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Läsnä

Jäsenet

Toijonen, Karita puheenjohtaja
Bergman, Leo
Ehrnrooth, Cecilia
Heistaro, Sami
Juva, Kati
Pajula, Matias
Tuure, Tuomas
Vainionpää, Antti
Abib, Mukhtar varajäsen
Ahola, Heidi varajäsen
Haahtela, Meri Kielo Tuulikki varajäsen

läsnä: 41-49 §, 17:48 - 18:29
Männikkö, Sakari varajäsen

poissa: 38§
Oranen, Sanna-Mari varajäsen

Muut

Turpeinen, Leena vs. sosiaali- ja terveystoimialan toi-
mialajohtaja

Haapala, Maija lakimies
Meripaasi, Seija sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-

lujen johtaja
Oinonen, Tero vs. hallintojohtaja
Sulavuori, Maarit perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Tamminen, Mikko vs. terveys- ja päihdepalvelujen joh-

taja
Korhonen, Soili erityissuunnittelija
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Mohamud, Tuula erityisasiantuntija

läsnä: 39 §, klo 17:00 - 17:21
Nuutinen, Hanna-Leena erityissuunnittelija

läsnä: 42-43 §, klo 18:08 - 18:25 
sekä 46 §, klo 18:26 - 18:27

Päivinen, Tuomas kuljetuspalvelupäällikkö
läsnä: 38 §, klo 16:39 - 16:58
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Raita, Katja vammaistyön johtaja
läsnä: 37 §, klo 16:18 - 16:38 sekä 
39 §, klo 17:00 - 17:21

Santala, Merja lakimies
läsnä: 39 §, klo 17:00 - 17:21

Vadén, Armi talouspäällikkö
läsnä: 42-43 §, klo 18:08 - 18:25 
sekä 46 §, klo 18:26 - 18:27

Rantalaiho, Alma nuorisoneuvoston edustaja
läsnä: 36-37 §, klo 16:15 - 16:39; 
39-45 §, klo 16:59 - 18:26 sekä 49 
§, klo 18:28 - 18:29

Puheenjohtaja

Karita Toijonen 36-49 §

Esittelijät

Leena Turpeinen vs. sosiaali- ja terveystoimialan toi-
mialajohtaja
36-49 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen erityissuunnittelija
36-49 §
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§ Asia

36 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

37 Asia/2 Ilmoitusasiat

38 Asia/3 Matkapalveluiden täydentävän liikennöinnin välitys- ja liikennöintipal-
velun hankinnan periaatteet

39 Asia/4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Sinikka Vepsän valtuustoaloitetta koskien 65 vuotta täyttävien 
vammaisten henkilöiden palvelujen säilyttämiseksi vammaispalvelujen 
piirissä

40 Asia/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta koskien perhetyön tuomista 
päiväkoteihin

41 Asia/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Abdirahimin ym. aloitteesta koskien palvelujen järjestämistä syr-
jäytymisen ja yksinäisyyden ongelmien helpottamiseksi

42 Asia/7 Vailla Vakinaista Asuntoa ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslau-
takunnan avustuspäätöksestä 11.12.2018, § 336

43 Asia/8 Africans and African-Europeans Association (AFAES) ry:n oikaisuvaa-
timus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä 11.12.2018, 
§ 341

44 Asia/9 Eira Pensionärer rf:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätök-
sestä 21.12.2018, § 189

45 Asia/10 Suomen Punainen Risti Keski-Helsingin osaston oikaisuvaatimus toi-
mialajohtajan ensihuoltotoiminnan avustuspäätöksestä 21.12.2018, § 
190

46 Asia/11 Suomen Punainen Risti Keski-Helsingin osaston oikaisuvaatimus toi-
mialajohtajan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevasta avus-
tuspäätöksestä 21.12.2018, § 190

47 Asia/12 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

48 Asia/13 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

49 Asia/14 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 36
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Antti Vainionpään ja varatar-
kastajaksi jäsen Leo Bergmanin.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 37
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan ilmoitu-
sasian:

Työ- ja päivätoiminnan kilpailutuksen tilanne.

Käsittely

Vammaistyön johtaja Katja Raita oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa työ- ja päivätoiminnan kilpailutuksen tilannetta koskevassa 
asiassa.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi, että käsiteltäviä 
ilmoitusasioita ei ole.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 38
Matkapalveluiden täydentävän liikennöinnin välitys- ja liikennöinti-
palvelun hankinnan periaatteet

HEL 2019-002145 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A. Hyväksyä matkapalvelujen täydentävän liikennöinnin välitys- ja lii-
kennöintipalvelun periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja ter-
veystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttä-
mättömiä vähäisiä muutoksia.

B. Oikeuttaa toimialajohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, päät-
tämään optiokauden käyttöönotosta, allekirjoittamaan hankintapäätök-
sen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimusten 
irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

Kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Todettiin esteellisyydet ennen asian käsittelyn aloittamista. Asian käsit-
telyssä esteellinen oli jäsen Sakari Männikkö (intressijäävi, Hallintolaki 
28.1 § 3 kohta). Jäsen Sakari Männikkö poistui kokoustilasta ennen 
asian käsittelyn aloittamista.

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston lautakuntakokeiluun liittyen on 
sovittu, että lautakunnan nuorisoneuvoston edustaja ei osallistu niiden 
asioiden käsittelyyn, joissa käsitellään salassa pidettävää tietoa. Tästä 
syystä lautakunnan nuorisoedustaja Alma Rantalaiho ei osallistunut 
tämän asian käsittelyyn ja poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyn 
aloittamista.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Salassa pidettävä (Hankintalaki § 60 ja § 138)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (Hankintalaki § 60 ja § 138)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

A. Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Päätöksen perustelut

Kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen on kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § mukaan, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta päättää ja hyväksyy 
perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää toimialan han-
kinnoista, lukuun ottamatta osakkeita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 20.11.2018 § 309 päättänyt sosiaali- 
ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että toi-
mialajohtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 1 000 000 euroa. Nyt 
tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa toimialajohtajan tekemään 
hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 
1 000 000 euroa.

Hankinnan taustaa

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala järjestää asiakkaidensa 
kuljetuksia vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain ja 
eräiden muiden lakien nojalla. Pääasiassa asiakaskuljetukset järjeste-
tään Helsingin Matkapalvelun avulla. Osa asiakkaista tilaa kuljetuksen-
sa suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Sosiaali- ja terveystoimiala järjestää kuljetuksia asiakkaan vapaa-ajan 
käyttöön ja asiointiin, kulkemiseksi päivätoimintaan, kotihoidon tukipal-
veluna sekä lastensuojelun sijoitettujen lasten kuljettamiseksi.

Hankinnan kohteena on Helsingin Matkapalvelun päiväkorvaus- ja yli-
vuotoliikennöintiä täydentävä liikenne, Matkapalvelusta irrotettujen 
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asiakkaiden käyttämä liikenne, ns. tolppalupaliikenne sekä lastensuoje-
lun asiakkaiden kuljetukset soveltuvin osin.

Matkojen välittämisessä ja yhdistelyssä huomioidaan asiakkaiden eri-
laiset matkustustarpeet. Osa asiakkaista on yksilöllisin perustein irrotet-
tu matkapalvelusta (ns. irrotetut asiakkaat).

Päiväkorvausliikenne tarkoittaa ajovuorojen perusteella liikennöivää lii-
kennettä. Ylivuotoliikenne liikennöi tilausperusteisesti. Täydentävä lii-
kenne, irrotettujen asiakkaiden liikenne ja tolppalupaliikenne järjeste-
tään tilausperusteisesti nyt kilpailutettavan välityskeskuksen ohjauk-
sessa.

Hankintaan sisältyy matkojen tilausten vastaanotto erilaisilla välineillä, 
välitys autoille ja liikennöinnin järjestäminen.

Kuljetuspalvelun käyttöoikeus asiakkaalle myönnetään sosiaalihuollon 
päätöksellä. Asiakkaalle luodaan hänen henkilökohtaisia matkustustar-
peitaan kuvaava asiakasprofiili. Asiakkaan profiilitiedot toimitetaan ti-
lauksen yhteydessä rajapintaa pitkin palveluntuottajalle.

Osa irrotettujen asiakkaiden kuljetuksista järjestetään yksilökohtaisilla 
järjestelyillä, jotka eivät kuulu tämän hankinnan piiriin.

Hankinta oli julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista anne-
tun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n kohdan 3 mukainen kansalli-
sen kynnysarvon ylittävä sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva palvelu-
hankinta.

Hankintamenettely ja valinnan perusteet

Hankintamenettelynä on Hankintalain (1397/2016) 32 §:n mukainen 
avoin menettely. Valinnan perusteena on kokonaistaloudellinen edulli-
suus siten, että valitaan hankintayksikön kannalta halvin tarjous.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjousten vertailuperus-
teet. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty myös tarjoajalle ja 
tarjoukselle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaa-
timukset), joiden on ehdottomasti täytettävä koko sopimuskauden ajan. 
Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Puitejärjestelyyn hyväksytään niin monta tarjoajaa, että arvioitu palve-
luntarve saadaan täytettyä. Arvio puitejärjestelyyn valittavien palvelun-
tuottajien määrästä käy ilmi tarjouspyynnöstä.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä. Hankinta-
lain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa 
julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen inter-
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netosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjo-
ja ei julkaista internetissä.

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan kahden (2) vuoden sopimuskaudelle. Sopimus-
kauden tavoiteltu alkamisajankohta on 1.8.2019. Varsinaisen sopimus-
kauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) erillisellä yhden 
(1) vuoden pituisella optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa kunkin option käyt-
tämisestä erikseen Palveluntuottajalle kuusi (6) kuukautta ennen kul-
loinkin voimassa olevan sopimuskauden päättymistä.

Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen kes-
ken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää pal-
velua, vaan hankkii palvelun tarpeen mukaisesti.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Hankintalaki § 60 ja § 138)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Salassa pidettävä (Hankintalaki § 60 ja § 138)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

A. Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B. Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Tiedoksi

Ostopalvelupäällikkö
Kuljetuspalvelupäällikkö

Päätöshistoria



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 7 (78)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/3
12.03.2019

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.02.2019 § 33

HEL 2019-002145 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

26.02.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle jäsen 
Tuomas Tuuren ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi
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§ 39
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Sinikka Vepsän valtuustoaloitetta koskien 65 vuotta täyttä-
vien vammaisten henkilöiden palvelujen säilyttämiseksi vammais-
palvelujen piirissä

HEL 2018-011679 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmis-
teltavaksi. 

Käsittely

Vammaistyön johtaja Katja Raita, erityisasiantuntija Tuula Mohamud ja 
lakimies Merja Santala olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouk-
sessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:

Palautusehdotus:
Jäsen Tuomas Tuure: Palautetaan lausunto uuteen valmisteluun siten 
että selvitetään kustannusvaikutus yli 65-vuotiaiden säilyttämisestä 
vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisten palvelujen piirissä 
sillä edellytyksellä että he ovat olleet kyseisten palvelujen piirissä 65 
vuotta täyttäessään. Lautakunta evästää selvittämään yhdenvertai-
suuslainsäädännön mahdollisia ongelmia aloitteeseen liittyen.

Kannattaja: jäsen Antti Vainionpää

Asia päätettiin palauttaa valmisteltavaksi seuraavan äänestyksen tu-
loksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus (jäsen Tuomas Tuure)

Jaa-äänet: 1
Sanna-Mari Oranen

Ei-äänet: 7
Heidi Ahola, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Sakari Män-
nikkö, Tuomas Tuure, Antti Vainionpää

Tyhjä: 4
Mukhtar Abib, Sami Heistaro, Matias Pajula, Karita Toijonen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 9 (78)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/4
12.03.2019

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

Poissa: 1
Meri Haahtela

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren palautu-
sehdotuksen äänin 7 - 1 (tyhjää 4, poissa 1).

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Katja Raita, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

katja.raita(a)hel.fi
Tuula Mohamud, erityisasiantuntija, puhelin: 310 20669

tuula.mohamud(a)hel.fi
Merja Santala, lakimies, puhelin: 310 43697

merja.santala(a)hel.fi

Liitteet

1 Vepsä Sinikka Aloite Kvsto 07112018 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Sinikka Vepsän ym. valtuustoaloitteesta helsinki-
läisten 65 vuotta täyttävien vammaisten henkilöiden palvelujen säilyt-
tämiseksi vammaispalveluiden piirissä:

"Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksia koske-
van yleissopimuksen eli vammaisoikeussopimuksen periaatteita ovat 
muun muassa vammaisten henkilöiden oikeus yhdenvertaisuuteen, 
osallisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä tarpeellisiin palveluihin ja tuki-
toimiin.

Tavoitteena on, että julkiset palvelut suunnitellaan kaikille sopiviksi ja 
ympäristö esteettömäksi. Kun yleisten palvelujen apu ei riitä, järjeste-
tään erityispalveluja kuten asumis-, apuväline- ja kuljetuspalveluja.

Kunnan järjestämisvastuulle kuuluvat vammaispalvelut pohjautuvat 
lainsäädäntöön. Vammaispalveluista säädetään sosiaalihuoltolaissa, 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
annetussa laissa eli vammaispalvelulaissa sekä kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta annetussa laissa.
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Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, 
kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai 
tukitoimia muun lain nojalla. Kehitysvammaisten erityishuollosta anne-
tussa laissa tarkoitetulle henkilölle järjestetään kuitenkin hänen vam-
maisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti vam-
maispalvelulain nojalla siltä osin kuin ne ovat hänen palvelutarpee-
seensa nähden riittäviä ja sopivia sekä muutoinkin hänen etunsa mu-
kaista. 

Kummassakaan edellä mainitussa laissa ei ole varsinaisia ikärajoja 
palvelujen suhteen. Poikkeuksena on kuitenkin vammaispalvelulain 
säännös henkilökohtaisesta avusta, jonka mukaan henkilökohtainen 
apu ei ole tarkoitettu henkilölle, jonka toimintarajoitteet johtuvat pää-
asiassa ikääntymisestä. 

Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikea-
vammaiselle henkilölle päivätoimintaa, jos henkilö vammansa tai sai-
rautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavan-
omaisista elämän toiminnoista. 

Vammaispalvelulakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan päi-
vätoiminnan olevan tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan 
niitä taitoja, joita kaikkein vaikeimmin vammaiset henkilöt tarvitsevat 
selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista. 
Päivätoiminnan avulla olisi myös edistettävä sosiaalista vuorovaikutus-
ta. 

Vammaispalvelulain nojalla järjestettävä päivätoiminta on tarkoitettu 
kaikkein vaikeimmin vammaisille henkilöille, joilla ei vammansa vuoksi 
ole mahdollisuutta osallistua työelämään, opiskeluun tai työtoimintaan. 

Vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa järjestettäessä vaikea-
vammaisena pidetään vammaispalvelulain 8 b §:n 2 momentin mukaan 
työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin 
vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaali-
huoltolain (710/1982) 27 e §:ssä tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka 
toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perus-
teella myönnettäviin etuuksiin. Tällaisella työkyvyttömällä henkilöllä on 
vammaispalvelulain mukaan subjektiivinen oikeus päivätoimintaan. 
Vammansa takia töihin kykenemätön henkilö saa siten työtä korvaavaa 
päivätoimintaa maksuttomasti.

Työkyvyttömyyden perusteella ennen vuotta 1965 syntyneelle henkilöl-
le maksetaan työkyvyttömyyseläkettä 65 ikävuoteen asti kansaneläke-
lain 10 §:n mukaan. Kun työkyvyttömyyseläkettä saava henkilö täyttää 
65 vuotta, muuttaa Kela hänelle kansaneläkelain 12 §:n mukaan mak-
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samansa työkyvyttömyyseläkkeen vanhuuseläkkeeksi ilman erillistä 
hakemusta. 

Edellä mainitusta syytä myös vammaisen asiakkaan tilanne muuttuu, 
kun hän saavuttaa vanhuseläkeiän. Tällöin hänellä ei enää ole subjek-
tiivista oikeutta saada työtä korvaavaa vammaispalvelulain mukaista 
maksutonta päivätoimintaa, vaan hän asettuu samaan asemaan kuin 
muut vanhuuseläkkeellä olevat. Tällöin päivätoiminnan järjestämisen 
perusteet muuttuvat, kun sitä ei enää järjestetä korvaamaan sitä, että 
henkilöllä ei vammansa vuoksi ole mahdollisuutta osallistua työelä-
mään, opiskeluun tai työtoimintaan. Ikääntyneiden päivätoiminta on 
harkinnanvaraista.

Koska subjektiivista oikeutta vammaispalvelulain mukaiseen päivätoi-
mintaan ei ole enää sen jälkeen, kun vammainen henkilö saavuttaa 
vanhuuseläkeiän, Helsingin sosiaali- ja terveystoimi arvioi vammaispal-
velulain mukaista päivätoimintaa saavan asiakkaan tilanteen uudelleen 
sen vuoden lopulla, jolloin asiakas täyttää 65 vuotta. Samalla selvite-
tään, täyttyvätkö asiakkaan kohdalla iäkkäiden henkilöiden päivätoi-
minnan kriteerit ja onko hänellä tarvetta päivätoimintaan.

Kunnan on huomioitava vanhuspalvelulain (ikääntyneen väestön toi-
mintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
annetun lain) asettamat velvollisuudet selvittäessään iäkkäiden kunta-
laisten palveluntarvetta. Vanhuspalvelulaki velvoittaa kunnan järjestä-
mään iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka 
ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut (SKH) järjestää yli 65-vuotiaille 
vammaisille henkilöille heidän tarpeisiinsa vastaavaa päivätoimintaa. 
Valtaosa ikääntyneiden päivätoiminnan asiakkaista on eriasteista muis-
tisairautta sairastavia ja sellaisenaan ikääntyneiden päivätoiminnan si-
sältö ei vastaa vammaisen ikääntyneen tarpeita. Koska ikääntyneitä 
vammaisia päivätoiminta-asiakkaita on vähän, on ollut tarkoituksenmu-
kaista ostaa heidän tarpeitaan vastaavaa päivätoimintaa myös vam-
maisten päivätoimintayksiköistä palvelutarpeiden perusteella. Asiak-
kaat maksavat palvelusta samoilla kriteereillä kuin ikääntyneet päivä-
toiminnan asiakkaat. Kaupungin oman päivätoiminnan sisällön kehittä-
minen on tarpeen, jotta päivätoiminta voi vastata paremmin erilaisten 
asiakkaiden tarpeisiin. 

Vanhuspalvelulaissa ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuselä-
keikäistä väestöä ja iäkkäällä henkilöllä henkilöä, jonka fyysinen, kogni-
tiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkeaan iän myötä 
alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen 
vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta.
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Iäkkään henkilön käsitettä ei ole mahdollista määritellä ilman numeeris-
ta ikärajaa niin yksiselitteisesti, että tulkintaongelmilta vältyttäisiin. Halli-
tuksen esityksessä vanhuspalvelulaiksi todetaankin, että tulkinnassa on 
perusteltua suosia asiakasmyönteistä linjaa eikä rajanveto saa johtaa 
siihen, että asiakas jäisi perusteettomasti lain soveltamisen ulkopuolel-
le. Esimerkiksi jos on tulkinnanvaraista, ovatko henkilön alentuneen 
toimintakyvyn syynä korkeasta iästä johtuvat vai muut tekijät, hänen 
palveluntarpeensa selvittäminen on perusteltua käynnistää vanhuspal-
velulain mukaisesti.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapal-
velujen (SKH)  järjestämä iäkkäiden henkilöiden päivätoiminta on sosi-
aalihuoltolain mukaista ennaltaehkäisevää ja kuntouttamista tukevaa 
toimintaa, jolla edistetään kotona asuvien 65 vuotta täyttäneiden ja alle 
65-vuotiaiden muistisairaiden helsinkiläisten toimintakykyä, henkistä vi-
reyttä ja sosiaalisia suhteita.

Kaikille SKH:n päivätoimintaa hakeneille uusille asiakkaille tehdään yk-
silöllinen palvelutarpeen arviointiin perustuva päätös. Jos päätös on 
asiakkaalle myönteinen, se on voimassa enintään 12 kuukautta, mutta 
kuukautta ennen määräaikaisuuden loppua asiakkaan palveluntarve 
arvioidaan uudelleen.

Palvelusuunnitelmaa tehtäessä arvioidaan, voidaanko henkilön toimin-
takykyä parhaiten tukea vammais- tai kehitysvammalain nojalla järjes-
tettävällä päivätoiminnalla, ikääntyneille suunnatulla päivätoiminnalla 
vai jollakin muulla viriketoiminnalla tai palvelulla. Koska vammaisella 
asiakkaalla ei enää 65 vuotta täytettyään ole subjektiivista oikeutta päi-
vätoimintaan, peritään päivätoiminnasta sosiaali- ja terveyslautakunnan 
määräämä maksu samalla tavalla kuin muiltakin vanhuuseläkeiässä 
olevilta. Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta, johon asiakkaalla 
on subjektiivinen oikeus alle 65-vuotiaana, on maksutonta. Kyseisen 
lain nojalla annetusta päivätoiminnasta asiakkaat maksavat aterioista ja 
kuljetuksista vain, mikäli käyttävät niitä. Ikääntyneiden päivätoiminnasta 
peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan 1.3.2016 tekemän päätöksen 
mukainen omavastuuosuus, johon sisältyy toiminta sekä ilman erityis-
järjestelyjä tapahtuva kuljetus. Tästä syytä päivätoiminnasta perittävä 
maksu muuttuu vammaisen henkilön saavutettua vanhuuseläkeiän.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 8 §:n 2 
momentti velvoittaa käsittelemään ja ratkaisemaan asiakasta koskevan 
asian siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. Helsin-
gin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala huomioi edellä kerrotusti 
vammaisen asiakkaan edun arvioidessaan 65 vuotta täyttävien vam-
maisten palveluntarvetta.
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Asiakasmäärät ja kustannukset

Työ- ja päivätoiminnan palveluja järjestetään vammaispalvelu- tai kehi-
tysvammalain nojalla. Päivätoimintaa järjestetään myös sosiaalihuolto-
lain nojalla pääosin ikäihmisille.

Helsinkiläisiä asiakkaita on kaupungin omissa vammaispalvelulain mu-
kaan järjestetyssä päivätoimintapalvelussa 24 ja ostopalveluissa 164 
henkilöä.

Kehitysvammalain mukaisesti järjestettävän päivätoiminnan piirissä 
helsinkiläisiä on kaupungin omissa palveluissa 543 ja ostopalveluissa 
529 henkilöä.

Sosiaalihuoltolain mukaisessa päivätoimintapalveluissa asiakkaista 1 
774 on kaupungin omissa palveluissa ja ostopalveluissa 457 henkilöä. 
Palveluseteliasiakkaiden määrä on 400 henkilöä.

Kaiken kaikkiaan vammaisia henkilöitä on päivätoimintapalvelujen pii-
rissä noin 1224 henkilöä. Päivätoiminnan kokonaiskustannukset vam-
maispalveluiden osalta ovat noin 23,3 miljoonaa euroa. Kun päivätoi-
mintaa järjestetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
mukaisena palveluna, tulee kunnan järjestää myös siihen liittyvät kulje-
tukset, joiden kustannukset vuonna 2018 olivat noin 3,9 miljoonaa eu-
roa.

Kaikkiaan sosiaalihuoltolain mukaisen päivätoiminnan piirissä on noin 
2 615 henkilöä. Sosiaalihuoltolain mukaisen päivätoiminnan kokonais-
kustannukset ovat noin 1,8 miljoonaa euroa, jossa on mukana kuljetus-
kustannukset 0,3 miljoonaa euroa. Sosiaalihuoltolain mukaisesta päivä-
toiminnasta  saadut asiakasmaksutuotot olivat vuonna 2018 noin 
166 000 euroa.

Vuonna 2018 vammaispalvelulain mukaisessa päivätoiminnassa oli 
kaiken kaikkiaan 13 yli 65-vuotiasta henkilöitä ja heistä seitsemälle pal-
velu oli myönnetty sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna 65 vuotta 
täytettyään. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukai-
sessa päivätoiminnassa oli viime vuonna 22 henkilöä, jotka olivat täyt-
täneet 65 vuotta.

Kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu

Aloitteessa tuodaan esiin se, että vanhuspalvelujen sosiaalihuoltolain 
perusteella myöntämät palvelut ovat vammaisen henkilön kannalta ta-
loudellisesti epäedullisempia kuin vammaispalvelut.

Jos yli 65-vuotiaille vaikeavammaisille myönnettäisiin päivätoiminta il-
man, että heiltä perittäisiin asiakasmaksua, olisi asiakasmaksutuottojen 
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alenema noin 5000 euroa. Kustannusvaikutuksia olennaisempaa on 
kuitenkin huomioida vammaisten ja ei-vammaisten kuntalaisten yhden-
vertaisuus.

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain 
edessä. Pykälän 2 momentti sisältää laaja-alaisen syrjintäkiellon. Kiel-
lettyä on henkilön asettaminen muihin nähden eri asemaan ilman hy-
väksyttävää perustetta. Vastaavasti hallintolain mukaan hallinnossa on 
noudatettava yhdenvertaisuusperiaatetta, joka sisältää viranomaiseen 
kohdistuvan yleisen syrjintäkiellon eli kiellon asettaa ketään ilman hy-
väksyttävää perustetta eriarvoiseen asemaan esimerkiksi alkuperän, 
uskonnon, sukupuolen, iän, poliittisen tai yhteiskunnallisen näkemyk-
sen, ammattiyhdistystoiminnan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Peri-
aate edellyttää myös päätöksenteon ja kohtelun johdonmukaisuutta.

Viranomaiselle on lainsäädännössä asetettu velvollisuus edistää yh-
denvertaisuutta. Yhdenvertaisuuslain 5 §:n 1 momentin mukaan viran-
omaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan 
ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumi-
sen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen 
toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen te-
hokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhteisia.

Lain 8 §:ssä säädetään syrjinnän kiellosta ja 10 §:ssä välittömästä syr-
jinnästä. Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän 
syyn perusteella epäsuotuisimmin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, 
kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.

Lain 11 §:ssä säädetään erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteista. 
Säännöksen mukaan erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu pe-
rustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen 
saavuttamiseksi ovat oikeasuhteisia. Erilainen kohtelu on oikeutettua 
siinäkin tapauksessa, että kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole sää-
detty, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä 
tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhteisia.

Yhdenvertaisuuslaissa todetaan kuitenkin, että edellä mainittua sään-
nöstä ei sovelleta silloin, kun kyse on julkisen vallan käytöstä ja julkisen 
hallintotehtävän hoidosta.

Vammaispalvelulain mukaan vammaisen henkilön subjektiivinen oikeus 
päivätoimintaan päättyy hänen täytettyään 65 vuotta. Jos vammaiselle 
taattaisiin oikeus maksuttomaan päivätoimintaan hänen täytettyään 65 
vuotta, menettely näyttää yhdenvertaisuuslain kannalta ongelmalliselta 
ja ei-vammaisia 65 vuotta täyttäneitä ja alle 65-vuotiaita työtoiminnan 
asiakkaita syrjivältä.
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Päivätoiminnan muuttaminen asiakkaille maksuttomaksi poikkeaisi 
myös muiden kuntien käytännöistä eikä siksikään ole perusteltua yh-
denvertaisuuden ja mahdollisten tulevien sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisratkaisujen näkökulmasta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Päivätoiminnan järjestäminen asiakkaan yksilölliset olosuhteet ja tar-
peet huomioiden vaikuttaa positiivisesti asiakkaan terveyteen ja hyvin-
vointiin. Asiakkaan hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että vammaispal-
velulain subjektiivisen päivätoimintaoikeuden päätyttyä hänen tilan-
teensa arvioidaan uudelleen ja asiakkaalla on mahdollisuus halutes-
saan jatkaa ikääntyneiden päivätoiminnassa, jos hän täyttää sen kritee-
rit."

Esittelijän perustelut

Vammaistyön johtaja Katja Raita, erityisasiantuntija Tuula Mohamud ja 
lakimies Merja Santala ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouk-
sessa tämän asian käsittelyssä.

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän ym. valtuustoa-
loitteesta helsinkiläisten 65 vuotta täyttävien vammaisten henkilöiden 
palvelujen säilyttämiseksi vammaispalveluiden piirissä 26.3.2019 men-
nessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Katja Raita, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

katja.raita(a)hel.fi
Tuula Mohamud, erityisasiantuntija, puhelin: 310 20669

tuula.mohamud(a)hel.fi
Merja Santala, lakimies, puhelin: 310 43697

merja.santala(a)hel.fi

Liitteet

1 Vepsä Sinikka Aloite Kvsto 07112018 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.02.2019 § 31

HEL 2018-011679 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

26.02.2019 Pöydälle

Asiassa tehtiin sekä palautusehdotus että pöydällepanoehdotus.

Palautusehdotus:
Jäsen Tapio Bergholm: Lausunto palautetaan uudelleen valmisteluun. 
Lausunto  tulisi valmistella niin, että se sisältäisi tilastotietoja ja arvioita, 
kuinka monesta ihmisestä on kyse ja millaiset olisivat aloitteen budjetti-
vaikutukset.

Kannattaja: jäsen Sakari Männikkö

Pöydällepanoehdotus:
Jäsen Sami Heistaro: Pyydän asian pöydälle.

Kannattaja: jäsen Tuomas Tuure

Koska pöydällepanoehdotus esitettiin ennen kuin palautusehdotusta oli 
kannatettu, asia jätettiin pöydälle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Santala, lakimies, puhelin: 310 43697

merja.santala(a)hel.fi
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§ 40
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta koskien perhetyön 
tuomista päiväkoteihin

HEL 2018-012502 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Emma Karin ja 22 muun valtuutetun valtuustoa-
loitteesta koskien perhetyön tuomista päiväkoteihin:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää oikea-aikaisia ja helposti saatavia 
perhepalveluja tärkeänä tekijänä lasten syrjäytymisen sekä perheiden 
ongelmien ehkäisemisessä. Helsinkiläisille lapsiperheille on tarjolla 
monenlaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden tavoitteena 
on vahvistaa perheen voimavaroja ja parantaa vuorovaikutusta sekä 
tukea perheen hyvinvointia.

Perheiden palveluja kootaan perhekeskuksiin, jotka ovat kaikkien lap-
siperheiden saatavilla. Kotiin vietävät palvelut, kuten lapsiperheiden 
sosiaaliohjaus ja lapsiperheiden kotipalvelu ovat ensisijaisia matalan 
kynnyksen palvelumuotoja. Neuvoloissa on vahva osaaminen palve-
luohjauksesta. Neuvola päiväkodissa -toimintamalli tarjoaa tukea lap-
sen kehitykseen ja kasvuun moniammatillisena kokonaisuutena.

Lapsiperheitä varten on tänä vuonna avattu sähköinen yhteydenotto-
kanava, Tarvitsen apua -nappi, www.hel.fi/perheentuki -sivustolla, mikä 
on käytettävissä ympärivuorokautisesti.

Perhekeskuksen neuvolatiimi toimii yhtenä yhteistyömuotona varhais-
kasvatuksen, sosiaaliohjauksen ja kotipalvelun välillä. Näiden palvelu-
jen tarkoituksena on madaltaa kynnystä hakea apua sekä löytää per-
heet, jotka ovat jääneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle. 

Sosiaalihuoltolain (130/2014) 16 pykälän mukainen sosiaaliohjaus ja 18 
pykälän mukainen perhetyö ovat eri palveluja. Helsingissä toimiva lap-
siperheiden sosiaaliohjauksen yksikkö on valtakunnallisesti ainutlaatui-
nen ja se vastaa tuen ja palvelun tarpeeseen, josta julkisessa keskus-
telussa käytetään usein termiä perhetyö. Lapsiperheiden sosiaalioh-
jauksen yksiköstä alle kouluikäisten ja pienten lasten vanhemmilla on 
mahdollisuus saada tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa elämänti-
lanteissa. Perhe voi hakeutua palveluun itse. Neuvolan ja varhaiskas-
vatuksen henkilökunnalla on kuitenkin keskeinen rooli palveluun oh-
jauksessa. Sosiaaliohjaaja tapaa perheitä pääsääntöisesti heidän koto-
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naan, mutta voi tarvittaessa jalkautua vaikkapa päiväkotiin. Perheet 
hyötyvät ensisijaisesti siitä, että palvelut tuodaan kotiin. Perheet anta-
vat jatkuvasti positiivista palautetta siitä, että sosiaaliohjaus toimii jous-
tavasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

Perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren ter-
veyden ja kehityksen turvaamiseksi. Erityisen tuen palvelun tarve ar-
vioidaan perhekeskuksen lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja 
tuen yksikössä. Palvelutarpeen arviointiin perhe voi hakeutua itsenäi-
sesti tai perhe voi tehdä yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan 
kanssa pyynnön sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioimi-
seksi (yhteydenotto tuen tarpeen selvittämiseksi).

Helsingin päiväkodeissa työskentelevien varhaiskasvatuksen ammatti-
laisten osaamista huolen tunnistamisessa, puheeksi ottamisessa sekä 
palveluihin ohjaamisessa tullaan vahvistamaan. Varhaiskasvatuksen ja 
sosiaali -ja terveydenhuollon välille luodaan parhaillaan toimintamallia 
riskiryhmien etsimiseksi ja tunnistamiseksi nykyistä paremmin, mukaan 
lukien työntekijöiden ja esimiesten koulutus. Toteutuksessa hyödynne-
tään jo käytössä olevia tunnistamisen malleja ja valtakunnallisia näyt-
töön perustuvia malleja.

Yhteistyötä yli toimialojen voidaan toteuttaa arvioimalla yhdessä per-
heen avun tarvetta ja näin yhteistyössä tukea perhettä ja lasta hänen 
kehitysympäristössään. Osallistavaa työotetta tulee vahvistaa palvelu-
järjestelmässämme. Se edellyttää ammattilaisten, lapsen ja hänen 
huoltajiensa välistä vastavuoroista ja avointa keskustelua. Yhdessä 
lapsiperheiden sosiaaliohjauksen ja varhaiskasvatuksen kanssa ollaan 
vahvistamassa ennalta ehkäisevää työtä lapsiperheiden sosiaalioh-
jauksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyömuotona, etsimässä uusia yh-
teistyön tapoja sekä lisäämässä palveluohjausta ja tiedotusta lapsiper-
heiden sosiaaliohjauksesta. Kokeiluja aloitetaan Koillis-Helsingissä 
alueellisen varhaiskasvatuksen ja lapsiperheiden sosiaaliohjauksen yh-
teistyönä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamisen vahvistaminen huolen 
tunnistamiseksi ja puheeksi ottamiseksi sekä palveluohjauksellisen 
osaamisen lisääminen mahdollistavat vaikuttavamman palvelun tuot-
tamisen. Lisäksi se parantaa työntekijän tunnetta oman työn hallinnas-
ta. Perheet hyötyvät riittävän ajoissa saadusta tuesta, mikä ennaltaeh-
käisee ongelmien kasaantumista ja tukee lapsen terveyttä ja kehitystä. 

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
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Vastaehdotus:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen ennen ter-
veys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun: "Tässä yhteydessä 
pilotoidaan hanketta, jossa sosiaaliohjausta vahvistetaan myös osaksi 
päiväkotien arkea yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa."

Kannattaja: jäsen Antti Vainionpää

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 8
Mukhtar Abib, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Sakari 
Männikkö, Sanna-Mari Oranen, Matias Pajula, Karita Toijonen

Ei-äänet: 4
Heidi Ahola, Kati Juva, Tuomas Tuure, Antti Vainionpää

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Meri Haahtela

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
4 (poissa 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi esittelijän ehdotuksen mukaisen 
lausunnon.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Kari Emma Aloite Kvsto 28112018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin tekemään valtuus-
toaloitteeseen 31.3.2019 mennessä. Lausuntoa on pyydetty myös kas-
vatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Kari Emma Aloite Kvsto 28112018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 41
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Abdirahimin ym. aloitteesta koskien palvelujen järjestämis-
tä syrjäytymisen ja yksinäisyyden ongelmien helpottamiseksi

HEL 2019-000646 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle valtuutettu Abdirahimin ym. aloitteesta koskien pal-
velujen järjestämistä syrjäytymisen ja yksinäisyyden ongelmien helpot-
tamiseksi:

"Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 nostaa keskeiseksi tavoitteek-
si helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä eriarvois-
tumisen ja syrjäytymisen ehkäisyn. Päämääränä on tavoittaa aikai-
semmin apua ja tukea tarvitsevat kaupunkilaiset, tunnistaa syrjäytymi-
sen ehkäisylle keskeisiä ryhmiä ja räätälöidä heille yksilöllisiä ja pa-
rempia palvelukokonaisuuksia sekä panostaa etsivään työhön ja yksi-
näisyyden ehkäisyyn.

Kaupunkitason hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiahank-
keella vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista ja 
laaditaan kaupungin toimialojen yhteiset toimenpiteet yksinäisyyden ja 
syrjäytymisen vähentämiseksi. Lisäksi kaikilla toimialoilla toteutetaan 
kaupungin yhteistä osallisuusmallia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä eriarvoistumisen ja syrjäy-
tymisen ehkäisy kuuluvat vuoden 2019 sitoviin tavoitteisiin kaikissa so-
siaali- ja terveystoimialan palveluissa. Keskeinen kaupunkiyhteinen 
hanke on nuorten syrjäytymisen ehkäisy, jota edistetään vuonna 2019 
lisäämällä ja kehittämällä nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluja. 
Toimialatason sitova tavoite on kehittää palvelujen saavutettavuutta si-
ten, että asiakkaiden yhteydensaanti ja palvelujen piiriin pääsy turva-
taan entistä paremmin.

Yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentäminen

Sosiaali- ja terveystoimialan palveluihin kuuluvia matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkoja ovat esimerkiksi eri puolilla kaupunkia sijaitsevat 
asukastalot ja palvelukeskukset, joissa järjestetään monenlaista toimin-
taa eri-ikäisille helsinkiläisille. Tilat toimivat asukkaiden kohtaamispaik-
koina ja asukkaat voivat järjestää niissä erilaisia tapahtumia ja toimin-
taa. Asukastaloilla ja palvelukeskuksissa tarjotaan monipuolista neu-
vontaa ja ohjausta palvelujen käyttöön sekä esimerkiksi digineuvontaa, 
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jonka avulla lisätään asukkaiden osallisuutta digiarjessa. Matalan kyn-
nyksen toimintaa järjestetään myös kohdennetusti eri asiakasryhmille, 
kuten päihdekuntoutujille. Toimialan palveluissa on tarjolla myös moni-
puolisia vapaaehtoistehtäviä, joissa toimiminen edistää sekä vapaaeh-
toisten että asiakkaiden osallisuutta ja vähentää yksinäisyyttä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämillä järjestöavustuksilla tue-
taan yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluja, kuten matalan 
kynnyksen kohtaamispaikkoja sekä erilaisia puhelin- ja neuvontapalve-
luja. Kohtaamispaikkoja ja yksinäisyyttä vähentäviä toimintamalleja ke-
hitetään myös osana Helsingin kaupungin osallistuvaa budjetointia.

Palveluihin pääsyn helpottaminen

Palvelujen uudistamisen yhteydessä sosiaali- ja terveystoimialalla kehi-
tetään uudenlaisia tapoja helpottaa palveluihin hakeutumista ja lisätä 
matalan kynnyksen kohtaamisia. Uusissa palvelukeskuksissa on tarjol-
la sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi järjestöjen toimintaa, kuten per-
hekeskusten perhekahvilat, ja järjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteis-
työtä palvelujen kehittämiseksi.

Toimialalla on otettu käyttöön useita sähköisen asioinnin kanavia kuten 
chat-palveluja ja lapsiperheille suunnattu sähköisen yhteydenoton ka-
nava Tarvitsen apua -nappi. Neuvontaa ja ohjausta saa myös puheli-
mitse sekä useissa palveluissa paikan päällä ilman ajanvarausta. Pal-
veluihin hakeutumista helpotetaan lisäksi keskittämällä neuvonnan ja 
palvelutarpeen arvioinnin palveluja. Ikääntyneiden keskitetty neuvonta 
Seniori Info on otettu käyttöön vuonna 2018 ja lapsiperheiden vastaa-
vaa palvelua kehitetään vuoden 2019 aikana. Toimialan palveluissa 
otetaan parhaillaan käyttöön ydinprosessia "riskiryhmien etsiminen ja 
tunnistaminen". Tämän avulla asiakkaiden tuen tarpeet kyetään tunnis-
tamaan varhaisessa vaiheessa ja kokoamaan asiakkaan ympärille tar-
vittavat palvelut tai ohjaamaan heidät esimerkiksi järjestöjen palvelui-
hin.

Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstölle järjestetään säännöllisesti 
koulutusta asiakkaiden kohtaamiseen liittyen. Koulutusten teemoina 
ovat muun muassa vuorovaikutustaidot ja kohtaaminen ohjaus- ja neu-
vontatyössä, asiakkaan dialoginen kohtaaminen sekä vuorovaikutus 
puhelimessa tehtävässä asiakaspalvelutyössä. Toimialan yhteisten 
koulutusten lisäksi järjestetään eri ammattiryhmille ja palveluihin koh-
dennettuja koulutuksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että syrjäytymisen ja yk-
sinäisyyden vähentämistä jatketaan kaupungin toimialojen ja yhteistyö-
kumppaneiden yhteisenä työnä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen saavu-
tettavuutta vahvistetaan edelleen palvelujen uudistamisen yhteydessä.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Pitkäaikainen yksinäisyys on merkittävä koettua terveyttä ja hyvinvoin-
tia alentava tekijä. Yksinäisyyttä ja syrjäytymisriskiä voidaan vähentää 
edistämällä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä lisäämällä asukkaiden 
yhdenvertaisuutta. Yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi on 
tärkeää, että siihen liittyviä toimenpiteitä toteutetaan koko kaupungin 
yhteistyönä."

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Kaisa Pasanen, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 24222

kaisa.pasanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mohamed Abdirahimin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa 26.3.2019 mennessä valtuutettu Mohamed Abdirahimin ja 33 muun 
valtuutetun aloitteesta koskien syrjäytymistä ja yksinäisyyttä vähentäviä 
palveluja. Lausuntoa on pyydetty myös kasvatus- ja koulutuslautakun-
nalta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta sekä kaupunkiympäristölau-
takunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kaisa Pasanen, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 24222

kaisa.pasanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mohamed Abdirahimin aloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.02.2019 § 40

HEL 2019-000646 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että Helsingissä on tarjolla 
runsaasti erilaisia matalan kynnyksen neuvonta- ja kohtaamispalvelui-
ta, joita myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on mukana tuottamassa. 
Haaste on, että palvelut ovat tällä hetkellä melko hajallaan. Lautakunta 
katsoo, että vaikuttavuuden kannalta hedelmällistä olisi kaupunkitasoi-
sesti luoda yhtenäistä viestintää tarjolla olevista matalan kynnyksen 
neuvonta- ja ohjauspalveluista, jolloin tieto ja tavoitettavuus palveluista 
paranisivat entisestään.

Vapaaehtois- ja ystävätoiminta

Kaupunki sekä erilaiset järjestöt tarjoavat Helsingissä vapaaehtoistoi-
mintana muun muassa saattamisapua ja ystävätoimintaa. Esimerkiksi 
vapaaehtoiset kulttuurikaverit lähtevät seuraksi niille, joille kulttuurita-
pahtumaan lähtemisen kynnys on korkea, ja joita yksin lähteminen ei 
houkuttele tai joille se on vaikeaa. Kaverit lähtevät mukaan kulttuurita-
pahtumaan, varaavat liput ja tarvittaessa avustavat tai opastavat tapah-
tumapaikalle. Kulttuurikaveritoiminta on tarkoitettu yli 18-vuotiaille, ja 
sen organisoimisesta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala yhteis-
työssä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. 

Monipuolisten palvelukeskusten toiminnassa on runsaasti matalan 
kynnyksen vapaaehtois-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa. Helsingin kau-
pungin omana toimintana järjestetään myös matalan kynnyksen Naa-
puruuspiiri-ryhmiä, joiden on tarkoitus palvella perinteisten palveluiden 
katvealueilla. Myös stadin asukastalot ovat matalan kynnyksen koh-
taamispaikkoja ja olohuoneita kaikille alueen asukkaille. 

Erilaisia neuvonta- ja puhelinpalveluja järjestetään valtakunnallisesti ja 
paikallisesti erityisesti järjestöjen ja seurakuntien toimesta, usein va-
paaehtoistoimintana (esim. HelsinkiMissio, Suomen mielenterveysseu-
ra). Myös kaupunki tarjoaa omina palveluinaan puhelimitse, kasvokkain 
tai internetissä neuvontaa kaikille suunnatuilla palveluilla (esim. ter-
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veysneuvonta, Helsinki-info) tai kohdennetusti (esim. seniori-info, digi-
neuvonta). 

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisopalvelukokonaisuuden näkökulmasta yksinäisyys on yksi kes-
keisiä syitä syrjäytymisen taustalla, ja sen ehkäisemiseksi kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalla tehdään paljon työtä. Nuorisopalvelukokonai-
suudella on Helsingissä noin 60 nuorisotaloa ja -tilaa, runsaasti harras-
tusmahdollisuuksia, tapahtumia, viikonloppu- ja lomatoimintaa, kursse-
ja, leirejä jne. Nuorisotilat tarjoavat nuorille mahdollisuuden paikkaan, 
jossa nuori voi matalalla kynnyksellä tavata muita nuoria ja kokea osal-
lisuutta ja yhteisöllisyyttä. Toiminnan sisällöt vaihtelevat nuorten paikal-
listen tarpeiden ja toiveiden, tilojen ja ohjaajien osaamisen mukaan. 
Toimipaikoissa nuoriso-ohjaajat toimivat nuorten keskustelukumppa-
neina niin kasvokkain kuin somessakin. 

Enemmän tukea tarvitseville ja syrjäytymisen riskissä oleville nuorille 
nuorisopalvelukokonaisuus tarjoavaa kohdennettua nuorisotyötä. Koh-
dennettu nuorisotyö auttaa ja tukee nuorta silloin, kuin tarvitaan yksilöl-
listä ja henkilökohtaista ohjausta ja toimenpiteitä. Kohdennetun nuori-
sotyön palveluja ovat mm. etsivä nuorisotyö sekä Luotsi-toiminta. Etsi-
vän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja 
auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään 
hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja 
muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkki-
noille. Palvelu on tarkoitettu 16–28-vuotiaille.

Luotsi-toiminta on tarkoitettu helsinkiläisille yläkouluikäisille nuorille. 
Luotsin tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla nuorelle 
myönteisiä kokemuksia sekä mahdollisuuksia löytää sopivaa tekemistä 
ja harrasteita, lisätä nuoren valmiuksia, mahdollisuuksia ja toimintaky-
kyä erilaisissa ympäristöissä ja porukoissa sekä auttaa huoltajia van-
hemmuudessa ja tukea kouluun tai muuhun elämäntilanteeseen liitty-
vissä tarpeissa. Luotsin yksi keskeinen kohderyhmä ovat yksinäiset ja 
syrjäänvetäytyvät nuoret.

Nuorisopalvelukokomaisuus on mukana myös Helsingin Ohjaamossa, 
jossa nuoret saavat tietoa, tukea ja apua erilaisiin elämäntilanteisiinsa 
yhdestä paikasta. Ohjaamon nuorisotyön yhtenä tavoitteena on ehkäis-
tä nuorten yksinäisyyttä ja tarjota nuorelle mahdollisuuksia löytää kave-
reita, itselle sopivaa tekemistä, harrastuksia ja ryhmätoimintaa. 

Helsingin kaupunki on käynnistänyt laajan ja kokonaisvaltaisen hank-
keen, Mukana-ohjelman vuosille 2017–2021, jonka tarkoituksena on 
löytää ratkaisuja nuorten syrjäytymisen haasteisiin. Hankeen toimenpi-
dekokonaisuuksia ovat:
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1. Jokaisella lapsella ja nuorella on sosiaalisia suhteista ja tunne 
kuulumisesta

2. Jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi turvallinen ai-
kuinen

3. Jokaisella nuorelle turvataan peruskoulunjälkeinen koulutus
4. Lapsuuden köyhyys ei määritä liiaksi tulevaisuutta ja mahdolli-

suuksia.

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntapalvelukokonaisuus tarjoavaa eri-ikäisille kohdennettuja mata-
lan kynnyksen liikuntapalveluita mm. terveydenhuollon riskiryhmissä 
oleville. Easy Sport tarjoaa helppoa, monipuolista ja mielekästä liikun-
taa alakoululaisille. Palvelu on edullista tai kokonaan maksutonta toi-
mintaa, jota toteutetaan yhteistyössä helsinkiläisten urheiluseurojen 
kanssa. EasySport-liikuntakalenteri sisältää keväällä 2019 yli 140 ma-
talankynnyksen liikuntaryhmää ympäri kaupunkia koulujen sekä liikun-
tapalvelujen tiloissa pääosin iltapäivisin koulupäivän jälkeen.

FunAction tarjoaa harrasteliikuntaa 13–17-vuotiaille nuorille. Toiminta 
on helppoa, hauskaa, monipuolista ja laadukasta matalankynnyksen lii-
kuntaa, johon ei tarvitse ennakkoilmoittautua ja se käsittää noin 60 lii-
kuntaryhmää. Toimintaan pääsee mukaan ostamalla 25 euroa maksa-
van FunAction-liikuntakortin sekä neljä euroa ladattavan asiakaskortin. 
Lisäksi nuorilla on mahdollisuus hakeutua maksuttomaan, yksilölliseen 
FunAction-liikuntaneuvontaan, jonka tavoitteena on liikuntaharrastuk-
sen aloittaminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

NYT-liikunnan päätoimina on viikoittainen liikuntatarjonta, joka kattaa 
noin 60 matalankynnyksen liikuntaryhmää ja nuorten liikuntaneuvontaa. 
Toimien toivotaan tavoittavan etenkin ennestään liikuntaa harrastamat-
tomia helsinkiläisnuoria, sekä niitä joilla ei ole tällä hetkellä koulutus- tai 
työpaikkaa. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina toiminnan järjestämi-
sessä ovat helsinkiläiset liikuntaseurat. Tavoittaakseen kohderyhmään-
sä NYT-liikunta toimii läheisessä yhteistyössä kaupungin työllisyyspal-
veluiden kanssa. Lisäksi hankkeen kohderyhmää tavoitellaan mm. TE-
toimistoista, Ohjaamosta, Puolustusvoimien kutsunnoista, etsivästä 
nuorisotyön piiristä mm. Vamos-ryhmistä, Stadin ammattiopiston työpa-
joilta, Treenaamosta ja Osaamiskeskuksesta. 

Nuorille suunnatun liikuntaneuvonnan tavoitteena on tukea nuoren yk-
silöllisiä voimavaroja henkilökohtaisen- ja ryhmäneuvonnan keinoin. 
Kyseessä kolmen kuukauden prosessi, joka tähtää nuoren arkiaktiivi-
suuden lisäämiseen liikunnan keinoin. 
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Liikuntaneuvonnan tukitoimina ovat mm. vertaisliikuntaryhmät.  Matalan 
kynnyksen alueellisia liikuntapalveluja tarjotaan alueilla, joissa tarvitaan 
erityistä tukea. Valintaan on vaikuttanut alueen mm. sosioekonominen 
tausta. Alueet ovat: Jakomäki-Tapulikaupunki, Kaarela, Mellunkylä ja 
Vuosaari. Lisäksi liikuntapalvelut ovat kehittäneet vuodesta 2010 läh-
tien kohdennettuja liikuntaneuvonnan palveluketjurakenteita yhteis-
työssä terveyspalveluiden kanssa mm. tyypin 2 diabetesriskissä oleville 
tai siihen jo sairastuneille, BMI yli 30 omaaville työikäisille sekä maa-
hanmuuttajataustaisille helsinkiläisille.

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kaupunginkirjaston osalta ihmisiä yhteen tuovia palveluja ovat ennen 
kaikkea kielikahvilat, joihin ovat suomea vasta opettelevien lisäksi ter-
vetulleita myös äidinkielenään suomea puhuvat henkilöt. Ne toimivat 
kahdella tasolla, toisaalta puhutun suomen kielen treenauspaikkoina 
niille, jotka opettelevat suomen kieltä, että sosiaalisina foorumeina niin 
”kantasuomalaisille” kuin muualta tänne muuttaneille. Kielikahvilat ovat 
siis paitsi kielikahviloita, myös kohtaamiskahviloita. Myös kirjastojen lu-
kupiirit, esim. Novellikoukut, ovat matalan kynnyksen toimintaa, joka 
saattaa ihmisiä yhteen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi
Päivi Kuusela, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 43963

paivi.kuusela(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.02.2019 § 18

HEL 2019-000646 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Syrjäytyminen ja yksinäisyys on merkittävä ongelma. Kaupunki on 
käynnistänyt tai käynnistämässä toimenpideohjelmia, joissa huomioi-
daan syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisy sekä kaupunkilaisten koh-
taamisen ja osallisuuden mahdollistaminen. Uusien kohtaamispaikko-
jen tai puhelinpalvelun perustamista nykyisten ja suunnitteilla olevien li-
säksi ei kannateta. Olemassa olevista palveluista ja toimenpideohjel-
mista on tarpeellista viestiä tehokkaammin. 
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Riskiryhmien tehokkaampi huomioiminen palveluissa, palvelunsaannin 
helpottaminen, palveluohjaus ja arvostava asiakaspalvelu ovat keskei-
siä asioita kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluissa sekä kau-
pungin toimenpideohjelmissa.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikat ja puhelinpalvelu

Kaikki päiväkodit, koulut ja oppilaitokset toimivat lähtökohtaisesti mata-
lan kynnyksen kohtaamispaikkoina. Päiväkodeissa ja kouluissa perheet 
tavataan säännöllisesti muun muassa kasvatus- ja arviointikeskuste-
luissa sekä vanhempainilloissa. Lisäksi kouluissa on luokka- ja/tai van-
hempaintoimikuntatoimintaa. Oppilaitoksissa järjestetään esimerkiksi 
avoimia ovia ja vanhempainiltoja.

Tämän lisäksi kaupungissa on lukuisia matalan kynnyksen kohtaamis-
paikkoja eri-ikäisille helsinkiläisille, kuten esimerkiksi leikkipuistot, lii-
kuntapaikat, nuorisotalot, kirjastot, kulttuuritalot, perhekeskukset ja 
asukastalot Helsingin Ohjaamo tarjoaa nuorille matalan kynnyksen pal-
veluja ja toimii alustana muulle nuorten osallisuutta edistävälle toimin-
nalle. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja tarjoavat myös monet 
kolmannen sektorin toimijat esimerkiksi Tyttöjen ja Poikien talot. Hel-
singin kaupungin osallisuusmallin mukaisesti kaupungin tiloja avataan 
asukas- ja yhteisötoiminnalle entistä laajemmin ja niiden varaamisesta 
tehdään helpompaa. 

Kaupungin tarjoamassa puhelinpalvelussa huomioidaan myös tarvitta-
va palveluohjaus. Asiantuntevaa puhelinpalvelua tarjoavat myös lukui-
sat kolmannen sektorin toimijat.

Toiminta ja toimenpideohjelmat

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluissa tukea tarvitsevat lap-
set, nuoret ja perheet pyritään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa 
sekä järjestämään heille oikea-aikaisesti tarvittavat palvelut yhteistyös-
sä lasten, nuorten, huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa. Opiskelu-
huolto toimii kouluissa ja oppilaitoksissa matalan kynnyksen syrjäyty-
mistä ja yksinäisyyttä ennaltaehkäisevänä palveluna. Opiskeluhuolto 
tarjoaa myös verkossa matalan kynnyksen palvelua ja palveluohjausta 
Jelppii- ja Toisen asteen yhteys -sivustojen kautta. Jelppii-sivustolle on 
tulossa chat, ja toiselle asteelle suunnitellaan mobiilisovellusta, jonka 
kautta nuori voi ottaa suoraan yhteyttä opiskeluhuollon henkilöstöön. 
Toimialan palveluissa asiakkaat kohdataan lähtökohtaisesti yhdenver-
taisesti, arvostavasti ja empaattisesti. Syrjäytymisen ja yksinäisyyden 
ehkäisyyn kiinnitetään huomiota myös kaupungin toimenpideohjelmis-
sa.
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Mukana-ohjelma, Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kau-
punkistrategiahanke 2017–2021, pyrkii saamaan aikaan systeemisen 
muutoksen, jonka myötä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvi-
sen syrjäytymisen periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät 
Helsingissä. Ohjelma kattaa kaikki kaupungin toimialat. Ohjelmassa py-
ritään myös tunnistamaan riskiryhmiin kuuluvat ja kohdentamaan pal-
veluja heille. Yksi ohjelman toimenpiteistä on Me-talon perustaminen 
Mellunmäkeen alueen eri-ikäisten asukkaiden asukaslähtöiseksi koh-
taamispaikaksi. Mukana-ohjelmassa kehitetään myös kaupungin nuoril-
le tarkoitettuja nettisivuja vastaamaan paremmin sirpaloituneen tiedon 
haasteeseen. Mukana-ohjelma on ollut kaupunginhallituksen käsitte-
lyssä 28.1.2019.

Kaikkien toimialojen yhteistyönä tehtävä kaupunkitasoinen Helsingin 
hyvinvointisuunnitelma 2019─2021 sisältä kaupunkistrategian pääpai-
nopisteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle. Hyvinvointisuunni-
telman rakentamisessa ja tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa 
huomioidaan laajasti syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäiseminen se-
kä riskiryhmiin kuuluvien palvelut. Esimerkiksi opiskeluhuollon yhdeksi 
painopisteeksi on hyvinvointisuunnitelmassa nostettu sosiaalisen kiin-
nittymisen edistäminen ja siten yksinäisyyden ja koulupudokkuuden 
ehkäiseminen yhdessä koko koulun tai oppilaitoksen kanssa. Hyvin-
vointisuunnitelma valmistuu kevään 2019 aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on toteuttajana myös esimerkiksi 
Liikkumisohjelmassa ja Stadin Ikäohjelmassa, joissa osallisuuden sekä 
palvelujen kehittämisen ja niiden saavutettavuuden teemat ovat esillä. 
Toimialan osallisuussuunnitelma vuosille 2019–2021 on esitelty joulu-
kuussa 2018.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että yksinäisyyden ja syrjäyty-
misen ehkäiseminen sekä riskiryhmät ja heidän palvelunsa huomioi-
daan kaupungin toimenpideohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Lautakunta pitää nykyisiä ja toimenpideohjelmissa kehitteillä olevia 
kohtaamispaikkoja ja puhelinpalvelua riittävinä sekä viestinnän tehos-
tamista kaupungin tarjoamista kohtaamispaikoista ja palveluista kanna-
tettavana. Lautakunta korostaa, että Helsingin kaupungin asiakaspalve-
lun on oltava yhdenvertaista, arvostavaa ja empaattista. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, Pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi
Heidi Roponen, Erityissuunnittelija: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
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§ 42
Vailla Vakinaista Asuntoa ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveys-
lautakunnan avustuspäätöksestä 11.12.2018, § 336

HEL 2018-009091 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuuti-
nen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Antti Vainionpään ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hylätä Vailla Vakinaista Asuntoa 
ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavus-
tuspäätöksestä 11.12.2018, 336 §.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset järjestöjen tekemistä avus-
tushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

Vailla Vakinaista Asuntoa ry. (Vva ry.) anoi vuodelle 2019 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 30 000 euroa käytettäväksi Vartiosaa-
ren ja Soldiksen päihteettömiin virkistys- ja toimintapaikkoihin sekä ver-
tais- ja vapaaehtoiskeskuksen Vepan toimintaan. Hakemuksessa ker-
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rottiin, että molemmissa paikoissa järjestetään asunnottomien ja asun-
nottomuutta kokeneiden sekä päihderiippuvaisten omaehtoisesti pyörit-
tämää vertaistuki- ja ryhmätoimintaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi (11.12.2018, § 336) yhdistykselle 
14 300 euron avustuksen käytettäväksi asunnottomien yhteisölliseen 
päihteettömään toimintaan Vartiosaaressa ja Soldiksessa sekä vertais- 
ja vapaaehtoistoimintakeskus Vepan toimintaan. Päätöksessä todettiin, 
että yhdistyksen talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota, koska 
edellisen vuoden tilinpäätös on alijäämäinen ja omavaraisuusaste on 
negatiivinen. Lisäksi todettiin, että kaupungin ohjeen (kohta 2.3) mu-
kaan talouden hoidossa on otettava huomioon menojen sovittaminen 
käytettävissä oleviin tuloihin ja että sosiaali- ja terveystoimiala hankkii 
muita palveluja yhdistykseltä ostopalveluina. Myös Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen avustuskeskus (STEA) avustaa yhdistystä.

Vuodelle 2018 yhdistykselle myönnettiin 25 000 euron avustus vastaa-
vaan käyttötarkoitukseen. 

Vva ry:n vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksessa (28.3.2018) tode-
taan, että tilikauden alijäämä on 86 659,40 euroa ja tämän myötä lyhy-
taikaiset velat ylittävät kokonaisvarat 58 052,29 eurolla. Tilintarkastaja 
toteaa, että tämä saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen 
kykyä jatkaa toimintaansa. Hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin yh-
distyksen taloudellisen aseman parantamiseksi.

Kaupungin avustusten myöntämistä noudatettavien yleisohjeiden koh-
dassa 2.3. todetaan, että avustettavan toiminnan rahoitussuunnitelmien 
tulee olla hyväksyttävät ja että talouden hoidossa on otettava huomioon 
menojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloihin. Tilinpäätöstietojen 
perusteella yhdistyksen talous ei ole tasapainossa, joten on kaupungin 
ohjeen mukaista ottaa tilanne huomioon avustuksen suuruutta määritel-
täessä.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 
että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuuti-
nen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyssä.
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Vva ry:n avustushakemus on asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat 
nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 12.3.2019 klo 12.00‒16.00 osoit-
teessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta te-
kemä päätös 11.12.2018, 336 § on asian liitteenä 2.

Yhdistyksen oikaisuvaatimus on asian liitteenä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on asian liitteenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (410/2015) 138 §:n mukaisessa 
määräajassa.

Vva ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että avustus oikaistaan vuo-
den 2018 tasolle 25 000 euroon eli 10 700 euron verran lisää.

Perusteluna oikaisuvaatimukselle esitetään Vartiosaaren keväästä syk-
syyn toimivan päihteettömän kesähuvila-virkistyskeskuksen yhteisölli-
nen merkitys syrjäytyneille, asunnottomille ja asunnottomuutta koke-
neille ihmisille. Lisäksi todetaan yhdistyksen vapaaehtois- ja vertaistyön 
keskuksen Vepan ja yökeskuksen toimintojen merkitys kaikkein huono-
osaisimmille sekä kasvaneet kävijämäärät.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että vuosi 2017 oli yhdistykselle ta-
loudellisesti poikkeuksellisen huono. Tilanne tuli hallitukselle yllätykse-
nä, koska talousseuranta ei ollut ajantasaista ja STEA:n avustuksia oli 
ensin kirjattu väärin. Tilanteen selvittyä käynnistettiin vuonna 2018 toi-
met tilanteen paranemiseksi ja näin onkin tapahtunut.

Avustushakemukseen ja oikaisuvaatimukseen sisältyvien tietojen pe-
rusteella yhdistyksen talouden seuranta on vuonna 2017 ollut puutteel-
lista, eikä talous ollut tasapainossa. On kaupungin ohjeen mukaista ot-
taa tilanne huomioon avustuksen suuruutta harkittaessa. Tätä ei muuta 
se seikka, että yhdistys on sittemmin parantanut taloudenhoitoaan ja 
erilaisin toimenpitein korjannut tilannetta. Yhdistyksen kokonaiskustan-
nukset vuonna 2017 olivat yli 2,5 milj. euroa, joten sosiaali- ja terveys-
lautakunnan avustus on varsin pieni osa koko rahoituksesta ja kohdis-
tuu pääosin kohderyhmän vapaa-ajantoimintaan.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Vailla vakinaista asuntoa ry
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 11.12.2019, § 336
3 Oikaisuvaatimus Vailla Vakinaista Asuntoa ry
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vailla Vakinaista Asun-
toa ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös
Liite 4

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 21.12.2018 
§ 190

HEL 2018-009091 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti myöntää järjestöjen 
13 hakemukselle avustusta vuoden 2019 toimintaan yhteensä 23 500 
euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti. Lisäksi toimialajohtaja 
päätti hylätä viisi hakemusta taulukossa esitetyin perusteluin.

Samalla toimialajohtaja päätti avustusten ehdoista, että

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2019 aikana avustuksen käyttötarkoi-
tukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
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- 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 2020 kesäkuun 
loppuun mennessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2019 toi-
mintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilintarkastus- tai toi-
minnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, 
josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä sekä 

- 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.

Lisäksi toimialajohtaja toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunnan 
11.12.2018 (§ 336) tekemän päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveys-
toimiala huolehtii avustusten maksatuksesta kaupunginhallituksen 
avustusohjetta noudattaen kuitenkin niin, että avustusten ensimmäinen 
ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa. Kaikki täs-
sä päätöksessä mainitut avustukset ovat suuruudeltaan sen kokoisia, 
että ne maksetaan yhtenä eränä helmikuussa 2019.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 avustusten hakuaika oli 
1. - 28.9.2018. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2018 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla ja 31.8.2018 Helsingin Sanomissa, Hufvuds-
tadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- 
ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksissa ja tiedotteis-
sa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten ja-
koperusteet ja hakuohjeet.  
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Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu 
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla 
(https://asiointi.hel.fi). Toissijaisesti avustusta sai hakea paperisella lo-
makkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa kaupungin kirjaa-
mosta.

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, ikään-
tyneet, 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.

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 
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voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. luentopalkkiot, juh-
lat 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 tekee päätökset enintään 
10 000 euron suuruisista järjestöjen avustushakemuksista. Näitä ha-
kemuksia saapui vuoden 2019 hakuun yhteensä 102. Vuodelle 2019 
sosiaali- ja terveyslautakunta osoitti 11.12.2018 näiden hakemusten 
avustuspäätöksille varattavaksi yhteensä 208 700  euroa. Toimialajoh-
taja tekee päätöksen avustusten myöntämisestä kullekin kohderyhmäl-
le erikseen. 

Muista nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liitty-
vistä avustushakemuksista sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt 
11.12.2018.

Ennakkotieto vuoden 2020 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2020 myöntämien avustusten 
hakuaika on 2.9. klo 00.00 - 30.9.2019 klo 16.00. Tällöin on edelleen 
käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuk-
sen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen 
useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata hakemuksessa 
selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja 
terveystoimialan internetsivuilla sekä sanomalehdissä.

Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.12.2018 § 336

HEL 2018-009091 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 
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- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 16 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2019 toimintaan yhteensä 1 486 300 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti 

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 23 500 euroa niille 
nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskeville ha-
kemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka ei-
vät sisälly edellä mainittuun taulukkoon

- hylätä kuusi liitteen 1 taulukossa mainittua hakemusta taulukoissa esi-
tetyin perusteluin.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista, että

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2019 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 2020 kesäkuun 
loppuun mennessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2019 toi-
mintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantar-
kastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy 
pykälä vastuuvapauden myöntämisestä 

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kau-
punginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 5 
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.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja ter-
veystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta kaupunginhalli-
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tuksen avustusohjetta noudattaen, kuitenkin niin, että avustusten en-
simmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa, 
kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Käsittely

11.12.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä Juha Jolkkonen esitti seuraavan muutoksen esityksen liitteisiin 
1 ja 2 Kide-säätiö sr:ää koskeviin avustuksen käyttötarkoitus-kohtiin: 
Kotona Kontulassa hankkeen toiminta- ja henkilöstökuluihin ei myönne-
tä avustusta, koska kyseessä on paikallista tulevaisuusvisiota ja toimi-
javerkoston luomista sekä kotoutumisen edistämistä koskeva toiminta. 
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta ei pääsääntöisesti myönnä kerta-
luontoisia hankeavustuksia. Kontulan alueen kehittämisessä säätiö voi 
olla yhteydessä alueen Stadiluotsiin sekä sosiaali- ja terveystoimen 
työntekijöihin. Asukasosallisuus-yhteistyötä voi kehittää myös kaupun-
ginkanslian osallisuus ja neuvonta -yksikön kanssa.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään myönnettävään avustuk-
seen seuraavasti: HeSeta ry 3000 euroa, Vailla vakinaista asuntoa ry 
5000 euroa, Pääkaupungin turvakoti ry 3000 euroa, Tukinainen ry, Tu-
kinainen rf 5000 euroa sekä Kide-säätiö sr 12000 euroa.

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Vastaehdotus 2:
Jäsen Mari Rantanen: Lisätään myönnettävää avustusta: Myllypuron 
elintarvikeapu ry:lle 50 000 euroa 
sekä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö- Pelastakaa Suomen nuoret 
ry:lle 70 000 euroa.

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)

Jaa-äänet: 1
Mari Rantanen
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Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Matias 
Pajula, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesi-
kansa

Tyhjä: 1
Leo Bergman

Poissa: 2
Saku Etholen, Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 9 - 1 (tyhjää 1, poissa 2).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän muutetusta ehdotuksesta poiketen.

Jäsen Mari Rantanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

04.12.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 43
Africans and African-Europeans Association (AFAES) ry:n oikaisu-
vaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä 
11.12.2018, § 341

HEL 2018-009113 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Africans and African-Euro-
peans Association (AFAES) ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä 11.12.2018, § 341.

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset järjestöjen tekemistä avus-
tushakemuksista perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettaviin yleisohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan 3.9.2013 (288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

AFAES ry. anoi vuodelle 2019 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avus-
tusta 40 000 euroa käytettäväksi monikulttuuristen perheiden äiti-lapsi-
toimintaan ja yksin asuvien maahanmuuttajien tukeen kotivierailujen 
muodossa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi (11.12.2018, § 341) yhdistykselle 
2 000 euron avustuksen helsinkiläisten arfikkalaistaustaisten ja moni-
kulttuuristen nuorten ja perheiden kotoutumista edistävien ryhmien ja 
kerhojen kuluihin. Päätöksessä todettiin, että yhdistyksen tulee kiinnit-
tää huomiota talouden tasapainoon, koska omavaraisuusaste on heik-
ko.   

Vuodelle 2017 yhdistykselle myönnettiin avustusta 2 000 euroa. Vuo-
delle 2018 yhdistykselle ei myönnetty avustusta, koska pyydettyjä liittei-
tä ei toimitettu määräpäivään mennessä. Lisäksi silloin todettiin, että 
yhdistyksen omavaraisuusaste on negatiivinen, joten avustusta ei sillä-
kään perusteella olisi voitu myöntää.

AFAES ry:n omavaraisuusaste vuonna 2017 oli 0,19 % ja sitä edellise-
nä vuonna se oli negatiivinen. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on siis 
heikko, mutta kehittymässä myönteiseen suuntaan. 

Kaupungin avustusten myöntämistä noudatettavien yleisohjeiden koh-
dassa 2.3. todetaan, että avustettavan toiminnan rahoitussuunnitelmien 
tulee olla hyväksyttävät ja että talouden hoidossa on otettava huomioon 
menojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloihin. Yhdistyksen talous 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 41 (78)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/8
12.03.2019

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

ei ole tasapainossa, joten on kaupungin ohjeen mukaista ottaa tilanne 
huomioon avustuksen suuruutta määriteltäessä. 

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 
että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuuti-
nen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyssä. Heitä kuultiin samassa yhteydessä kahdesta muusta sosi-
aali- ja terveyslautakunnan avustuksia koskevasta oikaisuvaatimusa-
siasta (tämän pöytäkirjan § 43- 45).

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus AFAES ry
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 11.12.2018, § 341
3 Oikaisuvaatimus AFAES ry. 13.1.2019
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
AFAES ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 4

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuuti-
nen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyssä.

AFAES ry:n avustushakemus on asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet 
ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 12.3.2019 klo 12.00‒16.00 
osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 5. krs, huoneessa 519.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta te-
kemä päätös 11.12.2018, 341 § on asian liitteenä 2.

Yhdistyksen oikaisuvaatimus on asian liitteenä 3.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on asian liitteenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (410/2015) 138 §:n mukaisessa 
määräajassa.

AFAES ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan nostamaan avustussum-
maa lähemmäksi anottua summaa. Lisäksi todetaan, että vapaaehtois-
ten työ ei ole omavaraisuutta vahvistamassa tilastoissa. Saatua avus-
tusta myös verrataan erääseen toiseen yhdistykseen, jolle myönnettiin 
80 % anotusta avustuksesta ja tiedustellaan syytä tähän.

Perusteluina oikaisuvaatimukselle todetaan, että yhdistyksen toiminta 
on hyvin tarpeellista Helsingissä ja sitä halutaan vahvistaa.

Avustushakemukseen ja sen liitteisiin sisältyvien tietojen perusteella 
yhdistyksen taloudellinen tilanne ei ole viime vuosina ollut tasapainos-
sa, vaikkakin myönteistä kehitystä on tapahtunut. On kaupungin ohjeen 
mukaista ottaa tilanne huomioon avustuksen suuruutta harkittaessa.

Toiselle yhdistykselle myönnetyn avustuksen suuruuteen koskevaan 
kysymykseen todetaan, että kaikki avustuspäätökset tehdään yksilölli-
sen harkinnan perusteella ottaen kaupungin ohjeiden mukaisesti huo-
mioon sekä toiminnalliset että taloudelliset näkökohdat.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus AFAES ry
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 11.12.2018, § 341
3 Oikaisuvaatimus AFAES ry. 13.1.2019
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
AFAES ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 4

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 21.12.2018 
§ 186

HEL 2018-009113 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti myöntää järjestöjen 
viidelle hakemukselle avustusta vuoden 2019 toimintaan yhteensä 14 
200 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti. Lisäksi toimialajohtaja 
päätti hylätä yhden hakemuksen taulukossa esitetyin perusteluin.

Samalla toimialajohtaja päätti avustusten ehdoista, että

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2019 aikana avustuksen käyttötarkoi-
tukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
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- 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 2020 kesäkuun 
loppuun mennessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2019 toi-
mintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilintarkastus- tai toi-
minnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, 
josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä sekä 

- 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.

Lisäksi toimialajohtaja toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunnan 
11.12.2018 (§ 341) tekemän päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveys-
toimiala huolehtii avustusten maksatuksesta kaupunginhallituksen 
avustusohjetta noudattaen kuitenkin niin, että avustusten ensimmäinen 
ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa. Kaikki täs-
sä päätöksessä mainitut avustukset ovat suuruudeltaan sen kokoisia, 
että ne maksetaan yhtenä eränä helmikuussa 2019.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 avustusten hakuaika oli 
1. - 28.9.2018. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2018 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla ja 31.8.2018 Helsingin Sanomissa, Hufvuds-
tadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- 
ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksissa ja tiedotteis-
sa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten ja-
koperusteet ja hakuohjeet.  
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Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu 
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla 
(https://asiointi.hel.fi). Toissijaisesti avustusta sai hakea paperisella lo-
makkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa kaupungin kirjaa-
mosta.

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, ikään-
tyneet, 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.

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 
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voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. luentopalkkiot, juh-
lat 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 tekee päätökset enintään 
10 000 euron suuruisista järjestöjen avustushakemuksista. Näitä ha-
kemuksia saapui vuoden 2019 hakuun yhteensä 102. Vuodelle 2019 
sosiaali- ja terveyslautakunta osoitti 11.12.2018 näiden hakemusten 
avustuspäätöksille varattavaksi yhteensä 208 700 euroa. Toimialajohta-
ja tekee päätöksen avustusten myöntämisestä kullekin kohderyhmälle 
erikseen. 

Muista maahanmuuttajatyön tukemiseen liittyvistä avustushakemuksis-
ta sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen 11.12.2018.

Ennakkotieto vuoden 2020 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2020 myöntämien avustusten 
hakuaika on 2.9. klo 00.00 - 30.9.2019 klo 16.00. Tällöin on edelleen 
käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuk-
sen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen 
useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata hakemuksessa 
selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja 
terveystoimialan internetsivuilla sekä sanomalehdissä.

Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.12.2018 § 341

HEL 2018-009113 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 12 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2019 toimintaan yhteensä 470 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti 
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- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 14 200 euroa niille 
maahanmuuttajatyön tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suu-
ruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun 
taulukkoon

- hylätä 14 liitteen 1 taulukossa mainittua hakemusta taulukoissa esite-
tyin perusteluin.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista, että

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2019 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 2020 kesäkuun 
loppuun mennessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2019 toi-
mintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantar-
kastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy 
pykälä vastuuvapauden myöntämisestä 

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kau-
punginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 5 
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.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja ter-
veystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta kaupunginhalli-
tuksen avustusohjetta noudattaen, kuitenkin niin, että avustusten en-
simmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa, 
kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
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Käsittely

11.12.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään myönnettäviin avustuksiin 
Al-Birr - Lähimmäisapu ry:lle 2000 euroa ja Föreningen Luckan rf:lle 
7000 euroa.

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Vastaehdotus 2:
Jäsen Mari Rantanen: Vähennetään avustuksista seuraavasti:

Ihmisoikeusliitto ry:ltä 40 000 euroa, koska raha on sidoksissa somalin-
kielisen miespuolisen työntekijän palkkakuluihin. Sukupuolella ja etni-
sellä taustalla määriteltävä tehtävä on syrjivä ja täten yhdenvertaisuu-
den vastainen.

Vivo ry:ltä 20 000 euroa, jossa viime vuoteen verrattuna lisäystä 20 000 
euroa laittomasti maassa olevien majoittamiseen.

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)

Jaa-äänet: 1
Mari Rantanen

Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Matias 
Pajula, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesi-
kansa

Tyhjä: 1
Leo Bergman

Poissa: 2
Saku Etholen, Seija Muurinen
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 9 - 1 (tyhjää 1, poissa 2).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksyn vastaehdotuksen 
osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Jäsen Mari Rantanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

04.12.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 44
Eira Pensionärer rf:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspää-
töksestä 21.12.2018, § 189

HEL 2018-009095 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Eira Pensionärer rf:n oikai-
suvaatimuksen toimialajohtajan avustuspäätöksestä 21.12.2018, 189 §. 

Perustelut

Toimialajohtajan päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista 
perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin ylei-
sohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 
(288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

Eira Pensionärer rf:n anoi vuodelle 2019 sosiaali- ja terveyslautakun-
nalta avustusta 1 000 euroa käytettäväksi kuukausitapaamisten vuok-
rakuluihin.

Toimialajohtaja myönsi (21.12.2018, 189 §) yhdistykselle 800 euroa 
helsinkiläisten ikäihmisten kuukausitapaamisten tilakuluihin.

Vuodelle 2018 yhdistykselle myönnettiin samaan tarkoitukseen 900 eu-
roa. 

Vuodelle 2017 oli samaan tarkoituksen myönnetty 900 euroa. Tämän 
avustuksen käyttöä selvitettäessä kävi ilmi, että vuokrakulut olivat sinä 
vuonna olleet 94 euroa avustussummaa pienemmät.  

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
kohdan 10 mukaisesti avustusten käyttöä tulee valvoa ja kohdan 2.7 
mukaisesti avustus on palautettava, jos sitä on käytetty muuhun kuin 
myönnettyyn tarkoitukseen.

Vuoden 2017 avustuksen valvonnan perusteella Eira Pensionärer rf:ltä 
tulisi periä takaisin käyttämättä jäänyt avustusosuus 94 euroa. Takai-
sinperintä aiheuttaisi lisätyötä sekä yhdistykselle että kaupungille, joten 
se ei olisi järkevää ottaen huomioon summan suuruus. Tämän vuoksi 
päädyttiin myöntämään avustus, jonka suuruutta määriteltäessä otettiin 
huomioon vuonna 2017 avustuksesta säästynyt osuus.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 
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Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että toimialajohtajan 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Eira Pensionärer
2 Toimialajohtajan päätös 21.12.2018, § 189
3 Oikaisuvaatimus Eira Pensionärer rf. 30.1.2019
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eira Pensionärer ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuuti-
nen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyssä.

Eira Pensionärer rf:n avustushakemus on asian liitteenä 1. Hakemuk-
sen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 12.3.2019 klo 
12.00‒16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 5. krs, 
huone 519.
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Toimialajohtajan yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
21.12.2018, 189 § on asian liitteenä 2.

Yhdistyksen oikaisuvaatimus on asian liitteenä 3. 

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat asian liitteenä 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on asian liitteenä 5.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (410/2015) 138 §:n mukaisessa 
määräajassa.

Eira Pensionärer rf:n pyytää oikaisuvaatimuksessaan (liite 3.), että 
avustussumma korotetaan 1 000 euroon.

Perusteluina todetaan, että yhdistyksen tilakulut tulevat vuonna 2019 
olemaan 1 000 euroa ja että ne olivat samaa tasoa jo vuonna 2018. Li-
säksi todetaan, että yhdistyksen omatoiminen rahoitus on tyydyttävällä 
tasolla ja kaikki toimintaan osallistuvat toimivat ilman minkäänlaisia 
korvauksia. 

Avustushakemukseen ja oikaisuvaatimukseen liittyen todetaan, että 
hakemuksen käsittelyn yhteydessä valvottiin vuoden 2017 avustuksen 
käyttö. Tällöin kävi ilmi, että avustusta oli jäänyt käyttämättä 94 euroa, 
joka oli ilmeisesti siirtynyt vuoden ylijäämään 433 euroa. Kaupungin oh-
jeen kohdan 10.4 mukaan käyttämättä jäänyt avustus tulisi periä takai-
sin. Ottaen huomioon perittävän summan koko, voidaan kuitenkin kat-
soa kaikille osapuolille olevan edullisinta, että asia huomioitiin vuoden 
2019 avustuksen suuruutta määriteltäessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Eira Pensionärer
2 Toimialajohtajan päätös 21.12.2018, § 189
3 Oikaisuvaatimus Eira Pensionärer rf. 30.1.2019
4 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eira Pensionärer ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös
Liite 4

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 21.12.2018 
§ 189

HEL 2018-009095 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti myöntää järjestöjen 
21 hakemukselle avustusta vuoden 2019 toimintaan yhteensä 32 200 
euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti. Lisäksi toimialajohtaja 
päätti hylätä kolme hakemusta taulukossa esitetyin perusteluin.

Samalla toimialajohtaja päätti avustusten ehdoista, että

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2019 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 2020 kesäkuun 
loppuun mennessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2019 toi-
mintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilintarkastus- tai toi-
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minnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, 
josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä sekä 

- 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.

Lisäksi toimialajohtaja toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunnan 
11.12.2018 (§ 337) tekemän päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveys-
toimiala huolehtii avustusten maksatuksesta kaupunginhallituksen 
avustusohjetta noudattaen kuitenkin niin, että avustusten ensimmäinen 
ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa. Kaikki täs-
sä päätöksessä mainitut avustukset ovat suuruudeltaan sen kokoisia, 
että ne maksetaan yhtenä eränä helmikuussa 2019.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 avustusten hakuaika oli 
1. - 28.9.2018. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2018 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla ja 31.8.2018 Helsingin Sanomissa, Hufvuds-
tadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- 
ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksissa ja tiedotteis-
sa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten ja-
koperusteet ja hakuohjeet.  

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu 
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla 
(https://asiointi.hel.fi). Toissijaisesti avustusta sai hakea paperisella lo-
makkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa kaupungin kirjaa-
mosta.

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.
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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, ikään-
tyneet, 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.

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 
voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. luentopalkkiot, juh-
lat 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 tekee päätökset enintään 
10 000 euron suuruisista järjestöjen avustushakemuksista. Näitä ha-
kemuksia saapui vuoden 2019 hakuun yhteensä 102. Vuodelle 2019 
sosiaali- ja terveyslautakunta osoitti 11.12.2018 näiden hakemusten 
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avustuspäätöksille varattavaksi yhteensä 208 700  euroa. Toimialajoh-
taja tekee päätöksen avustusten myöntämisestä kullekin kohderyhmäl-
le erikseen. 

Muista ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyvistä 
avustushakemuksista sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt päätök-
sen 11.12.2018.

Ennakkotieto vuoden 2020 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2020 myöntämien avustusten 
hakuaika on 2.9. klo 00.00 - 30.9.2019 klo 16.00. Tällöin on edelleen 
käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuk-
sen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen 
useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata hakemuksessa 
selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja 
terveystoimialan internetsivuilla sekä sanomalehdissä.

Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.12.2018 § 337

HEL 2018-009095 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen yhdeksälle 
hakemukselle avustusta vuoden 2019 toimintaan yhteensä 209 000 eu-
roa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti 

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 32 200 euroa niille 
ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskeville hakemuksil-
le, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly 
edellä mainittuun taulukkoon.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista, että

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2019 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-
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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 2020 kesäkuun 
loppuun mennessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2019 toi-
mintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantar-
kastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy 
pykälä vastuuvapauden myöntämisestä 

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kau-
punginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 5 
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.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja ter-
veystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta kaupunginhalli-
tuksen avustusohjetta noudattaen, kuitenkin niin, että avustusten en-
simmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa, 
kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Käsittely

11.12.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään myönnettävään avustuk-
seen Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:lle 6000 euroa.

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Matias 
Pajula, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas 
Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Leo Bergman

Poissa: 2
Saku Etholen, Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 10 - 0 (tyhjää 1, poissa 2).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

04.12.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 45
Suomen Punainen Risti Keski-Helsingin osaston oikaisuvaatimus 
toimialajohtajan ensihuoltotoiminnan avustuspäätöksestä 
21.12.2018, § 190

HEL 2019-001571 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Suomen Punainen Risti 
Keski-Helsingin osaston oikaisuvaatimuksen toimialajohtajan avustus-
päätöksestä 21.12.2018, 190 §. Oikaisuvaatimus koski ensihuoltoyksi-
kön toiminnan tukemista koskevasta hakemuksesta tehtyä päätöstä 
(hakemusnro 1687547).

Perustelut

Toimialajohtajan päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista 
perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin ylei-
sohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 
(288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

Suomen Punainen Risti Keski-Helsingin osasto anoi vuodelle 2019 so-
siaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 2 500 euroa käytettäväksi va-
paaehtoistyön kannalta välttämättömiin varusteisiin, kuten SPR:n liivei-
hin ja ensihuollon sekä järjestön selkämerkkitunnuksiin ja lisäksi jäsen-
ten psykososiaalisen tuen toiminnassa kouluttautumiseen.

Toimialajohtaja teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen (21.12.2018, 
§ 190), jonka perusteluissa todettiin, että ensiaputoiminnan varusteku-
luihin ei voida myöntää avustusta, koska yhdistyksen taloudenhoitoa 
vuodelta 2017 ei voida hyväksyä. Yhdistys on tehnyt havaituista vää-
rinkäytöksistä rikosilmoituksen. Varusteet voitaneen kuitenkin hankkia, 
koska omavaraisuusaste on erinomainen, edellisiltä tilikausilta on yli-
jäämää ja nk. järjestöpankissa runsaasti varoja.

Vuodelle 2018 osastolle myönnettiin avustusta 900 euroa.

Suomen Punainen Risti Keski-Helsingin osastoa koskevasta vuoden 
2017 toiminnantarkastuskertomuksesta (24.4.2018) käy ilmi, että yhdis-
tyksen rahastonhoitaja on tehnyt osaston tililtä suuren noston marras-
kuussa 2017 ilman puheenjohtajan hyväksyntää. Vastaavia nostoja on 
jatkettu vuoden 2018 alussa. Osasto teki asiasta rikosilmoituksen. Ti-
lanteen johdosta toiminnantarkastaja ei suosittanut vastuuvapauden 
myöntämistä rahastonhoitajalle. Sittemmin talouden seurannan käytän-
töjä on osastossa muutettu siten, että myös puheenjohtajalla ja vara-
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puheenjohtajalla on pääsy seuraamaan pankkitilin saldoja. Toiminnan-
tarkastaja toteaa, että tämä on ollut puute aikaisemmin.  

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
avustusten valvontaa käsittelevässä kohdassa 10.2. todetaan, että val-
vonta kohdistuu avustusta saaneen yhteisön toimintaan ja taloudenhoi-
toon avustushakemuksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perus-
teella.

Vuotta 2019 koskevan avustushakemuksen käsittelyn yhteydessä tar-
kastettiin Suomen Punainen Risti Keski-Helsingin osastolle vuodelle 
2017 myönnetyn 2 000 euron avustuksen käyttö. Osaston taloudenhoi-
dossa havaittiin tuona vuonna edellä mainittu väärinkäytös ja puutteet. 
Näistä johtuen osaston taloudenhoitoa ei voida pitää asianmukaisena. 

Osasto on sittemmin korjannut taloudenhoidon toimintatapoja ja selvit-
tänyt väärinkäytöksen. Tämä on erittäin myönteistä, mutta ei kuiten-
kaan muuta sitä seikkaa, että taloudenhoidossa oli puutteita vuonna 
2017. 

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että toimialajohtajan 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus SPR Keski-Helsingin osasto, Ensihuoltoyksikkö
2 Toimialajohtajan päätös 21.12.2018, § 190
3 SPR Keski-Helsingin osasto, Ensihuoltoyksikkö, oikaisuvaatimus 

1.2.2019
4 Oikaisuvaatimuksen liite, taloudenhoito vuonna 2017
5 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet
6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
SPR Keski-Helsingin 
osasto, Ensihuoltoyksikkö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuuti-
nen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsi-
teltäessä.

Suomen Punainen Risti Keski-Helsingin osaston avustushakemus on 
asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä 
tiistaina 12.3.2019 klo 12.00‒16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toi-
nen linja 4 A, 5. krs, huone 519.

Toimialajohtajan yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
21.12.2018, 190 § on asian liitteenä 2.

Yhdistyksen oikaisuvaatimus on asian liitteenä 3. ja oikaisuvaatimuk-
seen toimitettu Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin 
toiminnanjohtajan lausunto liitteenä 4.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat asian liitteenä 5.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on asian liitteenä 6.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (410/2015) 138 §:n mukaisessa 
määräajassa.

Suomen Punainen Risti Keski-Helsingin osasto pyytää oikaisuvaati-
muksessaan (liite 3.), että Helsingin Ensihuoltoyksikön toimintaan 
myönnetään vuodeksi 2019 avustusta. 

Yksikkö on kahdeksan helsinkiläisen osaston yhteistoimintahälytysyk-
sikkö ja sitä hallinnoi Keski-Helsingin osasto. Vuodesta 2018 alkaen 
Ensihuoltoyksikön toimintaa varten on kaupungin suosituksen mukaan 
tehty erillinen avustushakemus.
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Perusteluina oikaisuvaatimukselle esitetään, että aikaisempi ensihuol-
toyksikölle myönnetty avustus on käytetty asianmukaisesti. Taloudelli-
nen tuki motivoi ja innostaa toimijoita merkittävällä tavalla auttamis-
työssä. Yksikköä ei tulisi rangaista aiemmin tapahtuneesta väärinkäy-
töksestä, jonka johdosta tekijä on saanut rangaistuksensa/tuomion.

Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohta-
jan oikaisuvaatimusta koskevassa lausunnossa 1.2.2019 (liite 4) kuva-
taan osaston toimet, joiden seurauksen rikollinen toiminta on päättynyt 
välittömästi, kun valvonta on sen havainnut. Lisäksi todetaan, että ta-
loudenpidon käytännöt ovat olleet sellaisia, ettei niihin ole kavalluksen 
takia tarvinnut tehdä kuin pieniä tarkennuksia. Lausunnossa painote-
taan, että osasto on rikoksen uhri ja avustuksen eväämistä pidetään 
kohtuuttomana tilanteessa, jossa osaston taloudellinen asema on ri-
koksen vuoksi heikentynyt.

Oikaisuvaatimukseen ja lausuntoon liittyen todetaan, että Suomen Pu-
naisen Ristin Keski-Helsingin osaston taseen oma pääoma oli vuonna 
2017 yli 60 000 euroa, joten on syytä olettaa, että osasto voi osaltaan 
rahoittaa ensihuoltoyksikön toimintaa ilman haettua avustusta.    

Avustushakemukseen ja hakijan toimittamaan lausuntoon sisältyvien 
tietojen perusteella osaston taloudenhoidossa on ollut puutteita, jonka 
vuoksi sen hallintoa ei vuodelta 2017 voida hyväksyä. Tätä seikkaa ei 
muuta se, että toimintakäytäntöjä on sittemmin muutettu ja väärinkäy-
tös selvitetty.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus SPR Keski-Helsingin osasto, Ensihuoltoyksikkö
2 Toimialajohtajan päätös 21.12.2018, § 190
3 SPR Keski-Helsingin osasto, Ensihuoltoyksikkö, oikaisuvaatimus 

1.2.2019
4 Oikaisuvaatimuksen liite, taloudenhoito vuonna 2017
5 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet
6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
SPR Keski-Helsingin 
osasto, Ensihuoltoyksikkö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 5

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
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§ 46
Suomen Punainen Risti Keski-Helsingin osaston oikaisuvaatimus 
toimialajohtajan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevasta 
avustuspäätöksestä 21.12.2018, § 190

HEL 2019-001572 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Suomen Punainen Risti 
Keski-Helsingin osaston oikaisuvaatimuksen toimialajohtajan avustus-
päätöksestä 21.12.2018, 190 §. Oikaisuvaatimus koski nuorten ja ai-
kuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskevasta hakemuksesta 
tehtyä päätöstä (hakemusnro 1687527).

Perustelut

Toimialajohtajan päätökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista 
perustuvat kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettaviin ylei-
sohjeisiin (12.12.2011) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 
(288 §) vahvistamiin avustusten jakoperusteisiin. 

Suomen Punainen Risti Keski-Helsingin osasto anoi vuodelle 2019 so-
siaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 4 200 euroa käytettäväksi seu-
raaviin tarkoituksiin: ystävätoiminta, senioriryhmät, mielenterveyskun-
toutujaryhmät, terveyspisteet, palvelukotitoiminta, omaishoitajien tuki-
toiminta ja koulutustoiminta.

Toimialajohtaja teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen (21.12.2018, 
§ 190), jonka perusteluissa todettiin, että helsinkiläisiin kohdistuvan 
apu- ja tukitoiminnan kuluihin ei voida myöntää avustusta, koska yhdis-
tyksen taloudenhoitoa vuodelta 2017 ei voida hyväksyä. Yhdistys on 
tehnyt havaituista väärinkäytöksistä rikosilmoituksen. Toiminta voinee 
kuitenkin jatkua, koska omavaraisuusaste on erinomainen, edellisiltä ti-
likausilta on ylijäämää ja nk. järjestöpankissa runsaasti varoja.

Vuodelle 2018 osastolle myönnettiin avustusta 900 euroa.

Suomen Punainen Risti Keski-Helsingin osastoa koskevasta vuoden 
2017 toiminnantarkastuskertomuksesta (24.4.2018) käy ilmi, että yhdis-
tyksen rahastonhoitaja on tehnyt osaston tililtä suuren noston marras-
kuussa 2017 ilman puheenjohtajan hyväksyntää. Vastaavia nostoja on 
jatkettu vuoden 2018 alussa. Osasto teki asiasta rikosilmoituksen. Ti-
lanteen johdosta toiminnantarkastaja ei suosittanut vastuuvapauden 
myöntämistä rahastonhoitajalle. Sittemmin talouden seurannan käytän-
töjä on osastossa muutettu siten, että myös puheenjohtajalla ja vara-
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puheenjohtajalla on pääsy seuraamaan pankkitilin saldoja. Toiminnan-
tarkastaja toteaa, että tämä on ollut puute aikaisemmin.  

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
avustusten valvontaa käsittelevässä kohdassa 10.2 todetaan, että val-
vonta kohdistuu avustusta saaneen yhteisön toimintaan ja taloudenhoi-
toon avustushakemuksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perus-
teella.

Vuotta 2019 koskevan avustushakemuksen käsittelyn yhteydessä tar-
kastettiin Suomen Punainen Risti Keski-Helsingin osastolle vuodelle 
2017 myönnetyn 2 000 euron avustuksen käyttö. Osaston taloudenhoi-
dossa havaittiin tuona vuonna edellä mainittu väärinkäytös ja puutteet. 
Näistä johtuen osaston taloudenhoitoa ei voida pitää asianmukaisena. 

Osasto on sittemmin korjannut taloudenhoidon toimintatapoja ja selvit-
tänyt väärinkäytöksen. Tämä on erittäin myönteistä, mutta ei kuiten-
kaan muuta sitä seikkaa, että taloudenhoidossa oli puutteita vuonna 
2017. 

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että toimialajohtajan 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuuti-
nen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyssä.

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston lautakuntakokeiluun liittyen on 
sovittu, että lautakunnan nuorisoedustaja ei osallistu niiden asioiden 
käsittelyyn, joissa käsitellään salassa pidettävää tietoa. Tästä syystä 
lautakunnan nuorisoneuvoston edustaja Alma Rantalaiho ei osallistunut 
tämän asian käsittelyyn ja poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyn 
aloittamista. Hän ei myöskään osallistunut tätä asiaa seuraavien salas-
sa pidettävien asioiden käsittelyyn (tämän pöytäkirjan § 47 - 48).

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
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Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus SPR Keski Helsingin osasto
2 Toimialajohtajan päätös 21.12.2018, § 190
3 SPR Keski-Helsingin osasto Oikaisuvaatimus 1.2.2019
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
5 Oikaisuvaatimuksen liite, taloudenhoito vuonna 2017
6 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet
7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
SPR Keski-Helsingin 
osasto

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuuti-
nen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyssä.

Suomen Punainen Risti Keski-Helsingin osaston avustushakemus on 
asian liitteenä 1. Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä 
tiistaina 12.3.2019 klo 12.00‒16.00 osoitteessa Kallion virastotalo, Toi-
nen linja 4 A, 5. krs, huone 519.

Toimialajohtajan yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
21.12.2018, 190 § on asian liitteenä 2.

Yhdistyksen oikaisuvaatimus on asian liitteenä 3, vaatimuksen salassa 
pidettävänä liitteenä toimitettu vuoden 2017 toiminnantarkastuskerto-
mus on liitteenä 4 ja oikaisuvaatimukseen toimitettu Suomen Punaisen 
Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtajan lausunto liittee-
nä 5.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 67 (78)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/11
12.03.2019

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

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
(12.12.2011) ovat asian liitteenä 6.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakukuulutus, 
josta näkyvät avustusten jakoperusteet, on asian liitteenä 7.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (410/2015) 138 §:n mukaisessa 
määräajassa.

Suomen Punainen Risti Keski-Helsingin osasto pyytää oikaisuvaati-
muksessaan (liite 3), että sille myönnetään avustusta kuten aikaisem-
minkin.

Perusteluina oikaisuvaatimukselle esitetään, että osaston varojen 
10 000 euron kavalluksen tultua ilmi asia hoidettiin ripeästi ja asiallises-
ti. Siitä tehtiin rikosilmoitus, saatiin käräjäoikeuden päätös ja on nyt 
ulosotossa. Kavalluksen tehnyt on eronnut hallituksen päätöksen mu-
kaisesti, eikä ole enää mukana järjestön toiminnassa. Kyse on yksit-
täistapauksesta, johon on jo reagoitu. Vuodelle 2017 myönnetty avus-
tus on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen, koska kavallustapaus koh-
distui järjestön pääomaan.

Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohta-
jan oikaisuvaatimusta koskevassa lausunnossa 1.2.2019 (liite 5) kuva-
taan osaston toimet, joiden seurauksen rikollinen toiminta on päättynyt 
välittömästi, kun valvonta on sen havainnut. Lisäksi todetaan, että ta-
loudenpidon käytännöt ovat olleet sellaisia, ettei niihin ole kavalluksen 
takia tarvinnut tehdä kuin pieniä tarkennuksia. Lausunnossa painote-
taan, että osasto on rikoksen uhri ja avustuksen eväämistä pidetään 
kohtuuttomana tilanteessa, jossa osaston taloudellinen asema on ri-
koksen vuoksi heikentynyt.

Oikaisuvaatimukseen ja lausuntoon liittyen todetaan, että Suomen Pu-
naisen Ristin Keski-Helsingin osaston taseen oma pääoma oli vuonna 
2017 yli 60 000 euroa, joten on syytä olettaa, että osasto voi jatkaa 
toimintaansa ilman haettua avustusta.    

Avustushakemukseen ja hakijan toimittamaan lisäaineistoon sisältyvien 
tietojen perusteella osaston taloudenhoidossa on ollut puutteita, jonka 
vuoksi sen hallintoa ei vuodelta 2017 voida hyväksyä. Tätä seikkaa ei 
muuta se, että toimintakäytäntöjä on sittemmin muutettu ja väärinkäy-
tös selvitetty.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus SPR Keski Helsingin osasto
2 Toimialajohtajan päätös 21.12.2018, § 190
3 SPR Keski-Helsingin osasto Oikaisuvaatimus 1.2.2019
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
5 Oikaisuvaatimuksen liite, taloudenhoito vuonna 2017
6 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet
7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
SPR Keski-Helsingin 
osasto

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös
Liite 6

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
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§ 47
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 48
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 49
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seu-
raavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 28.2.2019

34 § Kustis goes Digi -Digitaalisen muistitalon kokeilun ohjausryhmän 
asettaminen

35 § Sosiaali- ja terveystoimialan tietosuojatyöryhmän perustaminen ja 
jäsenten nimeäminen

36 § Virkanimikkeen muuttaminen, erityissosiaalityöntekijä, Idän aikuis-
sosiaalityö

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 7.3.2019

38 § Lahjoituksen vastaanottaminen, lahjakortti Lidliin

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 8.3.2019

39 § Hankintaoikaisupäätös: Matkapalveluiden liikennöinnin hankinta

40 § Sosiaali- ja terveystoimialan lääkeneuvottelukunnan kokoonpano 
15.3.2019 alkaen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 25.2.2019

16 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset 
maaliskuussa 2019

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 6.3.2019

17 § Aukioloajat, Terveys- ja sisätautien poliklinikka -palvelujen lyhytai-
kaiset sulkemiset vuonna 2019

18 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden tilapäiset sulkemiset 
maaliskuussa 2019

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 11.3.2019
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19 § Yhteistoimintasopimus terveyssosiaalityön järjestämisestä, Hel-
singin kaupunki ja HUS -kuntayhtymä

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 8.3.2019

Kuntouttava arviointiyksikkö -ohjausryhmän nimeäminen

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 36, 37, 38 (A.), 39, 40, 41, 42 ja 49 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 38 § (B.).

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 43, 44, 45, 46, 47 ja 48 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
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Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi
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Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta 
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
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Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Karita Toijonen
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Antti Vainionpää

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.03.2019.


