutuotantoa, jota ostetaan tai joka on kil-
pailutettu. Avustusohjeen mukaisesti avustuksen tarvetta ja sen mää-
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rää harkittaessa on otettava huomioon mm. hakijan omat varat ja muu 
julkinen tuki. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus sekä kir-
janpitonsa siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. 
Kaupunginvaltuusto on talousarvion noudattamisohjeissa vuodelle 
2018 päättänyt kehottaa lauta- ja johtokuntia ilmoittamaan avustusten 
myöntämispäätöksissä avustuksen ehdoksi, että avustettavien yhteisö-
jen tulee toiminnassaan ja taloudenhoidossaan noudattaa kaupungin-
hallituksen antamia ohjeita (liite 2).

Avustukset myönnetään ehdolla, että ne voidaan periä takaisin, mikäli 
ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut. 
Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan 
noudattaa kaupunginhallituksen antamia avustusohjeita. Samalla kas-
vatus- ja koulutuslautakunta muistuttaa hakijoita seuraamaan joulu-
kuussa 2018 julkaistavaa vuoden 2019 avustuksia koskevaa avustus-
kuulutusta ja toimimaan sen ohjeiden mukaisesti.

Sähköiset avustushakemukset ovat kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
jäsenten nähtävissä ennen kokousta kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalla osoitteessa: Töysänkatu 2, 3. krs., huone A 326.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Järjestöavustuksilla tuetaan alle kouluikäisten lasten päiväaikaan ta-
pahtuvaa kerhotoimintaa ja hoitoaputoimintaa Helsingin kaupungissa. 
Järjestöillä on suora kontakti niiden toiminta-alueilla asuviin perheisiin. 
Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin perheiden tarpeisiin, mikä vai-
kuttaa myös perheiden hyvinvointiin. Lisäksi useissa toimintamuodois-
sa tuetaan lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta, lasten sosi-
aalisten suhteiden kehittymistä, edistetään kotouttamista ja kannuste-
taan liikunnan pariin jo varhaiskasvatusiässä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettävät varhaiskasvatuksen jär-
jestöavustukset 2018

2 Khn avustusohje 12.12.2011

Muutoksenhaku
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Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


