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§ 141
Lastenhoitopalvelun ja kerhotoiminnan järjestöavustukset vuodelle 
2019

HEL 2019-003751 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta myönsi avustuksia vuoden 2019 avus-
tuskuulutuksen mukaisesti alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatus-
palveluja täydentävään lastenhoitopalveluun ja varhaiskasvatuspalvelu-
jen rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 8-17) toteutettavaa kerhotoimintaan 
liitteen 1 mukaisesti, yhteensä 79 700 euroa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi Suomen Somaliland kehitys ja 
integraatio ry:n hakemuksen esitystekstistä lähemmin ilmenevillä pe-
rusteilla.

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

- vahvistettu tuloslaskelma ja tase 2018

- toimintakertomus 2018

- jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuk-
sesta 2018

- vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2018 käsittely 
ja vastuuvapauden myöntäminen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, 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 2019 liite 1

2 Khn avustusohje 12.12.2011

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 30.10.2018 (§ 228) järjes-
töavustusten avustusperusteet alle kouluikäisten lasten varhaiskasva-
tuspalveluja täydentävään lastenhoitopalveluun ja varhaiskasvatuspal-
velujen rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 8-17) toteutettavaa kerhotoi-
mintaan. Lautakunta päätti myös, että avustuksilla ei tueta uskonnollis-
ta eikä poliittista toimintaa eikä myöskään palvelutuotantoa, joka on kil-
pailutettu tai jota ostetaan tai jonka kaupunki järjestää palvelusetelillä. 
Avustettava toiminta ei ole varhaiskasvatuslain mukaista toimintaa eli 
siltä osin kunnalla ei ole valvontavelvoitetta tuottajaa tai palvelua koh-
taan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle tarkoitetut avustushakemukset 
ovat olleet haettavana 7.1. - 1.2.2019 välisenä aikana. Määräajan ku-
luessa saapui 8 avustushakemusta, joissa haetaan avustusta yhteensä 
105 500 euroa. Vuoden 2019 talousarviossa varhaiskasvatuksen jär-
jestöavustuksiin on varattu 85 000 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettäväksi tulee 8 järjestöavus-
tushakemusta, joista avustusta esitetään myönnettäväksi 7 hakemuk-
selle yhteensä 79 700 euroa. Hylättäväksi esitetään yhtä hakemusta. 
Yhteenveto kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettävistä avustuksis-
ta on liitteenä 1.

Suomen Somaliland kehitys ja integraatio ry:n avustettavaksi haettava 
toiminta ei ole kasvatus- ja koulutuslautakunnan 30.10.2018 (§ 228) 
järjestöavustusten avustusperusteiden mukaista varhaiskasvatuspalve-
luja täydentävää lastenhoitopalvelua eikä varhaiskasvatuspalvelujen 
rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 8-17) toteutettavaa kerhotoimintaa, jo-
ten hakemus on hylättävä.
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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-
rää harkittaessa on otettu 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 
2019 päättänyt kehottaa lauta- ja johtokuntia ilmoittamaan avustusten 
myöntämispäätöksissä avustuksen ehdoksi, että avustettavien yhteisö-
jen tulee toiminnassaan ja taloudenhoidossaan noudattaa kaupungin-
hallituksen antamia ohjeita, jotka ovat liitteenä 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 2019 julkaistavaa vuoden 2020 avustuksia koskevaa avustus-
kuulutusta ja toimimaan sen ohjeiden mukaisesti.

Sähköiset avustushakemukset ovat kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
jäsenten nähtävissä ennen kokousta talous- ja suunnittelupalvelujen ta-
louden tuen yksikössä osoitteessa: Töysänkatu 2, 3. krs., huone A 326.

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Järjestöavustuksilla tuetaan alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatus-
palveluja täydentävää lastenhoitopalvelua ja varhaiskasvatuspalvelujen 
rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 8-17) toteutettavaa kerhotoimintaa 
Helsingin kaupungissa. Järjestöillä on suora kontakti niiden toiminta-
alueilla asuviin perheisiin. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin per-
heiden tarpeisiin, mikä vaikuttaa myös perheiden hyvinvointiin. Lisäksi 
useissa toimintamuodoissa tuetaan lapsen ja vanhempien välistä vuo-
rovaikutusta, lasten sosiaalisten suhteiden kehittymistä, edistetään ko-
touttamista ja kannustetaan liikunnan pariin jo varhaiskasvatusiässä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

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