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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNALTA VUODELLE 2021 AVUSTUSTA 
HAKENEILLE (yli 10 000 euroa hakeneet)

Sosiaali- ja terveystoimiala ilmoittaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt 
ohessa lähetettävän päätöksen vuodelle 2021 myönnetyistä avustuksista 
yhdistyksille ja säätiöille. 

Hakemuskohtaiset avustuspäätökset näkyvät päätöksen liitteenä 1. olevassa 
taulukossa. Olkaa hyvä ja katsokaa taulukoista hakemustanne koskeva tieto. 
Avustukset maksetaan helmi-, kesä- ja syyskuussa. Myönnetty avustus tulee 
käyttää vuoden 2021 aikana päätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Ohessa 
lähetetään myös Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet sekä 
oikaisuvaatimusohje.

Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että toimintaan sisällytetään 
aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartuntojen torjuntatoimista sekä 
voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista.

Näiden vuodelle 2021 myönnettyjen avustusten käytöstä tulee tehdä 
vapaamuotoinen selvitys tililajeittain euroina sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä. Tai mikäli haette sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta vuodelle 2023, voitte sen hakemuksen 
yhteydessä tehdä käyttöselvityksen vuodelle 2021 saadusta avustuksesta.

Selvityksen mukana tulee lähettää vuoden 2021:
- toimintakertomus
- vahvistettu (= allekirjoitettu) tuloslaskelma ja tase
- tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomus 
- allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja (kevät 2022), josta löytyy pykälä 

vastuuvapauden myöntämisestä vuodelta 2021

Selvitys liitteineen lähetetään osoitteeseen: Sosiaali- ja terveyslautakunta, PL 10, 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI ja kuoreen merkintä ”vuodelle 2021 myönnetyn 
avustuksen käyttöselvitys” tai sähköpostilla osoitteeseen sote.avustukset@hel.fi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on osoittanut osan avustuspäätöksistä sosiaali- ja 
terveystoimialan toimialajohtajan päätettäviksi (enintään 10 000 euron 
hakemukset). Näistä hakemuksista tehty päätös lähetetään hakijoille erikseen. 

Tiedoksenne, että sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2022 avustusten 
hakuaika on 1.9. klo 00.00 - 30.9.2021 klo 16.00. Hakuilmoitus tullaan 
julkaisemaan sosiaali- ja terveystoimen internet-sivuilla sekä lehdissä.
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Lisätietoja:   Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puh. (09) 310 25678
Tarja Eklöf, erityissuunnittelija, puh. (09) 310 42336
sote.avustukset@hel.fi
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