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§ 415
Valtion kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen 
järjestöjen avustamiseen vuonna 2015

HEL 2014-009455 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Joonas Leppänen: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vuonna 2015 käytetään 
lautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin valtion kaupungille 
luovuttamia kuolinpesien varoja enintään 1,842 milj. euroa 
kaupunginhallituksen voimassa olevan päätöksen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta voi käyttää järjestöjen avustuksiin 
kuolinpesien varoja. Tämä perustuu kaupunginhallituksen 13.1.2014 (§ 
42) tekemään päätökseen, jossa se vahvisti valtion perintönä 
kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiksi ja 
käyttötarkoitukseksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämät 
avustukset järjestöille toimintaan, jolla tuetaan sosiaali- ja 
terveysviraston voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista 
helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. 

Sosiaali- ja terveysviraston taseessa olevien valtion kaupungille 
luovuttamien kuolinpesärahavarojen summa 31.12.2013 oli 4,8 milj. 
euroa. Vuoden 2014 avustuksiin kuolinpesien varoja on käytetty 
sosiaali- ja terveyslautakunnan 17.12.2013 (§ 424) päätöksellä 2,0 milj. 
euroa. Kuluvana vuonna kuolinpesien varoja on kertynyt edelleen ja 
voidaan arvioida, että sosiaali- ja terveysviraston taseessa tulee 
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vuoden 2014 lopussa olemaan kuolinpesärahavaroja noin 4,1 milj. 
euroa.

Esittelijä ehdottaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa vuonna 
2015 järjestöjen avustamiseen kuolinpesärahavaroja enintään 1,842 
milj. euroa.

Tämän lisäksi järjestöjen avustuksiin on sosiaali- ja terveysviraston 
vuoden 2015 talousarviossa varattu sama määräraha kuin vuonna 
2014, joka on 4,93 milj. euroa.

Ehdotuksen mukaisesti järjestöjen avustamiseen varattava 
yhteissumma vuodelle 2015 on 6,772 milj. euroa. Esitys 
avustusvarojen kohdentamisesta on tämän kokouksen esityslistalla 
seuraavana asiana.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut
Talous- ja strategiapalvelut
Talpa


