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199 §
Toimialajohtajan päätös avustuksista järjestöille maahanmuuttaja-
työn tukemiseen vuodelle 2020

HEL 2019-008763 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali-ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti myöntää järjestöjen 5 
hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 27 100 eu-
roa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti. Lisäksi toimialajohtaja päätti 
hylätä kaksi hakemusta taulukossa esitetyin perusteluin. 

Samalla toimialajohtaja päätti avustusten ehdoista, että 

-rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoi-
tukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana 

-avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen 
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden ai-
kana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupun-
gille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asias-
ta sosiaali-ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan 
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta 

-avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali-ja terveyslautakunnalle selvi-
tys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun 
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yh-
teydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakerto-
mus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilintarkastus-tai toiminnantar-
kastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy 
pykälä vastuuvapauden myöntämisestä

-järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kau-
punginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 3. 
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

-avustusten saajien 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 vähenne-
tään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle 

-avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edelly-
tyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
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Lisäksi toimialajohtaja toteaa, että sosiaali-ja terveyslautakunnan 
10.12.2019 (§ 308) tekemän päätöksen mukaisesti sosiaali-ja terveys-
toimiala huolehtii avustusten maksatuksesta kaupunginhallituksen 
avustusohjetta noudattaen kuitenkin niin, että avustusten ensimmäinen 
ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa. Kaikki täs-
sä päätöksessä mainitut avustukset ovat suuruudeltaan sen kokoisia, 
että ne maksetaan yhtenä eränä helmikuussa 2020.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli 
2. - 30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveys-
toimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin 
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedo-
tettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoi-
tuksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskoh-
taiset avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet.

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.

Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana käytettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2013 (§ 288) vahvistamia seuraavia jakoperus-
teita.

1) Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toimin-
nan tulee tukea sosiaali-ja terveystoimialan voimassa olevan strategia-
suunnitelman tavoitteiden toteuttamista. 

2) Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää helsinkiläi-
sen väestön terveys-ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Tällä tarkoite-
taan muun muassa seuraavia asioita: a. Terveyden ja toimintakyvyn ja 
itsenäisen selviytymisen tukeminen, b. Sosiaalisten ongelmien ennal-
taehkäiseminen ja vähentäminen, c. Omatoimisuuden ja itsehoidon li-
sääminen, d. Eri-ikäisten syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevin ja/tai 
korjaavin toimin, e. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, f. 
Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien auttaminen ja vertaistuki sekä kriisiapu, 
jolloin kohderyhminä ovat: lapset, nuoret, pienituloiset perheet, ikään-
tyneet, pitkäaikaissairaat, eri tavoin vammaiset, päihde-tai mielenter-
veyspalveluja tarvitsevat, asunnottomat, toimeentulovaikeuksissa ole-
vat, terveyden edistämisen kannalta merkitykselliset, vaikkakin pienet 
väestöryhmät, joihin kuuluvien hoito-tai tukisuhde vaatii erityistä asian-
tuntemusta ja luottamuksellisuutta, g. Vapaaehtoistyö ja kansalaistoi-
minta. 
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3) Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toi-
mintaresurssia (esim. vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole 
ulkopuolisen tuen varassa. 

4) Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis-ja tu-
kemistoimintaan, joten välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden 
järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi tekemistä, ei ensisijaisesti 
avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja vieraanvarai-
suuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvik-
keet, kalusteet, ATK, Internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka-tai päi-
värahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen tilaaminen tai tuottaminen, 
korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset kiinteistönhoitokulut) eikä 
sellaisia ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien 
voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. luentopalkkiot, juh-
lat ja retket). 

5) Kertaluontoisia kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä. 

6) Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, ei-
kä sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin 
avustusta. 

Sosiaali-ja terveyslautakunta on 12.12.2013 (§ 12) tehnyt delegointi-
päätöksen, jonka mukaan toimialajohtaja tekee päätökset enintään 10 
000 euron suuruisista järjestöjen avustushakemuksista. Näitä hake-
muksia saapui vuoden 2020 hakuun yhteensä 107. Vuodelle 2020 so-
siaali- ja terveyslautakunta osoitti 10.12.2019 näiden hakemusten 
avustuspäätöksille varattavaksi yhteensä 206 800 euroa. Toimialajoh-
taja tekee päätöksen avustusten myöntämisestä kullekin kohderyhmäl-
le erikseen. 

Muista maahanmuuttajatyön tukemiseen liittyvistä avustushakemuksis-
ta sosiaali-ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen 10.12.2019. 

Ennakkotieto vuoden 2021 avustusten hakemisesta 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2021 myöntämien avustusten 
hakuaika on 1.9.2020 klo 00.00 - 30.9.2020 klo 16.00. Tällöin on edel-
leen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushake-
muksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemi-
sen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Ha-
kuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimia-
lan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25678
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timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustuspäätökset Maahanmuuttajatyö
2 Avustuspäätökset ja hakijoiden taloustiedot Maahanmuuttajatyö
3 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
4 Saatekirje sote-toimialajohtajan järjestöavustuspäätöksille 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustusta  hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 199 §.

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:
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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 23.12.2019.


