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106 §
Toimialajohtajan päätös avustuksista järjestöille vuodelle 2018

HEL 2017-008415 T 02 05 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päättää myöntää järjestöjen 81 hakemukselle avustusta 
vuoden 2018 toimintaan yhteensä 165 000 euroa liitteessä 1. olevien 
taulukoiden 1. - 7. mukaisesti. Lisäksi toimialajohtaja päättää hylätä 36 
hakemusta taulukoissa esitetyin perusteluin.

Samalla toimialajohtaja päättää avustusten ehdoista, että

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2018 aikana avustuksen käyttötarkoi-
tukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana

- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen 
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden ai-
kana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupun-
gille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asias-
ta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan 
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.

- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle sel-
vitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2019 kesäkuun 
loppuun mennessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2018 toi-
mintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilintarkastus- tai toi-
minnantarkastuskertomus sekä allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkir-
ja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä. 

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kau-
punginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 3. 
olevia avustusohjeita

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpito 
on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta 
seurata

- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähen-
netään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle

- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edel-
lytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
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Lisäksi toimialajohtaja toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunnan 
12.12.2017 tekemän päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveystoimiala 
huolehtii avustusten maksatuksesta kaupunginhallituksen avustusohjet-
ta noudattaen kuitenkin niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä 
maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa. Kaikki tässä päätökses-
sä mainitut avustukset ovat suuruudeltaan sen kokoisia, että ne makse-
taan yhtenä eränä helmikuussa 2018.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 avustusten hakuaika oli 
1. - 29.9.2017. Hakukuulutus julkaistiin 31.8.2017 sosiaali- ja terveysvi-
raston internet-sivuilla, Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa 
sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- ja terveystoi-
mialan Facebook-sivulla ja Twitterissä. 

Alla kuvataan sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (§ 288) vahvis-
tamat periaatteet, joita noudatetaan jaettaessa järjestöille avustuksia 
sosiaali- ja terveystoimialan määrärahoista. Nämä perusteet täydentä-
vät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavia ylei-
sohjeita (12.12.2011), jotka lähetetään tämän päätöksen mukana.

1) Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toimin-
nan tulee tukea sosiaali- ja terveysviraston voimassa olevan strategia-
suunnitelman tavoitteiden toteuttamista.

2) Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää helsinkiläi-
sen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Tällä tarkoite-
taan muun muassa seuraavia asioita: a. Terveyden ja toimintakyvyn ja 
itsenäisen selviytymisen tukeminen, b. Sosiaalisten ongelmien ennal-
taehkäiseminen ja vähentäminen, c. Omatoimisuuden ja itsehoidon li-
sääminen, d. Eri-ikäisten syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevin ja/tai 
korjaavin toimin, e. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, f. 
Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien auttaminen ja vertaistuki sekä kriisiapu, 
jolloin kohderyhminä ovat: lapset, nuoret, pienituloiset perheet, ikäänty-
neet, pitkäaikaissairaat, eri tavoin vammaiset, päihde- tai mielenter-
veyspalveluja tarvitsevat, asunnottomat, toimeentulovaikeuksissa ole-
vat, terveyden edistämisen kannalta merkitykselliset, vaikkakin pienet 
väestöryhmät, joihin kuuluvien hoito- tai tukisuhde vaatii erityistä asian-
tuntemusta ja luottamuksellisuutta, g. Vapaaehtoistyö ja kansalaistoi-
minta.

3) Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toi-
mintaresurssia (esim. vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole 
ulkopuolisen tuen varassa.
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4) Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tu-
kemistoimintaan, joten välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden 
järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi tekemistä, ei ensisijaisesti 
avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja vieraanvarai-
suuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvik-
keet, kalusteet, ATK, Internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka- tai päi-
värahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen tilaaminen tai tuottaminen, 
korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset kiinteistönhoitokulut) eikä 
sellaisia ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien ja 
retket).

5) Kertaluontoisia kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä.

6) Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, ei-
kä sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin 
avustusta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.12.2013 (§ 12) tehnyt delegointi-
päätöksen, jonka mukaan toimialajohtaja (ent. virastopäällikkö) tekee 
päätökset enintään 10 000 euron suuruisista järjestöjen avustushake-
muksista. Vuodelle 2018 sosiaali- ja terveyslautakunta osoitti näiden 
järjestöjen avustamiseen 165 000 euroa 12.12.2017.

Toimialajohtajan päätettäväksi ohjautuneita avustushakemuksia saapui 
vuoden 2018 hakuun yhteensä 117 ja niistä toimialajohtaja myöntää 
avustuksen 81:lle ja hylkää 36 hakemusta liitteessä 1. olevissa taulu-
koissa 1. - 7. mainituin perustein. Liitteessä 2. on kuvattu hakijoiden ta-
loustiedot. 

Taulukoissa hakemukset on ryhmitelty seuraavasti ja esitetään hakija-
järjestön nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä:

1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen

Muista avustushakemuksista sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt 
päätöksen 12.12.2017. 
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Ennakkotieto vuoden 2019 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2019 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1. - 28.9.2018. Tällöin on edelleen käytäntönä, että kukin 
hakijataho tekee vain yhden avustushakemuksen kuitenkin niin, että 
hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötar-
koituksiin. Nämä tulee kuvata hakemuksessa selkeästi. Hakuajasta ja 
hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimialan internet-
sivuilla sekä sanomalehdissä.

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Taulukot 1. - 7. Avustuspäätökset
2 Taulukot 1. - 7. Avustuspäätökset ja hakijoiden taloustiedot
3 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet
4 Saatekirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusta hakeneet taulukko 1. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4

Avustusta hakeneet taulukko 2. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4

Avustusta hakeneet taulukko 3. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4

Avustusta hakeneet taulukko 4. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BBC059A6A-8F73-C6F9-85E0-60542DC00000%7D&vsId=%7B004EC74C-8145-CBF2-87B9-60542DC00000%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B29BC09B8-6E36-C468-86F1-60542EB00000%7D&vsId=%7B0034B2F2-C5E3-CF21-869F-60542EB00000%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B3FB74350-0CDE-CA16-843F-60542BC00000%7D&vsId=%7B484D2DDF-BE89-CAD6-86B6-60542BC00000%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BCA2BB28C-4267-C099-84E3-607406000000%7D&vsId=%7B653E2F49-402F-C96D-86CE-607406000000%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Avustusta hakeneet taulukko 5. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4

Avustusta hakeneet taulukko 6. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4

Avustusta hakeneet taulukko 7. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu


