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§ 50
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston avustuk-
set vuodelle 2018

HEL 2018-002193 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti panna 
asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Esa Nikunen

Esittelijä
vs. ympäristöjohtaja
Riikka Åberg

Lisätiedot
Kristiina Pohjanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37101

kristiina.pohjanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päättää jakaa 
avustuksia vuodelle 2018 seuraavasti:

A Rocha Finland - Kristityt luonnon puolesta ry 1 000 e
Dodo ry 1 000 e
Helsingin eläinsuojeluyhdistys ry 7 500 e
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry 1 000 e
Natur och Miljö rf 7 000 e
Odlingsföreningen Freelanceodlarna rf 1 500 e
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 62 000 e
Suomen Somaliland kehitys ja integraatio ry 1 500 e
Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistys ry 1 500 e

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n avustus maksetaan neljässä 
yhtä suuressa erässä 6.4., 4.5., 6.7. ja 5.10. Natur och Miljö rf:n ja Hel-
singin eläinsuojeluyhdistys ry:n avustukset maksetaan kahdessa yhtä 
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suuressa erässä 6.4. ja 4.5. ja muut avustukset yhdellä kertaa 
6.4.2018.

Avustuksen myöntämisen ehtona ovat kaupungin avustuksia koskevien 
kaupunginhallituksen yleisohjeiden lisäksi, että avustusta saavan rekis-
teröidyn yhdistyksen toiminta ja avustuksen käyttötarkoitus tukee ja 
täydentää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 
sekä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden toimialaan 
kuuluvien asioiden toteutumista Helsingin kaupungissa tai korvaa ym-
päristöpalveluiden helsinkiläisille tarjoamia palveluja.  Avustus on käy-
tettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen eikä sitä saa jakaa 
edelleen muille yhteisöille tai yksityisille henkilöille.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto ilmoittaa lisäk-
si, että avustuksensaajan tulee suunnitella vuoden 2018 toimintansa 
huomioon ottaen, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia lisäavustusten 
myöntämiseen. Avustettavan yhteisön tulee toiminnassaan ja talou-
denhoidossaan noudattaa kaupunginhallituksen antamia ohjeita.

Avustus myönnetään ehdolla, että avustuksen saaja toimittaa nyt 
myönnettävän avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen kaupun-
kiympäristön toimialan ympäristöpalveluihin vuoden 2019 huhtikuun 
loppuun mennessä. Jos selvitystä ei toimiteta, avustus voidaan peruut-
taa ja periä takaisin.

Avustuksen saajille annetaan samalla tiedoksi, että ellei toisin ilmoiteta, 
vuotta 2019 koskeva avustusanomus on jätettävä 30.4.2018 klo 16.00 
mennessä. Avustushakemukset ja niiden liitteet jätetään ensisijaisesti 
sähköisesti kaupungin asiointiportaalin (asiointi.hel.fi) kautta. Sähköi-
sesti tehtyyn hakemukseen on mahdollista toimittaa liitteitä myös kirjal-
lisena.

Toissijaisesti kirjallisen avustushakemuksen voi laatia asiointiportaalis-
ta saatavalle lomakkeelle. Kirjallinen hakemus voidaan toimittaa kau-
pungin kirjaamoon osoitteeseen:

Helsingin kaupungin kirjaamo
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 
PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13

Hakemuksen liitteeksi on toimitettava vuoden 2017 hyväksytty tilinpää-
tös, tilintarkastuslausunto, toimintakertomus ja vuosikokouksen pöytä-
kirja sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle, jota hakemus 
koskee sekä muut mahdolliset avustuksen määrään liittyvät selvitykset.
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Esittelijän perustelut

Avustusmäärärahoja jaetaan noudattaen 12.12.2011 annettuja yleisoh-
jeita kaupungin avustusten myöntämisestä (liite 1). Avustuksia voidaan 
jakaa järjestöille, jotka ovat hakeneet avustusta vuodeksi 2018 ohjei-
den mukaisesti 30.4.2017 mennessä. Yhteenveto haetuista avustuksis-
ta on liitteenä 2.

Kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan avustusta koskevaa maksu-
määräystä ei saa antaa, ennen kuin avustuksen saannille asetetut eh-
dot on täytetty ja jos avustuksen myöntänyt viranomainen ole saanut 
edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyttävää selvitystä. Mak-
sattamisesta päättävä lauta- tai johtokunta voi tarvittaessa kuitenkin 
päättää ennakkoavustuksen maksattamisesta ehdolla, että avustus 
voidaan periä takaisin, ellei avustusta saaneelta yhteisöltä saada hy-
väksyttävää selvitystä edellisen vuoden avustuksen käytöstä.

Avustuksiin on vuoden 2018 talousarviossa varattu 84 000 euroa. Tiu-
kan taloustilanteen vuoksi määrärahaa ei ole vuodelle 2018 voitu lisätä. 
Avustusten hakijoita on kuluvana vuonna enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Vuonna 2017 myönnettiin avustusta kahdeksalle järjestölle, 
kuluvana vuonna hakijoita on yhdeksän.  Yhteensä avustusta haettiin 
144 000 euroa. Jotta kaikille avustuksen saamisen ehdot täyttäville ha-
kijoille voidaan myöntää edes osa niiden hakemasta avustussummas-
ta, avustuksen suuruutta ei ole voitu korottaa edellisestä vuodesta eikä 
myöskään myöntää haettua summaa kokonaisuudessaan. Tällä ratkai-
sulla toivotaan, että myönnetyllä avustuksella järjestöt voivat rahoittaa 
edes osan suunnittelemastaan toiminnasta vuonna 2018.

Hakemukset ovat nähtävillä kokouksen sihteerillä.

Esittelijä
vs. ympäristöjohtaja
Riikka Åberg

Lisätiedot
Kristiina Pohjanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37101

kristiina.pohjanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
12.12.2011_.pdf

2 Yhteenveto haetut avustukset vuodelle 2018.pdf

Oheismateriaali

1 A_Rocha_Finland_Kristityt_luonnon_puolesta_ry_avustushakemus_liitteet
2 Dodo_ry_avustushakemus_liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 4 (4)
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- 
ja lupajaosto

Asia/5
23.03.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58235 Viikinkaari 2 A 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

3 HESY_ry_avustushakemus_liitteet
4 Lasten_ja_nuorten_puutarhayhdistys_ry_avustushakemus_liitteet
5 Natur_och_Miljo_rf_avustushakemus_liitteet
6 Odlingsföreningen_Freelanceodlarna_rf_avustushakemus_liitteet
7 Paakaupunkiseudun_Kierratyskeskus_Oy_avustushakemus_liitteet
8 Suomen_Somaliland_Kehitys_ja_Integraatio_ry_avustushakemus_liitteet
9 Vartiosaaren_luonto_ja_elaintalliyhdistys_avustushakemus_liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusten hakijat vuo-
delle 2018

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristö-
lautakunta

.


