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§ 374
Valtion kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen 
järjestöjen avustamiseen vuonna 2016

HEL 2015-008333 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän muutetun ehdotuksen 
mukaisesti, että vuonna 2016 käytetään lautakunnan myöntämiin jär-
jestöjen avustuksiin valtion kaupungille luovuttamia kuolinpesien varoja 
enintään 2 580 330 euroa kaupunginhallituksen voimassa olevan pää-
töksen mukaisesti.

Käsittely

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. Esittelijä muutti ehdotustaan 
siten, vuonna 2016 käytetään lautakunnan myöntämiin järjestöjen 
avustuksiin valtion kaupungille luovuttamia kuolinpesien varoja enin-
tään 2 580 330 euroa kaupunginhallituksen voimassa olevan päätök-
sen mukaisesti.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vuonna 2016 käytetään lau-
takunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin valtion kaupungille luovut-
tamia kuolinpesien varoja enintään 2 431 830 euroa kaupunginhallituk-
sen voimassa olevan päätöksen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta voi käyttää järjestöjen avustuksiin kuolin-
pesien varoja. Tämä perustuu kaupunginhallituksen 13.1.2014 (§ 42) 
tekemään päätökseen, jossa se vahvisti valtion perintönä kaupungille 
tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiksi ja käyttötarkoitukseksi 
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sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämät avustukset järjestöille toi-
mintaan, jolla tuetaan sosiaali- ja terveysviraston voimassa olevan stra-
tegiasuunnitelman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointie-
rojen kaventamiseksi. 

Sosiaali- ja terveysviraston taseessa olevien valtion kaupungille luovut-
tamien kuolinpesärahavarojen summa 31.12.2014 oli 4 098 073 euroa. 
Vuoden 2015 avustuksiin kuolinpesien varoja kohdenettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 16.12.2014 (§ 427) ja 27.1.2015 (28 §) tekemien 
päätösten mukaisesti yhteensä 2 210 026 euroa. 

Kuluvana vuonna kuolinpesien varoja on kertynyt edellisten vuosien ta-
paan runsaat 2 milj. euroa ja voidaan arvioida, että sosiaali- ja terveys-
viraston taseessa tulee vuoden 2015 lopussa olemaan kuolinpesäraha-
varoja noin 4 milj. euroa. 

Esittelijä ehdottaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa vuonna 
2016 järjestöjen avustamiseen kuolinpesärahavaroja enintään 2 431 
830 euroa.

Tämän lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen 
avustuksiin on sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 talousarviossa 
varattu 4 402 000 euroa. Tämä on 528 000 euroa pienempi kuin vuo-
den 2015 varaus ja perustuu siihen, että osa sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan aikaisemmin avustettavista kohteista on siirtynyt muiden taho-
jen avustusten tai rahoituksen piiriin. 

Ehdotuksen mukaisesti järjestöjen avustamiseen varattava yhteissum-
ma vuodelle 2016 on 6 833 830 euroa. Esitys avustusvarojen kohden-
tamisesta on tämän kokouksen esityslistalla seuraavana asiana. Sa-
massa yhteydessä esitetään selvitys muiden tahojen avustusten tai ra-
hoituksen piiriin siirtyneistä kohteista.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Talous- ja tukipalvelut
Talous- ja strategiapalvelut
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.12.2015 § 361

HEL 2015-008333 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

01.12.2015 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Leena Riittinen: Pyydän pöydälle.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi


