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80 §
Toimialajohtajan päätös erillisistä avustuksista järjestöille vuonna 
2022, iäkkäiden ihmisten liikkumisen edistämiseen

HEL 2022-004315 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti myöntää järjestöjen 
viidelle hakemukselle avustusta iäkkäiden ihmisten liikkumista edistä-
viin hankkeisiin yhteensä 18 500 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mu-
kaisesti. 

Lisäksi toimialajohtaja päätti hylätä viisi hakemusta, joille ei myönnetä 
avustusta taulukossa esitetyin perusteluin.

Samalla toimialajohtaja päätti avustusten ehdoista seuraavaa:

- Kaikki avustukset maksetaan yhdessä erässä kesäkuussa 2022.

- Rahoitus tulee käyttää 31.5.2023 mennessä avustuksen käyttötarkoi-
tukseksi nimettyyn hankkeeseen ja toimintaan helsinkiläisiin kohdistu-
vana.

- 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.

- Iäkkäiden ihmisten liikkumisen edistämiseksi rahoitettavien hankkei-
den seurannasta ja raportoinnista tullaan antamaan tarkemmat ohjeet 
toukokuun 2022 aikana avustusta saaneille järjestöille.

- Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kau-
punginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätöksen liit-
teenä 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 kir-
janpidosta seurata.

- Sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähen-
netään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle. 
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- Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edel-
lytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.

- Koronapandemiatilanteen vuoksi edellytetään, että järjestöjen toimin-
taan sisällytetään aina myös ohjaus ja neuvonta koronatartuntojen tor-
juntatoimista sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista.

Päätöksen perustelut

Iäkkäiden ihmisten liikunnan ja kulttuuritoiminnan edistämiseen koh-
dennettujen erillisten avustusten hakuaika oli 10.1.-11.2.2022. Hausta 
julkaistiin mediatiedote15.12.2021. Hakuohjeet julkaistiin sosiaali- ja 
terveystoimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi 10.1.2022. Ha-
kua markkinoitiin myös lehti-ilmoituksin, sosiaalisessa mediassa ja eri-
laisissa yhteistyökumppaneiden verkostotilaisuuksissa.

Hakuohjeessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu 
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla 
(https://asiointi.hel.fi) ja täyttämällä sähköinen Questback-lomake johon 
kuvattiin hankkeen sisältöä, tavoitetta ja toteutusta. Toissijaisesti avus-
tusta oli mahdollista hakea paperisella lomakkeella, mutta yksikään ha-
kija ei käyttänyt tätä mahdollisuutta.

Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan päätöstä (Iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan 
edistämiseen myönnettävien erillisten avustusten jakoperusteet ja 
erään sosiaali- ja terveystoimialalle osoitetun valtionperinnön käyttämi-
nen, (8.12.2020 § 263) ja asian liitteenä 4 olevaa Helsingin kaupungin 
avustusten yleisohjeita (kaupunginhallitus 28.10.2019 § 723). Lisäksi 
avustusehdotusten valmistelun pohjana käytettiin sosiaali- ja terveys-
lautakunnan (3.9.2013 § 288) vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten 
jakoperusteita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 § 12 oikeuttanut toimiala-
johtajan päättämään enintään 10 000 euron järjestöavustuksista. Muis-
ta ikääntyneiden ihmisten liikkumisen edistämisen avustushakemuksis-
ta sosiaali-ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen 12.4.2022 § 75.

Näitä enintään 10 000 euron avustushakemuksia saapui erillishakuun 
yhteensä kymmenen. Vuodelle 2021 sosiaali- ja terveyslautakunta 
osoitti (12.4.2022 § 75) näiden hakemusten avustuspäätöksille varatta-
vaksi yhteensä 18 500 euroa. 

Avustettavaksi haettuihin iäkkäiden ihmisen liikkumista edistäviin hank-
keisiin saatiin kannanotot monialaiselta arviointiryhmältä, johon kuului 
asiantuntijoita sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluista sekä kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialalta vapaaehtoistoiminnan ja liikkumisohjelman 
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asiantuntijat. Avustusehdotusten valmistelussa sosiaali- ja terveystoi-
mialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan arviointiryhmät ovat tehneet 
tiivistä yhteistyötä. 

Avustukset kohdennetaan kotona asuvien helsinkiläisten iäkkäiden ih-
misten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan, joka lisää 
mahdollisuuksia liikkumiseen. Jakoperusteina painotettiin erityisesti 
saavutettavuutta ja toimintaa, jolla vahvistetaan iäkkään ihmisen osalli-
suutta ja toimijuutta. Avustettavien hankkeiden tuli edistää yhtä tai 
useampaa seuraavista tavoitteista: lähiympäristön ja alueellisten liik-
kumismahdollisuuksien kehittäminen, digitaalisten ja etänä toteutetta-
vien liikkumiseen aktivoivien ratkaisujen kehittäminen ja vapaaehtois-
toiminnan ja vertaistuen kehittäminen. Vertailussa ja arvioinnissa pai-
notettiin hankkeita, jotka edistävät uudenlaisilla kumppanuuksilla ja 
toimintamalleilla iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä. 
Useamman eri järjestötoimijan yhteishankkeet luettiin arvioinnissa 
eduksi.
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Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Talouden tuki
Kaupunginkanslia


