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§ 267
Lahjoitusrahastojen voittovarojen jakaminen sosiaali- ja terveysvi-
rastossa vuonna 2016

HEL 2016-002495 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kohdentaa Charlotte Askolinin ra-
haston, Kalle Nestor Koskelan rahaston, Huoltotoimen lahjoitusrahas-
ton, Helena Kristina Åkermanin rahaston, Alma Liljeblads fond för 
pauvres Honteux -nimisen rahaston, Lastensuojelutyön lahjoitusrahas-
ton, Agness Udds fond -nimisen rahaston sekä Mikko ja Lyyli Lehikoi-
sen rahaston voittovaroja vuodelta 2015 yhteensä 43 658,07 euroa jäl-
jempänä mainituille hoito- ja palveluyksiköille sekä esityslistan liitteissä 
2-5 mainitulle yhteensä 153 henkilölle ja perheelle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lahjoitusrahastojen voittovarat on tarkoitettu yksityisten henkilöiden ta-
loudelliseen avustamiseen ja kuntoutukseen, tuberkuloosin ehkäisytyö-
hön sekä ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien vanhusten viihtyisyy-
den edistämiseen. Lahjoitusrahastot perustuvat pääosin 1800−1900 -
luvuilla tehtyihin testamenttilahjoituksiin, joiden rahastoinnista kertynei-
tä varoja Helsingin kaupunki on jakanut vähävaraisten helsinkiläisten 
hyväksi vuosikymmenien ajan. Lahjoitusrahastojen varat osaltaan täy-
dentävät perusturvaa ja edistävät kansanterveystyötä, joten niillä voi 
katsoa olevan helsinkiläisten hyvinvointiin ja terveyteen kohdistuvia 
myönteisiä vaikutuksia.   

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Anne Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne.kuvaja(a)hel.fi

Liitteet

1 Lahjoitusrahojen voittovarat
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslian varainhallin-
ta

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Epideologinen toiminta Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Länsi-Helsingin lähimmäispalve-
lu Leevi ry

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Hopeatien palvelutalo Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Oulunkylän kuntoutussairaala Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hoidettavana 
on lahjoitusrahastoja, joiden varojen ylijäämästä sosiaali- ja terveysvi-
rasto saa vuosittain käytettäväkseen määrärahoja rahastojen säännöis-
sä määriteltyihin tarkoituksiin.

Charlotte Askolinin ja Kalle Nestor Koskelan rahastojen varojen ylijää-
mästä käytetään vuosittain enintään puolet tuberkuloosin vastustamis-
työhön. Charlotte Askolinin rahaston voittovarat 282,47 euroa ja Kalle 
Nestor Koskelan rahaston voittovarat 2 286,40 euroa esitetään kohden-
nettavaksi terveysasemat- ja sisätautien poliklinikka -toimiston epide-
miologisen toiminnan lääkärin ja hoitajien tuberkuloosikoulutukseen, 
moniongelmaisille ja huumetaustaisille henkilöille tarkoitettujen tuberku-
loosiryhmien toimintaan, tuberkuloosia käsittelevän kirjallisuuden ja tu-
berkuloosilehden hankintaan sekä vieraskielisen tuberkuloosiohjeistuk-
sen laadintaan.

Huoltotoimen lahjoitusrahaston varojen ylijäämästä käytetään vuosit-
tain enintään puolet avustuksina vähävaraisille henkilöille. Huoltotoi-
men lahjoitusvarat 10 334,75 euroa esitetään jaettaviksi liitteessä 2 
mainituille 41 henkilölle. 

Helena Kristina Åkermanin rahaston varojen ylijäämästä annetaan vuo-
sittain enintään puolet jollekin yksityiselle vanhainkodille. Käytettävissä 
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olevat varat 418,05 euroa esitetään kohdennettavaksi Länsi-Helsingin 
lähimmäispalvelu Leevi ry:lle vanhusten kuntoutus- ja harrastetoimin-
taan.

Alma Liljeblads fond för pauvres Honteux -nimisen rahaston varojen yli-
jäämästä jaetaan vuosittain enintään puolet joulun aikaan avustuksina 
vähävaraisille, iäkkäille ja sivistyneistöön kuuluville henkilöille. Vuodelta 
2015 kertyneitä voittovaroja on käytettävissä yhteensä 27 104,72 eu-
roa, ja ne esitetään kohdennettaviksi liitteessä 3 mainituille 109 henki-
lölle. 

Lastensuojelutyön lahjoitusrahaston varojen ylijäämästä käytetään vuo-
sittain enintään puolet kaupungin vähävaraisten lasten hyväksi niissä 
tapauksissa, joissa kaupungin varoja ei ole tarkoitukseen käytettävissä. 
Varat 63,78 euroa esitetään kohdennettavaksi liitteessä 4 mainitulle 
henkilölle.

Mikko ja Lyyli Lehikoisen rahaston varojen ylijäämästä jaetaan vuosit-
tain enintään puolet sosiaalilautakunnan (nyttemmin sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan) alaisissa vanhustenhuoltolaitoksissa hoidettavina 
olevien henkilöiden viihtyisyyden lisäämiseen. Kertyneet varat 290,67 
euroa esitetään kohdennettavaksi Hopeatien palvelutalolle tähän tar-
koitukseen käytettäväksi.

Agness Udds fond -nimisen rahaston varojen ylijäämästä jaetaan vuo-
sittain terveyslautakunnan (nyttemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan) 
päätöksen mukaisesti enintään puolet kaupungin terveyskeskuksen 
akuuttisairaalalle tai sille sairaalalle, joka jatkaa sen toimintaa, käytettä-
väksi vähävaraisten 65 vuotta täyttäneiden naisten sairaus- ja kotihoi-
toon. Käytettävissä olevat varat 2 877,23 euroa esitetään kohdennetta-
viksi kahden liitteessä 5 mainitun henkilön kuntoutukseen Oulunkylän 
kuntoutussairaalassa. Kummankin henkilön hoitojakson suunniteltu 
kesto on 10 vuorokautta.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Anne Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne.kuvaja(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
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Tiedoksi

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja


