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Päätös

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö päätti periä Pikku 
Huopalahden asukasyhdistys ry:ltä takaisin vuodelle 2012 myönnettyä 
järjestöavustusta yhteensä 5 000 euroa. 

Päätöksen perustelut

Pikku Huopalahden asukasyhdistys ry haki vuodelle 2012 
järjestöavustusta 11 000 euroa Pikku Huopalahden kerhotilojen 
kehittämiseksi ja osaan asukastalovastaavan palkkaan. 

Sosiaalilautakunta päätti 12.6.2012 myöntää Pikku Huopalahden 
asukasyhdistykselle järjestöavustusta yhteensä 5 000 euroa 
asukastalovastaavan palkkakuluihin ja kerhotoiminnan kehittämiseen. 
Avustuksen ehtona oli, että se voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee, 
ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut tai päätös on 
tukeutunut vääriin tai virheellisiin tietoihin. Selvitys avustuksen käytöstä 
tuli antaa seuraavan avustushakemuksen yhteydessä tai erillisenä 
selvityksenä. 

Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa 
kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä avustusohjeita. 
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.

Sosiaali- ja terveysviraston avustusten käytön valvonnan yhteydessä 
kesällä 2013 ilmeni, että Pikku Huopalahden asukasyhdistys ei ollut 
toimittanut Helsingin kaupungin avustusohjeiden (12.12.2011) mukaisia 



Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 9/2014 2 (2)
Sosiaali- ja terveysvirasto

14.2.2014
Virastopäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

liitteitä ja selvityksiä. Sosiaali- ja terveysvirasto lähetti Pikku 
Huopalahden asukasyhdistykselle 27.7.2013 selvityspyynnön. 
Syyskuussa 2013 virasto lähetti toisen ja joulukuussa 2013 kolmannen 
selvityspyynnön. 

Sosiaali- ja terveysvirastoon selvitys saapui 22.12.2013. Selvitykseen 
oli liitetty Excel-taulukko. Taulukosta ilmeni, että avustuksen pääosa 
olisi käytetty asukastalon vetäjän palkkaan ja erilaisten tarvikkeiden 
ostoon asukastaloon. Selvityksestä puutuivat pyydetyt liitteet 
(vahvistettu tase ja tuloslaskelma, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, 
vuosikokouksen pöytäkirja ja toimintakertomus, sekä tiliote tai muu 
sellainen selvitys, joka osoittaisi järjestöavustuksen käytön 
myönnettyyn tarkoitukseen).  Selvityksessä todettiin, että tarvittavat 
kuitit lähetetään heti tammikuussa.

Koska pyydettyjä selvityksiä ei ole saapunut, sosiaali- ja 
terveysviraston on Helsingin kaupungin avustusohjeiden (12.12.2011) 
mukaisesti perittävä takaisin liikaa maksettu järjestöavustus takaisin. 
Takaisin perittävän avustuksen suuruus on 5 000 euroa.
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