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324 §
Virastopäällikön päätös avustuksista järjestöille vuodelle 2014

HEL 2013-011649 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen (12.2.2013, 12 §) 
antamalla valtuutuksella virastopäällikkö tekee päätökset enintään 10 
000 euron suuruisista järjestöjen avustushakemuksista. 
Virastopäällikkö päättää myöntää järjestöjen 121 hakemukselle 
avustusta vuoden 2014 toimintaan yhteensä 360 000 euroa oheisen 
liitteenä 1. olevan taulukon mukaisesti. Lisäksi virastopäällikkö päättää 
hylätä 100 taulukossa mainittua hakemusta taulukossa esitetyin 
perusteluin. 

Avustuspäätökset on tehty noudattaen sosiaali- ja terveyslautakunnan 
3.9.2013 (288 §) päättämiä avustusten jakoperusteita sekä liitteenä 
olevaa kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymää yleisohjetta, joka 
on tämän päätöksen liitteenä 2. 

Avustusta tulee käyttää vuoden 2014 aikana päätöksessä mainittuun 
käyttötarkoitukseen. Selvitys avustuksen käytöstä ja kustannusten 
kohdentumisesta tulee antaa seuraavan vuoden avustushakemuksen 
yhteydessä. Jos avustusta ei haeta seuraavana vuonna, tehdään 
kuvaus erillisellä kirjallisella selvityksellä avustusvuoden tilinpäätöksen 
valmistuttua sosiaali- ja terveysvirastolle osoitetulla kirjeellä. Kunkin 
avustuksen ehtona on, että avustus käytetään helsinkiläisiin 
kohdistuvaan ao. toimintaan.

Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa 
kaupungin yleisohjetta (liite 2.). Avustusten saajien on pidettävä 
kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säädösten ja 
määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että 
avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Sosiaali- ja 
terveysviraston mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään 
avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle.
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Virastopäällikkö ilmoittaa, että avustukset maksetaan helmikuussa 
2014. Avustukset myönnetään ehdolla, että ne voidaan periä takaisin, 
mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle 
ole ollut.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2015 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1. - 30.9.2014. Tällöin edellytetään, että kukin hakijataho 
tekee vain yhden toiminta-avustushakemuksen, joka sisältää selkeän 
kuvauksen yhdistyksen kaikista eri käyttötarkoituskohteista, mikäli 
tällaisia on. Nämä tulee kuvata hakemuksessa selkeästi. Hakuajasta ja 
hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveysviraston internet-
sivuilla sekä sanomalehdissä.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen hylkäämisen perusteena on useimmissa tapauksissa 
sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden kohta neljä, jossa todetaan muun muassa, ettei 
avustusta myönnetä vieraanvaraisuuskuluihin, kokous- ja 
tarjoilukuluihin, eikä juhliin tai retkiin. Tällaisia kuluja on monella seniori, 
vanhus- ja eläkeläisjärjestöllä. Kyseisten järjestöjen toiminnan 
jatkumisen varmistamiseksi avustusta myönnetään vuokrakuluihin. 
Myöhästyneet hakemukset, sekä hakemukset, joille ei pyynnöstä 
huolimatta ole toimitettu täydennystä tai joiden ei katsota kuuluvan 
sosiaali- ja terveysviraston toimialaan on kaupungin ohjeen mukaan 
hylätty.
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