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188 §
Toimialajohtajan päätös lisäavustuksesta Helsingin Diakonissalai-
toksen säätiölle vuodelle 2019 sekä lupa aikaisemman avustuksen 
siirtoon vuodelle 2019

HEL 2018-009115 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti myöntää Helsingin 
Diakonissalaitoksen säätiölle 200 000 euron avustuksen käytettäväksi 
marras-joulukuussa 2019 liikkuvan väestön hätämajoituksen kapasitee-
tin nostoon hakemuksessa kuvatulla tavalla. 

Lisäksi toimialajohtaja päätti myöntää säätiölle luvan käyttää vuodelle 
2018 myönnetyn avustuksen käyttämättä jäänyt osuus 12 700 euroa 
vuoden 2019 aikana hätämajoituksen kuluihin.

Samalla toimialajohtaja päätti avustuksen ehdoista, että

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2019 aikana avustuksen käyttötarkoi-
tukseksi nimettyyn toimintaan Helsingin alueella 

- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle eril-
linen kirjallinen selvitys 30.6.2020 mennessä muun vuodelle 2019 
myönnetyn avustuksen käyttöselvityksen yhteydessä

- säätiön tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupun-
ginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 3. 
olevia avustusohjeita

- avustuksen saajan on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpito 
on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta 
seurata

- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähen-
netään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle

- aikataulusyistä avustus maksetaan yhtenä eränä joulukuussa 2019 

- avustus voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edelly-
tyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi kokouksessaan 11.12.2018 (§ 
335) avustuksia järjestöille niiden vuoden 2019 toimintaan. Samassa 
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yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunta osoitti toimialajohtajan erik-
seen päätettäviksi avustuksiksi enintään 200 000 euroa vuoden aikana 
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai tervey-
songelman hoitamiseen.

Avustusten jakoperusteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvisti 3.9.2013 (§ 288) periaatteet, joita 
noudatetaan jaettaessa järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimia-
lan määrärahoista (liite 2). Nämä perusteet täydentävät Helsingin kau-
pungin avustusten myöntämisessä noudatettavia yleisohjeita 
(28.10.2019), jotka lähetetään tämän päätöksen liitteenä 3.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle aikaisemmin myönnetty avustus vuodelle 
2018

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi 11.12.2018 (§ 335) Helsingin 
Diakonissalaitoksen säätiölle vuodelle 2019 avustusta yhteensä 820 
000 euroa (hakemusnumero 1496270) käytettäväksi seuraaviin mata-
lan kynnyksen toimintamuotoihin Helsingissä asuviin ja oleskeleviin 
kohdennettuina: 1. liikkuvan väestön palvelukeskus Hirundo 198 000 e, 
2. syrjäytymisvaarassa olevien nuorten toimintakeskus 245 000 e, 3. 
vuokrat Kannelmäen yhteisöhankkeessa, jossa sosiaali- ja toimiala 
mukana 17 000 e sekä 4. liikkuvan väestön ja paperittomien hätämajoi-
tus, 6 kk, yhteensä enintään 100 paikkaa 360 000 e.

Hakemus lisäavustuksesta hätämajoitukseen

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö toimitti sosiaali- ja terveystoimia-
lan toimialajohtajalle 9.12.2019 päivätyn tämän päätöksen liitteenä 1. 
olevan lisäavustushakemuksen (hakemusnumero M-167631777), jossa 
haetaan 384 580 euron avustusta liikkuvan väestön talviajan majoituk-
seen, jota on järjestetty kevätkaudella sekä syyskaudella 9.10.2019 al-
kaen. Toimintaan on käytetty edellä mainittua tälle vuodelle myönnettyä 
avustusta 360 000 e sekä vuodelta 2018 siirtynyttä avustusta, jota lisä-
avustushakemuksen mukaan on 12 700 e. Hakemuksen yhteydessä 
toimitetuissa lisätiedoissa säätiö korjasi aikaisemmin lähettämäänsä 
vuoden 2018 avustuksen käyttöselvitystä, jossa käyttämättä jääneeksi 
osuudeksi ilmoitettiin virheellisesti 25 728 e. 

Nyt haettavalla lisäavustuksella halutaan kattaa hätämajoituksen lop-
puvuoden 2019 kapasiteetin nostosta aiheutuvat kustannukset. Kapasi-
teetin nostolla vastataan kasvaneeseen majoitustarpeeseen. 

Hakemuksen pakolliset liitteet on toimitettu edellä mainitun vuotta 2019 
koskeneen avustushakemuksen yhteydessä (hakemusnumero 
1688946).
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Tässä yhteydessä hakijalle todetaan, että avustukset myönnetään aina 
käytettäväksi tiettynä kalenterivuonna. Mikäli avustusta jää käyttämättä, 
on se palautettava tai pyydettävä myöntäjältä lupa sen käyttämiseksi 
seuraavana vuonna. Edellä mainitusta 12 700 euron siirrosta ei tässä 
tapauksessa tarvitse tehdä erillistä hakemusta, vaan käyttövuoden 
muutokseen annetaan lupa tämän päätöksen yhteydessä.

Liikkuvan väestön hätämajoituksen tarpeen kasvua voidaan pitää sosi-
aali- ja terveyslautakunnan tarkoittamana yllättävänä ja merkittävänä 
sosiaali- tai terveysongelmana ja se täyttää myös lautakunnan määrit-
telemät avustusten jakoperusteet. Näillä perustein toimialajohtaja voi 
myöntää hakijalle avustuksen ja siihen käytetään edellä mainittua sosi-
aali- ja terveyslautakunnan osoittamaa 200 000 euron varausta vuodel-
le 2019.

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön lisäavustushakemus 9.12.2019
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
3 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Diakonissalaitok-
sen säätiö

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta
Liite 3

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveys- ja päihdepalvelut
Talous- ja suunnittelupalvelut
Taloushallintopalvelu
Talouden tuki
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 188 §.

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, 
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:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5 (6)
Sosiaali- ja terveystoimiala

16.12.2019

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

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

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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Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 19.12.2019.


