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Kokousaika 08.12.2020 16:15 - 18:51, keskeytetty 17:20 - 17:33

Kokouspaikka Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1  / Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vesikansa, Sanna puheenjohtaja
läsnä: 252 § (osittain) ja 253 - 265 
§, klo saapui 17:14 - 18:51

Toijonen, Karita varapuheenjohtaja
Aro, Katju (etänä)
Ehrnrooth, Cecilia (etänä) poissa: 262§
Heistaro, Sami (etänä)
Hyvärinen, Maritta (etänä)
Juva, Kati (etänä)
Muurinen, Seija (etänä)
Niinimäki, Touko (etänä)
Niskanen, Aleksi (etänä)
Ravela, Reko (etänä) poissa: 262§
Järvenpää, Riia (etänä) varajäsen
Lund, Johan (etänä) varajäsen

läsnä: 262 §, klo 18:27 - 18:29
Oranen, Sanna-Mari (etänä) varajäsen

Muut

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja

Turpeinen, Leena (etänä) terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Sulavuori, Maarit (etänä) perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Meripaasi, Seija (etänä) sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-

lujen johtaja
Mäki, Tiina (etänä) hallintojohtaja
Haapala, Maija (etänä) lakimies
Juutilainen-Saari, Jaana (etänä) viestintäpäällikkö
Korhonen, Soili hallintoasiantuntija
Pajari, Sampo (etänä) talous- ja suunnittelupäällikkö

läsnä: 252 §, klo 16:32 - 17:18
Karell, Mikael (etänä) johtava controller

läsnä: 252 §, klo 16:32 - 17:18
Partanen, Soili (etänä) palvelualueen johtaja

läsnä: 253 §, klo 17:34 - 17:37
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Vihersaari-Virtanen, Satu (etä-
nä)

hoitotyön asiantuntija
läsnä: 253 §, klo 17:34 - 17:37

Vadén, Armi (etänä) talouspäällikkö
läsnä: 254 §, klo 17:51- 17:57 sekä 
263 §, klo 18:29 - 18:35

Keränen, Miikka (etänä) erityissuunnittelija
läsnä: 254 §, klo 17:51- 17:57 sekä 
263 §, klo 18:29 - 18:35

Umukoro, Elo (etänä) nuorisoneuvoston edustaja

Puheenjohtaja

Karita Toijonen 250-252 §
Sanna Vesikansa 253-265 §

Esittelijät

Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
250-265 §

Pöytäkirjanpitäjä

Soili Korhonen hallintoasiantuntija
252-265 §
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§ Asia

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

251 Asia/2 Ilmoitusasiat

252 Asia/3 Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2021

253 Asia/4 Kotihoidon palvelun myöntämisen perusteet

254 Asia/5 Valtion Helsingin kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyt-
täminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2021

255 Asia/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 
lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen

256 Asia/7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 
nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen

257 Asia/8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 
ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen

258 Asia/9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 
kansanterveysjärjestöjen tukemiseen

259 Asia/10 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 
mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen

260 Asia/11 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 
vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen

261 Asia/12 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 
maahanmuuttajatyön tukemiseen

262 Asia/13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 
monialayhdistysten toiminnan tukemiseen sekä varaus vuoden aikana 
mahdollisesti ilmeneviin yllättäviin tarpeisiin

263 Asia/14 Iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseen 
myönnettävien erillisten avustusten jakoperusteet ja erään sosiaali- ja 
terveystoimialalle osoitetun valtionperinnön käyttäminen

264 Asia/15 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Pauliina Saareksen ym. aloitteesta koskien uusperheiden tuen 
tarpeen kartoitusta ja perhevalmennuksen kokeilua

265 Asia/16 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 250
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 Touko Niinimäen ja varatar-
kastajaksi jäsen Sami Heistaron.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 251
Ilmoitusasiat

Päätös

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 252
Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2021

HEL 2020-012936 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mi-
kael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Reko Ravelan ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2021
2 Tulosbudjetit 2021
3 Sitovat toiminalliset tavoitteet
4 Muut toiminnalliset tavoitteet ja HYTE-tavoitteet
5 Määrälliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuo-
den 2021 käyttösuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon 
ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman 
poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus (1000 euroa) Menot Tulot
Perhe- ja sosiaalipalvelut 424 841 25 514
Terveys- ja päihdepalvelut 309 087 25 350
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 532 188 90 910
Hallinto 42 511 1 328
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Toimialan yhteiset 222 467 15 698

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat ta-
lousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden talousar-
viokohtien osalta (toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja valtion kor-
vaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti sekä Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri) kaupunginhallitus on tehnyt 16.11.2020 pormestarin 
talousarvioehdotuksen mukaisen esityksen kaupunginvaltuustolle ta-
lousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2022–2023. Kaupunginval-
tuusto päättää vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2022–2023 ta-
loussuunnitelmasta 9.12.2020.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveys-
toimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- 
ja terveyspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yh-
teisten menojen välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mi-
kael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat 
suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä 
määrärahoja ja varmistettava, että sitovat toiminnalliset tavoitteet saa-
vutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Sosiaali- ja terveystoimen 
vuoden 2021 käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupungin-
hallituksen 16.11.2020 ehdotukseen kaupunginvaltuustolle vuoden 
2021 talousarviosta. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2021 talous-
arviosta ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmasta 9.12.2020.

Kaupunginhallituksen ehdotus sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2021 
talousarviosta on seuraava:

5 10 Sosiaali- ja terveystoimi

(1000 euroa)

Menot -2 295 557
Tulot 176 300

Talousarviokohdittain menot ja tulot jakautuvat seuraavasti:

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

(1000 euroa)
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Menot - 1 531 094
Tulot 158 800

5 10 02 Toimeentulotuki

(1000 euroa)

Menot - 15 000
Tulot 2 600

5 10 03 Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopal-
velut

(1000 euroa)

Menot -13 000
Tulot 14 400
Toimintakate 1 400

5 10 04 Apotti

(1000 euroa)

Menot -41 142
Tulot 500
Toimintakate -40 642

5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

(1000 euroa)

Menot - 695 321

8 05 05 Irtaimen omaisuuden hankinnat

(1000 euroa)

Menot yht. 9 000

8050501
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Tietotekniikkahankinnat 3 500

8050502

Muut hankinnat 5 500

Sosiaali- ja terveystoimen nettobudjetoiduissa talousarviokohdissa 
(Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalve-
lut sekä Apotti) toimialaa sitova taso on toimintakate, muissa talousar-
viokohdissa toimintamenot.

Kaupunginhallituksen 16.11.2020 ehdotuksessa talousarvioksi 2021 on 
huomioitu väestönkasvua ja kustannustason muutosta koskevat arviot. 
Kaupunginhallituksen ehdotuksessa on 20 miljoonan euron lisäkoh-
dennus sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle. Lisäksi kau-
punginhallitus esittää kohdennettavaksi kaupunginhallituksen käyttöva-
roista sosiaali- ja terveystoimelle 10 miljoonaa euroa, joka toteutetaan 
määrärahasiirtona alkuvuodesta 2021. Kaupunginhallituksen vuoden 
2021 käyttövaroista siirretään sosiaali- ja terveystoimelle 5 miljoonaa 
euroa sekä vuodelta 2020 säästyneitä varoja 5 miljoona euroa.

Kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti sosiaali- ja terveystoimi 
osallistuu Helsingin poliisi uuden ihmiskauppayksikön moniammatilli-
seen yhteistyöhön ja jatkaa terveysasemapalvelujen parantamista Tu-
levaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- hankkeen tavoitteiden mukai-
sesti sekä analysoi terveysasemapalvelujen kehittämiskohteen ja niitä 
tukevat rakenteet. Kaupunginhallituksen lisäämää määrärahaa koh-
dennetaan etenkin ikääntyneen väestön määrän kasvusta johtuvaan 
palvelutarpeen kasvuun sekä mielenterveyspalvelujen kehittämiseen. 
Kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti edistetään mielenterveys-
kuntoutujien asumisketjua ja vahvistetaan ikääntyneiden digitaalisia 
valmiuksia.  

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma on tämän asian liitteenä 
1. Toimialan tulosbudjetit ovat liitteenä 2.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksen sosiaali- ja terveystoimea 
sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakun-
nan 22.9.2020 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Sitovien toimin-
nallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan ja ta-
louden ennusteen yhteydessä kolme kertaa vuodessa. Sitovat toimin-
nalliset tavoitteet ovat liitteenä 3. Sosiaali- ja terveystoimialan muut 
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toiminnalliset tavoitteet sekä HYTE-tavoitteet ovat liitteessä 4 ja mää-
rälliset tavoitteet liitteessä 5.

Käyttösuunnitelman rakenne

Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma jakaantuu keskeisiin 
kaupunkistrategian painopisteisiin ja muuhun kaupunkistrategian to-
teuttamiseen vuonna 2021. Lisäksi erillisinä kappaleina ovat Covid-19-
pandemian hoito- ja palveluvelan kustannukset ja Covid-19-pandemian 
palautumisohjelma, asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto, 
sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen hankkeet (Rakenneuudistus 
ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus) sekä erikoissairaanhoidon 
toteuttamista koskeva HYKS-järjestämissuunnitelma. 

Erillisten kokonaisuuksien lisäksi sosiaali- ja terveystoimen vuoden 
2021 keskeisinä painopisteinä ovat palvelujen saatavuuden ja saavu-
tettavuuden parantaminen, yhteensopivien ja integroitujen palvelujen 
sekä ehyiden palveluketjujen tuottaminen, oikea-aikaisten, ennaltaeh-
käisevien ja matalan kynnyksen palvelujen lisääminen sekä digitaalis-
ten palvelujen käytön laajentaminen.

Yhteistoiminnan toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoi-
minnan mukaisesti toimialalla syksyn 2020 aikana ja sitä on käsitelty 
toimialan henkilöstötoimikunnassa 16.11.2020 ja 7.12.2020. Lisäksi 
asiaa käsitellään järjestöneuvottelukunnan kanssa erikseen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Käyttösuunnitelmassa korostetaan asiakastarpeiden mukaisten ehyi-
den ja integroitujen palvelukokonaisuuksien kehittämistä. Asiakkaan 
roolia ja osallisuutta vahvistetaan edelleen muun muassa digitaalisten 
palvelujen avulla. Moniammatillisia, integroituja, jalkautuvia ja asiak-
kaan kotiin ja muuhun toimintaympäristöön vietävien palvelujen kehit-
tämistä jatketaan muun muassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskes-
kushankkeessa. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta paranne-
taan sekä kehittämällä toimintamalleja, jotka nopeuttavat palveluun ja 
hoitoon pääsyä, että lisäämällä sähköisiä palveluja, jotka lisäävät myös 
Covid-19-pandemian palautumisohjelman tavoitteita. Matalan kynnyk-
sen palvelut ja asiakkaan osallisuutta lisäävät palvelut edistävät ter-
veys- ja hyvinvointierojen kaventumista.  Helsinkiläisten terveyttä ja hy-
vinvointia edistetään myös keskeisissä kaupunkiyhteisissä hankkeissa 
muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2021
2 Tulosbudjetit 2021
3 Sitovat toiminalliset tavoitteet
4 Muut toiminnalliset tavoitteet ja HYTE-tavoitteet
5 Määrälliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 253
Kotihoidon palvelun myöntämisen perusteet

HEL 2020-009428 T 05 00 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kotihoidon asiakkaaksi tulon perus-
teet eli kotihoidon palvelun myöntämisen perusteet, jotka on esitetty liit-
teissä 1–3.

Kotihoidon palvelun myöntämisen perusteet tulevat voimaan 1.1.2021 
alkaen.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että kotihoidon palvelujen 
myöntämisperusteiden toimivuutta arvioidaan vuosittain.

Käsittely

Palvelualueen johtaja Soili Partanen ja hoitotyön asiantuntija Satu Vi-
hersaari-Virtanen olivat kutsuttuina asiantuntijoina kokouksessa läsnä 
tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Seija Muurinen: Lisätään esityksen loppuun: "Kotihoidon palvelu-
jen myöntämisperusteiden toimivuutta arvioidaan vuosittain."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Vastaehdotus 2:
Jäsen Reko Ravela: Lisätään esityksen loppuun: "Kotihoidon palvelu-
jen myöntämisperusteiden toimivuutta arvioidaan vuosittain vanhus-
väestön terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta".

Siis Muurisen esitystä hieman pidentäisin.

Kannattaja: jäsen Aleksi Niskanen

Vastaehdotus 3:
Jäsen Reko Ravela: Esittelijän perustelujen kohdan "Palvelutarpeen 
arviointi" viimeinen kappale "Jatkossa viranhaltijan tekemässä päätök-
senteossa arvioidaan asiakkaan kokonaistilanne noudattaen…" muute-
taan muotoon: "Jatkossa viranhaltijan tekemässä päätöksenteossa ar-
vioidaan asiakkaan kokonaistilanne ottaen huomioon sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan hyväksymät kotihoidon myöntämisperusteet."



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 10 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/4
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

Eli tämä siksi, että kokonaistilanteen huomioinnille jäisi tilaa, eikä pää-
töksenteko menisi liian mekaaniseksi.

Kannattaja: jäsen Aleksi Niskanen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Seija Muurinen)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Reko Ravela)

Jaa-äänet: 9
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija 
Muurinen, Touko Niinimäki, Sanna-Mari Oranen, Karita Toijonen, San-
na Vesikansa

Ei-äänet: 2
Aleksi Niskanen, Reko Ravela

Tyhjä: 2
Kati Juva, Riia Järvenpää

Poissa: 0

Jäsen Seija Muurisen vastaehdotus voitti jäsen Reko Ravelan vas-
taehdotuksen äänin 9 - 2 (tyhjää 2).

Tämän jälkeen voittanut vastaehdotus äänestettiin esittelijän ehdotusta 
vastaan.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Seija Muurinen)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati 
Juva, Riia Järvenpää, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Aleksi Niska-
nen, Sanna-Mari Oranen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Reko Ravela

Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaeh-
dotuksen äänin 12 - 0 (tyhjää 1).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Reko Ravela)

Jaa-äänet: 11
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati 
Juva, Riia Järvenpää, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Sanna-Mari 
Oranen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Aleksi Niskanen, Reko Ravela

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2.

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
Soili Partanen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

soili.partanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kotihoidon myöntämisen perusteet 2021
2 Taulukko_kotihoidon myöntämisen perusteet 2021
3 RAI
4 Ennakkoarviointi kotihoidon myöntämisen perusteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kotihoidon asiakkaaksi tulon pe-
rusteet eli kotihoidon palvelun myöntämisen perusteet, jotka on esitetty 
liitteissä 1–3.

Kotihoidon palvelun myöntämisen perusteet tulevat voimaan 1.1.2021 
alkaen.

Esittelijän perustelut

Palvelualueen johtaja Soili Partanen ja hoitotyön asiantuntija Satu Vi-
hersaari-Virtanen ovat kutsuttuina asiantuntijoina kokouksessa läsnä 
tämän asian käsittelyssä.

Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti palvelujen kasvavaan kysyn-
tään vastataan muun muassa uudistamalla palvelujen tuotantotapoja ja 
keventämällä palvelurakennetta, lisäämällä itsehoidon, omahoidon ja 
sähköisten palvelujen mahdollisuuksia. Kotihoidon kehittämisen paino-
pisteet on määritelty strategian mukaisesti. 

Helsingin vanhuspalveluita on kehitetty kansallisten linjausten mukai-
sesti, esimerkiksi palvelurakennetta on kevennetty. Lisäksi on kehitetty 
palvelutarpeen arviointia; keskitetty asiakasohjausyksikkö HelppiSenio-
ri ja Seniori-info on perustettu 2018 ja kuntoutus- ja arviointiyksikkö 
2019. 

Vanhuspalvelulain (980/2012) muutos astui voimaan 1.10.2020. Lakiin 
on lisätty säännös siitä, että kunnan on käytettävä RAI-
arviointijärjestelmää iäkkään henkilön toimintakyvyn arvioinnissa, jos 
iäkäs henkilö tarvitsee säännöllisesti annettavia sosiaalipalveluja.  

Myöntämisen perusteiden tarkoitus

Kotihoidon palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden oi-
keudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu. Kotihoidon asiakkuuden 
myöntämisen perusteita tarvitaan, jotta palvelut voidaan myöntää yh-
denvertaisesti kaikille helsinkiläisille asuinalueesta riippumatta. Toisaal-
ta ikäihmisten määrän kasvaessa ja palvelutarpeiden lisääntyessä on 
tärkeää, että säännöllisen kotihoidon palvelut pystytään turvaamaan 
erityisesti paljon tukea ja palvelua tarvitseville. Helsingin kaupungin Ko-
tihoidon myöntämisen perusteet (liitteet 1–3) toimii myös työkaluna, 
jonka avulla kotihoidosta voidaan viestiä asukkaille, henkilöstölle ja yh-
teistyökumppaneille. Liitteessä 4 on esitetty kolme eri vaihtoehtoa, jois-
ta vaihtoehto 2 on esitetty päätettäväksi.

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) mu-
kaisia kotipalveluja ja terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaista koti-
sairaanhoitoa. Kunta voi yhdistää sosiaalihuoltolakiin perustuvan koti-
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palvelun ja terveydenhuoltolakiin perustuvan kotisairaanhoidon kotihoi-
doksi.

Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisai-
raanhoito ja kotihoidon tukipalvelut. Kotihoito, hoiva ja huolenpito koh-
dentuvat ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmi-
sille ja pitkäaikaissairaille. 

Kotona asumista tuetaan lisäksi vahvistamalla ennaltaehkäiseviä pal-
veluja. Helsingissä on kehitetty viime vuosina seniorikeskusten avoimia 
palveluita ja panostettu palveluneuvontaan sekä etäpalvelujen ja digi-
taalisten palveluiden kehittämiseen. Lisäksi on kehitetty hyvinvointi-
suunnitelman mukaisia liikkumista tukevia palveluja kotihoidossa ja 
muissa palveluissa. Nämä kaikki tarjoavat uusia vaihtoehtoja perintei-
sen kotihoidon tilalle ja rinnalle. 

Säännöllistä kotihoitoa myönnetään

• Henkilölle, jonka toimintakyky on selkeästi alentunut ja joka ei selviy-
dy säännöllisistä, päivittäisistä perustoiminnoista itsenäisesti, omaisten 
tai muiden palveluntuottajien avulla. Päivittäisillä perustoiminnoilla tar-
koitetaan toimintoja, jotka ovat välttämättömiä kotona selviytymisessä, 
kuten henkilökohtaisen hygienian hoito, pukeutuminen ja ravitsemus. 

• Henkilölle, joka tarvitsee sairaanhoidollista apua, mutta ei fyysisen, 
psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn rajoittuneisuutensa vuoksi ky-
kene joko itsenäisesti tai saattajan avustamana käyttämään terveys-
keskuksen tai yksityisen tarjoamia palveluja. 

• Henkilölle, joka on kunnallisen omaishoidon tuen piirissä, ja hänen 
omaishoitajansa jaksamista on tarkoituksenmukaista tukea kotihoidon 
palveluilla.

Tilapäistä kotihoitoa myönnetään

• Henkilölle, jolla on tilapäinen sairaanhoidollinen tarve, tai muu tilapäi-
sen toimintakyvyn alenemisesta johtuva kotipalvelun tarve. Palvelu on 
lyhytaikaista, enintään kaksi kuukautta kestävää.

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarve selvitetään yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaisensa 
tai läheisensä kanssa. Palvelutarpeen selvittäminen aloitetaan tapauk-
sen kiireellisyydestä riippuen joko välittömästi tai viimeistään seitsemän 
vuorokauden sisällä yhteydenotosta (yli 75-vuotiailla). Palvelutarpeen 
arvioinnin tekee keskitetty asiakasohjausyksikkö. Arviointiin osallistuu 
tarvittaessa esimerkiksi kuntoutuksen asiantuntija. 
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Palvelutarpeen arviointi perustuu aina asiakkaan kokonaistilanteeseen 
huomioiden asiakkaan omat voimavarat ja mielipide avun tarpeesta. 
Asiakkaan toimintakyvyn lisäksi palvelujen myöntämiseen vaikuttavat 
sosiaalinen verkosto, omaisten ja läheisten osallistumismahdollisuudet, 
asunto-olosuhteet sekä mahdolliset omarahoitteiset palvelut. Asiak-
kaan palvelutarpeen arvioinnissa ja kotihoidon myöntämisen arvioin-
nissa käytetään perustana RAI-arviointijärjestelmää.

RAI (Resident Assessment Instrument) on vanhushuollon työntekijöi-
den käyttöön suunniteltu laaja hoidon tarpeen ja laadun arviointimene-
telmä. Järjestelmän eri mittarit mittaavat asiakkaan arjen suoriutumista, 
psyykkistä ja kognitiivista vointia, sosiaalista toimintakykyä ja hyvin-
vointia, terveydentilaa, ravitsemusta ja kipua. Keskeisimmät palvelun-
tarpeen arvioinnissa käytetyt mittarit ovat arkisuoriutumisen ja perus-
toimintojen (ADLh), kognition (CPS), sekä palveluntarpeen (MAPLe) 
mittarit. 

Jatkossa viranhaltijan tekemässä päätöksenteossa arvioidaan asiak-
kaan kokonaistilanne noudattaen sosiaali- ja terveyslautakunnan hy-
väksymiä kotihoidon myöntämisperusteita.

Esityksen asiakkaisiin kohdistuvat vaikutukset

Väestöennusteiden mukaan 75-vuotiaiden väestönosuuden nopeampi 
kasvu alkaa Helsingissä vuoden 2020 jälkeen. Helsingissä väestön 
suhteellinen ikääntyminen on ollut selvästi hitaampaa verrattuna muihin 
pääkaupunkiseudun kuntiin. Yli 75-vuotiaista helsinkiläisistä noin 92,6 
prosenttia asuu kotona. 

Kotihoidon palvelut ovat vahvasti sidoksissa asiakkaiden ikään, palve-
lujen käyttö kasvaa asiakkaiden ikääntyessä. Kotihoidon palveluista 70 
prosenttia kohdistuu 80 vuotta täyttäneille asiakkaille. Esityksessä ar-
vioitu asiakkaiden määrän lasku kohdistunee eniten alle 80-vuotiaisiin, 
joille on räätälöitävissä mielekkäitä kotihoidolle vaihtoehtoisia toiminta-
kykyä vahvistavia palveluja.

Helsingissä kotona toteutettava hoito ja huolenpito järjestetään jatkos-
sa yhä enemmän kotihoidon ja kotihoitoa tukevilla yhteen sovitetuilla 
tukitoimilla, esimerkiksi kotihoito yhdistettynä erilaisiin etäpalveluihin, 
alueellisten seniorikeskusten palvelukeskustoimintaan, arviointi- ja kun-
toutusjaksoihin ja muihin kaupungin ja kolmannen sektorin palveluihin. 
Arvioidaan, että yhä suurempi osa asiakkaista pärjää muilla kotona 
asumista tukevilla palveluilla tulevaisuudessa, tätä kehityssuuntaa ja 
palveluja kehitetään edelleen. Säännöllisestä kotihoidosta muodostu-
nee sovitusti määräaikainen palvelujakso aikaisempaa useammin, kos-
ka käytettävissä oleva palveluvalikoima on laajentunut.  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 15 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/4
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

Esityksen kotihoidon toimintamenoihin kohdistuvat vaikutukset

Kotihoidossa on yli 1 700 vakanssia. Henkilöstötarvetta suhteessa 
asiakkaiden hoidon tarpeeseen tarkastellaan säännöllisesti. Kotihoitoon 
on lisätty yli 100 lähihoitajan ja sairaanhoitajan vakanssia viimeisen 
kolmen vuoden aikana. 

Kotihoidon resurssien jakaantumiseen vaikuttavat ostopalveluina tai 
muilla tavoin tuotetut kotihoito- ja tukipalvelut. Helsinki tuottaa kotihoi-
dosta valtaosan omana toimintana, noin kahdeksan prosenttia on osto-
palvelua tai palvelusetelillä tuotettua palvelua. Kotihoidon tukipalvelut 
ovat kokonaan ostettua toimintaa. Resurssien jakautumiseen vaikutta-
vat myös muun muassa lääkkeiden annosjakelu, lääkeautomaatit sekä 
etäpalvelujen kehittäminen. 

Kaupunkistrategian mukaan kaupungin toimintamenoja talousarviossa 
määrittävät väestönkasvu ja kustannustason muutos sekä tuottavuu-
den parantaminen. Vuoden 2021 talousarviossa ikääntymisen vaiku-
tuksia ei ole huomioitu, vaan toimintamenoja määrittävät kustannusin-
deksin ja palkankorotusten aiheuttama kustannusten kasvu. Kotihoidon 
tuottavuustavoite toteutunee muun muassa kotihoidon etäpalvelujen 
kasvulla.  

Esityksen vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset kohdistuvat palveluva-
likoimaan esimerkiksi siten, että senioripalvelujen sisällä voidaan koh-
distaa resursseja palvelusta toiseen, mutta senioripalvelujen resurssi ei 
vähene.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kotihoidon yhtenäisten myöntämisperusteiden myötä oikeudenmukai-
suus, tasapuolisuus ja avoimuus paranevat.  Oikea-aikainen ja asia-
kaslähtöinen palvelutarpeen arviointi ottaa asiakkaan omat voimavarat 
käyttöön ja lisää asiakkaan osallisuutta, millä on myönteisiä terveys-ja 
hyvinvointivaikutuksia. Asiakkaat kokevat, että kotona asuminen on 
mielekästä mahdollisimman pitkään. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
Soili Partanen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

soili.partanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Kotihoidon myöntämisen perusteet 2021
2 Taulukko_kotihoidon myöntämisen perusteet 2021
3 RAI
4 Ennakkoarviointi kotihoidon myöntämisen perusteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.12.2020 § 236

HEL 2020-009428 T 05 00 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.12.2020 Pöydälle

Palvelukokonaisuuden johtaja Soili Partanen ja hoitotyön asiantuntija 
Satu Vihersaari-Virtanen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Reko Ravelan ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
Soili Partanen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

soili.partanen(a)hel.fi
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§ 254
Valtion Helsingin kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen 
käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2021

HEL 2020-011426 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että vuonna 2021 käytetään lauta-
kunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin syksyn 2020 haussa valtion 
perintönä kaupungille saatujen kuolinpesien varoja enintään 2 400 000 
euroa.

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
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

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.

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 toimiala-
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lautakunnan yleiseen toimivaltaan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
erityisestä toimivallasta poistettiin toimivalta valtion perintönä saaman 
ja kaupungille luovuttaman omaisuuden käytöstä.

Kaupunginhallitus päätti 8.6.2020 § 351 vahvistaa valtionperintönä 
kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiksi ja käyttötar-
koitukseksi sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan myöntämät avustukset toimintaan, jolla tuetaan hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistä. Laajennettaessa valtionperintöjen käyttöä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, talousarvion budjetointikäytännöt 
tullaan uudistamaan vuoden 2021 talousarviossa.

Helsingin kaupungin saamien valtionperintöjen talousarviokäsittelyyn 
liittyen on perustettu kaupunginhallituksen talousarviokohdan alle uusi 
bruttobudjetoitu talousarviokohta 1 30 03 Valtionperinnöt ja tämän koh-
dan talousarvioehdotus on valmisteltu osana kaupunginkanslian talou-
sarviovalmistelua. Tälle talousarviokohdalle kirjataan jatkossa kaikkien 
valtionperintöjen tulot ja menot.

Talousarviokohdalta myönnetään valtionperinnöistä avustuksiin sosiaa-
li- ja terveystoimialalle yhteensä 2 950 000 euroa vuodelle 2021.

Kyseiseltä talousarviokohdalta osoitetaan myös kulttuuri- ja vapaa-ajan 
toimialalle sekä sosiaali- ja terveystoimialalle erääseen vuonna 2020 
kaupungille luovutettuun yksittäiseen valtionperintöön liittyvät avustus-
määrärahat, mitä tullaan käyttämään vuodesta 2021 alkaen. Kaupun-
ginhallitus vahvisti 9.11.2020 mainitun valtionperinnön käyttötarkoituk-
set.

Alkuvuodesta 2021 toteutetaan erillinen avustushaku, johon osoitetaan 
edellä mainitusta sosiaali- ja terveystoimialalle osoitetusta määrärahas-
ta 550 000 euroa. Erillishaussa myönnettävät avustukset kohdennetaan 
iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseen lisäämällä 
mahdollisuuksia liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan. Asia tuodaan tar-
kemmin määriteltyine tavoitteineen ja hakuaikoineen lautakunnan pää-
tettäväksi 8.12.2020.

Esittelijä ehdottaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa vuonna 
2021 järjestöjen avustamiseen syksyn 2020 haussa valtion perintönä 
kaupungille saatujen kuolinpesien varoja enintään 2 400 000 euroa.

Esitykset avustusvarojen kohdentamisesta ovat tämän kokouksen esi-
tyslistalla.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.12.2020 § 239

HEL 2020-011426 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.12.2020 Pöydälle

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Tapio Bergholmin ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
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§ 255
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 
lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen

HEL 2020-011410 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 19 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2021 toimintaan yhteensä 982 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 30 800 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 yhden liitteen 1 taulukossa mainittu hakemus taulukoissa esite-
tyin perusteluin.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista seu-
raavaa:

 Rahoitus tulee käyttää vuoden 2021 aikana avustuksen käyttötar-
koitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana.

 Avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuk-
sen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu 
vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena jär-
jestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjes-
tön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen 
maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen ta-
kaisinmaksusta.

 Avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2022 ke-
säkuun loppuun mennessä tai vuotta 2023 koskevan avustushake-
muksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2021 
toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toimin-
nantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, jos-
ta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.

 Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa 
kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätök-
sen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.
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 Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain (1336/1997) 
ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä 
tavalla ja järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan kirjanpidosta seurata.

 Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vä-
hennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle jär-
jestölle.

 Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei 
edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

 Osa päätöksistä tehdään poikkeuksellisesti ehdollisina, sillä kaikki 
hakijat eivät ole toimittaneet pakollisena liitteenä vaadittua allekirjoi-
tettua vuosikokouksen pöytäkirjaa. Aikaa on annettu 31.12.2020 as-
ti.

 Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että järjestöjen toi-
mintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartunto-
jen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituk-
sista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa talouden tuki -
yksikköä huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten 
ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmi-
kuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet tämän 
asian käsittelyyn.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään järjestöjen avustuksia seu-
raavasti:

Helsingin Ensikoti Ry +7000 euroa
Filha ry +2000 euroa
Kide-säätiö rs  +2000 euroa.

Kannattaja: jäsen Reko Ravela

Vastaehdotus 2:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Non-Fighting Ge-
neration ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 
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22 000 euroa täysimääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi 
Niskasen ehdottamien järjestöavustusten lisämäärärahaesitysten rahoi-
tuspohja: Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen li-
sämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat 
yhteensä 647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset jär-
jestöavustuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin Diakonissalaitok-
sen avustuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 
euroa ja vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 eu-
roa. Summa on yhteensä 633 000 euroa. Tämän lisäksi Niskasen lisä-
määrärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan ottamalla 14 612 
euroa vielä kohdentamattomasta 73 000 euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

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

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati 
Juva, Riia Järvenpää, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Sanna-Mari 
Oranen, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 12 - 0 (tyhjää 1).

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

Jäsen Aleksi Niskanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen rauenneen 
vastaehdotuksensa osalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
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Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678
miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustusesitykset Lapset ja lapsiperheet (lautakunnan hyväksymä 
8.12.2020)

2 Avustusesitykset Lapset ja lapsiperheet (esitys)
3 Avustusesitykset Lapset ja lapsiperheet ja hakijoiden taloustiedot (lau-

takunnan hyväksymä 8.12.2020)
4 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Lapset ja lapsiperheet (esi-

tys)
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 

3.9.2013
6 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
7 Saatekirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusta hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 19 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2021 toimintaan yhteensä 971 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 30 800 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 yhden liitteen 1 taulukossa mainittu hakemus taulukoissa esite-
tyin perusteluin.
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Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista 
seuraavaa:

 Rahoitus tulee käyttää vuoden 2021 aikana avustuksen käyttötar-
koitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana.

 Avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuk-
sen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu 
vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena jär-
jestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjes-
tön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen 
maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen ta-
kaisinmaksusta.

 Avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2022 ke-
säkuun loppuun mennessä tai vuotta 2023 koskevan avustushake-
muksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2021 
toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toimin-
nantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, jos-
ta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.

 Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa 
kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätök-
sen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.

 Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain (1336/1997) 
ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä 
tavalla ja järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan kirjanpidosta seurata.

 Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vä-
hennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle jär-
jestölle.

 Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei 
edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

 Osa päätöksistä tehdään poikkeuksellisesti ehdollisina, sillä kaikki 
hakijat eivät ole toimittaneet pakollisena liitteenä vaadittua allekirjoi-
tettua vuosikokouksen pöytäkirjaa. Aikaa on annettu 31.12.2020 as-
ti.

 Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että järjestöjen toi-
mintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartunto-
jen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituk-
sista.
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Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kehottaa talouden tuki -
yksikköä huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten 
ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmi-
kuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Esittelijän perustelut

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

Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 momentin 2 koh-
dan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tai hyväksyy perus-
teet ja rajat lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen ja-
kamisesta ja avustusten käytön valvonnasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 § 288 vahvistaa tämän 
päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa järjes-
töille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä perus-
teet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä nou-
datettavia yleisohjeita kaupunginhallitus 28.10.2019 § 723, jotka ovat 
asian liitteenä 4.

Vuoden 2021 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 avustusten hakuaika oli 
1.‒30.9.2020. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2020 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 1.9.2020 Helsingin 
Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Ilmoituksissa kerrottiin nettiosoi-
te, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuoh-
jeet.

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 seuraa-
vat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2021, alustava talousarvio 
2021, vahvistettu tuloslaskelma 2019, vahvistettu tase 2019, toiminta-
kertomus 2019, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantar-
kastuskertomuksesta 2019 sekä vuonna 2020 pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019. 
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 30.9.2020 kello 16.00.
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Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimen ta-
louden tuki -yksikköön puhelimitse ja sähköpostitse. Kaikkiin yhteyde-
nottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköinen haku

Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) tehtiin hakuaikana nor-
maaleja huoltotoimenpiteitä, jonka aikana sähköisessä asioinnissa oli 
katkoja. Katkojen ei todettu aiheuttaneen hakijoille ongelmia sähköisen 
hakemuksen täyttämisessä tai lähettämisessä hakuajan puitteissa.

Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuo-
delle 2021 saapui sähköiseen järjestelmään 175 kappaletta, paperilla 
kirjaamoon 20 kappaletta ja poikkeuksellisesti yksi suojatulla sähköpos-
tilla kirjaamon kautta eli yhteensä 196. Yksi hakija perui hakemuksensa 
2.12.2020. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna ole-
viin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koske-
via hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta kaksi hakemusta ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus. Nämä hakemuk-
set olivat mukana sähköisessä avustusjärjestelmässä ja siten mukana 
edellä mainitussa hakemusten yhteismäärässä 195. Yksi sosiaali- ja 
terveystoimelle osoitettu hakemus siirrettiin kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
mialalle. Sosiaali- ja terveystoimelle jäi siten 194 hakemusta käsiteltä-
väksi.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui 21 
vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2021 avustuksen hakijoista 33 ei 
ollut hakenut avustusta vuodelle 2020. Osa näistä hakijoista oli täysin 
uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2020 avustusta 
hakeneista 52 ei hakenut avustusta vuodelle 2021, eli he olivat luopu-
neet hakemisesta. Näistä 26 vuodelle 2020 avustusta saanutta ei ha-
kenut avustusta enää vuodelle 2021. Näitä luopujia oli kaikissa hakija-
ryhmissä. Anottu kokonaissumma on 9 562 547 euroa, mikä on 27 096 
euroa pienempi kuin vuoden 2020 haussa.

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa 
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 
28.10.2019 § 723). Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana 
käytettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 § 288 vahvistamia, 
liitteenä 3 olevia avustusten jakoperusteita.

Helsingin kaupunginkanslian kansliapäällikkö on tehnyt 25.3.2020 § 73 
päätöksen Helsingin varautumisen toimeenpanosta korona-tilanteessa, 
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jonka mukaisesti vuoden 2020 avustuksia ei peritä takaisin, mikäli 
avustuksen käyttämättä jääminen kokonaan tai osittain johtuu koronavi-
rustilanteesta. Järjestöt voivat tässä erityistilanteessa halutessaan 
muokata ja sopeuttaa toimintaansa niin, että kohderyhmien tukeminen 
avustusrahoituksella on muilla tavoilla mahdollista. Avustuksen käyttö-
tarkoitusta voidaan muuttaa, mutta sen tulee täyttää muutoksen jäl-
keenkin avustuksen myöntäjän vahvistamat avustusten jakoperusteet. 
Avustuksen käyttötarkoituksen muutokseen ei tarvitse hakea erikseen 
lupaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2020 myöntämien avustusten 
kohdalla edellä mainittu päätös tarkoittaa, että järjestöt voivat käyttää 
halutessaan vuoden 2020 avustusta myös vuoden 2021 aikana. Osa 
hakijoista on tämän johdosta hakenut vähemmän tai jättänyt kokonaan 
hakematta avustusta vuodelle 2021.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin on 
käytettävissä vuonna 2021 yhteensä 6 661 000 euroa, joka on 72 000 
euroa enemmän kuin vuonna 2020. Rahoitus koostuu siten, että sosi-
aali- ja terveystoimen vuoden 2021 talousarviosta, talousarviokohdalta 
sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan käytettäväksi 4 261 000 
euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. 
Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja terveyslautakunnal-
le esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2021 avus-
tuksiin 2 400 000 euroa.

Edellä mainitusta avustuksiin käytettävästä määrärahasta esitetään so-
siaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 
6 161 000 euroa, minkä osuuden jakautuminen eri avustusryhmiin ku-
vataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä.

Toimialajohtajan päätettäväksi esitetään enintään 207 000 euroa ja sen 
kohdentaminen eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityk-
sessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa 
toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 220 000 
euroa vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän 
sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa 
esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin on vuoden 
2021 määrärahasta jakamatta tämän jälkeen 73 000 euroa.

Enintään 10  000 euron avustuksista päättäminen
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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 86 ja niiden haettu yhteis-
summa on 410 510 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimiala-
johtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi 
esitetään yhteensä enintään 207 000 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. 
Mikäli pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hake-
mus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi. Sosiaali- ja terveys-
lautakunnan avustusesityksissä kyseisiä hakemuksia oli yhteensä yksi 
kappale.

Koronapandemiatilanteen vuoksi osa hakijoista ei ollut vielä hakuaika-
na pitänyt vuoden 2020 vuosikokoustaan tai siihen ei oltu saatu vaadit-
tuja allekirjoituksia. Hakijoille on annettu lisäaikaa toimittaa kyseinen 
pakollinen liite 31.12.2020 asti. Näissä tapauksissa mahdollinen avus-
tus esitetään myönnettäväksi ehdollisena. Sosiaali- ja terveyslautakun-
nan avustusesityksissä kyseisiä hakemuksia oli yhteensä yksi kappale.

Sosiaali- ja terveystoimialan näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä 
palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot 
avustusesityksiin.

Edellisen avustuksen käytön valvonta

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2019 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 2019 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2019 ja 
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustie-
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toja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä 
vuonna 2019, taloustietoja ei ole saatu tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma 
pääoma jaettuna taseen kokonaissummalla ja kerrottuna 100:lla. Oma-
varaisuusasteen tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % 
hyvä, 25‒35 % tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli 
hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin 
uhkia tai riskejä (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 liitteenä 1 olevaan 
avustusesityksen Käyttötarkoitus 2021 -kohtaan. Useita järjestöjä on 
avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen 
Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli 
avustettavaksi haettu toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avus-
tusten 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 
kohderyhmän osalta omina esityksinä, ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näi-
tä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa ha-
keneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia 
on yhteensä 86.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät
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Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvin-
voinnin tukeminen (HEL 2020-011410)

20 12 32

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoin-
nin tukeminen (HEL 2020-011411)

22 13 35

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke-
minen (HEL 2020-011412)

5 21 26

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 
2020-011413)

7 16 23

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen 
(HEL 2020-011414)

22 13 35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen 
(HEL 2020-011415)

11 7 18

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen(HEL 2020-
011416)

16 4 20

8. Monialayhdistykset(HEL 2020-011417) 5 - 5
Yhteensä 108 86 194

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 (20 kappaletta) haettiin yhteensä 1 453 159 euroa ja myön-
nettäväksi esitetään 19 hakemukselle 971 000 euroa. Hakemuksista 
yksi esitetään hylättäväksi.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä

Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten näh-
tävissä 8.12.2020 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallin-
non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Vaih-
toehtoisesti edellä mainitulle ajankohdalle voi sopia etäyhteydellä toteu-
tettavan tapaamisen etukäteen (p. 310 25678).

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille kirjeellä. 
Saatekirjeessä mainitaan koronapandemiatilanteen vuoksi edellytys, 
että toimintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatar-
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tuntojen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoi-
tuksista. 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 2022 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 
2023 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2022 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2022 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2021 kello 00.00‒30.9.2021 kello 16.00. Tällöin on 
edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustus-
hakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen ha-
kemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. 
Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoi-
mialan 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 Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

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
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5 Saatekirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palvelukokonaisuuksien joh-
tajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.12.2020 § 240

HEL 2020-011410 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.12.2020 Pöydälle

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi
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§ 256
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 
nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen

HEL 2020-011411 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 16 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2021 toimintaan yhteensä 1 491 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 17 600 euroa niille 
nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskeville ha-
kemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka ei-
vät sisälly edellä mainittuun taulukkoon.

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

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista seu-
raavaa:

 Rahoitus tulee käyttää vuoden 2021 aikana avustuksen käyttötar-
koitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana.

 Avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuk-
sen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu 
vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena jär-
jestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjes-
tön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen 
maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen ta-
kaisinmaksusta.

 Avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2022 ke-
säkuun loppuun mennessä tai vuotta 2023 koskevan avustushake-
muksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2021 
toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toimin-
nantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, jos-
ta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.

 Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa 
kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätök-
sen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.
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 Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain (1336/1997) 
ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä 
tavalla ja järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan kirjanpidosta seurata.

 Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vä-
hennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle jär-
jestölle.

 Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei 
edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

 Osa päätöksistä tehdään poikkeuksellisesti ehdollisina, sillä kaikki 
hakijat eivät ole toimittaneet pakollisena liitteenä vaadittua allekirjoi-
tettua vuosikokouksen pöytäkirjaa. Aikaa on annettu 31.12.2020 as-
ti.

 Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että järjestöjen toi-
mintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartunto-
jen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituk-
sista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa talouden tuki -
yksikköä huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten 
ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmi-
kuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet tämän 
asian käsittelyyn.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään järjestöjen avustuksia seu-
raavasti:

Myllypuron elintarvikeapu ry +2 000 euroa
Loisto Setlementti ry +3 000 euroa
Naistenkartano Ry +1 500 euroa
Naisten Linja Suomessa ry +3 500 euroa
Suomen Valkonauhaliitto +3 000 euroa
Vailla vakinaista asuntoa ry +5 000 euroa.

Kannattaja: jäsen Katju Aro



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 36 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/7
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

Vastaehdotus 2:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Malmin Saalem 
lähetys ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 20 000 
euroa täysimääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi Niskasen 
ehdottamien järjestöavustusten lisämäärärahaesitysten rahoituspohja: 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen lisämäärära-
haesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat yhteensä 
647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestöavus-
tuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin Diakonissalaitoksen avus-
tuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 euroa ja 
vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 euroa. 
Summa on yhteensä 633 000 euroa. Tämän lisäksi Niskasen lisämää-
rärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan ottamalla 14 612 euroa 
vielä kohdentamattomasta 73 000 euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Myllypuron elin-
tarvikeapu ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 
294 862 euroa täysimääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi 
Niskasen ehdottamien järjestöavustusten lisämäärärahaesitysten rahoi-
tuspohja: Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen li-
sämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat 
yhteensä 647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset jär-
jestöavustuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin Diakonissalaitok-
sen avustuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 
euroa ja vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 eu-
roa. Summa on yhteensä 633 000 euroa. Tämän lisäksi Niskasen lisä-
määrärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan ottamalla 14 612 
euroa vielä kohdentamattomasta 73 000 euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 4:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Suomen Pelastu-
sarmeijan säätiölle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 
100 000 euroa täysimääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi 
Niskasen ehdottamien järjestöavustusten lisämäärärahaesitysten rahoi-
tuspohja: Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen li-
sämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat 
yhteensä 647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset jär-
jestöavustuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin Diakonissalaitok-
sen avustuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 
euroa ja vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 eu-
roa. Tämän lisäksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin 
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rahoitetaan ottamalla 14 612 euroa vielä kohdentamattomasta 73 000 
euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 5:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Vailla vakinaista 
asuntoa ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 
25 000 euroa täysimääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi 
Niskasen ehdottamien järjestöavustusten lisämäärärahaesitysten rahoi-
tuspohja: Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen li-
sämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat 
yhteensä 647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset jär-
jestöavustuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin Diakonissalaitok-
sen avustuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 
euroa ja vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 eu-
roa. Summa on yhteensä 633 000 euroa. Tämän lisäksi Niskasen lisä-
määrärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan ottamalla 14 612 
euroa vielä kohdentamattomasta 73 000 euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 6:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Veikko ja Lahja 
Hurstin laupeudentyö - Pelastakaa Suomen nuoret ry:lle heidän vuodel-
le 2021 hakemansa 300 000 euron avustussumman täysimääräisenä. 
Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi Niskasen ehdottamien järjestö-
avustusten lisämäärärahaesitysten rahoituspohja: Sosiaali- ja terveys-
lautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestö-
avustuksiin vuodelle 2021 kustantavat yhteensä 647 612 euroa, Aleksi 
Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan vä-
hentämällä Helsingin Diakonissalaitoksen avustuksista liikkuvan väes-
tön päiväkeskustoiminnasta 198 000 euroa ja vähentämällä liikkuvan 
väestön hätämajoituksesta 435 000 euroa. Summa on yhteensä 
633 000 euroa. Tämän lisäksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjes-
töavustuksiin rahoitetaan ottamalla 14 612 euroa vielä kohdentamatto-
masta 73 000 euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)
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Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati 
Juva, Riia Järvenpää, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Sanna-Mari 
Oranen, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 12 - 0 (tyhjää 1).

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

Jäsen Aleksi Niskanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen rauennei-
den vastaehdotuksiensa osalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustusesitykset Nuoret ja aikuiset (lautakunnan hyväksymä 
8.12.2020)

2 Avustusesitykset Nuoret ja aikuiset (esitys)
3 Avustusesitykset Nuoret ja aikuiset ja hakijoiden taloustiedot (lautakun-

nan hyväksymä 8.12.2020)
4 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Nuoret ja aikuiset (esitys)
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 

3.9.2013
6 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
7 Saatekirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusta hakeneet Esitysteksti



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 39 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/7
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

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 16 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2021 toimintaan yhteensä 1 473 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 17 600 euroa niille 
nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskeville ha-
kemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka ei-
vät sisälly edellä mainittuun taulukkoon.

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

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista 
seuraavaa:

 Rahoitus tulee käyttää vuoden 2021 aikana avustuksen käyttötar-
koitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana.

 Avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuk-
sen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu 
vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena jär-
jestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjes-
tön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen 
maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen ta-
kaisinmaksusta.

 Avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2022 ke-
säkuun loppuun mennessä tai vuotta 2023 koskevan avustushake-
muksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2021 
toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toimin-
nantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, jos-
ta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.
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 Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa 
kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätök-
sen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.

 Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain (1336/1997) 
ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä 
tavalla ja järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan kirjanpidosta seurata.

 Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vä-
hennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle jär-
jestölle.

 Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei 
edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

 Osa päätöksistä tehdään poikkeuksellisesti ehdollisina, sillä kaikki 
hakijat eivät ole toimittaneet pakollisena liitteenä vaadittua allekirjoi-
tettua vuosikokouksen pöytäkirjaa. Aikaa on annettu 31.12.2020 as-
ti.

 Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että järjestöjen toi-
mintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartunto-
jen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituk-
sista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kehottaa talouden tuki -
yksikköä huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten 
ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmi-
kuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Esittelijän perustelut

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

Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 momentin 2 koh-
dan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tai hyväksyy perus-
teet ja rajat lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen ja-
kamisesta ja avustusten käytön valvonnasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 § 288 vahvistaa tämän 
päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa järjes-
töille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä perus-
teet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä nou-
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datettavia yleisohjeita kaupunginhallitus 28.10.2019 § 723, jotka ovat 
asian liitteenä 4.

Vuoden 2021 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 avustusten hakuaika oli 
1.‒30.9.2020. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2020 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 1.9.2020 Helsingin 
Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Ilmoituksissa kerrottiin nettiosoi-
te, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuoh-
jeet.

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 seuraa-
vat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2021, alustava talousarvio 
2021, vahvistettu tuloslaskelma 2019, vahvistettu tase 2019, toiminta-
kertomus 2019, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantar-
kastuskertomuksesta 2019 sekä vuonna 2020 pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019. 
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 30.9.2020 kello 16.00.

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimen ta-
louden tuki -yksikköön puhelimitse ja sähköpostitse. Kaikkiin yhteyde-
nottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköinen haku

Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) tehtiin hakuaikana nor-
maaleja huoltotoimenpiteitä, jonka aikana sähköisessä asioinnissa oli 
katkoja. Katkojen ei todettu aiheuttaneen hakijoille ongelmia sähköisen 
hakemuksen täyttämisessä tai lähettämisessä hakuajan puitteissa.

Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuo-
delle 2021 saapui sähköiseen järjestelmään 175 kappaletta, paperilla 
kirjaamoon 20 kappaletta ja poikkeuksellisesti yksi suojatulla sähköpos-
tilla kirjaamon kautta eli yhteensä 196. Yksi hakija perui hakemuksensa 
2.12.2020. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna ole-
viin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koske-
via hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta kaksi hakemusta ja 
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus. Nämä hakemuk-
set olivat mukana sähköisessä avustusjärjestelmässä ja siten mukana 
edellä mainitussa hakemusten yhteismäärässä 195. Yksi sosiaali- ja 
terveystoimelle osoitettu hakemus siirrettiin kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
mialalle. Sosiaali- ja terveystoimelle jäi siten 194 hakemusta käsiteltä-
väksi.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui 21 
vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2021 avustuksen hakijoista 33 ei 
ollut hakenut avustusta vuodelle 2020. Osa näistä hakijoista oli täysin 
uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2020 avustusta 
hakeneista 52 ei hakenut avustusta vuodelle 2021, eli he olivat luopu-
neet hakemisesta. Näistä 26 vuodelle 2020 avustusta saanutta ei ha-
kenut avustusta enää vuodelle 2021. Näitä luopujia oli kaikissa hakija-
ryhmissä. Anottu kokonaissumma on 9 562 547 euroa, mikä on 27 096 
euroa pienempi kuin vuoden 2020 haussa.

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa 
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 
28.10.2019 § 723). Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana 
käytettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 § 288 vahvistamia, 
liitteenä 3 olevia avustusten jakoperusteita.

Helsingin kaupunginkanslian kansliapäällikkö on tehnyt 25.3.2020 § 73 
päätöksen Helsingin varautumisen toimeenpanosta korona-tilanteessa, 
jonka mukaisesti vuoden 2020 avustuksia ei peritä takaisin, mikäli 
avustuksen käyttämättä jääminen kokonaan tai osittain johtuu koronavi-
rustilanteesta. Järjestöt voivat tässä erityistilanteessa halutessaan 
muokata ja sopeuttaa toimintaansa niin, että kohderyhmien tukeminen 
avustusrahoituksella on muilla tavoilla mahdollista. Avustuksen käyttö-
tarkoitusta voidaan muuttaa, mutta sen tulee täyttää muutoksen jäl-
keenkin avustuksen myöntäjän vahvistamat avustusten jakoperusteet. 
Avustuksen käyttötarkoituksen muutokseen ei tarvitse hakea erikseen 
lupaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2020 myöntämien avustusten 
kohdalla edellä mainittu päätös tarkoittaa, että järjestöt voivat käyttää 
halutessaan vuoden 2020 avustusta myös vuoden 2021 aikana. Osa 
hakijoista on tämän johdosta hakenut vähemmän tai jättänyt kokonaan 
hakematta avustusta vuodelle 2021.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin on 
käytettävissä vuonna 2021 yhteensä 6 661 000 euroa, joka on 72 000 
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euroa enemmän kuin vuonna 2020. Rahoitus koostuu siten, että sosi-
aali- ja terveystoimen vuoden 2021 talousarviosta, talousarviokohdalta 
sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan käytettäväksi 4 261 000 
euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. 
Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja terveyslautakunnal-
le esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2021 avus-
tuksiin 2 400 000 euroa.

Edellä mainitusta avustuksiin käytettävästä määrärahasta esitetään so-
siaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 
6 161 000 euroa, minkä osuuden jakautuminen eri avustusryhmiin ku-
vataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä.

Toimialajohtajan päätettäväksi esitetään enintään 207 000 euroa ja sen 
kohdentaminen eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityk-
sessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa 
toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 220 000 
euroa vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän 
sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa 
esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin on vuoden 
2021 määrärahasta jakamatta tämän jälkeen 73 000 euroa.

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 86 ja niiden haettu yhteis-
summa on 410 510 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimiala-
johtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi 
esitetään yhteensä enintään 207 000 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. 
Mikäli pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hake-
mus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi. Sosiaali- ja terveys-
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lautakunnan avustusesityksissä kyseisiä hakemuksia oli yhteensä yksi 
kappale.

Koronapandemiatilanteen vuoksi osa hakijoista ei ollut vielä hakuaika-
na pitänyt vuoden 2020 vuosikokoustaan tai siihen ei oltu saatu vaadit-
tuja allekirjoituksia. Hakijoille on annettu lisäaikaa toimittaa kyseinen 
pakollinen liite 31.12.2020 asti. Näissä tapauksissa mahdollinen avus-
tus esitetään myönnettäväksi ehdollisena. Sosiaali- ja terveyslautakun-
nan avustusesityksissä kyseisiä hakemuksia oli yhteensä yksi kappale.

Sosiaali- ja terveystoimialan näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä 
palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot 
avustusesityksiin.

Edellisen avustuksen käytön valvonta

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2019 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 2019 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2019 ja 
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustie-
toja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä 
vuonna 2019, taloustietoja ei ole saatu tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma 
pääoma jaettuna taseen kokonaissummalla ja kerrottuna 100:lla. Oma-
varaisuusasteen tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % 
hyvä, 25‒35 % tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli 
hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin 
uhkia tai riskejä (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 liitteenä 1 olevaan 
avustusesityksen Käyttötarkoitus 2021 -kohtaan. Useita järjestöjä on 
avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen 
Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli 
avustettavaksi haettu toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avus-
tusten jakoperusteisiin tai hylkäämiseen on muu painava syy.
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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 
kohderyhmän osalta omina esityksinä, ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näi-
tä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa ha-
keneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia 
on yhteensä 86.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin 
tukeminen (HEL 2020-011410)

20 12 32

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tu-
keminen (HEL 2020-011411)

22 13 35

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 
(HEL 2020-011412)

5 21 26

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 2020-
011413)

7 16 23

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (HEL 
2020-011414)

22 13 35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen (HEL 
2020-011415)

11 7 18

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen(HEL 2020-011416) 16 4 20
8. Monialayhdistykset(HEL 2020-011417) 5 - 5
Yhteensä 108 86 194

Tässä asiassa päätetään nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin 
tukemiseksi myönnettävät avustukset.
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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 (22 kappaletta) haettiin yhteensä 2 354 789 euroa ja myön-
nettäväksi esitetään 16 hakemukselle 1 473 000 euroa. Hakemuksista 
kuusi esitetään hylättäväksi.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä

Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten näh-
tävissä 8.12.2020 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallin-
non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Vaih-
toehtoisesti edellä mainitulle ajankohdalle voi sopia etäyhteydellä toteu-
tettavan tapaamisen etukäteen (p. 310 25678).

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille kirjeellä. 
Saatekirjeessä mainitaan koronapandemiatilanteen vuoksi edellytys, 
että toimintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatar-
tuntojen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoi-
tuksista. 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 2022 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 
2023 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2022 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2022 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2021 kello 00.00‒30.9.2021 kello 16.00. Tällöin on 
edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustus-
hakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen ha-
kemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. 
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Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoi-
mialan 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 Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

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

Palvelukokonaisuuden johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu
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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.12.2020 § 241

HEL 2020-011411 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.12.2020 Pöydälle

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

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
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi
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§ 257
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 
ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen

HEL 2020-011412 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 4 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2021 toimintaan yhteensä 179 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 38 200 euroa niille 
ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskeville hakemuksil-
le, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly 
edellä mainittuun taulukkoon.

- hylätä yhden liitteen 1 taulukossa mainitun hakemuksen taulukoissa 
esitetyin perusteluin.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista seu-
raavaa:

 Rahoitus tulee käyttää vuoden 2021 aikana avustuksen käyttötar-
koitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana.

 Avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuk-
sen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu 
vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena jär-
jestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjes-
tön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen 
maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen ta-
kaisinmaksusta.

 Avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2022 ke-
säkuun loppuun mennessä tai vuotta 2023 koskevan avustushake-
muksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2021 
toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toimin-
nantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, jos-
ta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.

 Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa 
kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätök-
sen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.
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 Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain (1336/1997) 
ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä 
tavalla ja järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan kirjanpidosta seurata.

 Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vä-
hennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle jär-
jestölle.

 Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei 
edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

 Osa päätöksistä tehdään poikkeuksellisesti ehdollisina, sillä kaikki 
hakijat eivät ole toimittaneet pakollisena liitteenä vaadittua allekirjoi-
tettua vuosikokouksen pöytäkirjaa. Aikaa on annettu 31.12.2020 as-
ti.

 Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että järjestöjen toi-
mintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartunto-
jen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituk-
sista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa talouden tuki -
yksikköä huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten 
ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmi-
kuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet tämän 
asian käsittelyyn.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään järjestöjen avustuksia seu-
raavasti:

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry +5000 euroa
Helsingin Muistiyhdistys ry +3000 euroa.

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

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

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati 
Juva, Riia Järvenpää, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Sanna-Mari 
Oranen, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 12 - 0 (tyhjää 1).

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustusesitykset Ikäihmiset (lautakunnan hyväksymä 8.12.2020)
2 Avustusesitykset Ikäihmiset (esitys)
3 Avustusesitykset Ikäihmiset ja hakijoiden taloustiedot (lautakunnan 

hyväksymä 8.12.2020)
4 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset (esitys)
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 

3.9.2013
6 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
7 Saatekirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusta hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
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lautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 4 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2021 toimintaan yhteensä 171 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 38 200 euroa niille 
ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskeville hakemuksil-
le, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly 
edellä mainittuun taulukkoon.

- hylätä yhden liitteen 1 taulukossa mainitun hakemuksen taulukoissa 
esitetyin perusteluin.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista 
seuraavaa:

 Rahoitus tulee käyttää vuoden 2021 aikana avustuksen käyttötar-
koitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana.

 Avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuk-
sen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu 
vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena jär-
jestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjes-
tön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen 
maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen ta-
kaisinmaksusta.

 Avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2022 ke-
säkuun loppuun mennessä tai vuotta 2023 koskevan avustushake-
muksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2021 
toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toimin-
nantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, jos-
ta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.

 Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa 
kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätök-
sen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.
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 Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain (1336/1997) 
ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä 
tavalla ja järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan kirjanpidosta seurata.

 Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vä-
hennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle jär-
jestölle.

 Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei 
edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

 Osa päätöksistä tehdään poikkeuksellisesti ehdollisina, sillä kaikki 
hakijat eivät ole toimittaneet pakollisena liitteenä vaadittua allekirjoi-
tettua vuosikokouksen pöytäkirjaa. Aikaa on annettu 31.12.2020 as-
ti.

 Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että järjestöjen toi-
mintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartunto-
jen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituk-
sista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kehottaa talouden tuki -
yksikköä huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten 
ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmi-
kuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Esittelijän perustelut

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

Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 momentin 2 koh-
dan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tai hyväksyy perus-
teet ja rajat lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen ja-
kamisesta ja avustusten käytön valvonnasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 § 288 vahvistaa tämän 
päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa järjes-
töille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä perus-
teet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä nou-
datettavia yleisohjeita kaupunginhallitus 28.10.2019 § 723, jotka ovat 
asian liitteenä 4.

Vuoden 2021 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 avustusten hakuaika oli 
1.‒30.9.2020. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2020 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 1.9.2020 Helsingin 
Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Ilmoituksissa kerrottiin nettiosoi-
te, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuoh-
jeet.

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 seuraa-
vat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2021, alustava talousarvio 
2021, vahvistettu tuloslaskelma 2019, vahvistettu tase 2019, toiminta-
kertomus 2019, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantar-
kastuskertomuksesta 2019 sekä vuonna 2020 pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019. 
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 30.9.2020 kello 16.00.

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimen ta-
louden tuki -yksikköön puhelimitse ja sähköpostitse. Kaikkiin yhteyde-
nottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköinen haku

Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) tehtiin hakuaikana nor-
maaleja huoltotoimenpiteitä, jonka aikana sähköisessä asioinnissa oli 
katkoja. Katkojen ei todettu aiheuttaneen hakijoille ongelmia sähköisen 
hakemuksen täyttämisessä tai lähettämisessä hakuajan puitteissa.

Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuo-
delle 2021 saapui sähköiseen järjestelmään 175 kappaletta, paperilla 
kirjaamoon 20 kappaletta ja poikkeuksellisesti yksi suojatulla sähköpos-
tilla kirjaamon kautta eli yhteensä 196. Yksi hakija perui hakemuksensa 
2.12.2020. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna ole-
viin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koske-
via hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta kaksi hakemusta ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus. Nämä hakemuk-
set olivat mukana sähköisessä avustusjärjestelmässä ja siten mukana 
edellä mainitussa hakemusten yhteismäärässä 195. Yksi sosiaali- ja 
terveystoimelle osoitettu hakemus siirrettiin kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
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mialalle. Sosiaali- ja terveystoimelle jäi siten 194 hakemusta käsiteltä-
väksi.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui 21 
vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2021 avustuksen hakijoista 33 ei 
ollut hakenut avustusta vuodelle 2020. Osa näistä hakijoista oli täysin 
uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2020 avustusta 
hakeneista 52 ei hakenut avustusta vuodelle 2021, eli he olivat luopu-
neet hakemisesta. Näistä 26 vuodelle 2020 avustusta saanutta ei ha-
kenut avustusta enää vuodelle 2021. Näitä luopujia oli kaikissa hakija-
ryhmissä. Anottu kokonaissumma on 9 562 547 euroa, mikä on 27 096 
euroa pienempi kuin vuoden 2020 haussa.

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa 
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 
28.10.2019 § 723). Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana 
käytettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 § 288 vahvistamia, 
liitteenä 3 olevia avustusten jakoperusteita.

Helsingin kaupunginkanslian kansliapäällikkö on tehnyt 25.3.2020 § 73 
päätöksen Helsingin varautumisen toimeenpanosta korona-tilanteessa, 
jonka mukaisesti vuoden 2020 avustuksia ei peritä takaisin, mikäli 
avustuksen käyttämättä jääminen kokonaan tai osittain johtuu koronavi-
rustilanteesta. Järjestöt voivat tässä erityistilanteessa halutessaan 
muokata ja sopeuttaa toimintaansa niin, että kohderyhmien tukeminen 
avustusrahoituksella on muilla tavoilla mahdollista. Avustuksen käyttö-
tarkoitusta voidaan muuttaa, mutta sen tulee täyttää muutoksen jäl-
keenkin avustuksen myöntäjän vahvistamat avustusten jakoperusteet. 
Avustuksen käyttötarkoituksen muutokseen ei tarvitse hakea erikseen 
lupaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2020 myöntämien avustusten 
kohdalla edellä mainittu päätös tarkoittaa, että järjestöt voivat käyttää 
halutessaan vuoden 2020 avustusta myös vuoden 2021 aikana. Osa 
hakijoista on tämän johdosta hakenut vähemmän tai jättänyt kokonaan 
hakematta avustusta vuodelle 2021.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin on 
käytettävissä vuonna 2021 yhteensä 6 661 000 euroa, joka on 72 000 
euroa enemmän kuin vuonna 2020. Rahoitus koostuu siten, että sosi-
aali- ja terveystoimen vuoden 2021 talousarviosta, talousarviokohdalta 
sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan käytettäväksi 4 261 000 
euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. 
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Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja terveyslautakunnal-
le esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2021 avus-
tuksiin 2 400 000 euroa.

Edellä mainitusta avustuksiin käytettävästä määrärahasta esitetään so-
siaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 
6 161 000 euroa, minkä osuuden jakautuminen eri avustusryhmiin ku-
vataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä.

Toimialajohtajan päätettäväksi esitetään enintään 207 000 euroa ja sen 
kohdentaminen eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityk-
sessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa 
toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 220 000 
euroa vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän 
sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa 
esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin on vuoden 
2021 määrärahasta jakamatta tämän jälkeen 73 000 euroa.

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 86 ja niiden haettu yhteis-
summa on 410 510 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimiala-
johtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi 
esitetään yhteensä enintään 207 000 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. 
Mikäli pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hake-
mus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi. Sosiaali- ja terveys-
lautakunnan avustusesityksissä kyseisiä hakemuksia oli yhteensä yksi 
kappale.
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Koronapandemiatilanteen vuoksi osa hakijoista ei ollut vielä hakuaika-
na pitänyt vuoden 2020 vuosikokoustaan tai siihen ei oltu saatu vaadit-
tuja allekirjoituksia. Hakijoille on annettu lisäaikaa toimittaa kyseinen 
pakollinen liite 31.12.2020 asti. Näissä tapauksissa mahdollinen avus-
tus esitetään myönnettäväksi ehdollisena. Sosiaali- ja terveyslautakun-
nan avustusesityksissä kyseisiä hakemuksia oli yhteensä yksi kappale.

Sosiaali- ja terveystoimialan näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä 
palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot 
avustusesityksiin.

Edellisen avustuksen käytön valvonta

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2019 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 2019 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2019 ja 
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustie-
toja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä 
vuonna 2019, taloustietoja ei ole saatu tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma 
pääoma jaettuna taseen kokonaissummalla ja kerrottuna 100:lla. Oma-
varaisuusasteen tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % 
hyvä, 25‒35 % tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli 
hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin 
uhkia tai riskejä (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 liitteenä 1 olevaan 
avustusesityksen Käyttötarkoitus 2021 -kohtaan. Useita järjestöjä on 
avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen 
Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli 
avustettavaksi haettu toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avus-
tusten jakoperusteisiin tai hylkäämiseen on muu painava syy.

Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tie-
tojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnol-
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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 
kohderyhmän osalta omina esityksinä, ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näi-
tä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa ha-
keneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia 
on yhteensä 86.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin 
tukeminen (HEL 2020-011410)

20 12 32

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tu-
keminen (HEL 2020-011411)

22 13 35

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 
(HEL 2020-011412)

5 21 26

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 2020-
011413)

7 16 23

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (HEL 
2020-011414)

22 13 35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen (HEL 
2020-011415)

11 7 18

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen(HEL 2020-
011416)

16 4 20

8. Monialayhdistykset(HEL 2020-011417) 5 - 5
Yhteensä 108 86 194

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 59 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/8
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

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 (5 
kappaletta) haettiin yhteensä 283 100 euroa ja myönnettäväksi esite-
tään 4 hakemukselle 171 000 euroa. Hakemuksista yksi esitetään hy-
lättäväksi.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä

Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten näh-
tävissä 8.12.2020 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallin-
non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Vaih-
toehtoisesti edellä mainitulle ajankohdalle voi sopia etäyhteydellä toteu-
tettavan tapaamisen etukäteen (p. 310 25678).

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille kirjeellä. 
Saatekirjeessä mainitaan koronapandemiatilanteen vuoksi edellytys, 
että toimintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatar-
tuntojen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoi-
tuksista. 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 2022 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 
2023 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2022 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2022 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2021 kello 00.00‒30.9.2021 kello 16.00. Tällöin on 
edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustus-
hakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen ha-
kemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. 
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Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoi-
mialan 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 Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet

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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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.12.2020 § 242

HEL 2020-011412 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.12.2020 Pöydälle

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

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
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi
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§ 258
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 
kansanterveysjärjestöjen tukemiseen

HEL 2020-011413 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 7 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2021 toimintaan yhteensä 158 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 35 300 euroa niille 
kansanterveysjärjestöjen tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat 
suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainit-
tuun taulukkoon.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista seu-
raavaa

 Rahoitus tulee käyttää vuoden 2021 aikana avustuksen käyttötar-
koitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana.

 Avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuk-
sen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu 
vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena jär-
jestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjes-
tön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen 
maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen ta-
kaisinmaksusta.

 Avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2022 ke-
säkuun loppuun mennessä tai vuotta 2023 koskevan avustushake-
muksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2021 
toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toimin-
nantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, jos-
ta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.

 Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa 
kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätök-
sen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.

 Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain (1336/1997) 
ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä 
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tavalla ja järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan kirjanpidosta seurata.

 Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vä-
hennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle jär-
jestölle.

 Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei 
edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

 Osa päätöksistä tehdään poikkeuksellisesti ehdollisina, sillä kaikki 
hakijat eivät ole toimittaneet pakollisena liitteenä vaadittua allekirjoi-
tettua vuosikokouksen pöytäkirjaa. Aikaa on annettu 31.12.2020 as-
ti.

 Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että järjestöjen toi-
mintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartunto-
jen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituk-
sista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa talouden tuki -
yksikköä huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten 
ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmi-
kuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet tämän 
asian käsittelyyn.

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustusesitykset Kansanterveysjärjestöt (esitys ja lautakunnan hyväk-
symä 8.12.2020)

2 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Kansanterveysjärjestöt (esi-
tys ja lautakunnan 8.12.2020 hyväksymä)
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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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 momentin 2 koh-
dan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tai hyväksyy perus-
teet ja rajat lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen ja-
kamisesta ja avustusten käytön valvonnasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 § 288 vahvistaa tämän 
päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa järjes-
töille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä perus-
teet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä nou-
datettavia yleisohjeita kaupunginhallitus 28.10.2019 § 723, jotka ovat 
asian liitteenä 4.

Vuoden 2021 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 avustusten hakuaika oli

1.‒30.9.2020. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2020 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 1.9.2020 Helsingin 
Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Ilmoituksissa kerrottiin nettiosoi-
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te, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuoh-
jeet.

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 seuraa-
vat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2021, alustava talousarvio 
2021, vahvistettu tuloslaskelma 2019, vahvistettu tase 2019, toiminta-
kertomus 2019, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantar-
kastuskertomuksesta 2019 sekä vuonna 2020 pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019. 
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 30.9.2020 kello 16.00.

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimen ta-
louden tuki -yksikköön puhelimitse ja sähköpostitse. Kaikkiin yhteyde-
nottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköinen haku

Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) tehtiin hakuaikana nor-
maaleja huoltotoimenpiteitä, jonka aikana sähköisessä asioinnissa oli 
katkoja. Katkojen ei todettu aiheuttaneen hakijoille ongelmia sähköisen 
hakemuksen täyttämisessä tai lähettämisessä hakuajan puitteissa.

Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuo-
delle 2021 saapui sähköiseen järjestelmään 175 kappaletta, paperilla 
kirjaamoon 20 kappaletta ja poikkeuksellisesti yksi suojatulla sähköpos-
tilla kirjaamon kautta eli yhteensä 196. Yksi hakija perui hakemuksensa 
2.12.2020. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna ole-
viin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koske-
via hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta kaksi hakemusta ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus. Nämä hakemuk-
set olivat mukana sähköisessä avustusjärjestelmässä ja siten mukana 
edellä mainitussa hakemusten yhteismäärässä 195. Yksi sosiaali- ja 
terveystoimelle osoitettu hakemus siirrettiin kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
mialalle. Sosiaali- ja terveystoimelle jäi siten 194 hakemusta käsiteltä-
väksi.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui 21 
vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2021 avustuksen hakijoista 33 ei 
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ollut hakenut avustusta vuodelle 2020. Osa näistä hakijoista oli täysin 
uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2020 avustusta 
hakeneista 52 ei hakenut avustusta vuodelle 2021, eli he olivat luopu-
neet hakemisesta. Näistä 26 vuodelle 2020 avustusta saanutta ei ha-
kenut avustusta enää vuodelle 2021. Näitä luopujia oli kaikissa hakija-
ryhmissä. Anottu kokonaissumma on 9 562 547 euroa, mikä on 27 096 
euroa pienempi kuin vuoden 2020 haussa.

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa 
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 
28.10.2019 § 723). Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana 
käytettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 § 288 vahvistamia, 
liitteenä 3 olevia avustusten jakoperusteita.

Helsingin kaupunginkanslian kansliapäällikkö on tehnyt 25.3.2020 § 73 
päätöksen Helsingin varautumisen toimeenpanosta korona-tilanteessa, 
jonka mukaisesti vuoden 2020 avustuksia ei peritä takaisin, mikäli 
avustuksen käyttämättä jääminen kokonaan tai osittain johtuu koronavi-
rustilanteesta. Järjestöt voivat tässä erityistilanteessa halutessaan 
muokata ja sopeuttaa toimintaansa niin, että kohderyhmien tukeminen 
avustusrahoituksella on muilla tavoilla mahdollista. Avustuksen käyttö-
tarkoitusta voidaan muuttaa, mutta sen tulee täyttää muutoksen jäl-
keenkin avustuksen myöntäjän vahvistamat avustusten jakoperusteet. 
Avustuksen käyttötarkoituksen muutokseen ei tarvitse hakea erikseen 
lupaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2020 myöntämien avustusten 
kohdalla edellä mainittu päätös tarkoittaa, että järjestöt voivat käyttää 
halutessaan vuoden 2020 avustusta myös vuoden 2021 aikana. Osa 
hakijoista on tämän johdosta hakenut vähemmän tai jättänyt kokonaan 
hakematta avustusta vuodelle 2021.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin on 
käytettävissä vuonna 2021 yhteensä 6 661 000 euroa, joka on 72 000 
euroa enemmän kuin vuonna 2020. Rahoitus koostuu siten, että sosi-
aali- ja terveystoimen vuoden 2021 talousarviosta, talousarviokohdalta 
sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan käytettäväksi 4 261 000 
euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. 
Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja terveyslautakunnal-
le esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2021 avus-
tuksiin 2 400 000 euroa.
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Edellä mainitusta avustuksiin käytettävästä määrärahasta esitetään so-
siaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 
6 161 000 euroa, minkä osuuden jakautuminen eri avustusryhmiin ku-
vataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä.

Toimialajohtajan päätettäväksi esitetään enintään 207 000 euroa ja sen 
kohdentaminen eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityk-
sessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa 
toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 220 000 
euroa vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän 
sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa 
esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin on vuoden 
2021 määrärahasta jakamatta tämän jälkeen 73 000 euroa.

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 86 ja niiden haettu yhteis-
summa on 410 510 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimiala-
johtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi 
esitetään yhteensä enintään 207 000 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. 
Mikäli pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hake-
mus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi. Sosiaali- ja terveys-
lautakunnan avustusesityksissä kyseisiä hakemuksia oli yhteensä yksi 
kappale.

Koronapandemiatilanteen vuoksi osa hakijoista ei ollut vielä hakuaika-
na pitänyt vuoden 2020 vuosikokoustaan tai siihen ei oltu saatu vaadit-
tuja allekirjoituksia. Hakijoille on annettu lisäaikaa toimittaa kyseinen 
pakollinen liite 31.12.2020 asti. Näissä tapauksissa mahdollinen avus-
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tus esitetään myönnettäväksi ehdollisena. Sosiaali- ja terveyslautakun-
nan avustusesityksissä kyseisiä hakemuksia oli yhteensä yksi kappale.

Sosiaali- ja terveystoimialan näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä 
palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot 
avustusesityksiin.

Edellisen avustuksen käytön valvonta

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2019 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 2019 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2019 ja 
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustie-
toja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä 
vuonna 2019, taloustietoja ei ole saatu tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma 
pääoma jaettuna taseen kokonaissummalla ja kerrottuna 100:lla. Oma-
varaisuusasteen tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % 
hyvä, 25‒35 % tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli 
hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin 
uhkia tai riskejä (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 liitteenä 1 olevaan 
avustusesityksen Käyttötarkoitus 2021 -kohtaan. Useita järjestöjä on 
avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen 
Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli 
avustettavaksi haettu toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avus-
tusten 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 
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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 
kohderyhmän osalta omina esityksinä, ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näi-
tä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa ha-
keneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia 
on yhteensä 86.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin 
tukeminen (HEL 2020-011410)

20 12 32

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke-
minen (HEL 2020-011411)

22 13 35

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 
(HEL 2020-011412)

5 21 26

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 2020-
011413)

7 16 23

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (HEL 
2020-011414)

22 13 35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen (HEL 
2020-011415)

11 7 18

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen(HEL 2020-011416) 16 4 20
8. Monialayhdistykset(HEL 2020-011417) 5 - 5
Yhteensä 108 86 194

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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 70 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/9
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

Kansanterveysjärjestöjen tukemiseen liittyviä avustuksia (7 kappaletta) 
haettiin yhteensä 247 000 euroa ja myönnettäväksi esitetään 7 hake-
mukselle 158 000 euroa.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä

Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten näh-
tävissä 8.12.2020 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallin-
non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Vaih-
toehtoisesti edellä mainitulle ajankohdalle voi sopia etäyhteydellä toteu-
tettavan tapaamisen etukäteen (p. 310 25678).

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille kirjeellä. 
Saatekirjeessä mainitaan koronapandemiatilanteen vuoksi edellytys, 
että toimintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatar-
tuntojen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoi-
tuksista. 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 2022 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 
2023 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2022 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2022 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2021 kello 00.00‒30.9.2021 kello 16.00. Tällöin on 
edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustus-
hakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen ha-
kemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. 
Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoi-
mialan 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 
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ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesaut-
taa järjestöjen toimintaa.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustusesitykset Kansanterveysjärjestöt
2 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Kansanterveysjärjestöt
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

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.12.2020 § 243

HEL 2020-011413 T 02 05 01 00



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 72 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/9
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

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.12.2020 Pöydälle

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

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
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi
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§ 259
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 
mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen

HEL 2020-011414 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 21 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2021 toimintaan yhteensä 1 321 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 46 500 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.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista seu-
raavaa:

 Rahoitus tulee käyttää vuoden 2021 aikana avustuksen käyttötar-
koitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana.

 Avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuk-
sen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu 
vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena jär-
jestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjes-
tön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen 
maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen ta-
kaisinmaksusta.

 Avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2022 ke-
säkuun loppuun mennessä tai vuotta 2023 koskevan avustushake-
muksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2021 
toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toimin-
nantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, jos-
ta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.

 Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa 
kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätök-
sen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.
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 Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain (1336/1997) 
ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä 
tavalla ja järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan kirjanpidosta seurata.

 Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vä-
hennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle jär-
jestölle.

 Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei 
edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

 Osa päätöksistä tehdään poikkeuksellisesti ehdollisina, sillä kaikki 
hakijat eivät ole toimittaneet pakollisena liitteenä vaadittua allekirjoi-
tettua vuosikokouksen pöytäkirjaa. Aikaa on annettu 31.12.2020 as-
ti.

 Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että järjestöjen toi-
mintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartunto-
jen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituk-
sista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa talouden tuki -
yksikköä huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten 
ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmi-
kuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet tämän 
asian käsittelyyn.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään järjestöjen avustuksia seu-
raavasti:

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry +3 000 euroa
Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry +3 000 euroa
Mielenterveysyhdistys HELMI ry +1 000 euroa
Leikkiväki ry +1 000 euroa
Irti Huumeista ry +10 000 euroa
KRAN rf +1 000 euroa

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen
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Vastaehdotus 2:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Irti Huumeista 
ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 150 000 euroa 
täysimääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi Niskasen eh-
dottamien järjestöavustusten lisämäärärahaesitysten rahoituspohja: 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen lisämäärära-
haesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat yhteensä 
647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestöavus-
tuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin Diakonissalaitoksen avus-
tuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 euroa ja 
vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 euroa. 
Summa on yhteensä 633 000 euroa. Tämän lisäksi Niskasen lisämää-
rärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan ottamalla 14 612 euroa 
vielä kohdentamattomasta 73 000 euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Ehkäisevä Päih-
detyö EHYT ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 
25 000 euroa täysimääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi 
Niskasen ehdottamien järjestöavustusten lisämäärärahaesitysten rahoi-
tuspohja: Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen li-
sämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat 
yhteensä 647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset jär-
jestöavustuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin Diakonissalaitok-
sen avustuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 
euroa ja vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 eu-
roa. Summa on yhteensä 633 000 euroa. Tämän lisäksi Niskasen lisä-
määrärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan ottamalla 14 612 
euroa vielä kohdentamattomasta 73 000 euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 4:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Sininauhasäätiöl-
le heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 27 750 euroa 
täysimääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi Niskasen eh-
dottamien järjestöavustusten lisämäärärahaesitysten rahoituspohja: 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen lisämäärära-
haesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat yhteensä 
647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestöavus-
tuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin Diakonissalaitoksen avus-
tuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 euroa ja 
vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 euroa. 
Summa on yhteensä 633 000 euroa. Tämän lisäksi Niskasen lisämää-
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rärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan ottamalla 14 612 euroa 
vielä kohdentamattomasta 73 000 euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 5:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Taiteen Sulatta-
mo Ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 167 000 
euroa täysimääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi Niskasen 
ehdottamien järjestöavustusten lisämäärärahaesitysten rahoituspohja: 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen lisämäärära-
haesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat yhteensä 
647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestöavus-
tuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin Diakonissalaitoksen avus-
tuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 euroa ja 
vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 euroa. 
Summa on yhteensä 633 000 euroa. Tämän lisäksi Niskasen lisämää-
rärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan ottamalla 14 612 euroa 
vielä kohdentamattomasta 73 000 euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 6:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Tukikohta ry:lle 
heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 55 000 euroa täy-
simääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi Niskasen ehdot-
tamien järjestöavustusten lisämäärärahaesitysten rahoituspohja: Sosi-
aali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen lisämäärärahaesi-
tykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat yhteensä 647 612 
euroa, Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin ra-
hoitetaan vähentämällä Helsingin Diakonissalaitoksen avustuksista liik-
kuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 euroa ja vähentämällä 
liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 euroa. Summa on yh-
teensä 633 000 euroa. Tämän lisäksi Niskasen lisämäärärahaesitykset 
järjestöavustuksiin rahoitetaan ottamalla 14 612 euroa vielä kohdenta-
mattomasta 73 000 euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 7:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Tukiyhdistys Kar-
vinen ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 32 000 
euroa täysimääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi Niskasen 
ehdottamien järjestöavustusten lisämäärärahaesitysten rahoituspohja: 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen lisämäärära-
haesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat yhteensä 
647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestöavus-
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tuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin Diakonissalaitoksen avus-
tuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 euroa ja 
vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 euroa. 
Summa on yhteensä 633 000 euroa. Tämän lisäksi Niskasen lisämää-
rärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan ottamalla 14 612 euroa 
vielä kohdentamattomasta 73 000 euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 8:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Tukiyhdistys Ma-
jakka ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 18 000 
euroa täysimääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi Niskasen 
ehdottamien järjestöavustusten lisämäärärahaesitysten rahoituspohja: 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen lisämäärära-
haesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat yhteensä 
647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestöavus-
tuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin Diakonissalaitoksen avus-
tuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 euroa ja 
vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 euroa. 
Summa on yhteensä 633 000 euroa. Tämän lisäksi Niskasen lisämää-
rärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan ottamalla 14 612 euroa 
vielä kohdentamattomasta 73 000 euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

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

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati 
Juva, Riia Järvenpää, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Sanna-Mari 
Oranen, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 12 - 0 (tyhjää 1).
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Jäsen Aleksi Niskanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen rauennei-
den vastaehdotuksiensa osalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustusesitykset Mielenterveys ja päihde (lautakunnan hyväksymä 
8.12.2020)

2 Avustusesitykset Mielenterveys- ja päihdetyö (esitys)
3 Avustusesitykset Mielenterveys ja päihde ja hakijoiden taloustiedot 

(lautakunnan hyväksymä 8.12.2020)
4 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Mielenterveys- ja päihdetyö 

(esitys)
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 

3.9.2013
6 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
7 Saatekirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusta hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
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- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 21 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2021 toimintaan yhteensä 1 302 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 46 500 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.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista 
seuraavaa

 Rahoitus tulee käyttää vuoden 2021 aikana avustuksen käyttötar-
koitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana.

 Avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuk-
sen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu 
vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena jär-
jestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjes-
tön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen 
maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen ta-
kaisinmaksusta.

 Avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2022 ke-
säkuun loppuun mennessä tai vuotta 2023 koskevan avustushake-
muksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2021 
toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toimin-
nantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, jos-
ta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.

 Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa 
kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätök-
sen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.

 Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain (1336/1997) 
ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä 
tavalla ja järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan kirjanpidosta seurata.

 Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vä-
hennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle jär-
jestölle.
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 Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei 
edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

 Osa päätöksistä tehdään poikkeuksellisesti ehdollisina, sillä kaikki 
hakijat eivät ole toimittaneet pakollisena liitteenä vaadittua allekirjoi-
tettua vuosikokouksen pöytäkirjaa. Aikaa on annettu 31.12.2020 as-
ti.

 Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että järjestöjen toi-
mintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartunto-
jen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituk-
sista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kehottaa talouden tuki -
yksikköä huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten 
ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmi-
kuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Esittelijän perustelut

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

Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 momentin 2 koh-
dan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tai hyväksyy perus-
teet ja rajat lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen ja-
kamisesta ja avustusten käytön valvonnasta.

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 kaupunginhallitus 28.10.2019 § 723, jotka 
ovat asian liitteenä 4.

Vuoden 2021 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 avustusten hakuaika oli 
1.‒30.9.2020. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2020 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 1.9.2020 Helsingin 
Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Ilmoituksissa kerrottiin nettiosoi-
te, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuoh-
jeet.

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu 
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla 
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(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 seuraa-
vat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2021, alustava talousarvio 
2021, vahvistettu tuloslaskelma 2019, vahvistettu tase 2019, toiminta-
kertomus 2019, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantar-
kastuskertomuksesta 2019 sekä vuonna 2020 pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019. 
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 30.9.2020 kello 16.00.

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimen ta-
louden tuki -yksikköön puhelimitse ja sähköpostitse. Kaikkiin yhteyde-
nottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköinen haku

Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) tehtiin hakuaikana nor-
maaleja huoltotoimenpiteitä, jonka aikana sähköisessä asioinnissa oli 
katkoja. Katkojen ei todettu aiheuttaneen hakijoille ongelmia sähköisen 
hakemuksen täyttämisessä tai lähettämisessä hakuajan puitteissa.

Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuo-
delle 2021 saapui sähköiseen järjestelmään 175 kappaletta, paperilla 
kirjaamoon 20 kappaletta ja poikkeuksellisesti yksi suojatulla sähköpos-
tilla kirjaamon kautta eli yhteensä 196. Yksi hakija perui hakemuksensa 
2.12.2020. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna ole-
viin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koske-
via hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta kaksi hakemusta ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus. Nämä hakemuk-
set olivat mukana sähköisessä avustusjärjestelmässä ja siten mukana 
edellä mainitussa hakemusten yhteismäärässä 195. Yksi sosiaali- ja 
terveystoimelle osoitettu hakemus siirrettiin kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
mialalle. Sosiaali- ja terveystoimelle jäi siten 194 hakemusta käsiteltä-
väksi.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui 21 
vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2021 avustuksen hakijoista 33 ei 
ollut hakenut avustusta vuodelle 2020. Osa näistä hakijoista oli täysin 
uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2020 avustusta 
hakeneista 52 ei hakenut avustusta vuodelle 2021, eli he olivat luopu-
neet hakemisesta. Näistä 26 vuodelle 2020 avustusta saanutta ei ha-
kenut avustusta enää vuodelle 2021. Näitä luopujia oli kaikissa hakija-
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ryhmissä. Anottu kokonaissumma on 9 562 547 euroa, mikä on 27 096 
euroa pienempi kuin vuoden 2020 haussa.

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa 
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 
28.10.2019 § 723). Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana 
käytettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 § 288 vahvistamia, 
liitteenä 3 olevia avustusten jakoperusteita.

Helsingin kaupunginkanslian kansliapäällikkö on tehnyt 25.3.2020 (§ 
73) päätöksen Helsingin varautumisen toimeenpanosta korona-
tilanteessa, jonka mukaisesti vuoden 2020 avustuksia ei peritä takaisin, 
mikäli avustuksen käyttämättä jääminen kokonaan tai osittain johtuu 
koronavirustilanteesta. Järjestöt voivat tässä erityistilanteessa halutes-
saan muokata ja sopeuttaa toimintaansa niin, että kohderyhmien tuke-
minen avustusrahoituksella on muilla tavoilla mahdollista. Avustuksen 
käyttötarkoitusta voidaan muuttaa, mutta sen tulee täyttää muutoksen 
jälkeenkin avustuksen myöntäjän vahvistamat avustusten jakoperus-
teet. Avustuksen käyttötarkoituksen muutokseen ei tarvitse hakea erik-
seen lupaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2020 myöntämien avustusten 
kohdalla edellä mainittu päätös tarkoittaa, että järjestöt voivat käyttää 
halutessaan vuoden 2020 avustusta myös vuoden 2021 aikana. Osa 
hakijoista on tämän johdosta hakenut vähemmän tai jättänyt kokonaan 
hakematta avustusta vuodelle 2021.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin on 
käytettävissä vuonna 2021 yhteensä 6 661 000 euroa, joka on 72 000 
euroa enemmän kuin vuonna 2020. Rahoitus koostuu siten, että sosi-
aali- ja terveystoimen vuoden 2021 talousarviosta, talousarviokohdalta 
sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan käytettäväksi 4 261 000 
euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. 
Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja terveyslautakunnal-
le esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2021 avus-
tuksiin 2 400 000 euroa.

Edellä mainitusta avustuksiin käytettävästä määrärahasta esitetään so-
siaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 
6 161 000 euroa, minkä osuuden jakautuminen eri avustusryhmiin ku-
vataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä.
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Toimialajohtajan päätettäväksi esitetään enintään 207 000 euroa ja sen 
kohdentaminen eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityk-
sessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa 
toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 220 000 
euroa vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän 
sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa 
esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin on vuoden 
2021 määrärahasta jakamatta tämän jälkeen 73 000 euroa.

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 86 ja niiden haettu yhteis-
summa on 410 510 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimiala-
johtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi 
esitetään yhteensä enintään 207 000 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. 
Mikäli pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hake-
mus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi. Sosiaali- ja terveys-
lautakunnan avustusesityksissä kyseisiä hakemuksia oli yhteensä yksi 
kappale.

Koronapandemiatilanteen vuoksi osa hakijoista ei ollut vielä hakuaika-
na pitänyt vuoden 2020 vuosikokoustaan tai siihen ei oltu saatu vaadit-
tuja allekirjoituksia. Hakijoille on annettu lisäaikaa toimittaa kyseinen 
pakollinen liite 31.12.2020 asti. Näissä tapauksissa mahdollinen avus-
tus esitetään myönnettäväksi ehdollisena. Sosiaali- ja terveyslautakun-
nan avustusesityksissä kyseisiä hakemuksia oli yhteensä yksi kappale.

Sosiaali- ja terveystoimialan näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä 
palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot 
avustusesityksiin.
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Edellisen avustuksen käytön valvonta

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2019 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 2019 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2019 ja 
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustie-
toja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä 
vuonna 2019, taloustietoja ei ole saatu tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma 
pääoma jaettuna taseen kokonaissummalla ja kerrottuna 100:lla. Oma-
varaisuusasteen tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % 
hyvä, 25‒35 % tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli 
hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin 
uhkia tai riskejä (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 liitteenä 1 olevaan 
avustusesityksen Käyttötarkoitus 2021 -kohtaan. Useita järjestöjä on 
avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen 
Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli 
avustettavaksi haettu toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avus-
tusten 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
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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 
kohderyhmän osalta omina esityksinä, ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näi-
tä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa ha-
keneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia 
on yhteensä 86.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin 
tukeminen (HEL 2020-011410)

22 12 32

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tu-
keminen (HEL 2020-011411)

22 13 35

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 
(HEL 2020-011412)

5 21 26

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 2020-
011413)

7 16 23

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (HEL 
2020-011414)

22 13 35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen (HEL 
2020-011415)

11 7 18

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen(HEL 2020-011416) 16 4 20
8. Monialayhdistykset(HEL 2020-011417) 5 - 5
Yhteensä 108 86 194

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 1 837 953 euroa ja myönnettäväksi esite-
tään 21 hakemukselle 1 302 000 euroa. Hakemuksista yksi esitetään 
hylättäväksi.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä
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Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten näh-
tävissä 8.12.2020 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallin-
non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Vaih-
toehtoisesti edellä mainitulle ajankohdalle voi sopia etäyhteydellä toteu-
tettavan tapaamisen etukäteen (p. 310 25678).

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille kirjeellä. 
Saatekirjeessä mainitaan koronapandemiatilanteen vuoksi edellytys, 
että toimintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatar-
tuntojen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoi-
tuksista. 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 2022 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 
2023 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2022 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2022 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2021 kello 00.00‒30.9.2021 kello 16.00. Tällöin on 
edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustus-
hakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen ha-
kemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. 
Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoi-
mialan 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
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Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

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

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

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.12.2020 § 244

HEL 2020-011414 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.12.2020 Pöydälle
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Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Miikka Keränen olivat 
kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelys-
sä.

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
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 89 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/11
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

§ 260
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 
vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen

HEL 2020-011415 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 10 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2021 toimintaan yhteensä 503 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 18 000 euroa niille 
vammais- ja kehitysvammatyön tukemista koskeville hakemuksille, jot-
ka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edel-
lä mainittuun taulukkoon.

- hylätä yhden liitteen 1 taulukossa mainitun hakemuksen taulukoissa 
esitetyin perusteluin.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista seu-
raavaa:

 Rahoitus tulee käyttää vuoden 2021 aikana avustuksen käyttötar-
koitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana.

 Avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuk-
sen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu 
vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena jär-
jestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjes-
tön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen 
maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen ta-
kaisinmaksusta.

 Avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2022 ke-
säkuun loppuun mennessä tai vuotta 2023 koskevan avustushake-
muksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2021 
toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toimin-
nantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, jos-
ta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.

 Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa 
kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätök-
sen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.
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 Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain (1336/1997) 
ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä 
tavalla ja järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan kirjanpidosta seurata.

 Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vä-
hennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle jär-
jestölle.

 Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei 
edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

 Osa päätöksistä tehdään poikkeuksellisesti ehdollisina, sillä kaikki 
hakijat eivät ole toimittaneet pakollisena liitteenä vaadittua allekirjoi-
tettua vuosikokouksen pöytäkirjaa. Aikaa on annettu 31.12.2020 as-
ti.

 Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että järjestöjen toi-
mintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartunto-
jen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituk-
sista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa talouden tuki -
yksikköä huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten 
ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmi-
kuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet tämän 
asian käsittelyyn.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään järjestöjen avustuksia seu-
raavasti:

Avustajakeskus Sentteri ry +6000 euroa.

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 2:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Helsingin ja Uu-
denmaan Näkövammaiset ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa 
avustussumman 25 000 euroa täysimääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan 
kaikkiin Aleksi Niskasen ehdottamien järjestöavustusten lisämäärära-
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haesitysten rahoituspohja: Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen 
Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 
2021 kustantavat yhteensä 647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärä-
rahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin 
Diakonissalaitoksen avustuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoimin-
nasta 198 000 euroa ja vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituk-
sesta 435 000 euroa. Summa on yhteensä 633 000 euroa. Tämän li-
säksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan 
ottamalla 14 612 euroa vielä kohdentamattomasta 73 000 euron määrä-
rahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Helsingin Kuuro-
jen Yhdistykselle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 
15 000 euroa täysimääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi 
Niskasen ehdottamien järjestöavustusten lisämäärärahaesitysten rahoi-
tuspohja: Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen li-
sämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat 
yhteensä 647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset jär-
jestöavustuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin Diakonissalaitok-
sen avustuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 
euroa ja vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 eu-
roa. Summa on yhteensä 633 000 euroa. Tämän lisäksi Niskasen lisä-
määrärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan ottamalla 14 612 
euroa vielä kohdentamattomasta 73 000 euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 4:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Suomen Kuuro-
sokeat ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 30 000 
euroa täysimääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi Niskasen 
ehdottamien järjestöavustusten lisämäärärahaesitysten rahoituspohja: 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen lisämäärära-
haesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat yhteensä 
647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestöavus-
tuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin Diakonissalaitoksen avus-
tuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 euroa ja 
vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 euroa. 
Summa on yhteensä 633 000 euroa. Tämän lisäksi Niskasen lisämää-
rärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan ottamalla 14 612 euroa 
vielä kohdentamattomasta 73 000 euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
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Vastaehdotus 5:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Helsingin Invali-
dien Yhdistys ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 
20 000 euroa täysimääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi 
Niskasen ehdottamien järjestöavustusten lisämäärärahaesitysten rahoi-
tuspohja: Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen li-
sämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat 
yhteensä 647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset jär-
jestöavustuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin Diakonissalaitok-
sen avustuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 
euroa ja vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 eu-
roa. Summa on yhteensä 633 000 euroa. Tämän lisäksi Niskasen lisä-
määrärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan ottamalla 14 612 
euroa vielä kohdentamattomasta 73 000 euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 6:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Jaatinen, vam-
maisperheiden monitoimikeskus ry:lle heidän vuodelle 2021 hakeman-
sa avustussumman 20 000 euroa täysimääräisenä. Merkitään pöytäkir-
jaan kaikkiin Aleksi Niskasen ehdottamien järjestöavustusten lisämää-
rärahaesitysten rahoituspohja: Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen 
Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 
2021 kustantavat yhteensä 647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärä-
rahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin 
Diakonissalaitoksen avustuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoimin-
nasta 198 000 euroa ja vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituk-
sesta 435 000 euroa. Summa on yhteensä 633 000 euroa. Tämän li-
säksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan 
ottamalla 14 612 euroa vielä kohdentamattomasta 73 000 euron määrä-
rahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 7:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta päättää myöntää Laajasalon opis-
ton säätiö sr:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 
110 000 euroa täysimääräisenä. Merkitään pöytäkirjaan kaikkiin Aleksi 
Niskasen ehdottamien järjestöavustusten lisämäärärahaesitysten rahoi-
tuspohja: Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen li-
sämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat 
yhteensä 647 612 euroa, Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset jär-
jestöavustuksiin rahoitetaan vähentämällä Helsingin Diakonissalaitok-
sen avustuksista liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 
euroa ja vähentämällä liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 eu-
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roa. Summa on yhteensä 633 000 euroa. Tämän lisäksi Niskasen lisä-
määrärahaesitykset järjestöavustuksiin rahoitetaan ottamalla 14 612 
euroa vielä kohdentamattomasta 73 000 euron määrärahasta.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

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

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati 
Juva, Riia Järvenpää, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Sanna-Mari 
Oranen, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 12 - 0 (tyhjää 1).

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

Jäsen Aleksi Niskanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen rauennei-
den vastaehdotuksiensa osalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustusesitykset Vammais- ja kehitysvammatyö (lautakunnan hyväk-
symä 8.12.2020)

2 Avustusesitykset Vammais- ja kehitysvammatyö (esitys)
3 Avustusesitykset Vammais- ja kehitysvammatyö ja hakijoiden taloustie-
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dot (lautakunnan hyväksymä 8.12.2020)
4 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Vammais- ja kehitysvamma-

työ (esitys)
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 

3.9.2013
6 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
7 Saatekirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusta hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 10 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2021 toimintaan yhteensä 497 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 18 000 euroa niille 
vammais- ja kehitysvammatyön tukemista koskeville hakemuksille, jot-
ka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edel-
lä mainittuun taulukkoon.

- hylätä yhden liitteen 1 taulukossa mainitun hakemuksen taulukoissa 
esitetyin perusteluin.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista 
seuraavaa

 Rahoitus tulee käyttää vuoden 2021 aikana avustuksen käyttötar-
koitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana.

 Avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuk-
sen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu 
vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena jär-
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jestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjes-
tön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen 
maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen ta-
kaisinmaksusta.

 Avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2022 ke-
säkuun loppuun mennessä tai vuotta 2023 koskevan avustushake-
muksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2021 
toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toimin-
nantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, jos-
ta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.

 Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa 
kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätök-
sen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.

 Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain (1336/1997) 
ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä 
tavalla ja järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan kirjanpidosta seurata.

 Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vä-
hennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle jär-
jestölle.

 Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei 
edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

 Osa päätöksistä tehdään poikkeuksellisesti ehdollisina, sillä kaikki 
hakijat eivät ole toimittaneet pakollisena liitteenä vaadittua allekirjoi-
tettua vuosikokouksen pöytäkirjaa. Aikaa on annettu 31.12.2020 as-
ti.

 Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että järjestöjen toi-
mintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartunto-
jen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituk-
sista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kehottaa talouden tuki -
yksikköä huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten 
ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmi-
kuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

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

Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 momentin 2 koh-
dan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tai hyväksyy perus-
teet ja rajat lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen ja-
kamisesta ja avustusten käytön valvonnasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 § 288 vahvistaa tämän 
päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa järjes-
töille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä perus-
teet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä nou-
datettavia yleisohjeita kaupunginhallitus 28.10.2019 § 723, jotka ovat 
asian liitteenä 4.

Vuoden 2021 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 avustusten hakuaika oli 
1.‒30.9.2020. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2020 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 1.9.2020 Helsingin 
Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Ilmoituksissa kerrottiin nettiosoi-
te, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuoh-
jeet.

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 seuraa-
vat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2021, alustava talousarvio 
2021, vahvistettu tuloslaskelma 2019, vahvistettu tase 2019, toiminta-
kertomus 2019, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantar-
kastuskertomuksesta 2019 sekä vuonna 2020 pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019. 
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 30.9.2020 kello 16.00.

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimen ta-
louden tuki -yksikköön puhelimitse ja sähköpostitse. Kaikkiin yhteyde-
nottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköinen haku
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Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) tehtiin hakuaikana nor-
maaleja huoltotoimenpiteitä, jonka aikana sähköisessä asioinnissa oli 
katkoja. Katkojen ei todettu aiheuttaneen hakijoille ongelmia sähköisen 
hakemuksen täyttämisessä tai lähettämisessä hakuajan puitteissa.

Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuo-
delle 2021 saapui sähköiseen järjestelmään 175 kappaletta, paperilla 
kirjaamoon 20 kappaletta ja poikkeuksellisesti yksi suojatulla sähköpos-
tilla kirjaamon kautta eli yhteensä 196. Yksi hakija perui hakemuksensa 
2.12.2020. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna ole-
viin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koske-
via hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta kaksi hakemusta ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus. Nämä hakemuk-
set olivat mukana sähköisessä avustusjärjestelmässä ja siten mukana 
edellä mainitussa hakemusten yhteismäärässä 195. Yksi sosiaali- ja 
terveystoimelle osoitettu hakemus siirrettiin kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
mialalle. Sosiaali- ja terveystoimelle jäi siten 194 hakemusta käsiteltä-
väksi.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui 21 
vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2021 avustuksen hakijoista 33 ei 
ollut hakenut avustusta vuodelle 2020. Osa näistä hakijoista oli täysin 
uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2020 avustusta 
hakeneista 52 ei hakenut avustusta vuodelle 2021, eli he olivat luopu-
neet hakemisesta. Näistä 26 vuodelle 2020 avustusta saanutta ei ha-
kenut avustusta enää vuodelle 2021. Näitä luopujia oli kaikissa hakija-
ryhmissä. Anottu kokonaissumma on 9 562 547 euroa, mikä on 27 096 
euroa pienempi kuin vuoden 2020 haussa.

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa 
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 
28.10.2019 § 723). Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana 
käytettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 § 288 vahvistamia, 
liitteenä 3 olevia avustusten jakoperusteita.

Helsingin kaupunginkanslian kansliapäällikkö on tehnyt 25.3.2020 § 73 
päätöksen Helsingin varautumisen toimeenpanosta korona-tilanteessa, 
jonka mukaisesti vuoden 2020 avustuksia ei peritä takaisin, mikäli 
avustuksen käyttämättä jääminen kokonaan tai osittain johtuu koronavi-
rustilanteesta. Järjestöt voivat tässä erityistilanteessa halutessaan 
muokata ja sopeuttaa toimintaansa niin, että kohderyhmien tukeminen 
avustusrahoituksella on muilla tavoilla mahdollista. Avustuksen käyttö-
tarkoitusta voidaan muuttaa, mutta sen tulee täyttää muutoksen jäl-
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keenkin avustuksen myöntäjän vahvistamat avustusten jakoperusteet. 
Avustuksen käyttötarkoituksen muutokseen ei tarvitse hakea erikseen 
lupaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2020 myöntämien avustusten 
kohdalla edellä mainittu päätös tarkoittaa, että järjestöt voivat käyttää 
halutessaan vuoden 2020 avustusta myös vuoden 2021 aikana. Osa 
hakijoista on tämän johdosta hakenut vähemmän tai jättänyt kokonaan 
hakematta avustusta vuodelle 2021.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin on 
käytettävissä vuonna 2021 yhteensä 6 661 000 euroa, joka on 72 000 
euroa enemmän kuin vuonna 2020. Rahoitus koostuu siten, että sosi-
aali- ja terveystoimen vuoden 2021 talousarviosta, talousarviokohdalta 
sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan käytettäväksi 4 261 000 
euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. 
Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja terveyslautakunnal-
le esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2021 avus-
tuksiin 2 400 000 euroa.

Edellä mainitusta avustuksiin käytettävästä määrärahasta esitetään so-
siaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 
6 161 000 euroa, minkä osuuden jakautuminen eri avustusryhmiin ku-
vataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä.

Toimialajohtajan päätettäväksi esitetään enintään 207 000 euroa ja sen 
kohdentaminen eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityk-
sessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa 
toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 220 000 
euroa vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän 
sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa 
esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin on vuoden 
2021 määrärahasta jakamatta tämän jälkeen 73 000 euroa.

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 86 ja niiden haettu yhteis-
summa on 410 510 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimiala-
johtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja ter-
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veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi 
esitetään yhteensä enintään 207 000 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. 
Mikäli pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hake-
mus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi. Sosiaali- ja terveys-
lautakunnan avustusesityksissä kyseisiä hakemuksia oli yhteensä yksi 
kappale.

Koronapandemiatilanteen vuoksi osa hakijoista ei ollut vielä hakuaika-
na pitänyt vuoden 2020 vuosikokoustaan tai siihen ei oltu saatu vaadit-
tuja allekirjoituksia. Hakijoille on annettu lisäaikaa toimittaa kyseinen 
pakollinen liite 31.12.2020 asti. Näissä tapauksissa mahdollinen avus-
tus esitetään myönnettäväksi ehdollisena. Sosiaali- ja terveyslautakun-
nan avustusesityksissä kyseisiä hakemuksia oli yhteensä yksi kappale.

Sosiaali- ja terveystoimialan näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä 
palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot 
avustusesityksiin.

Edellisen avustuksen käytön valvonta

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2019 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 2019 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2019 ja 
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustie-
toja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä 
vuonna 2019, taloustietoja ei ole saatu tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma 
pääoma jaettuna taseen kokonaissummalla ja kerrottuna 100:lla. Oma-
varaisuusasteen tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % 
hyvä, 25‒35 % tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli 
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hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin 
uhkia tai riskejä (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 liitteenä 1 olevaan 
avustusesityksen Käyttötarkoitus 2021 -kohtaan. Useita järjestöjä on 
avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen 
Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli 
avustettavaksi haettu toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avus-
tusten 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 
kohderyhmän osalta omina esityksinä, ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näi-
tä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa ha-
keneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia 
on yhteensä 86.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin 
tukeminen (HEL 2020-011410)

20 12 32

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke-
minen (HEL 2020-011411)

22 13 35

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 5 21 26
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(HEL 2020-011412)
4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 2020-
011413)

7 16 23

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (HEL 
2020-011414)

22 13 35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen (HEL 
2020-011415)

11 7 18

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen(HEL 2020-011416) 16 4 20
8. Monialayhdistykset(HEL 2020-011417) 5 - 5
Yhteensä 108 86 194

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 (11 
kappaletta) haettiin yhteensä 746 100 euroa ja myönnettäväksi esite-
tään 10 hakemukselle 497 000 euroa. Hakemuksista yksi esitetään hy-
lättäväksi.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä

Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten näh-
tävissä 8.12.2020 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallin-
non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Vaih-
toehtoisesti edellä mainitulle ajankohdalle voi sopia etäyhteydellä toteu-
tettavan tapaamisen etukäteen (p. 310 25678).

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille kirjeellä. 
Saatekirjeessä mainitaan koronapandemiatilanteen vuoksi edellytys, 
että toimintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatar-
tuntojen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoi-
tuksista. 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 
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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 2022 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 
2023 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2022 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2022 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2021 kello 00.00‒30.9.2021 kello 16.00. Tällöin on 
edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustus-
hakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen ha-
kemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. 
Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoi-
mialan 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 Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet

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
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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

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.12.2020 § 245

HEL 2020-011415 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.12.2020 Pöydälle

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

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
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi
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§ 261
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 
maahanmuuttajatyön tukemiseen

HEL 2020-011416 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 11 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2021 toimintaan yhteensä 361 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 20 600 euroa niille 
maahanmuuttajatyön tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suu-
ruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun 
taulukkoon.

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

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista seu-
raavaa

 Rahoitus tulee käyttää vuoden 2021 aikana avustuksen käyttötar-
koitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana.

 Avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuk-
sen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu 
vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena jär-
jestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjes-
tön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen 
maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen ta-
kaisinmaksusta.

 Avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2022 ke-
säkuun loppuun mennessä tai vuotta 2023 koskevan avustushake-
muksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2021 
toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toimin-
nantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, jos-
ta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.

 Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa 
kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätök-
sen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.
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 Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain (1336/1997) 
ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä 
tavalla ja järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan kirjanpidosta seurata.

 Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vä-
hennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle jär-
jestölle.

 Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei 
edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

 Osa päätöksistä tehdään poikkeuksellisesti ehdollisina, sillä kaikki 
hakijat eivät ole toimittaneet pakollisena liitteenä vaadittua allekirjoi-
tettua vuosikokouksen pöytäkirjaa. Aikaa on annettu 31.12.2020 as-
ti.

 Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että järjestöjen toi-
mintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartunto-
jen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituk-
sista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa talouden tuki -
yksikköä huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten 
ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmi-
kuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet tämän 
asian käsittelyyn.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään järjestöjen avustuksia seu-
raavasti:

Föreningen Luckan rf    +6000 euroa
Monika-Naiset liitto ry +5000 euroa.

Kannattaja: jäsen Cecilia Ehrnrooth

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena.

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

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati 
Juva, Riia Järvenpää, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Sanna-Mari 
Oranen, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 12 - 0 (tyhjää 1).

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustusesitykset Maahanmuuttajatyö (lautakunnan hyväksymä 
8.12.2020)

2 Avustusesitykset Maahanmuuttajatyö (esitys)
3 Avustusesitykset Maahanmuuttajatyö ja hakijoiden taloustiedot (lauta-

kunnan hyväksymä 8.12.2020)
4 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Maahanmuuttajatyö (esitys)
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet 

3.9.2013
6 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
7 Saatekirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusta hakeneet Esitysteksti
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Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 11 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2021 toimintaan yhteensä 350 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 20 600 euroa niille 
maahanmuuttajatyön tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suu-
ruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun 
taulukkoon.

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

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista 
seuraavaa

 Rahoitus tulee käyttää vuoden 2021 aikana avustuksen käyttötar-
koitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana.

 Avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuk-
sen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu 
vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena jär-
jestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjes-
tön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen 
maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen ta-
kaisinmaksusta.

 Avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2022 ke-
säkuun loppuun mennessä tai vuotta 2023 koskevan avustushake-
muksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2021 
toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toimin-
nantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, jos-
ta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.
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 Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa 
kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätök-
sen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.

 Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain (1336/1997) 
ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä 
tavalla ja järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan kirjanpidosta seurata.

 Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vä-
hennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle jär-
jestölle.

 Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei 
edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

 Osa päätöksistä tehdään poikkeuksellisesti ehdollisina, sillä kaikki 
hakijat eivät ole toimittaneet pakollisena liitteenä vaadittua allekirjoi-
tettua vuosikokouksen pöytäkirjaa. Aikaa on annettu 31.12.2020 as-
ti.

 Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että järjestöjen toi-
mintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartunto-
jen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituk-
sista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kehottaa talouden tuki -
yksikköä huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten 
ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmi-
kuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Esittelijän perustelut

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

Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 momentin 2 koh-
dan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tai hyväksyy perus-
teet ja rajat lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen ja-
kamisesta ja avustusten käytön valvonnasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 § 288 vahvistaa tämän 
päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa järjes-
töille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä perus-
teet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä nou-
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datettavia yleisohjeita kaupunginhallitus 28.10.2019 § 723, jotka ovat 
asian liitteenä 4.

Vuoden 2021 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 avustusten hakuaika oli 
1.‒30.9.2020. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2020 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 1.9.2020 Helsingin 
Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Ilmoituksissa kerrottiin nettiosoi-
te, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuoh-
jeet.

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 seuraa-
vat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2021, alustava talousarvio 
2021, vahvistettu tuloslaskelma 2019, vahvistettu tase 2019, toiminta-
kertomus 2019, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantar-
kastuskertomuksesta 2019 sekä vuonna 2020 pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019. 
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 30.9.2020 kello 16.00.

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimen ta-
louden tuki -yksikköön puhelimitse ja sähköpostitse. Kaikkiin yhteyde-
nottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköinen haku

Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) tehtiin hakuaikana nor-
maaleja huoltotoimenpiteitä, jonka aikana sähköisessä asioinnissa oli 
katkoja. Katkojen ei todettu aiheuttaneen hakijoille ongelmia sähköisen 
hakemuksen täyttämisessä tai lähettämisessä hakuajan puitteissa.

Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuo-
delle 2021 saapui sähköiseen järjestelmään 175 kappaletta, paperilla 
kirjaamoon 20 kappaletta ja poikkeuksellisesti yksi suojatulla sähköpos-
tilla kirjaamon kautta eli yhteensä 196. Yksi hakija perui hakemuksensa 
2.12.2020. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna ole-
viin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koske-
via hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta kaksi hakemusta ja 
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus. Nämä hakemuk-
set olivat mukana sähköisessä avustusjärjestelmässä ja siten mukana 
edellä mainitussa hakemusten yhteismäärässä 195. Yksi sosiaali- ja 
terveystoimelle osoitettu hakemus siirrettiin kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
mialalle. Sosiaali- ja terveystoimelle jäi siten 194 hakemusta käsiteltä-
väksi.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui 21 
vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2021 avustuksen hakijoista 33 ei 
ollut hakenut avustusta vuodelle 2020. Osa näistä hakijoista oli täysin 
uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2020 avustusta 
hakeneista 52 ei hakenut avustusta vuodelle 2021, eli he olivat luopu-
neet hakemisesta. Näistä 26 vuodelle 2020 avustusta saanutta ei ha-
kenut avustusta enää vuodelle 2021. Näitä luopujia oli kaikissa hakija-
ryhmissä. Anottu kokonaissumma on 9 562 547 euroa, mikä on 27 096 
euroa pienempi kuin vuoden 2020 haussa.

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa 
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 
28.10.2019 § 723). Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana 
käytettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 § 288 vahvistamia, 
liitteenä 3 olevia avustusten jakoperusteita.

Helsingin kaupunginkanslian kansliapäällikkö on tehnyt 25.3.2020 § 73 
päätöksen Helsingin varautumisen toimeenpanosta korona-tilanteessa, 
jonka mukaisesti vuoden 2020 avustuksia ei peritä takaisin, mikäli 
avustuksen käyttämättä jääminen kokonaan tai osittain johtuu koronavi-
rustilanteesta. Järjestöt voivat tässä erityistilanteessa halutessaan 
muokata ja sopeuttaa toimintaansa niin, että kohderyhmien tukeminen 
avustusrahoituksella on muilla tavoilla mahdollista. Avustuksen käyttö-
tarkoitusta voidaan muuttaa, mutta sen tulee täyttää muutoksen jäl-
keenkin avustuksen myöntäjän vahvistamat avustusten jakoperusteet. 
Avustuksen käyttötarkoituksen muutokseen ei tarvitse hakea erikseen 
lupaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2020 myöntämien avustusten 
kohdalla edellä mainittu päätös tarkoittaa, että järjestöt voivat käyttää 
halutessaan vuoden 2020 avustusta myös vuoden 2021 aikana. Osa 
hakijoista on tämän johdosta hakenut vähemmän tai jättänyt kokonaan 
hakematta avustusta vuodelle 2021.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin on 
käytettävissä vuonna 2021 yhteensä 6 661 000 euroa, joka on 72 000 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 111 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/12
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

euroa enemmän kuin vuonna 2020. Rahoitus koostuu siten, että sosi-
aali- ja terveystoimen vuoden 2021 talousarviosta, talousarviokohdalta 
sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan käytettäväksi 4 261 000 
euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. 
Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja terveyslautakunnal-
le esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2021 avus-
tuksiin 2 400 000 euroa.

Edellä mainitusta avustuksiin käytettävästä määrärahasta esitetään so-
siaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 
6 161 000 euroa, minkä osuuden jakautuminen eri avustusryhmiin ku-
vataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. 

Toimialajohtajan päätettäväksi esitetään enintään 207 000 euroa ja sen 
kohdentaminen eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityk-
sessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa 
toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 220 000 
euroa vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän 
sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa 
esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin on vuoden 
2021 määrärahasta jakamatta tämän jälkeen 73 000 euroa.

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 86 ja niiden haettu yhteis-
summa on 410 510 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimiala-
johtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi 
esitetään yhteensä enintään 207 000 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. 
Mikäli pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hake-
mus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi. Sosiaali- ja terveys-
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lautakunnan avustusesityksissä kyseisiä hakemuksia oli yhteensä yksi 
kappale. 

Koronapandemiatilanteen vuoksi osa hakijoista ei ollut vielä hakuaika-
na pitänyt vuoden 2020 vuosikokoustaan tai siihen ei oltu saatu vaadit-
tuja allekirjoituksia. Hakijoille on annettu lisäaikaa toimittaa kyseinen 
pakollinen liite 31.12.2020 asti. Näissä tapauksissa mahdollinen avus-
tus esitetään myönnettäväksi ehdollisena. Sosiaali- ja terveyslautakun-
nan avustusesityksissä kyseisiä hakemuksia oli yhteensä yksi kappale.  

Sosiaali- ja terveystoimialan näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä 
palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot 
avustusesityksiin.

Edellisen avustuksen käytön valvonta

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2019 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 2019 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2019 ja 
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustie-
toja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä 
vuonna 2019, taloustietoja ei ole saatu tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma 
pääoma jaettuna taseen kokonaissummalla ja kerrottuna 100:lla. Oma-
varaisuusasteen tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % 
hyvä, 25‒35 % tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli 
hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin 
uhkia tai riskejä (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 liitteenä 1 olevaan 
avustusesityksen Käyttötarkoitus 2021 -kohtaan. Useita järjestöjä on 
avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen 
Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli 
avustettavaksi haettu toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avus-
tusten jakoperusteisiin tai hylkäämiseen on muu painava syy.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 113 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/12
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

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 
kohderyhmän osalta omina esityksinä, ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näi-
tä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa ha-
keneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia 
on yhteensä 86.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin 
tukeminen (HEL 2020-011410)

20 12 32

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tu-
keminen (HEL 2020-011411)

22 13 35

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 
(HEL 2020-011412)

5 21 26

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 2020-
011413)

7 16 23

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (HEL 
2020-011414)

22 13 35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen (HEL 
2020-011415)

11 7 18

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen(HEL 2020-011416) 16 4 20
8. Monialayhdistykset(HEL 2020-011417) 5 - 5
Yhteensä 108 86 194

Tässä asiassa päätetään maahanmuuttajatyön tukemiseksi myönnet-
tävät avustukset.
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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 842 936 euroa ja myönnettäväksi esitetään 11 hake-
mukselle 350 000 euroa. Hakemuksista viisi esitetään hylättäväksi.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä

Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten näh-
tävissä 8.12.2020 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallin-
non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Vaih-
toehtoisesti edellä mainitulle ajankohdalle voi sopia etäyhteydellä toteu-
tettavan tapaamisen etukäteen (p. 310 25678).

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille kirjeellä. 
Saatekirjeessä mainitaan koronapandemiatilanteen vuoksi edellytys, 
että toimintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatar-
tuntojen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoi-
tuksista. 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 2022 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 
2023 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2022 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2022 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2021 kello 00.00‒30.9.2021 kello 16.00. Tällöin on 
edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustus-
hakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen ha-
kemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. 
Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoi-
mialan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.
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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 Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustusesitykset Maahanmuuttajajärjestöt
2 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Maahanmuuttajajärjestöt
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

Päätöshistoria
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.12.2020 § 246

HEL 2020-011416 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.12.2020 Pöydälle

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

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
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi
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§ 262
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 
monialayhdistysten toiminnan tukemiseen sekä varaus vuoden ai-
kana mahdollisesti ilmeneviin yllättäviin tarpeisiin

HEL 2020-011417 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 5 hakemuk-
selle avustusta vuoden 2021 toimintaan yhteensä 1 239 000 euroa liit-
teenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

- osoittaa toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 
220 000 euroa vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja 
merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista seu-
raavaa

 Rahoitus tulee käyttää vuoden 2021 aikana avustuksen käyttötar-
koitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana.

 Avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuk-
sen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu 
vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena jär-
jestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjes-
tön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen 
maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen ta-
kaisinmaksusta.

 Avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2022 ke-
säkuun loppuun mennessä tai vuotta 2023 koskevan avustushake-
muksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2021 
toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toimin-
nantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, jos-
ta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.

 Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa 
kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätök-
sen liitteenä 4 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.

 Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain (1336/1997) 
ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä 
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tavalla ja järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan kirjanpidosta seurata.

 Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vä-
hennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle jär-
jestölle.

 Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei 
edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

 Osa päätöksistä tehdään poikkeuksellisesti ehdollisina, sillä kaikki 
hakijat eivät ole toimittaneet pakollisena liitteenä vaadittua allekirjoi-
tettua vuosikokouksen pöytäkirjaa. Aikaa on annettu 31.12.2020 as-
ti.

 Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että järjestöjen toi-
mintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartunto-
jen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituk-
sista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa talouden tuki -
yksikköä huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten 
ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmi-
kuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet tämän 
asian käsittelyyn.

Ennen asian käsittelyä todettiin esteellisyydet ja esteelliset jäsenet 
poistuivat kokouksesta asian koko käsittelyn ajaksi ja varajäsen osallis-
tui asian käsittelyyn seuraavasti:

Jäsen Cecilia Ehrnrooth ilmoitti esteellisyytensä perusteeksi hallintolain 
28.1 §:n 4 kohdan mukaisen palvelussuhdejääviyden, ja hänen varajä-
senensä Johan Lund osallistui asian käsittelyyn.

Jäsen Reko Ravela ilmoitti esteellisyytensä perusteeksi hallintolain 
28.1 §:n 2 kohdan mukaisen edustusjääviyden. Varajäsen ei osallistu-
nut asian käsittelyyn.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Vähennetään liikkuvan väestön päiväkeskus-
toiminnasta 198 000 euroa ja liikkuvan väestön hätämajoituksesta 
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435 000 euroa. Yhteensä vähennetään 633 000 euroa.
Nämä rahat laitetaan rahoituspohjaksi muihin Aleksi Niskasen lisämää-
rärahaesityksiin järjestöavustuksiin.

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

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

Jäsen Aleksi Niskanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen rauenneen 
vastaehdotuksensa osalta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustusesitykset Moniala (esitys ja lautakunnan hyväksymä 8.12.2020)
2 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Moniala (esitys ja lautakun-

nan hyväksymä 8.12.2020)
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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

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

Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 momentin 2 koh-
dan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tai hyväksyy perus-
teet ja rajat lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen ja-
kamisesta ja avustusten käytön valvonnasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 § 288 vahvistaa tämän 
päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa järjes-
töille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä perus-
teet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä nou-
datettavia yleisohjeita kaupunginhallitus 28.10.2019 § 723, jotka ovat 
asian liitteenä 4.

Vuoden 2021 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 avustusten hakuaika oli 
1.‒30.9.2020. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2020 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 1.9.2020 Helsingin 
Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Ilmoituksissa kerrottiin nettiosoi-
te, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuoh-
jeet.

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 seuraa-
vat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2021, alustava talousarvio 
2021, vahvistettu tuloslaskelma 2019, vahvistettu tase 2019, toiminta-
kertomus 2019, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantar-
kastuskertomuksesta 2019 sekä vuonna 2020 pidetyn vuosikokouksen 
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019. 
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 30.9.2020 kello 16.00.

Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimen ta-
louden tuki -yksikköön puhelimitse ja sähköpostitse. Kaikkiin yhteyde-
nottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.

Sähköinen haku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 121 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/13
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

Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) tehtiin hakuaikana nor-
maaleja huoltotoimenpiteitä, jonka aikana sähköisessä asioinnissa oli 
katkoja. Katkojen ei todettu aiheuttaneen hakijoille ongelmia sähköisen 
hakemuksen täyttämisessä tai lähettämisessä hakuajan puitteissa.

Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuo-
delle 2021 saapui sähköiseen järjestelmään 175 kappaletta, paperilla 
kirjaamoon 20 kappaletta ja poikkeuksellisesti yksi suojatulla sähköpos-
tilla kirjaamon kautta eli yhteensä 196. Yksi hakija perui hakemuksensa 
2.12.2020. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna ole-
viin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koske-
via hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta kaksi hakemusta ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi hakemus. Nämä hakemuk-
set olivat mukana sähköisessä avustusjärjestelmässä ja siten mukana 
edellä mainitussa hakemusten yhteismäärässä 195. Yksi sosiaali- ja 
terveystoimelle osoitettu hakemus siirrettiin kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
mialalle. Sosiaali- ja terveystoimelle jäi siten 194 hakemusta käsiteltä-
väksi.

Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui 21 
vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2021 avustuksen hakijoista 33 ei 
ollut hakenut avustusta vuodelle 2020. Osa näistä hakijoista oli täysin 
uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2020 avustusta 
hakeneista 52 ei hakenut avustusta vuodelle 2021, eli he olivat luopu-
neet hakemisesta. Näistä 26 vuodelle 2020 avustusta saanutta ei ha-
kenut avustusta enää vuodelle 2021. Näitä luopujia oli kaikissa hakija-
ryhmissä. Anottu kokonaissumma on 9 562 547 euroa, mikä on 27 096 
euroa pienempi kuin vuoden 2020 haussa.

Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa 
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 
28.10.2019 § 723). Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana 
käytettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 § 288 vahvistamia, 
liitteenä 3 olevia avustusten jakoperusteita.

Helsingin kaupunginkanslian kansliapäällikkö on tehnyt 25.3.2020 (§ 
73) päätöksen Helsingin varautumisen toimeenpanosta korona-
tilanteessa, jonka mukaisesti vuoden 2020 avustuksia ei peritä takaisin, 
mikäli avustuksen käyttämättä jääminen kokonaan tai osittain johtuu 
koronavirustilanteesta. Järjestöt voivat tässä erityistilanteessa halutes-
saan muokata ja sopeuttaa toimintaansa niin, että kohderyhmien tuke-
minen avustusrahoituksella on muilla tavoilla mahdollista. Avustuksen 
käyttötarkoitusta voidaan muuttaa, mutta sen tulee täyttää muutoksen 
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jälkeenkin avustuksen myöntäjän vahvistamat avustusten jakoperus-
teet. Avustuksen käyttötarkoituksen muutokseen ei tarvitse hakea erik-
seen lupaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2020 myöntämien avustusten 
kohdalla edellä mainittu päätös tarkoittaa, että järjestöt voivat käyttää 
halutessaan vuoden 2020 avustusta myös vuoden 2021 aikana. Osa 
hakijoista on tämän johdosta hakenut vähemmän tai jättänyt kokonaan 
hakematta avustusta vuodelle 2021.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin on 
käytettävissä vuonna 2021 yhteensä 6 661 000 euroa, joka on 72 000 
euroa enemmän kuin vuonna 2020. Rahoitus koostuu siten, että sosi-
aali- ja terveystoimen vuoden 2021 talousarviosta, talousarviokohdalta 
sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan käytettäväksi 4 261 000 
euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. 
Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja terveyslautakunnal-
le esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2021 avus-
tuksiin 2 400 000 euroa.

Edellä mainitusta avustuksiin käytettävästä määrärahasta esitetään so-
siaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 
6 161 000 euroa, minkä osuuden jakautuminen eri avustusryhmiin ku-
vataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä.

Toimialajohtajan päätettäväksi esitetään enintään 207 000 euroa ja sen 
kohdentaminen eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityk-
sessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa 
toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 220 000 
euroa vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän 
sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa 
esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin on vuoden 
2021 määrärahasta jakamatta tämän jälkeen 73 000 euroa.

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 86 ja niiden haettu yhteis-
summa on 410 510 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimiala-
johtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja ter-
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veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi 
esitetään yhteensä enintään 207 000 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. 
Mikäli pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hake-
mus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi. Sosiaali- ja terveys-
lautakunnan avustusesityksissä kyseisiä hakemuksia oli yhteensä yksi 
kappale.

Koronapandemiatilanteen vuoksi osa hakijoista ei ollut vielä hakuaika-
na pitänyt vuoden 2020 vuosikokoustaan tai siihen ei oltu saatu vaadit-
tuja allekirjoituksia. Hakijoille on annettu lisäaikaa toimittaa kyseinen 
pakollinen liite 31.12.2020 asti. Näissä tapauksissa mahdollinen avus-
tus esitetään myönnettäväksi ehdollisena. Sosiaali- ja terveyslautakun-
nan avustusesityksissä kyseisiä hakemuksia oli yhteensä yksi kappale.

Sosiaali- ja terveystoimialan näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä 
palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot 
avustusesityksiin.

Edellisen avustuksen käytön valvonta

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2019 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 2019 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2019 ja 
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustie-
toja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä 
vuonna 2019, taloustietoja ei ole saatu tai niissä on epäselvyyksiä.

Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma 
pääoma jaettuna taseen kokonaissummalla ja kerrottuna 100:lla. Oma-
varaisuusasteen tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % 
hyvä, 25‒35 % tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli 
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hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin 
uhkia tai riskejä (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 liitteenä 1 olevaan 
avustusesityksen Käyttötarkoitus 2021 -kohtaan. Useita järjestöjä on 
avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen 
Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli 
avustettavaksi haettu toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avus-
tusten 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 
kohderyhmän osalta omina esityksinä, ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näi-
tä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.

Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa ha-
keneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia 
on yhteensä 86.

Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät

Haetun avustuksen kohderyhmä Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin 
tukeminen (HEL 2020-011410)

20 12 32

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke-
minen (HEL 2020-011411)

22 13 35

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 5 21 26
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(HEL 2020-011412)
4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 2020-
011413)

7 16 23

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (HEL 
2020-011414)

22 13 35

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen (HEL 
2020-011415)

11 7 18

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen(HEL 2020-011416) 16 4 20
8. Monialayhdistykset(HEL 2020-011417) 5 - 5
Yhteensä 108 86 194

Tässä asiassa päätetään monialayhdistysten tukemiseksi myönnettä-
vät avustukset sekä osoitetaan toimialajohtajan erikseen päätettäviksi 
avustuksiksi enintään 220 000 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 (5 kappaletta) haet-
tiin yhteensä 1 387 000 euroa ja myönnettäväksi esitetään 5 hakemuk-
selle 1 239 000 euroa.

Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä

Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten näh-
tävissä 8.12.2020 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallin-
non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Vaih-
toehtoisesti edellä mainitulle ajankohdalle voi sopia etäyhteydellä toteu-
tettavan tapaamisen etukäteen (p. 310 25678).

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille kirjeellä. 
Saatekirjeessä mainitaan koronapandemiatilanteen vuoksi edellytys, 
että toimintaan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatar-
tuntojen torjuntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoi-
tuksista. 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-
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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 2022 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta 
2023 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.

Ennakkotieto vuoden 2022 avustusten hakemisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2022 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2021 kello 00.00‒30.9.2021 kello 16.00. Tällöin on 
edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustus-
hakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen ha-
kemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. 
Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoi-
mialan 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 Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustusesitykset Moniala
2 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Moniala
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
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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

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.12.2020 § 247

HEL 2020-011417 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.12.2020 Pöydälle

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

Ennen asian käsittelyä todettiin esteellisyydet ja esteelliset jäsenet 
poistuivat kokouksesta asian koko käsittelyn ajaksi ja varajäsen osallis-
tui asian käsittelyyn seuraavasti:

Jäsen Cecilia Ehrnrooth ilmoitti esteellisyytensä perusteeksi hallintolain 
28.1 §:n 4 kohdan mukaisen palvelussuhdejääviyden, ja hänen varajä-
senensä Johan Lund osallistui asian käsittelyyn.

Jäsen Reko Ravela ilmoitti esteellisyytensä perusteeksi hallintolain 
28.1 §:n 2 kohdan mukaisen edustusjääviyden. Varajäsen ei osallistu-
nut asian käsittelyyn.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 128 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/13
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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Miikka Keränen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678

miikka.keranen(a)hel.fi
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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-
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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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 131 (146)
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

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

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Tiedoksi

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Talouden tuki
Kehittämisen tuki
Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
Kaupunginkanslia
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§ 264
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Pauliina Saareksen ym. aloitteesta koskien uusperheiden 
tuen tarpeen kartoitusta ja perhevalmennuksen kokeilua

HEL 2020-010202 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Pauliina Saareksen ja 18 muun valtuutetun 
aloitteesta uusperheiden tuen tarpeen kartoituksesta ja uusperheille 
suunnatun perhevalmennuksen kokeilusta: 

"Aloitteessa todetaan, että ensimmäistä yhteistä lastaan odottavat uus-
perheet jäävät usein vaille neuvoloiden perhevalmennuksen palveluja 
ja neuvolan kautta tulisi tarjota uusperheille räätälöityä perhevalmen-
nusta tai perheneuvontaa sekä aktiivisesti tarjota tukea uusperheille. 
Aloitteessa esitetään, että sosiaali- ja terveystoimiala toteuttaa kartoi-
tuksen uusperheiden tuen tarpeesta ja käynnistää kokeilun uusperheil-
le suunnatusta perhevalmennuksesta.

Perhevalmennus ryhmävalmennuksena tai etävalmennuksena on koh-
dennettu ensisynnyttäjälle. Valmennuskokonaisuus koostuu helsinkiläi-
sille ensisynnyttäjille ennen vauvan syntymää fysioterapiaryhmästä 
raskausviikoilla 15–25, neuvolan toteuttamista etäperhevalmennuksista 
raskausviikon 20 jälkeen sekä synnytyksen jälkeen leikkipuistoissa pi-
dettävästä vauvaperhetoiminnasta. Perhevalmennuksen teemoina ovat 
vanhemmuus, vauvaperheen arki sekä synnytys ja siihen mahdollisesti 
liittyvä kivunlievitys. 

Vauvan syntymä on ensisynnyttäjälle merkittävä, uusi kokemus, ja per-
hevalmennuksella pyritään tukemaan ensisynnyttäjän ja hänen puoli-
sonsa valmistautumista vauvan syntymään. Perhevalmennukseen voi 
myös osallistua, mikäli perheen toinen vanhemmista on tulossa van-
hemmaksi ensimmäistä kertaa. Uusperheissä ensimmäisen, yhteisen 
vauvan syntymä on uusi tilanne vanhemmille uuden parisuhteen myö-
tä, ja myös heillä on mahdollisuus osallistua perhevalmennukseen. 

Kaikkien perheiden kanssa keskustellaan äitiys- ja lastenneuvolakäyn-
neillä parisuhteesta ja vanhemmuudesta ja selvitetään vastaanotto-
käynneillä vanhempien ja perheen tuen tarvetta. Tämän lisäksi sosiaali- 
ja terveystoimen neuvolatoiminnalla on kaikille vauvaperheille tai pikku-
lapsiperheille tarkoitettu Helsingin neuvolan chat sekä Tarvitsen apua -
nappi perheille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea vanhemmuuteen tai 
arjen haasteisiin. 
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Mikäli perheellä on lisätuen tarvetta, heille voidaan tarjota muun muas-
sa lapsiperheiden sosiaaliohjaajan tai perheneuvolan tukea. Perheneu-
vola järjestää uusperheiden vanhemmille, lasten iästä riippumatta, hy-
vin matalan kynnyksen tukea avoimilla uusperheluennoilla, jotka on 
tarkoitus saada videotallenteena Perheentuki -sivustolle tai muulle digi-
taaliselle alustalle.

Helsingin kaupungin Perheentuki-sivustolla ja Naistalo-sivustoilla on 
kattavasti tietoa ja tukea eri elämäntilanteissa oleville perheille, jossa 
on perhevalmennusmateriaalia kaikille lasta odottaville perheille. Sivus-
toilla on tietoa synnytykseen, imetykseen ja vastasyntyneen hoitoon liit-
tyen, vauvan isän tai puolison rooliin sekä vanhemmuuteen valmistau-
tumiseen. Myös Väestöliitolla, Uusperheiden liitolla, Mannerheimin las-
tensuojeluliitolla ja HUSilla on internetissä kattavasti tietoa vauvan syn-
tymään, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyen sekä erilaisia neu-
vonta- ja chattipalveluja ja vertaisryhmätoimintaa.

Kaupungin sivuille kootaan keskitetysti listaus uusperheille tarjottavista 
palveluista ja tukimuodoista ja kirjataan myös perhevalmennuksen 
kohdalle, että tähän voivat osallistua myös uusperheet, vaikka kyse ei 
olisi ensisynnyttäjästä. Neuvolan asiakaskyselyn yhteydessä kerätään 
tietoa, onko perheiden erilaisiin tilanteisiin ja perhemuotoon liittyvät ky-
symykset huomioitu riittävästi tuessa ja palveluihin ohjauksessa.

Perheille suunnatuissa palveluissa huomioidaan lähtökohtaisesti per-
heiden erilaiset elämäntilanteet ja tukea erilaisiin perhetilanteisiin on jo 
nyt saatavissa, mistä syystä sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe tar-
peellisina tehdä erillistä kartoitusta uusperheiden tuen tarpeesta tai ko-
keilua heille suunnatusta perhevalmennuksesta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Perhevalmennuksella pyritään tukemaan ensimmäistä kertaa van-
hemmaksi tulevien vanhempien valmistautumista vauvan syntymään ja 
vanhemmuuteen. Myös uusperheissä, joissa on lapsia aiemmista pari-
suhteista uuden vauvan syntymä vaikuttaa vanhemmuuteen ja parisuh-
teeseen. Uusperheille on tarjolla monipuolisesti ja kattavasti tukea sekä 
vastaanottokäynteinä, että erilaisia neuvonta- chat- ja verkkopalveluja. 
Kaikilla uusperheille tarjotulla tuella edistetään perheen ja vanhempien 
hyvinvointia ja vanhemmuutta."

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausuntoehdotuksen toiseksi viimeisen kap-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2020 137 (146)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/15
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

paleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun: 
"Kaupungin sivuille kootaan keskitetysti listaus uusperheille tarjottavista 
palveluista ja tukimuodoista ja kirjataan myös perhevalmennuksen 
kohdalle, että tähän voivat osallistua myös uusperheet, vaikka kyse ei 
olisi ensisynnyttäjästä. Neuvolan asiakaskyselyn yhteydessä kerätään 
tietoa, onko perheiden erilaisiin tilanteisiin ja perhemuotoon liittyvät ky-
symykset huomioitu riittävästi tuessa ja palveluihin ohjauksessa."

Kannattaja: jäsen Riia Järvenpää

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 2
Sanna-Mari Oranen, Karita Toijonen

Ei-äänet: 10
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati 
Juva, Riia Järvenpää, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Reko Ravela, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 10 - 2 (tyhjää 1).

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Pauliina Saareksen ja 18 muun valtuutetun 
aloitteesta uusperheiden tuen tarpeen kartoituksesta ja uusperheille 
suunnatun perhevalmennuksen kokeilusta: 

"Aloitteessa todetaan, että ensimmäistä yhteistä lastaan odottavat uus-
perheet jäävät usein vaille neuvoloiden perhevalmennuksen palveluja 
ja neuvolan kautta tulisi tarjota uusperheille räätälöityä perhevalmen-
nusta tai perheneuvontaa sekä aktiivisesti tarjota tukea uusperheille. 
Aloitteessa esitetään, että sosiaali- ja terveystoimiala toteuttaa kartoi-
tuksen uusperheiden tuen tarpeesta ja käynnistää kokeilun uusperheil-
le suunnatusta perhevalmennuksesta.

Perhevalmennus ryhmävalmennuksena tai etävalmennuksena on koh-
dennettu ensisynnyttäjälle. Valmennuskokonaisuus koostuu helsinkiläi-
sille ensisynnyttäjille ennen vauvan syntymää fysioterapiaryhmästä 
raskausviikoilla 15–25, neuvolan toteuttamista etäperhevalmennuksista 
raskausviikon 20 jälkeen sekä synnytyksen jälkeen leikkipuistoissa pi-
dettävästä vauvaperhetoiminnasta. Perhevalmennuksen teemoina ovat 
vanhemmuus, vauvaperheen arki sekä synnytys ja siihen mahdollisesti 
liittyvä kivunlievitys. 

Vauvan syntymä on ensisynnyttäjälle merkittävä, uusi kokemus, ja per-
hevalmennuksella pyritään tukemaan ensisynnyttäjän ja hänen puoli-
sonsa valmistautumista vauvan syntymään. Perhevalmennukseen voi 
myös osallistua, mikäli perheen toinen vanhemmista on tulossa van-
hemmaksi ensimmäistä kertaa. Uusperheissä ensimmäisen, yhteisen 
vauvan syntymä on uusi tilanne vanhemmille uuden parisuhteen myö-
tä, ja myös heillä on mahdollisuus osallistua perhevalmennukseen. 

Kaikkien perheiden kanssa keskustellaan äitiys- ja lastenneuvolakäyn-
neillä parisuhteesta ja vanhemmuudesta ja selvitetään vastaanotto-
käynneillä vanhempien ja perheen tuen tarvetta. Tämän lisäksi sosiaali- 
ja terveystoimen neuvolatoiminnalla on kaikille vauvaperheille tai pikku-
lapsiperheille tarkoitettu Helsingin neuvolan chat sekä Tarvitsen apua -
nappi perheille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea vanhemmuuteen tai 
arjen haasteisiin. 

Mikäli perheellä on lisätuen tarvetta, heille voidaan tarjota muun muas-
sa lapsiperheiden sosiaaliohjaajan tai perheneuvolan tukea. Perheneu-
vola järjestää uusperheiden vanhemmille, lasten iästä riippumatta, hy-
vin matalan kynnyksen tukea avoimilla uusperheluennoilla, jotka on 
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tarkoitus saada videotallenteena Perheentuki -sivustolle tai muulle digi-
taaliselle alustalle.

Helsingin kaupungin Perheentuki-sivustolla ja Naistalo-sivustoilla on 
kattavasti tietoa ja tukea eri elämäntilanteissa oleville perheille, jossa 
on perhevalmennusmateriaalia kaikille lasta odottaville perheille. Sivus-
toilla on tietoa synnytykseen, imetykseen ja vastasyntyneen hoitoon liit-
tyen, vauvan isän tai puolison rooliin sekä vanhemmuuteen valmistau-
tumiseen. Myös Väestöliitolla, Uusperheiden liitolla, Mannerheimin las-
tensuojeluliitolla ja HUSilla on internetissä kattavasti tietoa vauvan syn-
tymään, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyen sekä erilaisia neu-
vonta- ja chattipalveluja ja vertaisryhmätoimintaa.

Perheille suunnatuissa palveluissa huomioidaan lähtökohtaisesti per-
heiden erilaiset elämäntilanteet ja tukea erilaisiin perhetilanteisiin on jo 
nyt saatavissa, mistä syystä sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe tar-
peellisina tehdä erillistä kartoitusta uusperheiden tuen tarpeesta tai ko-
keilua heille suunnatusta perhevalmennuksesta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Perhevalmennuksella pyritään tukemaan ensimmäistä kertaa van-
hemmaksi tulevien vanhempien valmistautumista vauvan syntymään ja 
vanhemmuuteen. Myös uusperheissä, joissa on lapsia aiemmista pari-
suhteista uuden vauvan syntymä vaikuttaa vanhemmuuteen ja parisuh-
teeseen. Uusperheille on tarjolla monipuolisesti ja kattavasti tukea sekä 
vastaanottokäynteinä, että erilaisia neuvonta- chat- ja verkkopalveluja. 
Kaikilla uusperheille tarjotulla tuella edistetään perheen ja vanhempien 
hyvinvointia ja vanhemmuutta."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnan lausun-
toa kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Pauliina Saareksen ja 
18 muun kaupunginvaltuutetun aloitteesta koskien uusperheiden tuen 
tarpeen kartoitusta ja perhevalmennuksen kokeilua. Lausuntoa on pyy-
detty 15.12.2020 mennessä. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.12.2020 § 238

HEL 2020-010202 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.12.2020 Pöydälle

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Hannu Tuomisen ehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi
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§ 265
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja 2.12.2020

211 § Sijaishuoltopaikan suorahankinta, Limingan koulutuskeskus (Sa-
lassa pidettävä JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Toimialajohtaja 3.12.2020

212 § Minikilpailutus / Soten toimistokalusteet 2020 HEL2016-009597

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 2.12.2020

101 § Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten avopalvelu-
jen hankinta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 1.12.2020

73 § Asunnottomien karanteenimajoituspalvelujen hankinta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 3.12.2020

74 § Sosiaali- ja terveystoimialan Helsingin terveysasemien keskitetty-
jen palveluiden johtavan ylilääkärin viran täyttäminen, työavain SOTE- 
02-128-20

75 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen toimipisteiden tilapäinen sulkemi-
nen ja toiminnan supistaminen jouluna 2020

76 § Keskitetyn ehkäisyneuvonnan lyhytaikainen sulkeminen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 7.12.2020

77 § Hammaslaboratoriopalvelujen hankinta

78 § Sosiaali- ja terveystoimialan Digitaalisen terveysaseman johtavan 
ylilääkärin viran täyttäminen, työavain SOTE-02-320-20

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 26.11.2020
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57 § Päätös kliinisestä lisätyöstä ajalla 1.1. - 31.12.2021 Helsingin sai-
raalan geriatrian poliklinikalla

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 3.12.2020

59 § Seniorikeskusten avoimien palvelukeskusten tilapäisen sulkemi-
sen jatkaminen 28.2.2021 saakka

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 4.12.2020

61 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen eräiden toimintojen kes-
keyttäminen

Hallintojohtaja 1.12.2020

51 § Henkilöstön lounasruokailu Apotti-koulutusten aikana

Tietohallintopäällikkö 1.12.2020

70 § Pro Consona lastenvalvoja -sovelluksen käyttöpalvelusopimuksen 
irtisanominen

Tietohallintopäällikkö 4.12.2020

71 § Pegasos sovellustuen hankinta keväälle 2021

72 § Tilapäisen asiantuntijatuen hankinta Helsinki Apotti -hankkeelle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Soili Korhonen, hallintoasiantuntija, 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, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 250, 251, 252, 253, 264 ja 265 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ja 263 §: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.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Karita Toijonen
puheenjohtaja
250-252 §

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja
253-265 §

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Touko Niinimäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.12.2020.


