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Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sumuvuoren 
ym. aloitteesta järjestöportaalin perustamisesta

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Sosiaalilautakunta on merkittävä toimija järjestöavustusten 
myöntämisessä. Lautakunnalle saapui avustushakemuksia 440 
vuodelle 2011 ja avustuksiin myönnetty määräraha oli 5,1 milj. euroa. 
Vuodelle 2012 on saapunut hakemuksia noin 500. Niihin myönnetään 
tukea talousarviossa vahvistettuna noin 3,5 miljoonaa euroa ja lisäksi 
tarvittaessa valtion kaupungille luovuttamien kuolinpesien varoja. 
Huomattava osa hakemuksista liittyy vakiintuneeseen toimintaan. 
Haettavan tuen määrä vaihtelee välillä 300 euroa – 450 000 euroa. 

Valtuustoaloitteen tekemisen jälkeen on talous- ja 
suunnittelukeskuksen vetämä kaupunkiyhteinen Sähköinen 
avustusjärjestelmä –hanke edennyt ja sen ensimmäisenä vaiheena on 
jo toteutettu sähköinen avustusten hakeminen ja käsittely, joita 
kehitetään edelleen. 

Sosiaalivirasto pitää hyvänä ja tarpeellisena aloitteessa esitetyn 
tietopaketin kokoamista sähköiseen ja helppokäyttöiseen muotoon, 
jotta järjestöt saavat kaiken tarvitsemansa tiedon yhdestä paikasta. 
Lisäksi sosiaalivirasto toteaa, että esitettyä läpinäkyvyyttä voitaisiin 
vahvistaa myös sisällyttämällä tietojärjestelmään tiedot myönnetyistä 
avustuksista. Tällainen kaikille avoin järjestelmä on käytössä ainakin 
Raha-automaattiyhdistyksellä.

Helsingillä on kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymät Tasken 
päivittämät Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat 
yleisohjeet. Nämä antavat riittävän yhdenmukaisen perustan hoitaa 
avustusprosessin tekninen osuus. Sosiaaliviraston avustustoimintaa 
kohdennetaan kulloinkin voimassa olevien strategisten tavoitteiden 
suuntaan. Kansalaisjärjestöjen toiminta on todettu tehokkaaksi tavaksi 
mm. siirtää strategian painopistettä hoivan tarpeen ennalta ehkäisyyn 
ja varhaiseen tukeen. Järjestöportaalin toimivuuden kannalta olisi 
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tärkeää, että kukin hallintokunta määrittelisi tarkasti ne toiminnot ja 
tarkoitukset, joihin avustuksia tullaan myöntämään.    

Kaupungilla on myös Tasken vetämä tilanvaraustyöryhmä, jossa on 
mukana virastojen edustus. Työryhmässä selvitetään tilanvaraus- ja 
tilahallintajärjestelmiä sekä virastojen erilaisia tarpeita ja 
vuokrausperiaatteita. Asiakaslähtöisen näkökulman tavoitteena on 
yhtenäistää erilaisia järjestelmiä ja että vapaana olevat tilat olisivat 
jatkuvasti näkyvillä netissä ja tilattavissa yhden varausjärjestelmän 
kautta.
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