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§ 263
Iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseen 
myönnettävien erillisten avustusten jakoperusteet ja erään sosiaali- 
ja terveystoimialalle osoitetun valtionperinnön käyttäminen

HEL 2020-012840 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että vuonna 2021 sosiaali- ja ter-
veystoimialalla käytetään iäkkäiden ihmisten arkiliikkumisen edistämi-
seen myönnettäviin avustuksiin järjestöille valtionperintönä kaupungille 
saatujen kuolinpesien varoja enintään 550 000 euroa.  

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan 
iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseksi -
erillisavustuksen myöntämisen jakoperusteet seuraavasti: 

- Vuonna 2021 avustukset kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ih-
misten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan, joka lisää 
mahdollisuuksia osallistua liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan. Avustu-
sehdoissa otetaan huomioon Helsingin hyvinvointisuunnitelman ja liik-
kumisohjelman arkiaktiivisuuden lisäämistä koskevat tavoitteet. Sosiaa-
li- ja terveyslautakunnan myöntämät avustukset kohdennetaan liikku-
misen edistämiseen.

- Avustusta myönnetään hankkeisiin, jotka edistävät uudenlaisilla 
kumppanuuksilla ja toimintamalleilla iäkkäiden ihmisten hyvinvointia. 
Avustettava toiminta voidaan toteuttaa muiden avustusta saavien 
kanssa.

- Avustusta myönnetään hankkeisiin, jotka kehittävät iäkkäille ihmisille 
suunnattuja lähipalveluja, digitaalisia palveluja ja vapaaehtoistoimintaa. 
Jakoperusteina painotetaan erityisesti saavutettavuutta ja iäkkäiden 
henkilöiden osallisuutta. 

- Avustuksista päätettäessä noudatetaan voimassa olevia kaupungin 
avustusten yleisohjeita (2019, liite 1) sekä sosiaali- ja terveyslautakun-
nan myöntäminen avustusten jakoperusteita (2013, liite 2). Edellä mai-
nituista ohjeista poiketen avustuksia voidaan myöntää myös uusille 
toimijoille, jos yhteisö on merkitty yhdistys-/säätiörekisteriin tai on todis-
teellisesti jättänyt ilmoituksen yhdistyksen/säätiön rekisteröimiseksi. 

- Avustusta voivat hakea Helsingissä toimivat rekisteröidyt yhdistykset 
ja säätiöt. Avustettavaksi haettava toiminta voidaan toteuttaa yhteis-
työssä rekisteröimättömien yhteisöjen, toimintaryhmien ja ei-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 2 (6)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/14
08.12.2020

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

helsinkiläisten toimijoiden sekä esimerkiksi yritysten kanssa, mutta 
avustuksen käytöstä ja käytön raportoinnista vastaa hakijayhteisö.

- Avustushaku on avoinna helmikuun 2021. Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta päättää toimivaltansa mukaisesti avustuksista keväällä 2021. 

- Avustusten käyttöaika on 1.5.2021–31.03.2022.

- Avustusmäärärahat määritellään vuoden 2021 talousarviossa, joka 
hyväksytään kaupunginvaltuustossa 9.12.2020. Lautakunta tekee tä-
män päätöksen avustusten jakoperusteista ehdollisena. 

- Avustusta saavilta edellytetään selvitystä avustuksen käytöstä ja sen 
yhteydessä vaikuttavuudenarviointia. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan 
hakukuulutuksessa. Avustuksen hakuohjeet julkaistaan tammikuussa 
2021. 

- Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että avustettavaan 
toimintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartunto-
jen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituksis-
ta.

Käsittely

Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Miikka Keränen olivat 
kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelys-
sä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mari Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46595

mari.riila(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntäminen avustusten jakoperusteet 

3.9.2013

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Miikka Keränen ovat 
kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelys-
sä.

Muutos sosiaali- ja terveyslautakunnan avustushakuihin vuodelle 2021

Uutena käytäntönä kaupunginhallitus päätti 8.6.2020 § 351 vahvistaa 
valtionperintönä kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperus-
teiksi ja käyttötarkoitukseksi sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan myöntämät avustukset toimintaan, jolla tuetaan 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. 

Helsingin kaupunki on vastaanottanut yksittäisen merkittävän valtionpe-
rinnön, jonka kaupunginhallitus on päättänyt kohdentaa iäkkäiden ih-
misten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseen. Tähän yksittäi-
seen valtionperintöön liittyen kaupunginhallitus kehotti 9.11.2020 § 766 
kaupunginkansliaa valmistelemaan talousarviossa vuosittain kulttuurin 
ja vapaa-ajan ja sosiaali- ja terveystoimialoille osoitettavat avustusmää-
rärahat sekä kehotti edellä mainittuja toimialoja valmistelemaan yhteis-
työnä tarkemmat avustusohjeet ja -kriteerit, ja tähän tarkoitukseen koh-
dennetut omat avustushakunsa sekä nimittämään kanslian ja toimialo-
jen yhteisen avustushakemusten arviointi- ja seurantaryhmän.

Tätä erillistä avustushakua on valmisteltu kaupunginhallituksen keho-
tuksen mukaisesti kaupunginkansliassa sekä sosiaali- ja terveystoimia-
lan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä ehdottaen, että 
vuonna 2021 avustukset kohdennetaan iäkkäiden ihmisten hyvinvointia 
ja toimintakykyä tukevaan toimintaan, joka lisää mahdollisuuksia osal-
listua liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan. Kulttuurin- ja vapaa-ajan toi-
mialalla valmistellaan vastaava esitys erillisavustuksesta sille osoitetun 
määrärahan osalta. Toimialat sopivat myöhemmin kaupunginkanslian 
kanssa avustusten arviointi- ja seurantaryhmän nimeämisestä.

Talousarvioehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveystoimialalle merkitty 
avustusmääräraha on 2 950 000 euroa. Edellisten vuosien tapaan sosi-
aali- ja terveyslautakunta julkisti syyskuussa 2020 avustushaun yhdis-
tyksille ja säätiöille koskien vuoden 2021 avustuksia. Näitä hakemuksia 
lautakunta käsittelee erikseen joulukuussa 2020 ja kyseiseen avustus-
hakuun on esitetty käytettäväksi enintään 2 400 000 euroa.

Esittelijä ehdottaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa vuonna 
2021 käytettäväksi iäkkäiden ihmisten arkiliikkumisen edistämiseen 
myönnettäviin avustuksiin järjestöille valtionperintönä kaupungille saa-
tujen kuolinpesien varoja enintään 550 000 euroa.

Uuden erillisen avustushaun jakoperusteet ja toteutus
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Avustuksen kohdentaminen tukee vuoden 2021 kaupunkiyhteisen hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisen kaupunkiyhteistä tavoitetta ”Vah-
vistetaan ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä parantamalla mah-
dollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön” sekä palautumisohjelman 
tavoitteita. Sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan 
toimialan yhteisellä, pitkäjänteisellä työllä tarjotaan matalan kynnyksen 
palveluja kuntalaisille. Tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti ko-
tona asuvien iäkkäiden ihmisten mahdollisuuteen elää laadukasta ja 
kokemusrikasta elämää, jossa he ovat aktiivisia toimijoita. Ennaltaeh-
käisevillä ja hyvinvointia lisäävillä toimenpiteillä vastataan väestön 
ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Järjestöille ja säätiöille myönnettävillä 
avustuksilla voidaan tukea tätä kaupungin toimintaa.

Avustushaku on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimialan ja kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialan yhteistyönä. Avustukset kohdennetaan kaupun-
kistrategian ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen. So-
siaali- ja terveystoimialan avustukset kohdennetaan liikkumisen edis-
tämiseen ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustukset kulttuuritoi-
minnan edistämiseen.

Toimialojen yhteisessä valmistelussa on tunnistettu kotona asuvien 
ikäihmisten hyvinvointia tukevien toimenpiteiden haasteita ja kapeikko-
ja. Avustushaku suunnataan näiden toimintojen kehittämiseen. Paino-
pisteiksi ovat nousseet lähipalvelut, digitaaliset palvelut ja vapaaehtois-
toiminta. Jakoperusteissa painotetaan erityisesti saavutettavuutta ja 
toimintaa, jolla vahvistetaan iäkkään ihmisen osallisuutta ja toimijuutta. 

Avustuksen hakuohjeet julkaistaan tammikuussa 2021. Hakijoille tul-
laan järjestämään infotilaisuuksia, joissa avustusten tavoitteet ja myön-
tämisperiaatteet käydään läpi yksityiskohtaisesti ja vuorovaikutteisesti. 
Avustushaku avataan 1.2.2021, ja se päättyy 26.2.2021 klo 16.00. 

Avustuksista päätettäessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia 
kaupungin avustusten yleisohjeita sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
myöntämien avustusten jakoperusteita. Näistä poiketen avustuksia voi-
daan myöntää myös uusille toimijoille, jos yhteisö on merkitty yhdistys-
/säätiörekisteriin tai on todisteellisesti jättänyt ilmoituksen yhdistyk-
sen/säätiön rekisteröimisen. Hakukelpoisuuden laajentamisella tavoitel-
laan saatavan uudenlaisia innovaatioita ja toimintamalleja, rohkeita ko-
keiluja sekä uusien kohderyhmien tavoittamista.

Hakijoita kannustetaan luomaan uusia kumppanuuksia ja avustettava 
toiminta voidaan toteuttaa yhdessä muiden avustusta saavien kanssa. 
Hakijoilla voi olla kumppaneina myös rekisteröimättömiä yhteisöjä, toi-
mintaryhmiä ja ei-helsinkiläisiä toimijoita sekä esimerkiksi yrityksiä. 
Avustusta eivät voi hakea yksityishenkilöt tai työryhmät yksinään. Toi-
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mijoista vähintään yhden tulee olla toimialan avustuskriteerien mukai-
nen ja tämä avustuksen saaja vastaa avustuksen käytöstä, käytön ra-
portoinnista sekä avustettavan toiminnan vaikuttavuuden arvioinnista.

Hakemukset arvioi ja valmistelee päätettäviksi sosiaali- ja terveystoi-
mialan arviointiryhmä, joka käyttää harkintansa mukaan myös muita 
asiantuntijoita työnsä tukena. Avustusehdotusten valmistelussa sosiaa-
li- ja terveystoimialan ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan arviointiryhmät 
tekevät tiivistä yhteistyötä.

Toimivalta päättää valtionperintönä saadun omaisuuden käytöstä ja avustusmäärä-
rahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.1.2020 § 17 hallintosäännön muutok-
sen (10 luku 1 § 3 mom. 9 kohta), jolla toimivalta valtionperintönä saa-
dun ja toimialalle osoitetun omaisuuden käytöstä lisättiin toimialalauta-
kunnan yleiseen toimivaltaan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan eri-
tyisestä toimivallasta poistettiin toimivalta valtion perintönä saaman ja 
kaupungille luovuttaman omaisuuden käytöstä. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan 
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä ole-
vien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvon-
nasta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Yhdistysten ja säätiöiden on mahdollista tukea ja täydentää kuntatoimi-
joiden palveluja. Ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia voidaan paran-
taa myöntämällä avustuksia, joiden turvin lisätään heidän mahdolli-
suuksiaan osallistua liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mari Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46595

mari.riila(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntäminen avustusten jakoperusteet 

3.9.2013

Muutoksenhaku
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Tiedoksi

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Talouden tuki
Kehittämisen tuki
Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
Kaupunginkanslia


