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läsnä: 279 - 287 §, klo 16:42 - 18:42



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta

03.12.2019

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

Puheenjohtaja

Sanna Vesikansa apulaispormestari
276-298 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
276-298 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen erityissuunnittelija
276-298 §
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§ Asia

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

277 Asia/2 Ilmoitusasiat

278 Asia/3 Selvitys sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuksien osalli-
suussuunnitelmien toimeenpanosta

279 Asia/4 Valtion Helsingin kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyt-
täminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2020

280 Asia/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 
lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen

281 Asia/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 
nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen

282 Asia/7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 
ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen

283 Asia/8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 
kansanterveysjärjestöjen tukemiseen

284 Asia/9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 
mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen

285 Asia/10 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 
vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen

286 Asia/11 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 
maahanmuuttajatyön tukemiseen

287 Asia/12 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 
monialayhdistysten toiminnan tukemiseen sekä varaus vuoden aikana 
mahdollisesti ilmeneviin yllättäviin tarpeisiin

288 Asia/13 Hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuok-
rauspalvelun hankinta

289 Asia/14 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle ko-
koomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta Helsingin julkisen pe-
rusterveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi

290 Asia/15 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Risto Rautavan ym. valtuustoaloitteesta kiireettömään hoitoon 
pääsyn jonojen poistamiseksi
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291 Asia/16 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta koskien HUSin ja kau-
pungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden hallintaa

292 Asia/17 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Outi Alasen ym. valtuustoaloitteesta koskien matalan kynnyksen 
psykiatrian yksikön perustamista

293 Asia/18 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle SDP:n 
ryhmäaloitteeseen myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentami-
sesta Helsingissä

294 Asia/19 Eron myöntäminen pohjoisen palvelualueen johtajalle ja viran haetta-
vaksi julistaminen

295 Asia/20 Oikaisuvaatimus tilapäismajoituspalvelun hankinnasta (Pääkaupungin 
turvakoti ry)

296 Asia/21 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k., -)

297 Asia/22 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

298 Asia/23 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 276
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 Maritta Hyvärisen.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi esittelijän ehdotuksesta poiketen 
pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Antti Vainionpään.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta 
päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Sandra Hagmanin ja vara-
tarkastajaksi jäsen Maritta Hyvärisen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 277
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset tai muut 
tiedotusluontoiset asiat (asiakirjat nähtävänä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan kokouksessa):

Kaupunginhallitus 11.11.2019 770 § Lausunto sosiaali- ja terveysminis-
teriölle ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamista koskevasta hal-
lituksen esitysluonnoksesta.

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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§ 278
Selvitys sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuksien osal-
lisuussuunnitelmien toimeenpanosta

HEL 2019-008906 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan sosiaa-
li- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuksien osallisuussuunnitelmien 
toimeenpanoa koskevan selvityksen:

"Sosiaali- ja terveystoimialalla osallisuuden keskiössä ovat heikoim-
massa asemassa olevat asiakkaat ja asukkaat. Osallisuustyötä ei näh-
dä toimialalla palveluista erillisenä asiana, vaan se on integroituna pal-
veluihin ja niiden kehittämiseen. Osallisuutta edistetään myös osana 
kaupunkistrategian kärkihankkeita. 

Palvelukokonaisuudet ovat tehneet omat osallisuuden toimenpide-
suunnitelmansa, jotka pohjautuvat toimialan osallisuussuunnitelmaan, 
käyttösuunnitelmaan ja tuloskortteihin. 

Miten kaupunkilaisten tietoa ja osaamista hyödynnetään?

Palvelukokonaisuudet hyödyntävät palvelujen kehittämisessä eri tavoin 
asiakasraateja, kokemusasiantuntijoita, verkkopanelisteja, asiakasneu-
vostoja, yksittäisiä asiakkaita ja perheitä. Jo vuosia asukkaat ja asiak-
kaat on otettu mukaan palvelujen kehittämiseen ja suunnitteluun. Esi-
merkiksi kokemusasiantuntijoita on säännöllisesti mukana 31 palvelus-
sa ja asiakasraateja on yli 70.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakas-
palautteisiin. Kaikissa palvelukokonaisuuksissa on otettu käyttöön uusi 
pikapalautejärjestelmä ja erilaisia menetelmiä pikapalautteen kokoami-
seen. Pikapalautelaitteita on tällä hetkellä käytössä toimipisteissä jo 
noin 240.

Miten kaupunkilaisten yhdenvertaista osallisuutta edistetään?

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat lähtökohtaisesti kaikille yhden-
vertaisesti saatavilla. Palvelukokonaisuuksissa edistetään yhdenvertai-
suutta tarjoamalla yhä enemmän matalan kynnyksen palveluja, kuten 
psykiatria- ja päihdepalvelujen liikkuvat tiimit ja Myllypuron mielenter-
veyspalvelupiste (Mieppi). Asukastalot, ruoka-avun uudelleen järjestä-
minen ja perhekeskusten uudenlainen yhteistyö järjestöjen kanssa 
varmistavat osaltaan yhdenvertaisuutta. Kinaporin ja Kampin palvelu-
keskukset ovat tehneet pitkäjänteistä työtä yhdenvertaisuuden ja syrji-
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mättömyyden edistämiseksi. Osoituksena tästä heille on myönnetty Sa-
teenkaarisertifikaatti.

Miten vahvistetaan alueellista vaikuttamista?

Uusien terveys- ja hyvinvointikeskusten suunnittelussa on huomioitu 
alueen asukkaiden näkemykset ja tarpeet. Esimerkiksi Myllypuron ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelussa on hyödynnetty asukasil-
toja, asukaskävelyjä alueella ja työpajoja.

Alueellista vaikuttamista tuki osaltaan Helsingin osallistuva budjetointi. 
Helsinki osoitti 4,4 miljoonaa euroa käytettäväksi osallistuvaan budje-
tointiin. Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus ehdottaa ja äänestää, mihin 
alueellisiin ideoihin raha käytetään.

Heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden äänestämistä tuettiin si-
ten, että asukastaloihin ja palvelukeskuksiin järjestettiin viikon mittainen 
tuettu äänestyspiste, jossa autettiin äänestämisessä. Sosiaali- ja ter-
veystoimi halusi tarjota asiakkaille mahdollisuuden tuettuun äänestämi-
seen sähköisen äänestämisen rinnalle.

Ikääntyneiden palveluissa alueelliset ja laajat yhteistyöverkostot ovat 
tärkeitä. Naapuruuspiiritoimintaa on tällä hetkellä yli 20 alueella. Naa-
puruuspiiri on vertaisverkostoon perustuvaa apua ja tukea muun muas-
sa yksinäisille.

Miten kaupunkilaisten omaehtoinen terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen näkyy?

Asukkaille ja asiakkaille on tarjottu uusia omaehtoisia terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämisen välineitä, kuten Omaolon palvelu- ja oirearviot. 
Lapsiperheet voivat pyytää apua ja tukea ympäri vuorokauden verkosta 
löytyvällä ”Tarvitsen apua” -napilla. Ikääntyneille tarjotaan neuvontaa 
digitaalisten uusien palvelujen käyttöön. Tukea saa tällä hetkellä 150 
kaupungin palvelupisteestä.

Miten asioinnin asiakaskeskeisyys ja asiakaskokemus kehittyy?

Asiakaskokemuksen kehittymistä seurataan kaikissa palvelukokonai-
suuksissa. Tiedolla johtamisen tueksi kehitetään uusia menetelmiä ar-
vioida asiakaskokemuksen tilaa. Tuloksista viestitään asiakkaille palve-
lupisteissä ja verkkosivuilla.

Tällä hetkellä asiakaskokemus on hyvällä tasolla, mutta se vaihtelee eri 
palvelupisteiden välillä. Uudet palautteenantovälineet ovat helpottaneet 
asiakkaiden mahdollisuuksia kertoa asiakaskokemuksestaan. Kotihoi-
dosta on viimeisen puolen vuoden aikana kertynyt 260 000, terveysa-
semilta 60 000 ja hammashoitoloista 43 000 palautetta. 
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Syksyn aikana uusi pikapalautejärjestelmä on otettu käyttöön Kallion ja 
Itäkadun perhekeskuksissa, Helsingin sairaalassa, psykiatria- ja päih-
depalveluissa, aikuissosiaalityössä, lastensuojelussa, kouluterveyden-
huollossa ja monipuolisissa palvelukeskuksissa. Vuoden loppuun men-
nessä saadaan myös näistä palveluista tietoa asiakaskokemuksen ke-
hittymisestä.

Osallisuutta tukevat rakenteet ja käytännöt

Sosiaali- ja terveystoimialalla on useita rakenteita ja käytäntöjä, joilla 
varmistetaan asiakkaiden osallistumisoikeudet. Näitä ovat muun muas-
sa sosiaalinen raportointi, uusien palvelujen käyttöönottoon liittyvät 
viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelmat sekä vaikuttamistoimielimet, ku-
ten vanhus-, vammais- ja nuorisoneuvosto. Lisäksi syksyllä 2020 käyt-
töön otettavan Apotti-järjestelmän myötä asiakkaat saavat uuden Mai-
sa-asiakasportaalin. Maisa mahdollistaa asiakkaille helpomman tavan 
osallistua oman palvelunsa suunnitteluun ja toteutukseen.

Omavalvontasuunnitelmissa on osio, jossa erikseen kuvataan asiak-
kaiden osallistumisoikeudet ja -mahdollisuudet. Omavalvontasuunni-
telmat löytyvät toimialan verkkosivuilta.

Toimiala kehittää edelleen uusia rakenteita ja käytäntöjä, jotka varmis-
tavat entistä paremmin, että osallisuus toteutuu päivittäisessä toimin-
nassa."

Käsittely

Kehittämispäällikkö Ulla Tyyskä oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ulla Tyyskä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 42210

ulla.tyyska(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kehittämispäällikkö Ulla Tyyskä on kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asukkaiden osallisuuden edistäminen on Helsingin kaupunkistrategian 
keskiössä. Helsingin osallisuuden periaatteet on kirjattu kaupungin hal-
lintosääntöön, mikä tarkoittaa, että ne sitovat koko kaupunkiorganisaa-
tiota. Toimialat toteuttavat ja seuraavat osallisuutta omassa toiminnas-
saan yhteisten periaatteiden mukaisesti.

Osallisuuden periaatteet ovat:

 yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämi-
nen

 omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen
 yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen.

Apulaispormestari vastaa osaltaan toimialan osallisuuden toteutumi-
sesta. Lautakunnan tehtävänä on vahvistaa osallisuussuunnitelma. 
Toimialat raportoivat osallisuuden toteutumisesta kaupunkiyhteisten st-
rategiamittareiden pohjalta vuosittain kaupunginhallitukselle. Toimialan 
johdon tehtävänä on varmistaa osallisuussuunnitelman toteutuminen.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on osallisuusryhmä, joka koordinoi ja tu-
kee palvelujen osallisuustyötä. Tämän lisäksi työntekijöille ja asiakkaille 
on yhteinen osallisuusverkosto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Sosiaali- ja terveystoimessa on raportoitu vuodesta 2013 lähtien asia-
kaspalautteista lautakunnalle. Kuntalain uudistumisen myötä vuonna 
2015 osallisuus tuli käsitteenä laajempaan tietoisuuteen. Sosiaali- ja 
terveystoimessa tehtiin ensimmäiset osallisuussuunnitelmat vuonna 
2016. Vuosina 2017–2018 kartoitettiin lähiesimiehille suunnatulla kyse-
lyllä, mitä osallisuuden mahdollisuuksia asiakkaille on tarjolla. Sosiaali- 
ja terveystoimi on seurannut vuodesta 2018 alkaen asiakaskokemusta 
ja palvelujen saatavuutta aiempaa systemaattisemmin.

Helsingin kaupungin osallisuusmalli päätettiin marraskuussa 2017. So-
siaali- ja terveyslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveystoimen osalli-
suussuunnitelman marraskuussa 2018. Tässä yhteydessä lautakunnan 
kanssa sovittiin, että lautakunnalle esitetään, millä konkreettisilla toi-
menpiteillä osallisuutta edistetään palvelukokonaisuuksissa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Osallisuus on keskeinen hyvinvointia ja terveyttä tuottava ja tukeva te-
kijä. Osallisuus on yhteisöön liittymistä, kuulumista ja siihen vaikutta-
mista sekä kokemuksen myötä syntyvää sitoutumista. Osallisuuteen 
liittyy oikeus saada tietoa itseä koskevista asioista, mahdollisuus il-
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maista mielipiteensä ja sitä kautta vaikuttaa terveyttä ja hyvinvointia 
määrittäviin tekijöihin. Osallisuuden edistäminen lisää asukkaiden luot-
tamusta ja sitä kautta palvelujen vaikuttavuutta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ulla Tyyskä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 42210

ulla.tyyska(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 279
Valtion Helsingin kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen 
käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2020

HEL 2019-008766 T 02 07 02

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 puheen-
johtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vuonna 2020 käytetään lau-
takunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin valtion perintönä kaupun-
gille saatujen kuolinpesien varoja enintään 2 828 000 euroa.

Esittelijän perustelut

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta voi käyttää järjestöjen avustuksiin valtion 
perintönä saatuja kuolinpesien varoja. Tämä perustuu kaupunginhalli-
tuksen 13.1.2014 § 42 tekemään päätökseen, jossa se vahvisti valtion 
perintönä kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiksi ja 
käyttötarkoitukseksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämät avus-
tukset järjestöille toimintaan, jolla tuetaan sosiaali- ja terveysviraston 
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(nykyisin sosiaali- ja terveystoimialan) voimassa olevan strategiasuun-
nitelman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen ka-
ventamiseksi. 

Valtionperintöjen kirjanpidollinen käsittely muuttui vuonna 2018, minkä 
vuoksi taseessa olleet valtion perintönä saadut varat tuloutettiin vuoden 
2018 tilinpäätöksessä sosiaali- ja terveyspalvelujen (5 10 01) talousar-
viokohdalle. Vuoden 2018 tilinpäätöksen liitetiedoissa on merkintä, että 
vuoden 2018 muihin toimintatuottoihin on tuloutettu valtionperintöjä 
4 516 673 euroa kirjauskäytännön muutoksen vuoksi, ja ne kaikki tulee 
käyttää avustuksiin järjestöille. Valtion perintöinä saadut tulot vaihtele-
vat vuosittain, minkä vuoksi aiempien vuosien tuloilla varaudutaan tule-
viin avustuksiin.

Helsingin kaupungin vuoden 2020 talousarvion avustusliitteeseen (ta-
lousarvion liite 1) on kirjattu valtionperinnöistä jaettavien avustusten 
määrä, 2 400 000 euroa. Taso ei ole sitova, vaan valtion perinnöistä 
jaettavien avustusten määrä perustuu valtion perintöinä saatuihin tuloi-
hin. Talousarvion liitteen määrä voidaan alittaa, jos tuloja ei ole riittä-
västi ja se voidaan ylittää, jos tuloja on kertynyt enemmän. Määrärahan 
suuruudesta päätettäessä tulee huomioida, että tulevien vuosien mää-
rärahat perustuvat kertyneisiin tuloihin.

Vuoden 2019 alusta lähtien valtionperinnöt on kirjattu sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen talousarviokohdan tuloihin, kun valtionperintö makse-
taan Helsingin kaupungille. Koska sosiaali- ja terveystoimialan talous-
arvion sitova taso on menot, niin sosiaali- ja terveyspalvelujen talous-
arviokohdalle (5 10 01) voidaan myöntää teknistä ylitysoikeutta valtion-
perinnöistä myönnettyjen järjestöavustuksien verran. Ylitysoikeus pe-
rustuu valtionperinnöistä saatuihin tuloihin. Vuoden 2019 talousarvion 
määrärahojen ylitysesitys sisältää valtionperinnöistä jaettavat järjestö-
avustukset. Ylitysesityksen perusteluna on tältä osin valtion perinnöistä 
saadut tulot.

Vuonna 2019 on kuolinpesävaroista jaettu sosiaali- ja terveyslautakun-
nan myöntäminä avustuksina järjestöille yhteensä 2 328 000 euroa. Li-
säksi vuonna 2019 on maksettu 7.11.2019 mennessä kuolinpesien ku-
luja, sähkö- ynnä muita maksuja yhteensä 157 010 euroa. 

Vuonna 2019 uusia valtionperintöjä on 7.11.2019 mennessä kertynyt 
3 722 422 euroa. Voidaan arvioida, että sosiaali- ja terveystoimialalla 
on vuoden 2019 lopussa kuolinpesävaroja yli 5 milj. euroa. Varojen ker-
tymä vuonna 2019 on keskimääräistä kertymää suurempi ja sitä selit-
tänee kuolinpesinä saatujen asuntojen vilkastunut realisointi ja näin 
saadut myyntitulot.
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Esittelijä ehdottaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa vuonna 
2020 järjestöjen avustamiseen kuolinpesärahavaroja enintään 
2 828 000 euroa. Summa on 500 000 euroa suurempi kuin vuonna 
2019. Perusteluna summan suurentamiselle on kuolinpesärahavarojen 
edellä kuvattu kasvu. Sosiaali- ja terveystoimialan tulee huolehtia siitä, 
että varoja käytetään suunnitelmallisesti ja siten, että kertymän mahdol-
lisesti laskiessa tulevina vuosina, on varmistettu avustusvarojen riittä-
vyys.

Esitykset avustusvarojen kohdentamisesta ovat tämän kokouksen esi-
tyslistalla.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu
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§ 280
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 
lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen

HEL 2019-008752 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 puheen-
johtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 18 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 942 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 21 000 euroa niille 
lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskeville 
hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka 
eivät sisälly edellä mainittuun taulukkoon

- hylätä kolme liitteen 1 taulukossa mainittua hakemusta taulukoissa 
esitetyin perusteluin.
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Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista, et-
tä:

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 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 2021 kesäkuun 
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yh-
teydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakerto-
mus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastusker-
tomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vas-
tuuvapauden myöntämisestä.

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kau-
punginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4 
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpi-
toon 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 päättää kehottaa sosiaali- ja ter-
veystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avus-
tusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä 
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syys-
kuussa.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuuti-
nen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyssä.
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan 
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä ole-
vien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvon-
nasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa 
tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa 
järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä 
perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4.

Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli 
2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin 
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedo-
tettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoi-
tuksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskoh-
taiset avustusten jakoperusteet 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.

Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liit-
teet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020, 
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakerto-
mus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkas-
tuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018. 
Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tili-
nomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttu-
neet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä asiointipalvelussa 
tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00. 

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen 
puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastat-
tiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköisen haun ongelmat

Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin ver-
ran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen 
täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät 
paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hy-
väksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti 
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yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta 
teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut.  

Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuo-
delle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon 
20 eli yhteensä 216. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden 
avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveys-
toimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui kol-
me vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 
41 ei ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli 
täysin uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 
avustusta hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he oli-
vat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanut-
ta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa 
hakijaryhmissä.

Anottu kokonaissumma on 9 603 643 euroa, mikä on 224 343 euroa 
pienempi kuin edellisessä haussa. 

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa 
uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 
28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta sisällölli-
sesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten kannalta 
oleellisia muutoksia.  

Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana käytettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten 
jakoperusteita.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin eh-
dotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on 
sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaali- 
ja terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosi-
aali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettä-
väksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolin-
pesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuo-
den 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.
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Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käy-
tettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yh-
teensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuva-
taan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan 
päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen 
eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esi-
tetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erik-
seen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana 
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai tervey-
songelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monia-
layhdistysten avustusesityksen kanssa.

Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaa-
li- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen 
mukaisesti.

Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virasto-
päällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron 
järjestöavustuksista.

Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteis-
summa on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimiala-
johtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi 
esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avus-
tusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset 
sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituk-
sista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.

Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot

Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Ha-
kemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin li-
säselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa 
puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja 
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli 
pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kau-
pungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.

Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palveluko-
konaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustu-
sesityksiin.

Edellisen avustuksen käytön valvonta
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Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myön-
netty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupun-
gin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja 
todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hy-
lättäväksi.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu haki-
joiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja 
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustie-
toja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä 
vuonna 2018, taloustietoja ei ole saatu tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma 
pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen 
tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 % 
tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan talou-
dellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riske-
jä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin 
näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.

Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet

Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin, tuottaako avustuksen hakija 
sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat 
järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen 
Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdis-
tys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu 
toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin 
tai hylkäämiseen on muu painava syy.

Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tie-
tojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnol-
lisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on 
merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omai-
suutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa 
ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen 
omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista. 
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa. 
Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnas-
ta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.

Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset

Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla 
olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on 
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valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin 
kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näi-
tä hakemuksia on yhteensä 109 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa ha-
keneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia 
on yhteensä 107.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin-
tukeminen (HEL 2019-008752)

21 16 37

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke-
minen (HEL 2019-008753)

20 22 42

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 
(HEL 2019-008755)

8 22 30

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen(HEL 2019-
008757)

9 15 24

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukemi-
nen(HEL2019-008761)

22 13 35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukemi-
nen(HEL2019-008762)

10 12 22

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763) 16 7 23
8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764) 3 - 3
Yhteensä 109 107 216

Tässä asiassa päätetään lasten- ja lapsiperheiden terveyden ja hyvin-
voinnin tukemiseksi myönnettävät avustukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset 
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian 
liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaises-
sa aakkosjärjestyksessä.

Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä 
avustuksia (21 kappaletta) haettiin yhteensä 1 475 330 euroa ja myön-
nettäväksi esitetään 18 hakemukselle 942 000 euroa. Hakemuksista 
kolme esitetään hylättäviksi.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä

Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten näh-
tävissä 3.12.2019 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallin-
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non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Halut-
taessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttä-
mätöntä.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeel-
lä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.

Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avus-
tukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena 
eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi en-
simmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin sääste-
tään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja 
terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta 
määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi 
kahtena ajankohtana.

Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 
2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2021 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2020 klo 00.00‒30.9.2020 klo 16.00. Tällöin on edel-
leen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushake-
muksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemi-
sen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Ha-
kuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimia-
lan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten vaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää 
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia 
ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesaut-
taa järjestöjen toimintaa.

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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Liitteet

1 Avustusesitykset Lapset ja lapsiperheet
2 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Lapset ja lapsiperheet
3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 

3.9.2013
4 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
5 Saatekirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusta hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu
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§ 281
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 
nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen

HEL 2019-008753 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 puheen-
johtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 16 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 1 475 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 21 900 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 neljä liitteen 1 taulukossa mainittua hakemusta taulukoissa esi-
tetyin perusteluin.
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Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista, et-
tä:

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 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 2021 kesäkuun 
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yh-
teydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakerto-
mus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastusker-
tomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vas-
tuuvapauden myöntämisestä.

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kau-
punginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4 
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpi-
toon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä 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 päättää kehottaa sosiaali- ja ter-
veystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avus-
tusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä 
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syys-
kuussa.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuuti-
nen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyssä.
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan 
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä ole-
vien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvon-
nasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa 
tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa 
järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä 
perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4. 

Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli 
2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin 
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedo-
tettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoi-
tuksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskoh-
taiset avustusten jakoperusteet 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.

Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liit-
teet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020, 
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakerto-
mus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkas-
tuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018. 
Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tili-
nomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttu-
neet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä asiointipalvelussa 
tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00. 

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen 
puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastat-
tiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköisen haun ongelmat

Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin ver-
ran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen 
täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät 
paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hy-
väksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti 
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yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta 
teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut.  

Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuo-
delle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon 
20 eli yhteensä 216. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden 
avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveys-
toimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui kol-
me vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 
41 ei ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli 
täysin uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 
avustusta hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he oli-
vat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanut-
ta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa 
hakijaryhmissä.

Anottu kokonaissumma on 9 603 643 euroa, mikä on 224 343 euroa 
pienempi kuin edellisessä haussa. 

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa 
uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 
28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta sisällölli-
sesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten kannalta 
oleellisia muutoksia.

Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana köytettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten 
jakoperusteita. 

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin eh-
dotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on 
sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaali- 
ja terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosi-
aali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettä-
väksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolin-
pesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuo-
den 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.
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Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käy-
tettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yh-
teensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuva-
taan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan 
päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen 
eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esi-
tetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erik-
seen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana 
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai tervey-
songelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monia-
layhdistysten avustusesityksen kanssa.

Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaa-
li- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen 
mukaisesti.

Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virasto-
päällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron 
järjestöavustuksista.

Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteis-
summa on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimiala-
johtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi 
esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avus-
tusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset 
sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituk-
sista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.

Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot

Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Ha-
kemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin li-
säselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa 
puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja 
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli 
pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kau-
pungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.

Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palveluko-
konaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustu-
sesityksiin.

Edellisen avustuksen käytön valvonta
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Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myön-
netty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupun-
gin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja 
todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hy-
lättäväksi.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu haki-
joiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja 
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustie-
toja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä 
vuonna 2018, taloustietoja ei ole saatavilla tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma 
pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen 
tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 % 
tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan talou-
dellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riske-
jä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin 
näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.

Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet

Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin, tuottaako avustuksen hakija 
sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat 
järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen 
Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdis-
tys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu 
toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin 
tai hylkäämiseen on muu painava syy.

Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tie-
tojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnol-
lisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on 
merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omai-
suutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa 
ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen 
omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista. 
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa. 
Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnas-
ta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.

Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset

Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla 
olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on 
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valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin 
kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näi-
tä hakemuksia on yhteensä 109 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa ha-
keneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia 
on yhteensä 107.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnintu-
keminen (HEL 2019-008752)

21 16 37

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke-
minen (HEL 2019-008753)

20 22 42

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen  
(HEL 2019-008755)

8 22 30

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 2019-
008757)

9 15 24

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukemi-
nen (HEL 2019-008761)

22 13 35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen 
 (HEL 2019-008762)

10 12 22

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763) 16 7 23
8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764) 3 - 3
Yhteensä 109 107 216

Tässä asiassa päätetään nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin 
tukemiseksi myönnettävät avustukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset 
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian 
liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaises-
sa aakkosjärjestyksessä.

Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä 
avustuksia (20 kappaletta) haettiin yhteensä 2 064 302,40 euroa ja 
myönnettäväksi esitetään 16 hakemukselle 1 475 000 euroa. Hake-
muksista neljä esitetään hylättäviksi.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä

Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten näh-
tävissä 3.12.2019 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallin-
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non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Halut-
taessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttä-
mätöntä.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeel-
lä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.

Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avus-
tukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena 
eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi en-
simmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin sääste-
tään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja 
terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta 
määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi 
kahtena ajankohtana.

Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 
2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2021 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2020 klo 00.00‒30.9.2020 klo 16.00. Tällöin on edel-
leen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushake-
muksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemi-
sen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Ha-
kuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimia-
lan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää 
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia 
ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesaut-
taa järjestöjen toimintaa.

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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Liitteet

1 Avustusesitykset Nuoret ja aikuiset
2 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Nuoret ja aikuiset
3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 

3.9.2013
4 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
5 Saatekirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusta hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talous- ja tukipalvelut
Taloushallintopalvelu
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§ 282
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 
ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen

HEL 2019-008755 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 puheen-
johtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kahdeksalle 
hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 202 200 eu-
roa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 32 500 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 päättää avustusten ehdoista, et-
tä:
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- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 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 2021 kesäkuun 
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yh-
teydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020  toimintaker-
tomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastus-
kertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä 
vastuuvapauden myöntämisestä.

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kau-
punginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4 
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpi-
toon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä 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 päättää kehottaa sosiaali- ja ter-
veystoimialaa  huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avus-
tusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä 
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syys-
kuussa.

Esittelijän perustelut

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

Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan 
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä ole-
vien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvon-
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nasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa 
tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa 
järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä 
perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4.

Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli 
2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin 
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedo-
tettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoi-
tuksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskoh-
taiset avustusten jakoperusteet 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.

Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liit-
teet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020, 
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakerto-
mus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkas-
tuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018. 
Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tili-
nomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttu-
neet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä  asiointipalvelussa 
tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00. 

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen 
puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastat-
tiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköisen haun ongelmat

Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin ver-
ran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen 
täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät 
paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hy-
väksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti 
yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta 
teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut.  
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Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuo-
delle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon 
20 eli yhteensä 216. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden 
avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveys-
toimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui kol-
me vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 
41 ei ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli 
täysin uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 
avustusta hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he oli-
vat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanut-
ta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa 
hakijaryhmissä.

Anottu kokonaissumma on 9 603 643 euroa, mikä on 224 343 euroa 
pienempi kuin edellisessä haussa. 

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa 
uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 
28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta sisällölli-
sesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten kannalta 
oleellisia muutoksia.  

Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana köytettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten 
jakoperusteita. 

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin eh-
dotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on 
sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaali- 
ja terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosi-
aali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettä-
väksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolin-
pesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuo-
den 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.

Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käy-
tettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yh-
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teensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuva-
taan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan 
päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen 
eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esi-
tetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erik-
seen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana 
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai tervey-
songelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monia-
layhdistysten avustusesityksen kanssa.

Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaa-
li- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen 
mukaisesti.

Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virasto-
päällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron 
järjestöavustuksista.

Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteis-
summa on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimiala-
johtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi 
esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avus-
tusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset 
sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituk-
sista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.

Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot

Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Ha-
kemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin li-
säselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa 
puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja 
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli 
pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kau-
pungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.

Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palveluko-
konaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustu-
sesityksiin.

Edellisen avustuksen käytön valvonta

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myön-
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netty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupun-
gin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja 
todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hy-
lättäväksi.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu haki-
joiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja 
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustie-
toja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä 
vuonna 2018, taloustietoja ei ole saatu tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma 
pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen 
tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 % 
tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan talou-
dellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riske-
jä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin 
näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.

Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet

Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin, tuottaako avustuksen hakija 
sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat 
järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen 
Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdis-
tys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu 
toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin 
tai hylkäämiseen on muu painava syy.

Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tie-
tojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnol-
lisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on 
merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omai-
suutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa 
ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen 
omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista. 
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa. 
Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnas-
ta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.

Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset

Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla 
olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on 
valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin 
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kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näi-
tä hakemuksia on yhteensä 109 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa ha-
keneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia 
on yhteensä 107.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnintu-
keminen (HEL 2019-008752)

21 16 37

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke-
minen (HEL 2019-008753)

20 22 42

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 
(HEL 2019-008755)

8 22 30

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 2019-
008757)

9 15 24

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukemi-
nen (HEL 2019-008761)

22 13 35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukemi-
nen (HEL 2019-008762)

10 12 22

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763) 16 7 23
8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764) 3 - 3
Yhteensä 109 107 216

Tässä asiassa päätetään ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemi-
seksi myönnettävät avustukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset 
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian 
liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaises-
sa aakkosjärjestyksessä.

Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä avustuksia (8 
kappaletta) haettiin yhteensä 304 130 euroa ja myönnettäväksi esite-
tään kahdeksalle hakemukselle 202 200 euroa.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä

Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten näh-
tävissä 3.12.2019 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallin-
non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Halut-
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taessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttä-
mätöntä.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeel-
lä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.

Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avus-
tukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena 
eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi en-
simmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin sääste-
tään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja 
terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta 
määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi 
kahtena ajankohtana.

Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 
2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2021 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2020 klo 00.00‒30.9.2020 klo 16.00. Tällöin on edel-
leen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushake-
muksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemi-
sen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Ha-
kuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimia-
lan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää 
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia 
ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesaut-
taa järjestöjen toimintaa.

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
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1 Avustusesitykset Ikäihmiset
2 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset
3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 

3.9.2013
4 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
5 Saatekirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusta hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu
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§ 283
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 
kansanterveysjärjestöjen tukemiseen

HEL 2019-008757 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 puheen-
johtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kahdeksalle 
hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 150 000 eu-
roa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 36 300 euroa niille 
kansanterveysjärjestöjen tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat 
suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainit-
tuun taulukkoon

- hylätä yhden liitteen 1 taulukossa mainitun hakemuksen taulukoissa 
esitetyin perusteluin.
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Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista, et-
tä:

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 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 2021 kesäkuun 
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yh-
teydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakerto-
mus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastusker-
tomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vas-
tuuvapauden myöntämisestä.

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kau-
punginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4 
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpi-
toon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä 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 päättää kehottaa sosiaali- ja ter-
veystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avus-
tusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä 
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syys-
kuussa.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuuti-
nen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyssä.
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan 
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä ole-
vien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvon-
nasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa 
tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa 
järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä 
perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4.

Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli 
2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin 
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedo-
tettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoi-
tuksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskoh-
taiset avustusten jakoperusteet 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.

Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liit-
teet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020, 
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakerto-
mus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkas-
tuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018. 
Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tili-
nomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttu-
neet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä  asiointipalvelussa 
tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00. 

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen 
puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastat-
tiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköisen haun ongelmat

Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin ver-
ran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen 
täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät 
paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hy-
väksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti 
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yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta 
teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut.  

Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuo-
delle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon 
20 eli yhteensä 216. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden 
avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveys-
toimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui kol-
me vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 
41 ei ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli 
täysin uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 
avustusta hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he oli-
vat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanut-
ta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa 
hakijaryhmissä.

Anottu kokonaissumma on 9 603 643 euroa, mikä on 224 343 euroa 
pienempi kuin edellisessä haussa. 

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin esityslistan liitteenä 4 
olevaa uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupun-
ginhallitus 28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta 
sisällöllisesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 
kannalta oleellisia muutoksia.  

Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana käytettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten 
jakoperusteita.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin eh-
dotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on 
sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaali- 
ja terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosi-
aali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettä-
väksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolin-
pesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuo-
den 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.
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Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käy-
tettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yh-
teensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuva-
taan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan 
päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen 
eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esi-
tetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erik-
seen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana 
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai tervey-
songelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monia-
layhdistysten avustusesityksen kanssa.

Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaa-
li- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen 
mukaisesti.

Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virasto-
päällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron 
järjestöavustuksista.

Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteis-
summa on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimiala-
johtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi 
esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avus-
tusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset 
sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituk-
sista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.

Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot

Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Ha-
kemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin li-
säselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa 
puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja 
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli 
pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kau-
pungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.

Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palveluko-
konaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustu-
sesityksiin.

Edellisen avustuksen käytön valvonta
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Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myön-
netty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupun-
gin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja 
todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hy-
lättäväksi.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu haki-
joiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja 
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustie-
toja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä 
vuonna 2018, taloustietoja ei ole saatu tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma 
pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen 
tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 % 
tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan talou-
dellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riske-
jä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin 
näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.

Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet

Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin, tuottaako avustuksen hakija 
sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat 
järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen 
Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdis-
tys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu 
toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin 
tai hylkäämiseen on muu painava syy.

Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tie-
tojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnol-
lisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on 
merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omai-
suutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa 
ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen 
omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista. 
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa. 
Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnas-
ta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.

Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset

Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla 
olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on 
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valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin 
kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näi-
tä hakemuksia on yhteensä 109 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa ha-
keneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia 
on yhteensä 107.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin-
tukeminen (HEL 2019-008752)

21 16 37

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke-
minen (HEL 2019-008753)

20 22 42

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 
(HEL 2019-008755)

8 22 30

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 2019-
008757)

9 15 24

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukemi-
nen (HEL 2019-008761)

22 13 35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukemi-
nen(HEL 2019-008762)

10 12 22

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763) 16 7 23
8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764) 3 - 3
Yhteensä 109 107 216

Tässä asiassa päätetään kansanterveysjärjestöjen tukemiseksi myön-
nettävät avustukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset 
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian 
liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaises-
sa aakkosjärjestyksessä.

Kansanterveysjärjestöjen tukemiseen liittyviä avustuksia (9 kappaletta) 
haettiin yhteensä 307 300 euroa ja myönnettäväksi esitetään kahdek-
salle hakemukselle 150 000 euroa. Hakemuksista yksi esitetään hylät-
täviksi.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä

Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten näh-
tävissä 3.12.2019 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallin-
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non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Halut-
taessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttä-
mätöntä.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeel-
lä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.

Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avus-
tukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena 
eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi en-
simmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin sääste-
tään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja 
terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta 
määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi 
kahtena ajankohtana.

Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 
2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2021 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2020 klo 00.00‒30.9.2020 klo 16.00. Tällöin on edel-
leen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushake-
muksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemi-
sen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Ha-
kuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimia-
lan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää 
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia 
ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesaut-
taa järjestöjen toimintaa.

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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§ 284
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 
mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen

HEL 2019-008761 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 puheen-
johtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 21 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 1 329 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 48 000 euroa niille 
mielenterveystyön ja päihdetyön tukemista koskeville hakemuksille, jot-
ka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edel-
lä mainittuun taulukkoon

- hylätä yhden liitteen 1 taulukossa mainitun hakemuksen taulukoissa 
esitetyin perusteluin.
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Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista, et-
tä:

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 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 2021 kesäkuun 
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yh-
teydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakerto-
mus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastusker-
tomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vas-
tuuvapauden myöntämisestä.

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kau-
punginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4 
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpi-
toon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä 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 päättää kehottaa sosiaali- ja ter-
veystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avus-
tusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä 
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syys-
kuussa.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuuti-
nen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyssä.
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan 
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä ole-
vien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvon-
nasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa 
tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa 
järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä 
perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4.

Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli 
2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin 
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedo-
tettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoi-
tuksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskoh-
taiset avustusten jakoperusteet 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.

Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liit-
teet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020, 
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakerto-
mus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkas-
tuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018. 
Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tili-
nomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttu-
neet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä  asiointipalvelussa 
tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00. 

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen 
puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastat-
tiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköisen haun ongelmat

Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin ver-
ran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen 
täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät 
paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hy-
väksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti 
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yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta 
teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut.  

Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuo-
delle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon 
20 eli yhteensä 216. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden 
avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveys-
toimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui kol-
me vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 
41 ei ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli 
täysin uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 
avustusta hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he oli-
vat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanut-
ta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa 
hakijaryhmissä.

Anottu kokonaissumma on 9 603 643 euroa, mikä on 224 343 euroa 
pienempi kuin edellisessä haussa. 

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa 
uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 
28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta sisällölli-
sesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten kannalta 
oleellisia muutoksia.  

Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana köytettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten 
jakoperusteita. 

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin eh-
dotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on 
sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaali- 
ja terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosi-
aali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettä-
väksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolin-
pesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuo-
den 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.
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Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käy-
tettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yh-
teensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuva-
taan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan 
päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen 
eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esi-
tetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erik-
seen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana 
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai tervey-
songelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monia-
layhdistysten avustusesityksen kanssa.

Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaa-
li- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen 
mukaisesti.

Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virasto-
päällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron 
järjestöavustuksista.

Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteis-
summa on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimiala-
johtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi 
esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avus-
tusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset 
sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituk-
sista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.

Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot

Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Ha-
kemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin li-
säselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa 
puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja 
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli 
pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kau-
pungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.

Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palveluko-
konaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustu-
sesityksiin.

Edellisen avustuksen käytön valvonta
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Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myön-
netty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupun-
gin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja 
todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hy-
lättäväksi.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu haki-
joiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja 
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustie-
toja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä 
vuonna 2018, taloustietoja ei ole toimitettu tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma 
pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen 
tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 % 
tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan talou-
dellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riske-
jä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin 
näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.

Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet

Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin, tuottaako avustuksen hakija 
sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat 
järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen 
Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdis-
tys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu 
toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin 
tai hylkäämiseen on muu painava syy.

Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tie-
tojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnol-
lisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on 
merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omai-
suutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa 
ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen 
omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista. 
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa. 
Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnas-
ta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.

Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset

Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla 
olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on 
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valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin 
kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näi-
tä hakemuksia on yhteensä 109 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa ha-
keneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia 
on yhteensä 107.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnintu-
keminen (HEL 2019-008752)

21 16 37

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke-
minen (HEL 2019-008753)

20 22 42

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 
(HEL 2019-008755)

8 22 30

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 2019-
008757)

9 15 24

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (HEL 
2019-008761)

22 13 35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen (HEL 
2019-008762)

10 12 22

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763) 16 7 23
8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764)  - 3
Yhteensä 109 107 216

Tässä asiassa päätetään mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseksi 
myönnettävät avustukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset 
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian 
liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaises-
sa aakkosjärjestyksessä.

Mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen liittyviä avustuksia (22 
kappaletta) haettiin yhteensä 1 829 120 euroa ja myönnettäväksi esite-
tään 21 hakemukselle 1 329 000 euroa. Hakemuksista yksi esitetään 
hylättäviksi.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä

Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten näh-
tävissä 3.12.2019 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallin-
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non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Halut-
taessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttä-
mätöntä.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeel-
lä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.

Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avus-
tukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena 
eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi en-
simmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin sääste-
tään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja 
terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta 
määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi 
kahtena ajankohtana.

Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 
2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2021 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2020 klo 00.00‒30.9.2020 klo 16.00. Tällöin on edel-
leen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushake-
muksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemi-
sen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Ha-
kuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimia-
lan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää 
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia 
ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesaut-
taa järjestöjen toimintaa.

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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Liitteet

1 Avustusesitykset Mielenterveys-ja päihdetyö
2 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Mielenterveys- ja päihdetyö
3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 

3.9.2013
4 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
5 Saatekirje sote-lautakunnan järjestöavustuspäätöksille 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusta hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu
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§ 285
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 
vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen

HEL 2019-008762 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 puheen-
johtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 10 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 533 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 20 000 euroa niille 
vammais- ja kehitysvammatyön tukemista koskeville hakemuksille, jot-
ka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edel-
lä mainittuun taulukkoon.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista, et-
tä:
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- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 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 2021 kesäkuun 
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yh-
teydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakerto-
mus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastusker-
tomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vas-
tuuvapauden myöntämisestä.

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kau-
punginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4 
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpi-
toon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä 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 päättää kehottaa sosiaali- ja ter-
veystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avus-
tusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä 
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syys-
kuussa.

Esittelijän perustelut

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

Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan 
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä ole-
vien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvon-
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nasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa 
tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa 
järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä 
perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4. 

Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli 
2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin 
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedo-
tettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoi-
tuksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskoh-
taiset avustusten jakoperusteet 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.

Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liit-
teet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020, 
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakerto-
mus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkas-
tuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018. 
Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tili-
nomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttu-
neet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä asiointipalvelussa 
tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00. 

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen 
puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastat-
tiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköisen haun ongelmat

Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin ver-
ran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen 
täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät 
paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hy-
väksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti 
yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta 
teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut.  
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Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuo-
delle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon 
20 eli yhteensä 216. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden 
avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveys-
toimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui kol-
me vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 
41 ei ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli 
täysin uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 
avustusta hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he oli-
vat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanut-
ta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa 
hakijaryhmissä.

Anottu kokonaissumma on 9 603 643 euroa, mikä on 224 343 euroa 
pienempi kuin edellisessä haussa. 

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin esityslistan liitteenä 4 
olevaa uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupun-
ginhallitus 28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta 
sisällöllisesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 
kannalta oleellisia muutoksia.  

Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana köytettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten 
jakoperusteita.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin eh-
dotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on 
sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaali- 
ja terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosi-
aali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettä-
väksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolin-
pesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuo-
den 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.

Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käy-
tettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yh-
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teensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuva-
taan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan 
päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen 
eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esi-
tetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erik-
seen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana 
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai tervey-
songelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monia-
layhdistysten avustusesityksen kanssa.

Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaa-
li- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen 
mukaisesti.

Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virasto-
päällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron 
järjestöavustuksista.

Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteis-
summa on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimiala-
johtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi 
esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avus-
tusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset 
sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituk-
sista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.

Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot

Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Ha-
kemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin li-
säselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa 
puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja 
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli 
pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kau-
pungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.

Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palveluko-
konaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustu-
sesityksiin.

Edellisen avustuksen käytön valvonta

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myön-
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netty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupun-
gin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja 
todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hy-
lättäväksi.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu haki-
joiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja 
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustie-
toja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä 
vuonna 2018, taloustietoja ei ole toimitettu tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma 
pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen 
tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 % 
tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan talou-
dellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riske-
jä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin 
näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.

Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet

Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin tuottaako avustuksen hakija 
sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat 
järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen 
Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdis-
tys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu 
toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin 
tai hylkäämiseen on muu painava syy.

Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tie-
tojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnol-
lisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on 
merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omai-
suutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa 
ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen 
omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista. 
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa. 
Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnas-
ta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.

Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset

Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla 
olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on 
valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin 
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kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näi-
tä hakemuksia on yhteensä 109 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa ha-
keneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia 
on yhteensä 107.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnintu-
keminen (HEL 2019-008752)

21 16 37

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke-
minen (HEL 2019-008753) 

20 22 42

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 
(HEL 2019-008755)

8 22 30

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 2019-
008757)

9 15 24

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen 
(HEL2019-008761) 

22 13 35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen 
(HEL2019-008762)

10 12 22

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763) 16 7 23
8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764) 3 - 3
Yhteensä 109 107 216

Tässä asiassa päätetään vammais- ja kehitysvammatyön  tukemiseksi 
myönnettävät avustukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset 
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian 
liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaises-
sa aakkosjärjestyksessä.

Vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen liittyviä avustuksia (10 
kappaletta) haettiin yhteensä 785 700 euroa ja myönnettäväksi esite-
tään 10 hakemukselle 533 000 euroa.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä

Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten näh-
tävissä 3.12.2020 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallin-
non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Halut-
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taessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttä-
mätöntä.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeel-
lä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.

Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avus-
tukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena 
eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi en-
simmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin sääste-
tään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja 
terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta 
määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi 
kahtena ajankohtana.

Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 
2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2021 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2020 klo 00.00‒30.9.2020 klo 16.00. Tällöin on edel-
leen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushake-
muksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemi-
sen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Ha-
kuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimia-
lan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää 
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia 
ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesaut-
taa järjestöjen toimintaa.

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
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1 Avustusesitykset Vammais- ja kehitysvammatyö
2 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Vammais- ja kehitysvamma-

työ
3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 

3.9.2013
4 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
5 Saatekirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusta hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Palvelukokonaosuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu
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§ 286
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 
maahanmuuttajatyön tukemiseen

HEL 2019-008763 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 puheen-
johtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kuudelle ha-
kemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 303 000 euroa 
liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 27 100 euroa niille 
maahanmuuttajatyön tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suu-
ruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun 
taulukkoon

- hylätä 10 liitteen 1 taulukossa mainittua hakemusta taulukoissa esite-
tyin perusteluin.
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Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista, et-
tä:

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 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 2021 kesäkuun 
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yh-
teydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakerto-
mus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastusker-
tomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vas-
tuuvapauden myöntämisestä.

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kau-
punginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4 
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpi-
toon järjestettävä siten, että avustuksen  näyttöä 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 päättää kehottaa sosiaali- ja ter-
veystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avus-
tusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä 
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syys-
kuussa.

Esittelijän perustelut

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuuti-
nen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyssä.
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan 
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä ole-
vien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvon-
nasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa 
tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa 
järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä 
perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4. 

Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli 
2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin 
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedo-
tettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoi-
tuksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskoh-
taiset avustusten jakoperusteet 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.

Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liit-
teet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020, 
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakerto-
mus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkas-
tuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018. 
Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tili-
nomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttu-
neet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä asiointipalvelussa 
tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00. 

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen 
puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastat-
tiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköisen haun ongelmat

Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin ver-
ran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen 
täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät 
paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hy-
väksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti 
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yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta 
teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut.  

Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuo-
delle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon 
20 eli yhteensä 216. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden 
avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveys-
toimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui kol-
me vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 
41 ei ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli 
täysin uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 
avustusta hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he oli-
vat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanut-
ta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa 
hakijaryhmissä.

Anottu kokonaissumma on 9 603 643 euroa, mikä on 224 343 euroa 
pienempi kuin edellisessä haussa. 

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin esityslistan liitteenä 4 
olevaa uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupun-
ginhallitus 28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta 
sisällöllisesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 
kannalta oleellisia muutoksia.  

Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana käytettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten 
jakoperusteita. 

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin eh-
dotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on 
sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaali- 
ja terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosi-
aali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettä-
väksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolin-
pesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuo-
den 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2019 69 (139)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/11
03.12.2019

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

Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käy-
tettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yh-
teensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuva-
taan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan 
päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen 
eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esi-
tetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erik-
seen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana 
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai tervey-
songelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monia-
layhdistysten avustusesityksen kanssa.

Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaa-
li- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen 
mukaisesti.

Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virasto-
päällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron 
järjestöavustuksista.

Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteis-
summa on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimiala-
johtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi 
esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avus-
tusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset 
sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituk-
sista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.

Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot

Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Ha-
kemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin li-
säselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa 
puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja 
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli 
pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kau-
pungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.

Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palveluko-
konaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustu-
sesityksiin.

Edellisen avustuksen käytön valvonta
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Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myön-
netty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupun-
gin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja 
todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hy-
lättäväksi.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu haki-
joiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja 
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustie-
toja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä 
vuonna 2018, taloustietoja ei ole toimitettu tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma 
pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen 
tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 % 
tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan talou-
dellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riske-
jä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin 
näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.

Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet

Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin tuottaako avustuksen hakija 
sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat 
järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen 
Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdis-
tys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu 
toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin 
tai hylkäämiseen on muu painava syy.

Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tie-
tojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnol-
lisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on 
merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omai-
suutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa 
ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen 
omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista. 
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa. 
Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnas-
ta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.

Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset

Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla 
olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on 
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valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin 
kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näi-
tä hakemuksia on yhteensä 109 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa ha-
keneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia 
on yhteensä 107.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnintu-
keminen (HEL 2019-008752)

21 16 37

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke-
minen (HEL 2019-008753)

20 22 42

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 
(HEL 2019-008755)

8 22 30

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 2019-
008757)

9 15 24

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (HEL 
 2019-008761)

22 13 35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen 
(HEL 2019-008762)

10 12 22

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763) 16 7 23
8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764) 3 - 3
Yhteensä 109 107 216

Tässä asiassa päätetään maahanmuuttajatyön tukemiseksi myönnet-
tävät avustukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset 
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian 
liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaises-
sa aakkosjärjestyksessä.

Maahanmuuttajatyön tukemiseen liittyviä avustuksia (16 kappaletta) 
haettiin yhteensä 1 159 225,68 euroa ja myönnettäväksi esitetään kuu-
delle 6 hakemukselle 303 000 euroa. Hakemuksista 10 esitetään hylät-
täviksi. Hylättävistä hakemuksista MEH ry peruutti hakemuksensa 
(14 000 euroa) 19.11.2019.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä
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Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten näh-
tävissä 3.12.2019 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallin-
non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Halut-
taessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttä-
mätöntä.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeel-
lä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.

Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avus-
tukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena 
eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi en-
simmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin sääste-
tään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja 
terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta 
määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi 
kahtena ajankohtana.

Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 
2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2021 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2020 klo 00.00‒30.9.2020 klo 16.00. Tällöin on edel-
leen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushake-
muksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemi-
sen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Ha-
kuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimia-
lan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää 
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia 
ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesaut-
taa järjestöjen toimintaa.

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
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hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustusesitykset Maahanmuuttajatyö
2 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Maahamuuttajajärjestöt
3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 

3.9.2013
4 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
5 Saatekirje sote-lautakunnan järjestöavustuspäätöksille

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusta hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu
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§ 287
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 
monialayhdistysten toiminnan tukemiseen sekä varaus vuoden ai-
kana mahdollisesti ilmeneviin yllättäviin tarpeisiin

HEL 2019-008764 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 puheen-
johtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kolmelle mo-
nialaista toimintaa koskevalle hakemukselle avustusta vuoden 2020 
toimintaan yhteensä 1 143 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukai-
sesti

- osoittaa toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 
305 000 euroa vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja 
merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista, et-
tä:
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- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 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 2021 kesäkuun 
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yh-
teydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakerto-
mus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastusker-
tomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vas-
tuuvapauden myöntämisestä.

- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kau-
punginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4 
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpi-
toon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä 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 päättää kehottaa sosiaali- ja ter-
veystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avus-
tusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä 
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syys-
kuussa.

Esittelijän perustelut

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

Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan 
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä ole-
vien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvon-
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nasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa 
tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa 
järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä 
perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4.

Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli 
2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin 
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedo-
tettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoi-
tuksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskoh-
taiset avustusten jakoperusteet 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.

Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liit-
teet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020, 
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakerto-
mus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkas-
tuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018. 
Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tili-
nomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttu-
neet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä  asiointipalvelussa 
tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00. 

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen 
puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastat-
tiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköisen haun ongelmat

Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin ver-
ran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen 
täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät 
paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hy-
väksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti 
yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta 
teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut.  
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Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuo-
delle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon 
20 eli yhteensä 216. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden 
avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveys-
toimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui kol-
me vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 
41 ei ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli 
täysin uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 
avustusta hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he oli-
vat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanut-
ta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa 
hakijaryhmissä.

Anottu kokonaissumma on 9 603 643 euroa, mikä on 224 343 euroa 
pienempi kuin edellisessä haussa. 

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa 
uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 
28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta sisällölli-
sesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten kannalta 
oleellisia muutoksia.

Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana käytettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten 
jakoperusteita. 

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin eh-
dotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on 
sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaali- 
ja terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosi-
aali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettä-
väksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolin-
pesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuo-
den 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.

Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käy-
tettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yh-
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teensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuva-
taan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan 
päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen 
eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esi-
tetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erik-
seen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana 
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai tervey-
songelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monia-
layhdistysten avustusesityksen kanssa.

Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaa-
li- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen 
mukaisesti.

Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virasto-
päällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron 
järjestöavustuksista.

Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteis-
summa on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimiala-
johtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi 
esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avus-
tusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset 
sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituk-
sista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.

Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot

Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Ha-
kemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin li-
säselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa 
puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja 
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli 
pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kau-
pungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.

Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palveluko-
konaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustu-
sesityksiin.

Edellisen avustuksen käytön valvonta

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myön-
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netty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupun-
gin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja 
todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hy-
lättäväksi.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu haki-
joiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja 
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustie-
toja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä 
vuonna 2018, taloustietoja ei ole toimitettu tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma 
pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen 
tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 % 
tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan talou-
dellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riske-
jä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin 
näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.

Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet

Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin tuottaako avustuksen hakija 
sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat 
järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen 
Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdis-
tys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu 
toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin 
tai hylkäämiseen on muu painava syy.

Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tie-
tojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnol-
lisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on 
merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omai-
suutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa 
ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen 
omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista. 
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa. 
Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnas-
ta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.

Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset

Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla 
olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on 
valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin 
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kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näi-
tä hakemuksia on yhteensä 109 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa ha-
keneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia 
on yhteensä 107.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnintu-
keminen (HEL 2019-008752)

21 16 37

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke-
minen (HEL 2019-008753)

20 22 42

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (HEL 
2019-008755)

8 22 30

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 2019-
008757)

9 15 24

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen 
(HEL 2019-008761)

22 13 35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen 
(HEL 2019-008762)

10 12 22

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763) 16 7 23
8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764) 3 - 3
Yhteensä 109 107 216

Tässä asiassa päätetään monialayhdistysten tukemiseksi myönnettä-
vät avustukset sekä osoitetaan toimialajohtajan erikseen päätettäviksi 
avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana mahdollisesti il-
menevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoita-
miseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset 
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian 
liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaises-
sa aakkosjärjestyksessä.

Monialayhdistysten tukemiseen liittyviä avustuksia (3 kpl) haettiin yh-
teensä 1 184 000 euroa ja myönnettäväksi esitetään kolmelle hake-
mukselle 1 143 000 euroa.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä
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Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten näh-
tävissä 3.12.2019 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallin-
non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Halut-
taessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttä-
mätöntä.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeel-
lä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.

Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avus-
tukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena 
eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi en-
simmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin sääste-
tään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja 
terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta 
määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi 
kahtena ajankohtana.

Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 
2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2021 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2020 klo 00.00‒30.9.2020 klo 16.00. Tällöin on edel-
leen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushake-
muksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemi-
sen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Ha-
kuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimia-
lan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää 
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia 
ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesaut-
taa järjestöjen toimintaa.

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
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hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustusesitykset Monialayhdistykset
2 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Monialayhdistykset
3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 

3.9.2013
4 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
5 Saatekirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusta hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu
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§ 288
Hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen 
vuokrauspalvelun hankinta

HEL 2019-006884 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

A hyväksyä hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien 
patjojen vuokrauspalvelun kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot 
sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarvittaessa tar-
jouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia.

B oikeuttaa toimialajohtajan

- tekemään hankinnasta päätöksen

- päättämään optiokauden käyttöönotosta

- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set

- päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
2 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
3 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
4 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
5 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
6 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
7 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on hoitosänkyjen ja/tai painehaavoja ehkäisevien 
ja hoitavien patjojen vuokraus sairaalaosastoille, asumisyksiköihin, lai-
toksiin ja asiakkaiden koteihin Helsingin kaupungin alueella.

Vuokraus voi koskea tarpeen mukaan kohderyhmittäin

1. hoitosänkyä

2. hoitosänkyä ja keskiriskin painehaavapatjaa (Braden-pisteet 13 tai 
enemmän)

3. hoitosänkyä ja korkean riskin painehaavapatjaa (Braden-pisteet 12 
tai vähemmän)

4. keskiriskin painehaavapatjaa (Braden-pisteet 13 tai enemmän)

5. korkean riskin painehaavapatjaa (Braden-pisteet 12 tai vähemmän).

Vuokra-ajan kesto voi vaihdella yhdestä vuorokaudesta kuukausiin, jo-
pa vuosiin.

Vuonna 2018 sänkyjen vuokrausvuorokausia oli noin 20 000 sekä pat-
jojen vuokrausvuorokausia noin 120 000.

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan vuokraa hoitosänky-
jä ja painehaavoja ehkäiseviä ja hoitavia patjoja tarpeen mukaan.

Palvelun tarkempi sisältö ja sitä koskevat vaatimukset on esitetty liit-
teen 1 palvelukuvauksessa.

Hankintamenettely ja valinnan perusteet

Hankintamenettelynä on hankintalain (1397/2016) mukainen avoin me-
nettely. Tuotteiden valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edulli-
suus siten, että halvin hinta katsotaan riittäväksi valintaperusteeksi eh-
dottomien vaatimusten täyttymisen jälkeen.  

Ryhmäkohtaisesti voidaan valita useampi tuote, mikäli tuotteet täyttävät 
ehdottomat vaatimukset, mutta eroavat ominaisuuksiltaan toisistaan jol-
lain tavoin tai mikäli kyseessä on sellainen tuote, jonka tulee olla yh-
teensopiva jonkin muun tuotteen kanssa.
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Tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty tarkemmin tarjousten vaatimuk-
set. Lopulliset valinnat tehdään valintatyöryhmässä. 

Sopimuskauden aikana tilaukset tullaan tekemään pääsääntöisesti en-
sisijaiselta toimittajalta. Mikäli ensisijainen toimittaja ei pysty tuotetta 
toimittamaan, tilaukset tehdään toissijaiselta toimittajalta (mikäli ryh-
mään on valittu useampi toimittaja) tai muilta toimittajilta. Ensisijaisuus-
järjestyksestä voidaan poiketa myös muun muassa tilanteissa, joissa ti-
laavalla yksiköllä on sellaisia erityistarpeita, että ensisijaiseksi valittu 
tuote ei sovellu.

Tilaaja varaa oikeuden olla valitsematta mitään tarjotuista tuotteista, 
mikäli tarjottu tuote ei sovellu tilaajan toimintaan. Tällöin edellä maini-
tun ryhmän osalta valinta jätetään tekemättä.

Tehtävät sopimukset

Perussopimuskausi on kolme (3) vuotta ja sen suunniteltu aloitusajan-
kohta on 1.3.2020. 

Perussopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan tilaajan niin päättäes-
sä jatkaa yhteensä enintään yhdellä (1) optiovuodella.

Sosiaali- ja terveystoimialalla tai sillä organisaatiolla, jolle tilaajan teh-
tävät siirtyvät esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
vuoksi kokonaan tai osittain, on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa 
sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, mikäli se 
on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perus-
teltua.

Hankintavaltuuksista päättäminen

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.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Liitteet
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1 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
2 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
3 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
4 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
5 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
6 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)
7 Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
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§ 289
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle ko-
koomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta Helsingin julkisen 
perusterveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi

HEL 2019-010085 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta Helsingin 
julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi:

”Terveysasemien tehtävänä on huolehtia terveydenhuoltolain 
(1326/2010) 24 §:n mukaisesta kiireellisestä ja kiireettömästä avosai-
raanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä samoin kuin 
aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveydenhuollon mielenterveys-
työstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaali- ja lisääntymis-
terveyteen liittyvästä neuvonnasta. Lisäksi terveysasemat vastaavat 
terveyskeskuslääkäreiden hoidossa olevien neuvola-asiakkaiden ja ko-
tihoidon potilaiden lääkäripalveluista sekä koko kaupunkia koskevasta 
epidemiologisesta toiminnasta ja omahoitotarvikejakelusta.

Helsingissä on terveysasemia yhteensä 23. Niissä huolehditaan kiireel-
lisestä ja kiireettömästä avosairaanhoidosta. Vuonna 2018 terveysa-
semien perusterveydenhuollon avohoidon suoritteita oli yhteensä 
1 560 598. Luku ei sisällä epidemiologisen toiminnan, kaupungin keski-
tetyn ehkäisyneuvonnan eikä keskitetyn rokotusvastaanoton suoritteita. 
Suoritteita oli noin 1,2 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Lääkärien 
vastaanottokäyntien osuus kaikista suoritteista oli 30 prosenttia (460 
958 käyntiä), jossa vähennystä vuoden 2017 lääkärivastaanottokäyn-
teihin verrattuna oli 2,2 prosenttia. Lääkärien muiden asiointien (sisäl-
tää sähköisen asioinnin, hoitopuhelut ja kirjeet) osuus kaikista suorit-
teista oli 19 prosenttia (298 667 suoritetta), jossa oli kasvua vuoden 
2017 lääkärien muu asiointi -suoritteisiin verrattuna 0,9 prosenttia. Lää-
kärivajeen vuoksi vastaanottokäynnit ovat laskeneet. Sähköisen 
asioinnin lisääntyminen selittää muun asioinnin kasvun. 

Hoitoonpääsy terveysasemilla

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 51 §:ssä säädetään perusterveyden-
huollon hoitoon pääsyn aikarajat. Potilaan tulee saada virka-aikana vä-
littömästi yhteys terveyskeskukseen, hoidon tarpeen arvio tulee toteut-
taa kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta ja tarpeelliseksi todettu hoi-
to on järjestettävä kolmessa kuukaudessa. Sosiaali- ja terveysministe-
riön ohjeen mukaan välittömän yhteydensaannin voi toteuttaa puheli-
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men kautta takaisinsoitolla, jonka tulee toteutua saman vuorokauden 
aikana. Lisäksi kussakin toimipisteessä tulee toteuttaa koko sen aukio-
loajan walk-in-mahdollisuus (STM/424/2011, ohje 378530). 

Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi 
joko puhelimitse tai paikan päällä saman päivän aikana. Toteutunut 
hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää, mikä täyt-
tää terveydenhuoltolain määrittämän aikarajan. Terveysasemilla on läh-
tökohtana, että potilaan asia ratkaistaan ensimmäisessä yhteydenotos-
sa. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon perustuen 50–55 prosen-
tilla potilaista vastaanottoaika annetaan jo samalle päivälle. Näitä 
akuuttiaikoja (kiireellisiä) ei ole laskettu mukaan T3-mittaukseen. T3-
keskiarvojen kehityksellä ei ole yhteyttä terveysasemien lääkäreiden 
kiirevastaanottoihin.

Lääkäreiden kiireettömien ajanvarausaikojen odotusaikaa mitataan ter-
veysasemilla laskemalla kolmas vapaana oleva lääkärin kiireetön ajan-
varausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aiko-
jen keskiluku eli mediaani. Helsingin terveysasemien hoitoonpääsyn 
odotusaika on mediaanien keskiarvo. Helsingin sosiaali- ja terveystoi-
mialan käyttösuunnitelmassa 2019 on terveysasemia koskevana sito-
vana tavoitteena terveysasemien T3-keskiarvon (hoitoonpääsyajan mit-
tari) lasku alle kymmeneen ja yksittäisen aseman kohdalla alle 20:een 
vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Terveysasemien keskimääräinen odotusaika lääkärin kiireettömälle 
vastaanotolle on tänä vuonna tammikuusta syyskuuhun 23 vuorokaut-
ta. Kahdeksalla Helsingin terveysasemalla odotusaika oli keskimäärin 
alle 20 vuorokautta. Vuonna 2018 keskimääräinen odotusaika lääkärin 
kiireettömälle vastaanotolle oli Helsingin terveysasemilla 16 vuorokaut-
ta. 

Terveysasemien kiireettömän vastaanottoajan saamisessa lääkärin 
vastaanotolle on valitettavasti ollut viivettä lääkärivajeen takia. Lääkärin 
vastaanotolle pääsy on kuitenkin koko ajan toteutunut lain mukaisesti.

Helsingin omat päivystystoiminnot siirtyivät tammikuun alussa 2019 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS). Muutosta on seurat-
tu yhteistyössä HUSin kanssa, eikä päivystysten käyntimäärissä ole 
HUSilta saatujen tilastojen valossa tapahtunut mitään oleellisia muu-
toksia. Terveysasemien T3-aikojen kehityksellä ei ole suoraa yhteyttä 
asiakkaiden hakeutumisella HUSin päivystyksiin.  

Palvelujen uudistaminen
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Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on tarjota kaikille helsinkiläisille 
asiakaslähtöiset, laadukkaat ja monipuoliset sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelut.

Uusia, fyysisiä palvelukeskuksia ovat Kalasataman terveys- ja hyvin-
vointikeskus (THK), Itäkadun perhekeskus, Vuosaaren terveys- ja hy-
vinvointikeskus ja perhekeskus, Kallion perhekeskus sekä monipuoliset 
palvelukeskukset, jatkossa seniorikeskukset. Tällä hetkellä toimivat jo 
kaksi terveys- ja hyvinvointikeskusta, kolme perhekeskusta ja kymme-
nen seniorikeskusta. THK-toimintamalli otetaan käyttöön vuoden lop-
puun mennessä verkostomaisesti koko kaupungissa

Vuonna 2020 aukeaa Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus, joka 
toimii jatkossa laajennetulla aukioloajalla Myllypuron terveysaseman 
rakennuksessa, satelliittinaan Kontulan terveysaseman rakennus. 
Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman sosiaali- 
ja terveyslautakunta on hyväksynyt kesällä 2019. Tonttiselvitykset ovat 
myös käynnissä pohjoisen ja lännen terveys- ja hyvinvointi- ja perhe-
keskuksista. Kontulan seniorikeskus on rakenteilla, ja Vuosaaren ja 
Koskelan seniorikeskuksien suunnittelu etenee. Pohjois-Haagan senio-
rikeskuksen suunnittelu on kaavoitusvaiheessa. Seniorikeskuksia sijait-
see tulevaisuudessa myös keskustassa, Kannelmäessä ja mahdollises-
ti Laajasalossa.

THK-toimintamallin ydin on asiakkaan tarpeeseen vastaaminen. Hoi-
don ja palvelutarpeen arviossa asiakas ohjautuu tarpeensa mukaiseen 
palveluun, saa tarvittaessa yhteyshenkilön ja moniammatillisen tiimin 
tuen. Johtaminen ja tilaratkaisut tukevat yhteistä työtä, yhdessä toimi-
mista asiakkaan parhaaksi, itsensä ja toisten johtamista sekä vahvem-
paa vastuun ottamista asiakkaasta, palvelujen laadusta ja palvelujen 
jatkuvasta kehittämisestä. THK-toimintamalli mahdollistaa asioiden rat-
kaiseminen kokonaisvaltaisesti yli sote-sektorin perinteisten rajojen ja 
välittömästi ensikontaktissa joko yhteisissä toimitiloissa tai verkostona 
toimintamallia toteuttaen. Terveysasemat ovat keskeinen osa terveys- 
ja hyvinvointikeskusta.

Digitaaliset palvelut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattomien 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kasvun ja helsinkiläisten itse- ja 
omahoidon lisäämisen. Yhä suurempaan osaan terveyspalvelukysyn-
nästä pyritään jatkossa vastaamaan älykkäiden oirearvioiden ja auto-
matiikan keinoin, jotta käytettävissä oleva työvoima saadaan kohdistet-
tua vastaanottotoimintaan.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskusta ja Itäkadun perhekeskusta 
ei ole toteutettu kaupungin omina investointeina, vaan vuokrahankkei-
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na. Vuosaaren ja Kallion keskukset on toteutettu muutostöinä sosiaali- 
ja terveystoimialan käytössä olleisiin tiloihin. 

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tiloista voidaan todeta 
seuraavaa:

Kalasatamassa sosiaali- ja terveystoimialan käytössä on yhteensä 
17 100 m2. Loput tilat ovat HUSLAB:in käytössä. Kalasataman tilat pal-
velevat tulevaisuuden tarpeita ja joustavat toiminnan laajentuessa tai 
muuttuessa.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus otettiin käyttöön vuoden 
2018 helmikuussa, jolloin irtisanottiin seuraavat tilat (yhteensä 7 000 
m2): etelän päihdepoliklinikka (750 m2), Herttoniemen terveysasema 
(3 000 m2), psykiatrian poliklinikka (1 650 m2), maahanmuutto (800 
m2), Vallilan terveysasema, 1. krs (päiväkoti) (800 m2).

Seuraavat tilat vapautuivat ja otettiin sosiaali- ja terveystoimialan muu-
hun käyttöön (yhteensä 7 250 m2): Vallilan terveysasema (2 750 m2), 
Kivelän psykiatrian poliklinikka (1 500 m2), Kallion terveysasema (3 000 
m2).

Yhteensä tiloja irtisanottiin tai vapautui 14 250 m2. Lisäksi vapautui 
suuri määrä erillisiä huoneita eri toimipisteissä. Kun vapautuneet toimi-
tilat otettiin sosiaali- ja terveystoimialan muuhun käyttöön, voitiin irtisa-
noa yhtä paljon vuokratiloja, jotka olivat huonokuntoisia tai nykyiseen 
toimintaan soveltumattomia.

Terveysasemien asiakaskokemus ja -tyytyväisyys

Terveysasemat seuraavat saamaansa asiakaspalautetta kaupungin 
sähköisen palautejärjestelmän, terveysasemilla sijaitsevien pikapalau-
telaitteiden sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kahden 
vuoden välein toteuttaman valtakunnallisen asiakastyytyväisyyskyselyn 
kautta. 

Kaupungin sähköiseen palautejärjestelmään saapui 1.1–30.9.2019 vä-
lisenä aikana 1 093 kappaletta terveysasemia koskevia palautteita. Pa-
lautteista niin sanottuja kiitospalautteita oli 14 prosenttia, josta valtaosa 
liittyi hoitohenkilöstön ammattitaitoon ja saatuun hoitoon. Palautteen 
antaneet asiakkaat kiittivät myös nopeasta ja sujuvasta palvelusta ter-
veysasemilla. Palautteista noin 60 prosenttia oli moitteita, jotka koskivat 
asiakkaan kohtelua, hoitoonpääsyä, takaisinsoittoa ja sähköistä asioin-
tia. Neljännes palautteista oli asiakkaiden kehittämisideoita ja muita pa-
lautteita terveysasemille.
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Terveysasemien asiakaskokemusta mitataan NPS (Net Promoter Sco-
re) -indeksillä eli suositteluindeksillä. NPS-indeksi on kansainvälisesti 
käytetty mittari. Mittarin arvoasteikon skaala on -100–100, ja hyvänä tu-
loksena pidetään yli 50:n NPS-lukemaa. Terveysasemien yhteenlasket-
tu NPS-indeksi aikavälillä 1.4–30.9.2019 oli 56 (n=26 198). Aikavälillä 
1.4–30.9.2019 tyytyväisten asiakkaiden osuus terveysasemilla oli 85 
prosenttia (n=62 311). 

THL:n vuoden 2018 asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakkaiden koko-
naisarvio palvelusta Helsingin terveysasemilla oli 4,5 (n=1 478), kun 
koko maan keskiarvo oli 4,6. THL:n asiakastyytyväisyyskyselyssä käy-
tetään asteikkoa 1‒5 (täysin eri mieltä‒täysin samaa mieltä).

Aloitteessa ehdotetaan, että kaupungin tulisi kilpailuttaa yhdestä kol-
meen terveysaseman palvelutuotanto hoidon saatavuuden ja laadun 
kehittämiseksi sekä uusien toimintamallien löytämiseksi. Lisäksi aloit-
teessa ehdotetaan, että kaupungin tulee luoda käytäntö, jossa selvite-
tään vuosittain mahdollisuudet parantaa toiminnan laatua, palvelujen 
saatavuutta ja kustannustehokkuutta ulkoistuksen kautta jokaisella ter-
veysasemalla, jonka kiireettömän hoidon (T3-lääkäriaika) saatavuus 
ylittää vuositason tarkastelussa keskimäärin 21 päivää.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin kaupunginhallitus 
esitti kaupunginvaltuustolle 21.10.2019 päätettäväksi talousarvion vuo-
delle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021−2022. Samassa yhtey-
dessä kirjattiin, että sosiaali- ja terveystoimialalla valmistellaan maalis-
kuuhun 2020 mennessä toimintamalleihin liittyvä toimenpidekokonai-
suus, jolla varmistetaan sujuva hoitoonpääsy terveysasemilla. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 23.4.2019 § 78 kokeilla palveluse-
teliä yhtenä terveysasemien lääkäripalvelujen tuottamistapana korkein-
taan vuoden 2020 loppuun saakka. Lääkäripalvelujen tarjoaminen pal-
veluseteillä on alkanut terveysasemilla lokakuussa 2019. Tavoitteena 
on, että palveluseteliä myönnettäisiin terveysasemien asiakkaille 
enimmillään noin 4 000 kappaletta vuonna 2019. Jo ennen palvelusete-
lin käyttöönottoa kokeiltiin keväästä 2019 alkaen vastaavan palvelun 
tarjoamista suorahankintana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tuodaan joulukuussa 2019 osana 
vuoden 2020 käyttösuunnitelmaa mahdolliset ehdotukset uusista palve-
lujen tuottamistavoista.

Palvelujen saatavuus ja sen parantaminen on sosiaali- ja terveystoi-
mialan keskeinen tavoite. Tämän takaamiseksi selvitetään jatkuvasti eri 
keinoja. Viimeisimpänä on suunniteltu terveysasemat ja sisätautipolikli-
nikka -palvelun johtamisuudistus, joka mahdollistaa aikaisempaa vah-
vemman suunnittelu- ja johtamistyön alueellisissa monialaisissa palve-
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luissa. Tämän lisäksi terveysasemien johtamista kehitetään vahvista-
malla johdon osaamista ja vakiinnuttamalla Lean-menetelmien käyttö 
toiminnassa. Lääkärirekrytoinnin tehostamiseksi on käynnissä hanke 
yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa. Terveyskeskuslääkäreiden palk-
kaukseen pyritään tekemään tasokorotus, jotta palkkataso olisi lähem-
pänä naapurikuntien vastaavia palkkoja.

Terveysasemien henkilökunnan palkkoja tultaneen korottamaan osana 
palkkakehitysohjelmaa. Terveysasemat lisäävät sähköisten palvelujen 
mahdollisuutta kaikissa asiakaskontakteissa: sähköisen yhteydenoton 
kahdensuuntainen viestintä potilastietojärjestelmässä, chat, chatbot, 
etälääkäritoiminta, Omaolo-palvelun laajentuminen ja Apotin Maisa-
portaalin käyttöönotto lokakuussa 2020. Myös edellä mainitut vapautta-
vat lääkärien aikaa potilastapaamisiin. Monialaiseen työhön panoste-
taan hyödyntämällä eri ammattiryhmien osaaminen järkevällä työnjaolla 
muun muassa hoitajien reseptinkirjoitusoikeuden laajentamisella ja tu-
kipalvelujen kuntoon saattamisella. On tärkeää muistaa, että terveysa-
semat tarjoavat laajasti muitakin palveluja kuin kiireettömiä lääkäreiden 
vastaanottopalveluja.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nopealla hoitoon pääsyllä lääkärin vastaanotolle on myönteinen vaiku-
tus asiakkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Helsingin 
Tietokeskus tuottaa vuosittain seurantatietoja helsinkiläisten terveydes-
tä ja hyvinvoinnista ja lisäksi asiaa tutkitaan kansallisin kyselyin ja seu-
rantatiedoin. 

Sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii olemaan kehityksen kärjessä ja hyö-
dyntää laaja-alaisesti terveys- ja hyvinvointi -indikaattoreita ensimmäi-
sinä organisaatioina Suomessa ja maailmassa. Lisäksi Helsinki kehit-
tää yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa Terveys- ja hyvin-
vointiarvio -työkalua. Työkalun avulla kyetään arvioimaan asukkaiden 
asioita kokonaisuutena, etsimään riskiryhmiä ja tarvittaessa kohdista-
maan palveluja erityisessä terveys- ja hyvinvointiriskissä oleviin henki-
löihin.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloit-
teesta koskien Helsingin julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden 
parantamista. Lausuntoa on pyydetty 3.12.2019 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.11.2019 § 268

HEL 2019-010085 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.11.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sami Heistaron ehdotuksesta.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2019 95 (139)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/15
03.12.2019

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

§ 290
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Risto Rautavan ym. valtuustoaloitteesta kiireettömään hoi-
toon pääsyn jonojen poistamiseksi

HEL 2019-010083 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Risto Rautavan ja 25 muun valtuutetun valtuus-
toaloitteesta kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamiseksi:

”Kiireettömien ajanvarausaikojen odotusaikaa mitataan terveysasemilla 
laskemalla kolmas vapaana oleva lääkärin kiireetön ajanvarausaika ka-
lenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli 
mediaani. Helsingin terveysasemien hoitoonpääsyn odotusaika on me-
diaanien keskiarvo. Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuun-
nitelmassa 2019 on terveysasemia koskevana sitovana tavoitteena ter-
veysasemien T3-keskiarvon (hoitoonpääsyajan mittari) lasku alle kym-
meneen ja yksittäisen aseman kohdalla alle 20:een vuoden 2019 lop-
puun mennessä. 

Terveysasemien keskimääräinen odotusaika lääkärin kiireettömälle 
vastaanotolle oli tänä vuonna tammikuusta syyskuuhun 23 vuorokautta. 
Kahdeksalla Helsingin terveysasemalla odotusaika oli keskimäärin alle 
20 vuorokautta. Vuonna 2018 keskimääräinen odotusaika lääkärin kii-
reettömälle vastaanotolle oli Helsingin terveysasemilla 16 vuorokautta.

Aloitteessa esitetään, että Helsinki selvittää pikaisesti, miten kiireettö-
män hoidon jonojen purku on saatu hoidettua muissa kunnissa ja ottaa 
käyttöön samanlaisia ratkaisuja kiireettömään hoitoon pääsyssä myös 
Helsingin terveysasemilla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kiireettömän hoidon odotu-
saikojen lyhentäminen lääkärin vastaanotolle muissa kunnissa on pit-
kälti perustunut lääkärivajeen korjaamiseen ja toisaalta samojen toimin-
tamallien käyttöönottoon, joita Helsinki on jo toteuttanut tai toteutta-
massa. 

Helsingin terveysasemat ottivat käyttöön suoraostosetelin helmikuussa 
2019 ja palvelusetelin lokakuussa 2019 lääkärin vastaanottojen tarjoa-
miseksi yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelejä tarjotaan satoja 
viikossa, mutta se ei vielä valitettavasti näy merkittävästi T3-luvuissa 
(osin T3 laskentatavan takia), vaikka ne parantavatkin asiakkaiden hoi-
toon pääsyä.
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Merkittävä ongelma on terveysasemien ja lasten- ja nuorten lääkäripal-
velujen lääkärivaje. Tämä näkyy sekä täyttämättöminä vakansseina et-
tä laskennallisena matalana vakanssien täyttöasteena, joka on merkit-
tävä. Lokakuussa 2019 laskennallinen täyttöaste oli 80,4 prosenttia, eli 
381:stä lääkäristä puuttuu 74,55 lääkäriä sijaisten ja työvoiman rekry-
tointiongelmien takia. 

Erityisesti sijaisten saanti on heikentynyt vuoden 2019 aikana. Tästä ja 
aiempiin vuosiin verrattuna kasvaneesta lääkärivajeesta huolimatta 
palvelusuoritteet eivät ole onneksi vähentyneet samassa suhteessa. 
Tämä kertoo yksiselitteisesti toiminnan tehostumisesta ja tuottavuuden 
kasvusta olemassa olevin resurssein.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nopealla hoitoon pääsyllä lääkärin vastaanotolle on myönteinen vaiku-
tus asiakkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Helsingin 
Tietokeskus tuottaa vuosittain seurantatietoja helsinkiläisten terveydes-
tä ja hyvinvoinnista. Lisäksi asiaa tutkitaan kansallisin kyselyin ja seu-
rantatiedoin. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii olemaan kehityksen kärjes-
sä ja hyödyntää laaja-alaisesti terveys- ja hyvinvointi- indikaattoreita 
ensimmäisinä organisaatioina Suomessa ja maailmassa. Lisäksi Hel-
sinki kehittää yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa Terveys- 
ja hyvinvointiarvio -työkalua. Työkalulla kyetään arvioimaan asukkaita 
asioita kokonaisuutena, etsimään riskiryhmiä ja tarvittaessa kohdista-
maan palveluja erityisessä terveys- ja hyvinvointiriskissä oleville henki-
löille.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Risto Rautavan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle Risto Rautavan ja 25 muun valtuutetun val-
tuustoaloitteesta koskien kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poista-
mista. Lausuntoa on pyydetty 3.12.2019 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Risto Rautavan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.11.2019 § 269

HEL 2019-010083 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.11.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sami Heistaron ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
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Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611
timo.j.lukkarinen(a)hel.fi
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§ 291
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta koskien HUSin ja 
kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden hallintaa

HEL 2019-009564 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Seija Muurisen ja 17 muun valtuutetun valtuus-
toaloitteesta koskien HUSin ja kaupungin kustantaman sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kokonaisuuden hallintaa: 

"Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja perustason vahvistaminen 
ovat vireillä olevan sote-uudistuksen keskeisiä keinoja uudistuksen ta-
voitteiden, kuten asiakkaiden ja potilaiden riittävien, laadukkaiden ja oi-
kea-aikaisten palvelujen turvaaminen, saavuttamiseksi. Asia liittyy 
olennaisesti myös erikoissairaanhoidon omistajaohjaukseen.

Helsingin kaupungilla on asukkaidensa kaikkien julkisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuu. Erikoissairaanhoidon osalta tämä 
toteutuu kaupungin lakisääteisellä sairaanhoitopiirin (Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin HUSin) jäsenyydellä. Erikoissairaanhoidon 
järjestämisvastuu on käytännössä jaettu kaupungin ja HUSin kesken 
niin, että ensisijainen järjestämisvastuu on Helsingin kaupungilla.

Kaupungin talousarvioprosessissa helsinkiläisten erikoissairaanhoidos-
ta HUSissa syntyviä kustannuksia varten varattu määräraha on oma ta-
lousarviokohtansa, josta päätetään vuosittain kaupungin talousarvios-
sa.

HUS kohdentaa määrärahat toimialoittain väestön arvioidun palvelutar-
peen mukaisesti HUSin valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Esi-
tykset valtuustolle esittelee HUSin virkamiesjohto. HUS laskuttaa jä-
senkuntiaan toteutuneen palvelujen käytön suhteessa, minkä vuoksi 
kuntalaskutus voi ylittää kaupungin omassa budjetissaan varaaman 
määrärahan.

Kuntayhtymän perussopimus luo pohjan HUSin ohjaukselle. Toimintaa 
ja sen tavoitteita kuvataan HYKS-alueen järjestämissuunnitelmassa. 
Palvelujen käytön ja talousarvion toteumaa seurataan säännöllisesti 
muun muassa Helsingin ja HUSin välisissä kuntatapaamisissa.

Potilasohjauksesta on sovittu HUSin kanssa sekä päivystyksen että kii-
reettömien lähetteiden osalta. Merkittävistä työjaon muutoksista sovi-
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taan ylimmän virkamiesjohdon kesken, ja ne huomioidaan tarvittaessa 
talousarviossa.

Valtaosa lähetteistä koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireettömien lähetteiden 
aiheellisuuden arvioinnissa käytetään sosiaali- ja terveysministeriön 
määrittelemiä kiireettömän hoidon kriteereitä. Niitä käytetään sekä hoi-
toon lähettämisestä että hoitoon ottamisesta päätettäessä.

Vuonna 2018 Helsingin omilta terveysasemilta tehtiin 69 000 lähetettä 
HUSiin, mikä on 108 lähetettä 1000 asukasta kohti ja 14,9 prosenttia 
terveysasemien lääkärikäynneistä. Vastaavasti Espoon lääkärikäyn-
neistä 14,2 prosenttia ja Vantaalla 11,5 prosenttia johti lähetteeseen. 
Sairaanhoitopiirien lähetemäärät ovat kasvaneet viime vuosina koko 
maassa muun muassa väestön ikääntymiseen ja lääketieteellisten hoi-
tojen kehittymiseen liittyen.

Aloitteessa todetaan, että asiakkaita saattaa jäädä HUSin erikoissai-
raanhoitoon ylimääräiseksi ajaksi Helsingin kaupungin jatkokuntoutus-
palveluiden ruuhkautuessa. Näistä epätarkoituksenmukaisesti erikois-
sairaanhoitoon jääneistä potilaista HUS perii siirtoviivemaksun. Näitä 
maksuja ei kuitenkaan ole syntynyt Helsingille enää useaan vuoteen, 
vaan jatkohoito järjestetään viiveettömästi.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat käsitelleet HUSin omista-
jaohjauksen parantamista ja määrittäneet omistajaohjauksen tavoitteet. 

Jäsenkuntien ja HUSin välisen yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on

 parantaa HUSin ja jäsenkuntien johdon vuoropuhelua
 lisätä HUSin ja jäsenkuntien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua
 parantaa jäsenkuntien näkemysten huomioon ottamista jo asioiden 

valmisteluvaiheessa
 vahvistaa kuntien roolia strategisesti merkittävien asioiden (kuten 

strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden 
suunnittelussa ja seurannassa)

 muodostaa foorumit, joilla on mahdollisuus ottaa kantaa asioihin 
kuntien puolesta

 varmistaa, että strategisesti merkittävien asioiden valmistelussa 
huomioidaan sekä toiminnallinen että taloudellinen näkemys, ja

 selkeyttää ja systematisoida HUSin ja jäsenkuntien välisiä johdon ja 
viranhaltijoiden välisiä foorumeja.

Edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista tuetaan ja edistetään Hel-
singissä kehittämisprojektissa ”HUSin ohjauksen ja yhteistyön kehittä-
minen”. Lisäksi kehitetään palveluintegraatiota perus- ja erityistason 
välillä. Tavoitteena on Helsingin väestön tarvitseman erikoisairaanhoi-
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don tarpeen ja käytön aiempaa täsmällisempi määritteleminen talous-
arvioon.

Vuoden 2019 aikana on tiivistetty vuorovaikutusta sosiaali- ja terveys-
toimialan ja kaupunginkanslian välillä muun muassa budjettiohjaukseen 
liittyen. Aikaisempi rahoitusjohdon Hustra-kokous on laajennettu Stra-
tegisen tason yhteistyöryhmäksi (HUS Strato), jossa on jäseninä paitsi 
HUS-kuntien ja HUSin talousjohto myös kuntien ja HUSin sote-johto 
toimialan asiantuntemuksen lisäämiseksi.

Strategisen tason yhteistyöryhmä käsittelee strategisia toiminnan ja ta-
louden kysymyksiä, kuten 

 pidemmän aikavälin strategiset suuntaviivat huomioiden alueelliset 
näkökulmat koskien mm. palvelutarvetta, hoitoketjuja ja budjetti-
raamia

 HUS-tason strateginen järjestämissuunnitelma ja sen yhteensovit-
taminen talousnäkökulmien kanssa

 strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden 
suunnittelu ja seuranta

 toiminnan ja talouden seuranta, ja
 HUS-tason ja jäsenkunta- tai aluetason erikoissairaanhoidon budjet-

tiraamien yhteensovittaminen ja talousarvion valmistelu.

Integraation johtamista ei voi erottaa organisaation muusta johtamises-
ta. Integraation edistämisestä vastaavat Helsingissä sosiaali- ja ter-
veystoimen johto ja vastaavasti HUSin johto. 

Myöskään HUS ei pidä tarkoituksenmukaisena sitä, että sote-integraa-
tiokehitystä Helsingin kaupungin organisaatiossa johdettaisiin kahdesta 
eri yksiköstä samanaikaisesti. HUSin lausunto on liitteenä 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon integraation tarve on laajasti tunnistettu, ja integraatiota 
edistäviä toimenpiteitä on tehty ja tullaan tekemään. Lautakunta ei pidä 
tarkoituksenmukaisena integraatiokehityksen johtamisen eriyttämistä 
muusta johtamisesta ja hajauttamista sosiaali- ja terveystoimialan ja 
kaupunginkanslian kesken.

Lautakunta kuitenkin edellyttää, että Helsingin kaupunki pyrkii tehosta-
maan ja uudistamaan nykyisin käytössä olevia yhteistyömuotoja HUS-
kuntayhtymän kanssa nykyjärjestelmässä tai mahdollisen Uudenmaan 
(Helsingin) erillisratkaisun yhteydessä. Tavoitteena Helsingin kaupun-
gin kustantaman sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden jousta-
va yhteensovittaminen sekä kaupunkilaisten palvelujen ja budjettivaro-
jen käyttö entistä tarkoituksenmukaisemmin."
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Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Seija Muurinen: Lausunnon loppuun tehdään seuraava lisäys: 
"Lautakunta kuitenkin edellyttää, että Helsingin kaupunki pyrkii tehos-
tamaan ja uudistamaan nykyisin käytössä olevia yhteistyömuotoja 
HUS-kuntayhtymän kanssa nykyjärjestelmässä tai mahdollisen Uu-
denmaan (Helsingin) erillisratkaisun yhteydessä. Tavoitteena Helsingin 
kaupungin kustantaman sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden 
joustava yhteensovittaminen sekä kaupunkilaisten palvelujen ja budjet-
tivarojen käyttö entistä tarkoituksenmukaisemmin."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Seija Muurisen vastaehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite
2 HUSin lausunto valtuutettu Muurisen aloitteesta
3 HUSin lausunto valtuutettu Muurisen aloitteesta - henkilötiedot suojattu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Seija Muurisen ja 17 muun valtuutetun valtuus-
toaloitteesta koskien HUSin ja kaupungin kustantaman sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kokonaisuuden hallintaa: 

"Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja perustason vahvistaminen 
ovat vireillä olevan sote-uudistuksen keskeisiä keinoja uudistuksen ta-
voitteiden, kuten asiakkaiden ja potilaiden riittävien, laadukkaiden ja oi-
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kea-aikaisten palvelujen turvaaminen, saavuttamiseksi. Asia liittyy 
olennaisesti myös erikoissairaanhoidon omistajaohjaukseen.

Helsingin kaupungilla on asukkaidensa kaikkien julkisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuu. Erikoissairaanhoidon osalta tämä 
toteutuu kaupungin lakisääteisellä sairaanhoitopiirin (Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin HUSin) jäsenyydellä. Erikoissairaanhoidon 
järjestämisvastuu on käytännössä jaettu kaupungin ja HUSin kesken 
niin, että ensisijainen järjestämisvastuu on Helsingin kaupungilla.

Kaupungin talousarvioprosessissa helsinkiläisten erikoissairaanhoidos-
ta HUSissa syntyviä kustannuksia varten varattu määräraha on oma ta-
lousarviokohtansa, josta päätetään vuosittain kaupungin talousarvios-
sa.

HUS kohdentaa määrärahat toimialoittain väestön arvioidun palvelutar-
peen mukaisesti HUSin valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Esi-
tykset valtuustolle esittelee HUSin virkamiesjohto. HUS laskuttaa jä-
senkuntiaan toteutuneen palvelujen käytön suhteessa, minkä vuoksi 
kuntalaskutus voi ylittää kaupungin omassa budjetissaan varaaman 
määrärahan.

Kuntayhtymän perussopimus luo pohjan HUSin ohjaukselle. Toimintaa 
ja sen tavoitteita kuvataan HYKS-alueen järjestämissuunnitelmassa. 
Palvelujen käytön ja talousarvion toteumaa seurataan säännöllisesti 
muun muassa Helsingin ja HUSin välisissä kuntatapaamisissa.

Potilasohjauksesta on sovittu HUSin kanssa sekä päivystyksen että kii-
reettömien lähetteiden osalta. Merkittävistä työjaon muutoksista sovi-
taan ylimmän virkamiesjohdon kesken, ja ne huomioidaan tarvittaessa 
talousarviossa.

Valtaosa lähetteistä koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireettömien lähetteiden 
aiheellisuuden arvioinnissa käytetään sosiaali- ja terveysministeriön 
määrittelemiä kiireettömän hoidon kriteereitä. Niitä käytetään sekä hoi-
toon lähettämisestä että hoitoon ottamisesta päätettäessä.

Vuonna 2018 Helsingin omilta terveysasemilta tehtiin 69 000 lähetettä 
HUSiin, mikä on 108 lähetettä 1000 asukasta kohti ja 14,9 prosenttia 
terveysasemien lääkärikäynneistä. Vastaavasti Espoon lääkärikäyn-
neistä 14,2 prosenttia ja Vantaalla 11,5 prosenttia johti lähetteeseen. 
Sairaanhoitopiirien lähetemäärät ovat kasvaneet viime vuosina koko 
maassa muun muassa väestön ikääntymiseen ja lääketieteellisten hoi-
tojen kehittymiseen liittyen.

Aloitteessa todetaan, että asiakkaita saattaa jäädä HUSin erikoissai-
raanhoitoon ylimääräiseksi ajaksi Helsingin kaupungin jatkokuntoutus-
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palveluiden ruuhkautuessa. Näistä epätarkoituksenmukaisesti erikois-
sairaanhoitoon jääneistä potilaista HUS perii siirtoviivemaksun. Näitä 
maksuja ei kuitenkaan ole syntynyt Helsingille enää useaan vuoteen, 
vaan jatkohoito järjestetään viiveettömästi.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat käsitelleet HUSin omista-
jaohjauksen parantamista ja määrittäneet omistajaohjauksen tavoitteet. 

Jäsenkuntien ja HUSin välisen yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on

 parantaa HUSin ja jäsenkuntien johdon vuoropuhelua
 lisätä HUSin ja jäsenkuntien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua
 parantaa jäsenkuntien näkemysten huomioon ottamista jo asioiden 

valmisteluvaiheessa
 vahvistaa kuntien roolia strategisesti merkittävien asioiden (kuten 

strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden 
suunnittelussa ja seurannassa)

 muodostaa foorumit, joilla on mahdollisuus ottaa kantaa asioihin 
kuntien puolesta

 varmistaa, että strategisesti merkittävien asioiden valmistelussa 
huomioidaan sekä toiminnallinen että taloudellinen näkemys, ja

 selkeyttää ja systematisoida HUSin ja jäsenkuntien välisiä johdon ja 
viranhaltijoiden välisiä foorumeja.

Edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista tuetaan ja edistetään Hel-
singissä kehittämisprojektissa ”HUSin ohjauksen ja yhteistyön kehittä-
minen”. Lisäksi kehitetään palveluintegraatiota perus- ja erityistason 
välillä. Tavoitteena on Helsingin väestön tarvitseman erikoisairaanhoi-
don tarpeen ja käytön aiempaa täsmällisempi määritteleminen talous-
arvioon.

Vuoden 2019 aikana on tiivistetty vuorovaikutusta sosiaali- ja terveys-
toimialan ja kaupunginkanslian välillä muun muassa budjettiohjaukseen 
liittyen. Aikaisempi rahoitusjohdon Hustra-kokous on laajennettu Stra-
tegisen tason yhteistyöryhmäksi (HUS Strato), jossa on jäseninä paitsi 
HUS-kuntien ja HUSin talousjohto myös kuntien ja HUSin sote-johto 
toimialan asiantuntemuksen lisäämiseksi.

Strategisen tason yhteistyöryhmä käsittelee strategisia toiminnan ja ta-
louden kysymyksiä, kuten 

 pidemmän aikavälin strategiset suuntaviivat huomioiden alueelliset 
näkökulmat koskien mm. palvelutarvetta, hoitoketjuja ja budjetti-
raamia

 HUS-tason strateginen järjestämissuunnitelma ja sen yhteensovit-
taminen talousnäkökulmien kanssa
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 strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden 
suunnittelu ja seuranta

 toiminnan ja talouden seuranta, ja
 HUS-tason ja jäsenkunta- tai aluetason erikoissairaanhoidon budjet-

tiraamien yhteensovittaminen ja talousarvion valmistelu.

Integraation johtamista ei voi erottaa organisaation muusta johtamises-
ta. Integraation edistämisestä vastaavat Helsingissä sosiaali- ja ter-
veystoimen johto ja vastaavasti HUSin johto. 

Myöskään HUS ei pidä tarkoituksenmukaisena sitä, että sote-integraa-
tiokehitystä Helsingin kaupungin organisaatiossa johdettaisiin kahdesta 
eri yksiköstä samanaikaisesti. HUSin lausunto on liitteenä 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon integraation tarve on laajasti tunnistettu, ja integraatiota 
edistäviä toimenpiteitä on tehty ja tullaan tekemään. Lautakunta ei pidä 
tarkoituksenmukaisena integraatiokehityksen johtamisen eriyttämistä 
muusta johtamisesta ja hajauttamista sosiaali- ja terveystoimialan ja 
kaupunginkanslian kesken."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ja 17 muun val-
tuutetun valtuustoaloitteesta koskien HUSin ja Helsingin kaupungin so-
siaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden hallintaa. Aloitteessa esite-
tään selvitettäväksi mahdollisuutta perustaa integraatiojohtajan tai in-
tegraatiokoordinaattorin tehtävä kaupunginkansliaan arvioimaan, koor-
dinoimaan ja uudistamaan Helsingin kaupungin kustantamaa sosiaali- 
ja terveyspalvelujen kokonaisuutta sekä ohjaamaan kaupunkilaisten 
hoitoa ja budjettivarojen käyttöä entistä tarkoituksenmukaisemmin.

Lausuntoa on pyydetty 3.12.2019 mennessä. Kaupunginkanslia on 
pyytänyt asiasta myös HUSin lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite
2 HUSin lausunto valtuutettu Muurisen aloitteesta
3 HUSin lausunto valtuutettu Muurisen aloitteesta - henkilötiedot suojattu
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.11.2019 § 270

HEL 2019-009564 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.11.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sami Heistaron ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 292
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Outi Alasen ym. valtuustoaloitteesta koskien matalan kyn-
nyksen psykiatrian yksikön perustamista

HEL 2019-010080 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Outi Alasen ja 28 muun valtuutetun valtuustoa-
loitteesta koskien matalan kynnyksen psykiatrian yksikön perustamista:

"Kiireellisessä aikuisikäisten elämänkriiseihin liittyvässä avun tarpeessa 
otetaan yhteys omalle terveysasemalle. Hoidon tarpeen arviointi teh-
dään digitaalisesti tai tulemalla paikan päälle. Digitaalisia yhteydenot-
tomahdollisuuksia ovat sähköinen yhteydenottokaavake, puhelu takai-
sinsoittopalvelulla ja jatkossa myös chat. HUSin Mielenterveystalo on 
asiakkaan käytössä hänen arvioidessaan itse tilannettaan ennen yh-
teydenottoa. Noin puolelle terveysasema-asiakkaista vastaanottoaika 
varataan jo samalle päivälle. Terveysaseman terveydenhoitaja tai lää-
käri ohjaa kriisiasiakkaan hoidon tarpeen arvion jälkeen mielenterveys- 
ja päihdesairaanhoitajan vastaanotolle, joka on yhteydessä asiakkaa-
seen pääsääntöisesti samana arkipäivänä yhteydenotosta. Kriisipotilail-
le on varattu akuuttiaikoja.

Ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä toimiva psykiatrian 
päivystys Haartmanin ja Malmin sairaaloissa auttaa päivystyksellisissä 
vakavissa kiiretilanteissa ja järjestää potilaalle hoidon tarvetta vastaa-
van jatkohoitopaikan.

Psykiatrisissa kriisitilanteissa asiakas, läheinen tai työntekijä voi ottaa 
arkisin suoraan yhteyttä psykiatrian poliklinikalle, josta asiakas saa 
avun akuutti-, arviointi- ja konsultaatiotyöryhmästä (ns. AAK-työryh-
mät). Kiiretilanteissa psykiatrinen arviointi ja hoito järjestetään potilaan 
hoidon tarpeesta riippuen 1‒3 arkipäivän sisällä yhteydenotosta. Hoi-
toon otetaan aina mukaan potilaan läheisverkosto ja varmistetaan poti-
laan psykososiaalinen tuki. Tarvittaessa tehdään kotikäyntejä.

Kynnyksettömien mielenterveyspalvelujen saatavuutta on vahvistettu 
Myllypuron terveysaseman yhteyteen avatulla mielenterveyspalvelupis-
teellä (mielenterveyspalvelupiste Mieppi), jonne voi ottaa yhteyttä elä-
mäntilannekriiseissä kaikkialta Helsingistä. Jos palvelupisteen tarjoa-
mat interventiot eivät ole riittäviä, hoitoa jatketaan esimerkiksi palvelu-
setelillä asiakkaalle tarjottavalla lyhytterapialla tai psykiatrisessa eri-
koissairaanhoidossa. Lyhytterapian hankintaprosessi on vielä kesken.
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Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on jatkossa avata kynnyksetön 
palvelupiste jokaisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen. Sa-
massa yhteydessä arvioidaan myös terveysasemilla toimivien mielen-
terveys- ja päihdesairaanhoitajien riittävyys.

Jos kriisipotilaan oireilun ennakoidaan pitkittyvän tai muuttuvan vaikea-
asteiseksi, potilas hoidetaan psykiatrian poliklinikan tiivistetyssä avo-
hoidossa, Auroran sairaalan päiväosastolla tai ympärivuorokautisella 
osastolla. Ympärivuorokautinen hoito tulee kyseeseen silloin, kun muut 
hoitokeinot ovat riittämättömiä.

HUS Psykiatria tuottaa vuosittain päivitetyn työnjakosopimuksen mu-
kaisesti koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin väestölle alu-
eellisesti keskitetyt erityisryhmille tarkoitetut psykiatrian palvelut ja Hel-
singin omaa palvelutuotantoa täydentävät palvelut. 

Äkillisessä elämänkriisitilanteessa on käytettävissä psykiatriset akuutti-
työryhmät sekä perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut. Jo psy-
kiatrisessa hoidossa oleville on käytettävissä intensiivinen avokuntou-
tus ja päiväsairaala tiivistetyn avohoidon tarpeeseen. Akuutissa sairaa-
lahoidon tarpeessa on käytettävissä Auroran ensihoito-osasto ja muut 
sairaalaosastot. Toiminnan painopiste on monipuolisten avopalvelujen 
lisäämisessä ja kehittämisessä. Uuden sairaalaosastoa vastaavan yk-
sikön perustaminen ei olisi kokonaisuuden ja kustannusten kohdenta-
misen kannalla mielekästä.

Koko HUS-piirin aikuisväestölle tarkoitetut alueellisesti keskitetyt eri-
tyisryhmien palvelut psykiatriassa ovat:

1. Syömishäiriöpotilaiden avohoito-, päiväosasto- ja vuodeosasto-
palvelut

2. Neuropsykiatrian erityispalvelut
3. Kuurojen omakieliset (viittomakieliset) konsultaatio- ja sairaan-

hoitopalvelut
4. Sukupuoli-identiteetin tutkimukset ja sukupuolenkorjausproses-

sin koordinointi
5. Oikeuspsykiatrian palvelut
6. Terveydenhuoltohenkilökunnan avo- ja sairaalahoito
7. Yleissairaalapsykiatrian konsultaatiot (ml. kriisihoito) HYKS Hel-

singin sairaaloiden somaattisissa yksiköissä
8. Riippuvuuspsykiatrian erityispalvelut
9. Äidinkieleltään ruotsinkielisten potilaiden osastohoito (kun poti-

laan hoidossa on perusteltua kokonaisvaltainen ruotsinkielinen 
osastomiljöö)
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10. Tilapäisesti kaupungissa oleskelevien ulkomaalaisten (turistit) 
sairaalahoito ja turvapaikanhakijoiden tarvittava psykiatrinen eri-
koissairaanhoito. 

Helsingin omaa palveluntuotantoa täydentävät palvelut HUS Psykiat-
riassa ovat:

1. Geropsykiatrian erityispalvelut
2. Vaikea-asteisesti oireilevien ja potentiaalisesti väkivaltaisten po-

tilaiden erityispalvelut
3. Neuromodulaatiohoidon toteutus
4. Kulttuuripsykiatrian erityispalvelut.

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi HUS Psykiatria täydentää Helsingin 
palveluita tarvittavin osin vaativissa työkyky- ja kuntoutusarvioissa ja 
varhaista vuorovaikutusta tukevassa perhepalvelutoiminnassa. Tämän 
lisäksi HUS vastaa varusmiespalveluksessa olevien psykiatrisesta eri-
koissairaanhoidosta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Matalalla kynnyksellä perustasolla toteutuva mielenterveys- ja päihde-
häiriöiden varhainen tunnistaminen ja psykososiaalinen tuki ehkäisevät 
oireiden vaikeutumista ja kroonistumista ja ovat kustannustehokkaita 
interventioita. Perustason ja matalan kynnyksen avohoitopalvelujen en-
sisijaisuus lisäävät asiakkaan osallisuutta, vahvistavat arjessa selviy-
tymistä ja vähentävät erityistason palvelujen tarvetta.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Outi Alasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Outi Alasen ja 28 muun valtuute-
tun valtuustoaloitteesta koskien matalan kynnyksen psykiatrian yksik-
köä. Lausuntoa on pyydetty 3.12.2019 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Outi Alasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.11.2019 § 271

HEL 2019-010080 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.11.2019 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sandra Hagmanin ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 293
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
SDP:n ryhmäaloitteeseen myönteisen erityiskohtelun rahoituksen 
laajentamisesta Helsingissä

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon SDP:n ryhmäaloitteeseen koskien myönteisen erityiskohte-
lun rahoituksen laajentamista Helsingissä:

"Sosiaali- ja terveystoimiala on kohdentanut myönteiseen erityiskohte-
luun rahoitusta jo aiempina vuosina. Rahoitusta on kohdennettu muun 
muassa vuonna 2018 0,625 milj. euroa, vuonna 2019 0,5 milj. euroa ja 
vuodelle 2020 on varauduttu kohdentamaan 0,5 milj. euroa. Kohden-
nukset on tehty perhe- ja sosiaalipalvelujen varhaisen tuen palveluihin. 
Rahoituksella on vahvistettu edellä mainittuina vuosina henkilöstöre-
sursseja neuvola- ja perhetyössä (+7 vakanssia), kouluterveydenhuol-
lossa (+7 vakanssia), perheiden erityispalveluissa (+4 vakanssia) ja 
opiskeluterveydenhuollossa (+4 vakanssia), sekä mahdollistettu pape-
rittomien ja turvapaikanhakijoiden neuvolaan resurssi (+1 vakanssi).

Perhe- ja sosiaalipalvelujen myönteisen erityiskohtelun rahoituksen 
kohdennuksessa on hyödynnetty vuosina 2018‒2019 käynnissä olleen 
lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen tar-
veperusteisen rahoituksen tutkimusryhmän tuloksia (Kaupunkitutkimus- 
ja tilastot -yksikkö). Tässä sosiaali- ja terveyspalveluihin räätälöidyssä 
tutkimuksessa suurempaa resurssientarvetta indikoi alueilla muun 
muassa pienituloisten perheiden lasten osuus, alhaisen koulutustaus-
tan omaavien osuus, työttömyysaste, yksinhuoltajakotitalouksien osuus 
ja maahanmuuttajataustaisten osuus. Kouluterveydenhuollossa on 
hyödynnetty kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytössä olleita in-
dikaattoreita myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kohdennukseen.

Myönteisen erityiskohtelun rahoitus toteutetaan talousarvion puitteissa 
varmistaen ensin lakisääteisten palvelujen resurssit. Sosiaalihuollossa 
mitoitusten pohjalla on väestöpohjan sijasta asiakasmäärä, jolloin 
myönteinen erityiskohtelu tulee alueellisesti huomioiduksi. Myönteisen 
erityiskohtelun käyttämisestä tulisi tehdä pitkäntähtäimen suunnitelma 
kaupunkitasolla.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Kohdennetulla varhaisella tuella on tärkeä merkitys lasten, nuorten ja 
perheiden syrjäytymisen ehkäisyssä.  Myönteisen erityiskohtelun rahoi-
tus mahdollistaa haavoittuvan väestöryhmän tarpeiden huomioinnin pa-
remmin varhaisen tuen palveluissa ja terveys- ja hyvinvointierojen ta-
saamiseksi järjestettävän korkeamman suhteellisen mitoituksen henki-
löstöresursoinnissa."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Anna Helme, vastaava suunnittelija, puhelin: 050 3809793

anna.helme(a)hel.fi

Liitteet

1 SDP ryhmäaloite_Helsingin laajennettava myönteisen erityiskohtelun 
rahoitusta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle 6.12.2019 mennessä SDP:n ryhmäaloittees-
ta koskien myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamista ja 
alueiden kehittämistä. Lausuntoa on pyydetty myös kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta, kasvatus- ja koulutuslautakunnalta ja kaupunkiym-
päristölautakunnalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Anna Helme, vastaava suunnittelija, puhelin: 050 3809793

anna.helme(a)hel.fi

Liitteet
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1 SDP ryhmäaloite_Helsingin laajennettava myönteisen erityiskohtelun 
rahoitusta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 § 607

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

26.11.2019 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Jape Lovén: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi
Linda Wiksten, arkkitehti, puhelin: 310 37029

linda.wiksten(a)hel.fi
Jouni Heinänen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.11.2019 § 185

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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Kirjastopalvelukokonaisuus ja nuorisopalvelukokonaisuus aloittavat 
vuonna 2020 lisämäärärahojen avulla kokeiluja omien palvelujensa 
vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun kohdealueilla. Vuoden 
2020 talousarvioehdotuksessa kohdennetaan kirjastolle myönteisen 
erityiskohtelun kokeilun toteuttamiseen 250 000 euroa. Lisämäärära-
halla varmistetaan kokeilualueilla etenkin lasten kirjastopalvelujen re-
surssit. Maahanmuuttajavaltaisilla alueilla parannetaan digiopastuksen 
edellytyksiä. 

Nuorisopalveluille talousarvioehdotuksessa osoitetaan lisärahoitusta 
niiden alueiden palvelujen vahvistamiseen, joilla on suuri palvelutarve. 
Lisäksi nuorisopalvelut soveltaa omassa palvelusuunnittelussaan ja 
toimintojen resursoinnissaan myönteisen erityiskohtelun mallia, joka on 
tuotettu yhdessä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus- ja -tilastot -yksi-
kön kanssa.  Mallissa kaupungin alueet luokitellaan neljän muuttujan 
avulla järjestykseen sosiaalisen kuormittuneisuuden mukaan.  Muuttu-
jat ovat ulkomaalaistaustaisuus, pienituloisuus, yksinhuoltajuus ja van-
hempien pääasiallinen toiminta. Lisäksi kulttuurisen nuorisotyön toimin-
tojen alueellistaminen vakiinnutetaan vuonna 2020 myönteisen erityis-
kohtelun mallin mukaan.

Kirjastopalvelut ja nuorisopalvelut suuntaavat tehostetusti voimavaro-
jaan vuoden 2020 aikana Mukana-ohjelman kohdealueille, jotka ovat 
Kontula – Mellunmäki, Malmi, Kannelmäki – Malminkartano ja Meri-
Rastila.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkkosuunnittelulla tuetaan 
kaupunkiyhteistä eriarvoisuutta vähentävää työtä. Kulttuurin ja vapaa-
ajan palveluilla on potentiaalia tuoda erilaisia ihmisiä yhteen ja ylläpitää 
sosiaalista koheesiota. Muun muassa kirjasto, nuorisotyö, liikuntaseu-
rat ja kulttuuritapahtumat ovat alustoja taustoiltaan moninaisten ihmis-
ten kohtaamiselle ja yhteiselle tekemiselle. Kaupungin tehtävä on huo-
lehtia siitä, että myös heikommassa asemassa olevat pääsevät osallis-
tumaan. (Kaarle Kurki: Tiloja toiminnalle, toimintaa tiloihin. Linjaus kult-
tuurin ja vapaa-ajan palveluverkon kehittämiseksi. Julkaisematon ra-
porttiluonnos 2019.)

Tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien luomisessa keskeistä on, 
että kaupungin tiloja on helppoa ja turvallista käyttää muun muassa 
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan. Suunnittelussa ja sitä ohjaa-
vassa tarveharkinnassa tunnistetaan eriarvoisuuteen liittyviä ilmiöitä, 
kuten alueiden välisiä sosioekonomisia ja väestörakenteellisia eroja 
sekä erilaisia osallistumisen esteitä. Resursseja suunnataan niille 
alueille ja sellaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan tehokkaasti ja vaikut-
tavasti vähentää kaupunkilaisten välistä eriarvoisuutta (ed.). 
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Helsingin kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunkistrategiassa 
2017–2021 eriarvoisuuden vähentäminen ja eriytymisen hillitseminen 
asetetaan kestävän kasvun turvaamisen elinehdoksi. Kaupunkistrate-
giassa todetaan, että ”hyvinvointieroja ja eriytymiskehitystä sekä niihin 
kohdistuvia toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan kaupunkitasoisena 
kokonaisuutena.”

Eriarvoisuuden vähentäminen on myös yksi Helsingin hyvinvointisuun-
nitelman 2019–2021 painopisteistä. Vastaavasti kaupunkistrategiakau-
della 2017–2021 toteutettavassa Mukana-ohjelmassa kaupungin toi-
mialat kumppaneineen etsivät ratkaisuja nuorten syrjäytymishaastee-
seen. Hankkeessa vahvistetaan nykyisiä palveluja ja kehitetään uusia 
innovaatioita, joilla tavoitellaan syrjäytymisen juurisyihin pureutuvaa 
vaikuttavuutta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Jouni Juntumaa, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28388

jouni.juntumaa(a)hel.fi
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi
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§ 294
Eron myöntäminen pohjoisen palvelualueen johtajalle ja viran haet-
tavaksi julistaminen

HEL 2019-011879 T 01 01 04 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää terveydenhuollon maiste-
ri, eMBA ********** eron 1.2.2020 lukien pohjoisen palvelualueen johta-
jan virasta.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että pohjoisen palvelualu-
een johtajan virka ********** julistetaan haettavaksi. Viran kelpoisuus-
vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamisteh-
tävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä 
suullinen ja kirjallinen taito. Pohjoisen palvelualueen johtajan virka kuu-
luu kokonaispalkkausjärjestelmään.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti määrätä Kustaankartanon 
monipuolisen palvelukeskuksen johtaja, terveystieteiden maisteri 
********** hoitamaan pohjoisen palvelualueen johtajan avoinna olevaa 
virkaa 1.2.2020 lukien siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti otettu 
ryhtyy hoitamaan virkaa, tällä päätöksellä kuitenkin enintään 31.5.2020 
saakka.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-

veyslautakunta
Sairaala-, kuntoutus- ja hoi-
vapalvelut
Työnantaja- ja hyvinvointi-
palvelut
Taloushallintopalvelut
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pohjoisen palvelualueen johtaja ********** on 8.11.2019 päivätyllä ha-
kemuksellaan pyytänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta myöntäisi 
hänelle eron pohjoisen palvelualueen johtajan virasta 1.2.2020 lukien 
eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Hakemus on nähtävänä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan kokouksessa.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan toimiala-
lautakunta päättää toimialan palvelukokonaisuuden johtajan suoran 
alaisen virkaan ottamisesta.

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan virka-
suhteeseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen päättymisestä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-

veyslautakunta
Sairaala-, kuntoutus- ja hoi-
vapalvelut
Työnantaja- ja hyvinvointi-
palvelut
Taloushallintopalvelut
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§ 295
Oikaisuvaatimus tilapäismajoituspalvelun hankinnasta (Pääkau-
pungin turvakoti ry)

HEL 2019-005447 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityslistalla esitetyin perustein hy-
lätä Pääkaupungin turvakoti ry:n perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan 
hankintapäätöstä 17.10.2019 (§ 36) koskevan oikaisuvaatimuksen pe-
rusteettomana. Oikaisuvaatimus koski tarjouspyynnön kohderyhmää 5: 
Tilapäismajoitus turvakodista majoitettaville - tuettu asuminen asumi-
syksikössä.

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole sellaisia perusteita, joiden vuoksi se 
tulisi hyväksyä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21183

outi.ekebom(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 7.11.2019, Pääkaupungin Turvakoti ry
2 Oikaisuvaatimus 7.11.2019, liite, pöytäkirjanote 17.10.2019
3 Oikaisuvaatimus 7.11.2019, liite, palvelukuvaus
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1

Hankintapalvelut Esitysteksti
Sosiaalityö Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mu-
kaisella avoimella menettelyllä. 

Tarjouspyynnössä määriteltiin hankittavan palvelun vähimmäisvaati-
mukset. Tarjouspyynnön liitteenä oli palvelukuvaus ja sopimusluonnos. 
Osatarjoukset kohderyhmittäin hyväksyttiin eli tarjoaja saattoi antaa tar-
jouksen kohderyhmittäin. Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset 
kävivät ilmi tarjouspyynnöstä. 

Hankintatyöryhmä on tarkistanut tarjousten tarjouspyynnönmukaisuu-
den. Kokonaisuudessaan kaikki tarjoukset täyttivät tarjouksille asetetut 
soveltuvuusvaatimukset.

Valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016) 115 §:n mukainen 
kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 100 %. 
Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajille ja hankinnan sisällölle ehdot-
tomat vähimmäisvaatimukset, joilla pystytään takaamaan palvelulle 
vaadittu laatutaso, ja vertailu hinnan perusteella katsottiin riittäväksi.

Valinnat tehtiin kohderyhmittäin halvimman hinnan mukaan siten, että 
kuhunkin kohderyhmään valittiin 1‒2 palveluntuottajaa (liite 1).

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja on tehnyt Tilapäismajoituksen han-
kinnasta hankintapäätöksen 17.10.2019 (§ 36).

Valintamenettely

Hankintatyöryhmä käsitteli tarjouspyyntöön saadut tarjoukset ja teki tar-
jousvertailun. Arvioitu hankintamäärä palvelulle oli 25 tilapäismajoitus-
paikkaa. Luona Oy tarjosi 15 paikkaa ja Pääkaupungin turvakoti ry 18 
paikkaa. Vertailun perusteella kohderyhmään 5 tulivat valituksi ensisi-
jaisuusjärjestyksessä sijalle 1 Luona Oy ja sijalle 2 Pääkaupungin tur-
vakoti ry. 

Hankintalain (1397/2016) 3 §:n mukaan kaikkia tarjouskilpailuun osal-
listuvia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Lisäksi hankintalain (1397/2016) 79 § 1 ja 2 momentti edellyttävät, että 
hankintayksikkö tarkistaa asetettujen vähimmäisvaatimuksien täyttymi-
sen tarjoajien kohdalla.

Hankintalain (1397/2016) 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee 
tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä 
ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen.

Oikaisuvaatimus
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Hankintapäätöksen muutoksenhakuaika on päättynyt 7.11.2019. Pää-
kaupungin turvakoti ry on tehnyt hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuk-
sen määräajan puitteissa (liite 1). 

Oikaisuvaatimuksessaan Pääkaupungin turvakoti ry vaatii hankintayk-
sikköä poistamaan osa-aluetta ”tilapäismajoitus turvakodista majoitet-
taville” koskevan hankintapäätöksensä, keskeyttämään hankinnan ja 
kilpailuttamaan sen uudelleen. Pääkaupungin turvakoti ry toteaa, että 
tarjouspyyntö ei ole tuottanut yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tar-
jouksia ja toteaa, että tarjouspyynnön ja tarjousten pohjalta on hankala 
tehdä arviota siitä, miten tarjoajat pystyvät tuottamaan palvelua asiak-
kaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastatakseen.

Hankintayksikön perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

Palvelulta ja palvelun tuottamiseen käytettävän henkilöstön koulutuk-
selta ja kokemukselta edellytetyt vähimmäisvaatimukset on kuvattu tar-
jouspyynnön liitteenä olleessa palvelukuvauksessa, jonka perusteella 
tarjoaja on voinut määrittää tarjoamansa hinnan palvelulle. Palvelulta ei 
edellytetä vähimmäisvaatimuksia ylittävää tukea. Palveluntarjoajat ovat 
sitoutuneet siihen, että palvelu täyttää tarjouspyynnön liitteenä olevas-
sa palvelukuvauksessa esitetyt vähimmäisvaatimukset palvelulle. 

Asiakkaiden yksilölliset tarpeet käydään läpi tilapäismajoitusta valit-
taessa ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa, jolloin tilaajan edustaja on 
yhteydessä palveluntuottajiin. Yksilöllisten tarpeiden vaatimukset eivät 
ylitä palvelukuvauksessa palvelulle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. 

Tarjouspyyntöön ja sen kohteena olevaan kilpailutukseen on ollut mah-
dollista esittää kysymyksiä tarjouspyyntövaiheessa. Kysymysten vii-
meinen jättöaika on ollut 9.9.2019. Määräaikaan mennessä jätettyihin 
kysymyksiin on vastattu viimeistään 16.9.2019. Palvelun vähimmäis-
laadun ylittävästä laadusta ei esitetty kysymyksiä.

Oikaisuvaatimuksen ratkaisemisen yhteydessä hankintaa on tutkittu 
kaikilta osin uudelleen. Palvelulta ja palvelun tuottamiseen käytettävän 
henkilöstön koulutukselta ja kokemukselta edellytetyt vähimmäisvaati-
mukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olleessa palvelukuvaukses-
sa selvästi. Muita vähimmäisvaatimuksia palvelulle ei ole asetettu eikä 
niitä edellytetä.

Sosiaali- ja terveystoimiala sekä hankintayksikkö toteavat, että oikaisu-
vaatimus on perusteeton eikä perusteita perhe- ja sosiaalipalvelujen 
johtajan päätöksen 17.10.2019 (§ 36) muuttamiseen ole.

Päätöksen liitteet
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Tämän oikaisuvaatimuksen johdosta vertailutaulukkoon eikä palvelun-
tuottajien valintaan tule muutosta, joten tämän päätöksen liitteenä ei 
lähetetä uutta vertailutaulukkoa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21183

outi.ekebom(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 7.11.2019, Pääkaupungin Turvakoti ry
2 Oikaisuvaatimus 7.11.2019, liite, pöytäkirjanote 17.10.2019
3 Oikaisuvaatimus 7.11.2019, liite, palvelukuvaus
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1

Hankintapalvelut Esitysteksti
Sosiaalityö Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus Perhe- ja 
sosiaalipalvelujen johtaja 17.10.2019 § 36

HEL 2019-005447 T 02 08 02 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hankkia käydyn tarjouskilpai-
lun perusteella tilapäismajoituspalvelua Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimialan asiakkaille seuraavilta palveluntuottajilta: 

Tilapäismajoitus on sosiaalihuoltolain 21§ mukaista asumispalvelua, jo-
ta järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua 
asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. 
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1) Tilapäismajoitus yksin eläville:

1. Luona Oy

2. Hemcare Heinola Oy

2) Tilapäismajoitus yksin eläville, jotka tarvitsevat tiiviimpää tukea

1. Luona Oy

3) Tilapäismajoitus pariskunnille ja perheille

1. Luona Oy

4) Tilapäismajoitus perheille, jotka tarvitsevat tiiviimpää tukea

1. Luona Oy

5) Tilapäismajoitus turvakodista muuttaville

1. Luona Oy

2. Pääkaupungin turvakoti ry

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo perussopimuskau-
della on 4 400 000 euroa.

Päätös on ehdollinen sillä ehdolla, että valitut palveluntuottajat toimittaa 
asetettujen vaatimusten mukaisesti rikosrekisteriotteensa, taloudellista 
tilannettaan koskevat selvitykset ja muut vaadittavat lisäselvitykset mm 
tiloista, henkilöstöstä ja toimiluvista ennen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Tilapäismajoitus on sosiaalihuoltolain 21§ mukaista asumispalvelua, jo-
ta järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua 
asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankinnan HEL 2019-
005447 keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään §160 
(13.08.2019). Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa 
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, 
päättämään optiokauden käyttöönotosta, allekirjoittamaan tämän pää-
töksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimus-
ten irtisanomisista ja purkamisista.

Tarjouskilpailu
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Tilapäismajoituspalveluiden hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu, 
jonka perusteella palveluntuottajat valittiin. Tarjouskilpailu käynnistettiin 
26.8.2019 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Tarjoukset tuli jättää hankin-
tayksikölle Tarjouspalvelu-portaalin kautta 30.9 klo 12.00 mennessä. 
Tarjouskilpailu järjestettiin hankintalain (1397/2016) mukaisella avoi-
mella menettelyllä. Tarjouksen pystyi jättämään yhteen tai useampaan 
tarjouksen kohteeseen.

Kilpailutuksessa hankinnan kohteita oli viisi (5): 

1. Tilapäismajoitus yksin eläville

2. Tilapäismajoitus yksin eläville, jotka tarvitsevat tiiviimpää 
tukea

3. Tilapäismajoitus pariskunnille ja perheille

4. Tilapäismajoitus perheille, jotka tarvitsevat tiiviimpää tukea

5. Tilapäismajoitus turvakodista majoitettaville

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoa-
jille että palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Tavanomaisten 
rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaatimusten lisäksi 
tarjoajille asetettiin tarjouspyynnössä kuvatut tekniseen suorituskykyyn 
ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Vaatimusten tulee 
toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjousten jättämisen määräaikaan 30.9.2019 klo 12.00 mennessä 
saapui kolme (3) tarjousta (liite 1). 

Tarjouksensa jättivät:

Hemcare Heinola Oy  

Luona Oy  

Pääkaupungin turvakoti ry  

Tarjoukset kohderyhmittäin:

Kohderyhmä 1: Hemcare Heinola ja Luona Oy

Kohderyhmä 2: Luona Oy

Kohderyhmä 3: Luona Oy

Kohderyhmä 4: Luona Oy

Kohderyhmä 5: Luona Oy ja Pääkaupungin turvakoti ry
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Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintatyöryhmä on tarkastanut saapuneiden tarjousten tarjouspyyn-
nönmukaisuuden. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä tarjouk-
selle esitetyt soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset. Yhdel-
tä palveluntuottajalta pyydettiin täsmennyspyyntö asuntojen sijaintiin ja 
esteettömyyteen liittyen. Täsmennyspyynnön vastaus vahvistaa tarjoa-
jan tarjouksessaan antamat tiedot eikä täsmennyspyynnön vastauksel-
la tehty muutoksia määräajassa toimitetun tarjouksen sisältöön.

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 
3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenette-
lyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä 
toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. 
Edellä mainittua hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan 
kaikissa eri vaiheissa. Palveluntuottajien valinnat on tehtävä etukäteen 
asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida 
muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Tarjousten vertailu tehtiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteel-
la siten, että hinnan painoarvo oli 100 % vähimmäiskriteerien täyttyes-
sä. Tarjoukset asetettiin etusijajärjestykseen tarjotun hinnan perusteel-
la. Palveluntuottajia valittiin jokaiseen kohderyhmään 1-2 tarjotun ka-
pasiteetin ja saatujen tarjousten perusteella.

Sopimus

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään kahden (2) vuoden sopi-
mus. Hankintaan sisältyy mahdollisuus enintään kahden (2) vuoden op-
tiokauteen perussopimuskauden päättymisen jälkeen. 

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan 
tarpeen mukaan. 

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova päätös ei synny tämän 
päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoitta-
neet sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän 
kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen 
päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Lisätiedot
Henna Niiranen, lännen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin

henna.niiranen(a)hel.fi
Päivi Ilkko, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin

paivi.ilkko(a)hel.fi
Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin

outi.ekebom(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 160

HEL 2019-005447 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta 

A päätti hyväksyä tilapäismajoituspalvelun kilpailutuksen keskeiset pe-
riaatteet ja ehdot sekä päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan te-
kemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä 
muutoksia.

B oikeutti perhe- ja sosiaalipalveluiden johtajan 

-tekemään hankinnasta päätöksen

-päättämään optiokauden käyttöönotosta

-allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set

-päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Käsittely

13.08.2019 Ehdotuksen mukaan

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien 
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu niiden asioiden käsitte-
lyyn, joissa käsitellään salassa pidettävää tietoa. Tästä syystä sosiaali- 
ja terveyslautakunnan nuorisoedustaja Khalid Omar ei osallistunut tä-
män asian käsittelyyn.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lisätään asialle, että tilapäismajoitusta ei ole 
tarkoitettu laittomasti maassa olevien majoittamiseen.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mu-
kaisesti.

Jäsen Aleksi Niskanen jätti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen: 
Jätän eriävän mielipiteen ehdottamaani vastaehdotukseen, joka rauke-
si sote-lautakunnan kokouksessa kannattamattomana: vastaehdotuk-
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seni oli siis "tilapäismajoitusta ei ole tarkoitettu laittomasti maassa ole-
vien majoittamiseen".

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 62843

henna.niiranen(a)hel.fi
Päivi Ilkko, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 24 319

paivi.ilkko(a)hel.fi
Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21183

outi.ekebom(a)hel.fi
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§ 296
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k., -)
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§ 297
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 298
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 25.11.2019

155 § Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan palvelusetelipalvelujen 
tuottaminen, sääntökirjan yleinen osa

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 26.11.2019

156 § Sääntökirja lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelille

157 § Suun terveydenhuollon oikomishoidon uudistaminen -työryhmän 
asettaminen

158 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

159 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

160 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

161 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

162 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

163 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

164 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

165 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

166 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
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lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

167 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

168 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

169 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

170 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

171 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

172 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

173 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

174 § Määräys huollon tarpeen selvittämiseksi terveys- ja päihdepalve-
lujen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityössä

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 27.11.2019

175 § Asukasvuokrien vahvistaminen vuodelle 2020, Helsingin kau-
pungin asunnot Oy/Erityisasunnot

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 28.11.2019

176 § Vapaarahoitteisten erityisasuntojen vuokrien vahvistaminen vuo-
delle 2020, Helsingin kaupungin asunnot Oy

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 2.12.2019

177 § Sopimusmuutos, tilaajasopimuksen tietosuoja- ja salassapitoliite

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 22.11.2019

41 § Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön toimipisteiden tilapäinen 
sulkeminen ja toiminnan supistaminen jouluna 2019
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42 § Vammaistyön toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan ti-
lapäinen supistaminen jouluna 2019

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 27.11.2019

43 § Hoitopaikkojen ja sairaansijojen vahvistaminen vuodelle 2020, 
perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 28.11.2019

44 § Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveyspalvelun toimipisteiden tila-
päinen sulkeminen ja toiminnan supistaminen jouluna 2019

45 § Hankinta, kommunikaatio-opetus, sosiaali- ja terveystoimiala

46 § Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen han-
kinta -dynaamisen puitejärjestelyn avaaminen

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 29.11.2019

47 § Vammaisten henkilöiden työllistämispalvelujen suorahankinta In-
validisäätiön Live Palveluilta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 20.11.2019

80 § Päätös optiokauden käyttöönotosta suun terveydenhuollon ham-
masimplanttien hankinnassa

81 § Päätös suun terveydenhuollon tarveaineiden optiokauden käyt-
töönotosta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 26.11.2019

82 § Hoitopaikkojen ja sairaansijojen vahvistaminen vuodelle 2020, ter-
veys- ja päihdepalvelut

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 19.11.2019

55 § Etelän palvelualueen toimipisteiden tilapäinen sulkeminen ja toi-
minnan supistaminen jouluna 2019

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 21.11.2019

56 § Fysioterapian laitteiden hankinta, hoitopöydät
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Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 22.11.2019

57 § Kontulan monipuolisen palvelukeskuksen tilapäinen toiminnan su-
pistaminen ja palvelukeskustoiminnan tilapäinen sulkeminen jouluna 
2019

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 25.11.2019

58 § Sijaisten määrääminen sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen 
palvelujen päälliköille 1.1.2020 alkaen

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 29.11.2019

59 § Hoitopaikkojen vähentäminen idän palvelualueen Rudolfin palve-
lutalossa

60 § Hoitopaikkojen ja sairaansijojen vahvistaminen vuodelle 2020, sai-
raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Tietohallintopäällikkö 29.11.2019

40 § Asiakastietojärjestelmän aineistojen konversio Apotti-järjestel-
mään, ATJ

41 § Lifecare-potilastietojärjestelmän sovelluspalvelimien varusohjel-
mien päivitys

42 § VASTA-ohjelmiston ylläpitopalvelun irtisanominen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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
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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 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 
287, 288 (A), 289, 290, 291, 292, 293 ja 298 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 288 (B) ja 294 §:t.

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.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 295 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 146 §

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 296 ja 297 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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
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 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

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.
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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

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

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Antti Vainionpää

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 11.12.2019.


