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Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2014
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Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen 
esittelytekstistä ja lautakunnan jäsenten vastaehdotuksista ilmenevin 
perustein myöntää järjestöjen 200 hakemukselle avustusta vuoden 
2014 toimintaan yhteensä 6 729 000 euroa tämän päätöksen 
liitetaulukoiden 1 - 7 mukaisesti. 

Lisäksi lautakunta päätti, että virastopäällikön päätettäväksi osoitetaan 
enintään 480 000 euroa niille 222 hakemuksille, jotka ovat 
suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä 
mainittuihin taulukoihin.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä 60 taulukoissa 1 – 7 
mainittua hakemusta taulukoissa esitetyin perusteluin

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta 
poiketen poistaa Mellunmäki - Seura ry:n avustuksen kohdalta 
edellytyksen, että järjestö on tehnyt tilojen käytöstä 
yhteistyösopimuksen sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Perusteluna 
poistolle on järjestöjen tasavertainen kohtelu.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että kunkin avustuksen 
ehtona on, että rahoitus käytetään vuoden 2014 aikana helsinkiläisiin 
kohdistuvaan avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan, 
minkä varmistamistapa tulee kuvata sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
annettavassa selvityksessä avustuksen käytöstä. Selvitys tulee antoi 
seuraavan vuoden avustushakemuksen yhteydessä tai jos tätä ei 
tehdä, erillisellä kirjallisella selvityksellä avustusvuotta seuraavan 
vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Lisäksi järjestöjen tulee 
toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 
12.12.2011 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä lähetettäviä 
avustusohjeita. 
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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. Avustusta saa käyttää vain päätöksessä mainittuun 
tarkoitukseen. Sosiaali- ja terveysviraston mahdolliset saatavat 
korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista 
avustettavalle järjestölle.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja 
terveysvirastoa huolehtimaan avustusten maksatuksesta 
kaupunginhallituksen avustusohjetta noudattaen, kuitenkin niin, että 
avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä 
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä 
syyskuussa.

Avustukset myönnetään ehdolla, että ne voidaan periä takaisin, mikäli 
ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

Samalla hakijoille ilmoitetaan, että sosiaali- ja terveyslautakunnan 
vuodelle 2015 myöntämien avustusten hakuaika on 1. - 30.9.2014. 
Tällöin edellytetään, että kukin hakijataho tekee vain yhden 
avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää 
avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee 
kuvata hakemuksessa selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan 
tiedottamaan sosiaali- ja terveysviraston internet-sivuilla sekä 
sanomalehdissä.

Esittelijä korjasi esitystään siten, että otsikon "Avustusten 
myöntämiseen liittyvät kaupunkitasoiset ryhmät" otsikon alta toisesta 
kappaleesta poistetaan viimeinen lause ja sen tilalle tulee seuraava 
teksti: "Selvitys kaupungin avustusten ja tukien myöntämisen 
keskittämisestä kaupunginhallitukselle oli Khn käsittelyssä 16.12.2013. 
Päätösehdotuksena oli, että asukastaloja ylläpitävien tahojen 
avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle avustustyöryhmän 
ehdotusten mukaisesti eli vuoden 2015 alusta. Asia jäi pöydälle."

Lisäksi esittelijä poisti saman kohdan kolmannesta kappaleesta 
viimeisen lauseen ja korvasi sen seuraavalla tekstillä: "Tämän aluetyön 
työryhmän näkemys asukastalojen avustamisesta on yhtenevä edellä 
mainitun Khn pöydällä olevan esityksen kanssa. Keskittäminen 
valmistellaan vuoden 2014 aikana yhdessä hallintokuntien kanssa."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 30.12.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Joni Komulainen
pöytäkirjanpitäjä


