
5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (yli 10 000 e hakeneet)

Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2015

Haettu 

2016

Ehdotus 

2016

Käyttötarkoitus 2016

Alvi ry 346789 240 000 240 000 200 000 Sosiaali- ja terveysvirasto hankkii yhdistykseltä psykiatrian asumispalveluja ja tukipalveluja. 

Avustus osoitetaan Helsingin Laturin Tukiyhteisön henkilöstö- ja toimitilakuluhin 

helsinkiläisiin kohdennettuna. Avustusta  pienennetään, koska toiminta kohdentuu varsin 

pieneen määrään helsinkiläisiä. Hallinnollisia kuluja ei avusteta. Lisäksi vuodelle 2014 

myönnetystä avustuksesta on osa jäänyt käyttämättä. Käyttämättä jäänyt osuus tulee 

palauttaa. Yhdistyksen tulee selvittää mahdollisuutta ilta- ja viikonloppuaukioloon. RAY 

avustaa myös.

Ehkäisevä päihdetyö 

EHYT ry

346448 25 000 25 000 25 000 Helsinkiläisten kynnyksettömän päihteettömyyttä tukevan kohtaamispaikan (Elokolo) 

toiminnanohjaajan palkkakuluihin ja toimitilavuokraan. Toiminta tukee kaupungin 

vastuullisen alkokholinkäytön toimenpideohjelman toteutusta. Yhdistyksen tulee kiinnittää 

huomiota talouden tasapainoon, koska omavaraisuusaste on heikko. RAY avustaa myös.

Etelä-Suomen Klubitalo-

osaajat ESKOT ry (ent. 

Helsingin Klubitalot ry)

344734 470 000 485 000 480 000 Helsingin ja Itä-Helsingin Klubitalojen palkka- ja vuokrakuluihin helsinkiläisiin 

kohdennettuna. Avustussummaa korotetaan kohonneiden vuokrakkustannusten vuoksi. 

Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, koska omavaraisuusaste on 

heikko. 

FinFami - Uusimaa ry 

(ent. Omaiset 

mielenterveystyön 

tukena, Uudenmaan 

yhdistys ry )

347404 58 000 58 000 58 000 Mielenterveyden häiriöistä ja päihdeongelmista kärsivien henkilöiden läheisten matalan 

kynnyksen tuen palkka-, toiminta- ja tilakuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. Hallinnollisia 

kuluja ei avusteta. RAY avustaa yhdistystä.

Helsingin A-kilta ry 314343 30 000 33 500 30 000 Kokemusasiantuntijan palkkaan Pohjois-Helsingin mielenterveys- ja päihdetyöhössä. 

Sosiaali- ja terveysviraston psykiatria- ja päihdepalvelut on tehnyt yhteistoimintaa ohjaavan 

kumppanuussopimuksen yhdistyksen kanssa RAY:n tukeman Malmin yhteisötilan osalta. 

Virasto ostaa yhdistykseltä asumispalveluja vielä vuonna 2015. Jatkossa uusia 

maksusitoumuksia ei enää myönnetä, vaan asiakkaiden kanssa tehdään 

vuokrasopimukset. 

Helsingin seudun 

Mielenterveysseura ry 

K1815 0 18 000 0 Yhdistyksen toiminta on erittäin pienimuotoista ja toiminta rahoitettaisiin miltei ainoastaan 

lautakunnan mahdollisesti myöntämällä avustuksella. Näistä syistä avustusta toimitiloihin, 

toimistoluluihin ja tukihenkilöiden koulutukseen ja työnohjaukseen ei myönnetä. 

Mielenterveystyötä tuetaan useilla muilla avustuksilla. 



Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2015

Haettu 

2016

Ehdotus 

2016

Käyttötarkoitus 2016

Irti Huumeista ry 313759 60 000 100 000 80 000 Huumetyön alueellisiin palkkakuluihin, välittömiin vapaaehtois- ja vertaistukityön kuluihin 

sekä matalan kynnyksen kotikäyntitoiminnan kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. 

Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon. Omaa varainhankintaa onkin 

tehostettu. RAY avustaa myös.

Kaakkois-Helsingin 

Mielenterveysseura - 

Mielekäs toiminta MieTo 

ry

360987 ei hakenut 21 747 10 000 Mielenterveyttä edistävään työhön liittyviin vertais- ja vapaaehtoistoiminnan 

henkilöstökuluihin ja toimitilavuokraan helsinkiläisiin kohdennettuna. Saanut sosiaali- ja 

terveystoimen avustusta viimeksi 2013. RAY avustaa myös.

KRAN rf K1823 ei hakenut 15 000 10 000 Helsinkiläisiin kohdennettuna ruotsinkielisten päihteiden väärinkäyttäjien ja heidän 

omaistensa ohjaus- ja ryhmätoiminnan välittömiin kuluihin, vertaistukihenkilöiden 

koulutukseen ja ennaltaehkäisevään pähdetyöhön nuorten parissa. Hallinnollisia kuluja ei 

avusteta. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, koska 

omavaraisuusaste on heikko. RAY avustaa myös.

Leikkiväki ry 339212 0 38 000 0 Haetun avustuksen kohteena oleva syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parissa toteutuva 

toiminta kohdistuu pieneen helsinkiläisten määrään ja se sai tilikaudella 2014 muuta julkista 

tukea, jota  jäi käyttämättä. Näillä perusteilla avustusta ei esitetä myönnettäväksi. 

Mielenterveyskuntoutusta tuetaan useilla muilla avustuksilla.Lisäksi todetaan, että 

yhdistyksen omavaraisuusaste on erittäin heikko.  RAY avustaa. 

Mielenterveysyhdistys 

HELMI ry

356761 35 000 40 000 40 000 Helsinkiläisten psyykkisistä sairauksista kärsivien välittömiin tuki- ja palveluohjaustoiminnan 

kuluihin sekä vapaaehtoisten koulutukseen helsinkiläisiin kohdennettuna. RAY avustaa 

myös.

Mielenterveysyhdistys 

HELMI ry

360669 95 000 100 000 95 000 Helsinkiläisille  psyykkisistä sairauksista kärsiville järjestetävän toiminnan järjestämis- ja 

tilakuluihin Pasilan ja Herttoniemen Helmi-taloilla.

Raittiuden Ystävät ry K1843 15 000 15 000 15 000 Kännikapina -toiminnan kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. Järjestön toiminta tukee 

Helsingin kaupungin Vastuullisen alkoholinkäytön ohjelman toimeenpanoa.

Stop Huumeille ry 356099 4 000 22 701 4 000 Päihteettömän bändikerhotoiminnan kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. Yhdistyksen 

tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, koska omavaraisuusaste on heikko. 



Hakija Hakemus 

nro

Päätös 
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Haettu 

2016

Ehdotus 

2016

Käyttötarkoitus 2016

Suojatie ry 332790 12 000 20 000 12 000 Päihteettömyyttä tukevan vertaistoiminnan välittömiin kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. 

Sosiaali- ja terveysviraston psykiatria- ja päihdepalveluills on yhteistoimintaa ohjaava 

kumppanuussopimus yhdistyksen kanssa Kumppanuustalo Harjulan toiminnan osalta. 

Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, koska omavaraisuusaste on 

heikko. 

Taiteen Sulattamo Ry 359462 0 40 000 0 Toiminta kohdistuu pieneen helsinkiläisten määrään ja perusrahoitus puuttuu, joten 

avustusta ei myönnetä.. Mielenterveyskuntoutusta tuetaan useilla muilla avustuksilla.

Tukikohta ry (ent. 

Omaiset Huumetyön 

Tukena ry)

K1864 29 000 55 000 55 000 Psykiatria- ja päihdepalvelut ostaa yhdistykseltä päihdekuntoutujien intensiivistä 

avokuntoutusta. Avustus osoitetaan helsinkiläisten päihdekuntoutujien matalan kynnyksen 

tuen palkka-, toiminta- ja tilakuluihin. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden 

tasapainoon, koska omavaraisuusaste on heikko. 

Tukiyhdistys Karvinen ry 326612 34 500 34 500 34 500 Malmilla sijaitsevan kynnyksettömän kohtaamispaikan kuluihin helsinkiläisiin 

kohdennettuna. Psykiatria- ja päihdepalvelut puoltaa hakemusta.

Tukiyhdistys Majakka ry 327259 16 000 17 000 17 000 Pohjois-Haagassa sijaitsevan kynnyksettömän kohtaamispaikan kuluihin helsinkiläisiin 

kohdennettuna. Psykiatria- ja päihdepalvelut puoltaa hakemusta.

Vihreä Keidas Ry 359443 5 000 15 000 5 000 Kynnyksettömän päihdetyön palkka- ja toimitilakuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna.

YAD Youth Against 

Drugs ry / Pääkaupungin 

paikallisosasto

345265 13 500 15 000 0 Valtakunnallinen yhdistys, jonka pääkaupunkiseudun osaston toiminta on hyvin 

pienimuotoista ja rahoitettaisiin kokonaan lautakunnan mahdollisella avustuksella. Näillä 

perusteilla avustusta ei myönnetä. Päihdetyötä tuetaan useilla muilla avustuksilla.

21 kpl 1 142 000 1 408 448 1 170 500


