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Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 avustukset (yli 10 0000 e hakeneet), taulukot 1. - 8.

1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (yli 10 000 e hakeneet)

Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2017

Haettu 

2018

Päätös 

2018

Käyttötarkoitus 2018

09 Helsinki Human Rights Säätiö  1189870 80 000 330 000 80 000 Maksuttoman, matalan kynnyksen, helsinkiläisiin kohdentuvan 7 - 16-vuotiaille suunnatun 09 HHR 

Malmi Toiminnallisen kohtaamispaikan toimitila- ja palkkakuluihin. Avustusta ei myönnetä 

Lastenkaari-toimintaan, joka siirtyy yhdistykselle 1.6.2018 alkaen Helsingin Diakonissalaitoksen 

säätiöltä, koska lastensuojelu ei kannata avustamista toiminnan pienimuotoisuuden ja 

määrärahojen rajallisuuden vuoksi. Mellunmäen Me-taloa ei avusteta 1.5.2018 alkaen, koska se on 

alueellista asukastalotyyppistä toimintaa. Sen osalta kehotetaan ottamaan yhteyttä kaupungin 

osallisuus ja neuvonta -yksikköön. 

Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf 1494117 5 000 13 000 5 000 Syrjäytymisen ehkäisyyn sekä varhaisen tuen tarjoamiseen helsinkiläisille adoptioperheille, adoptio-

odottajille,  adoptioaikuisille ja -nuorille vertaistoiminnan avulla, myös ruotsiksi. Vuokra-, henkilöstö- 

ja järjestelykuluihin. Valtakunnallinen järjestö, jonka päärahoittaja on STEA. 

Aseman Lapset Ry 1489283 80 000 100 000 80 000 Kampissa sijaitsevan Walkers-talon vuokraan ja henkilöstökuluihin matalan kynnyksen 

ennaltaehkäisevän nuorisotyön mahdollistamiseksi helsinkiläisiin kohdennettuna. Ei kuluihin, joihin 

saadaan avustusta muulta taholta. Talouden tasapainottamiseen tulee kiinnittää huomiota, koska 

edelliset tilikaudet ovat olleet alijäämäisiä ja omavaraisuusaste on laskusuunnassa. Useita 

rahoittajatahoja.   

Föreningen Folkhälsan på Drumsö r.f. K2202 12 000 24 000 11 000 Tallenin ruotsinkielisen, monikulttuurisen avoimen päiväkodin henkilöstökuluihin. Nuorisopalvelut 

tukee antamalla tilat käyttöön veloituksetta. Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on 

erinomainen.

Helsingin Ensikoti Ry            1493710 11 000 22 000 9 000 Perhe- ja ryhmäkohtaiseen unirytmiapuun ja yövytysjaksoihin niille helsinkiläisille vauvaperheille, 

joille kaupungin järjestämä unineuvonta ei riitä tai sovi. Ei toimintamuotoihin, joita kaupunki ostaa 

tai joita rahoittaa muu taho, eikä työntekijöiden konsultaatioon ja koulutukseen, koska niiden 

rahoituksesta tulee työnantajan vastata. Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on 

erinomainen ja ylijäämät kahdelta edelliseltä tilikaudelta ovat huomattavat. 

Helsingin Icehearts Ry           1490459 190 000 290 000 240 000 Erityistä tukea tarvitsevien helsinkiläisten lasten ja nuorten tukemisen jatkamiseen liikunnan 

keinoin Vuosaaressa ja Suutarilassa sekä toiminnan laajentamiseen uudella joukkueella 

Vuosaaressa tai Kannelmäessä. Kasvattajien palkkakustannuksiin ja toimintakuluihin. Hakee 

avustusta myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta, nuorisopalveluista sekä eräiltä säätiöiltä. 

Hallinnollisia kuluja ja kasvattajien tukipalveluja rahoitetaan STEA:n avustuksella kattojärjestön 

kautta. Talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota, koska omavaraisuusaste on heikko. 

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys sekä lastensuojelu kannattavat avustusta ja toiminta on 

tutkitusti todettu vaikuttavaksi.
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2017

Haettu 

2018

Päätös 

2018

Käyttötarkoitus 2018

Helsingin kouluraittiuspiiri - OKRY RY  1496109 80 000 120 000 65 000 Helsinkiläisille lapsille, nuorille ja perheille suunnattavaan maksuttomaan ehkäisevään 

päihdetyöhön. Avustuksessa on huomioitu ruotsinkielinen toiminta. Toiminta perustuu valtaosin 

sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukseen, joten jatkossa on syytä kehittää omaa 

varainhankintaa. Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen.

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen 

yhdistys r.y. 

1492527 30 000 50 400 15 000 Isä- ja lapsitoiminnan sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten liikuntapainotteisen kerho- ja 

leiritoiminnan kuluihin kohdennettuna vähävaraisiin helsinkiläisiin perheisiin. Avustusta 

pienennetään, koska omavaraisuusaste on hyvä ja ylijäämä edelliseltä tilikaudelta on huomattava 

johtuen sijoitustoiminnan tuotoista. Hakee avustusta myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta 

sekä  nuoriso- ja liikuntapalveluista sekä STEA:lta, mutta eri toimintamuotoihin. 

Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen 

Yhdistys ry

1493397 35 000 45 000 25 000 Helsinkiläisiin kohdentuen 1. Vuosaaren alueen erityisen tuen tarpeessa olevien ja 

maahanmuuttajataustaisten 9 - 18-vuotiaiden tyttötyöhön, 2. haavoittuvassa asemassa olevien 

perhetoimintaan kohdentuen erityisesti murrosikäisten vanhempiin sekä 3. 

maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumista edistävään vertaisryhmätoimintaan. 

Nuorisopalvelut antaa tiloja maksutta käyttöön. Useat tahot avustavat, esim. STEA. Avustusta  

pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen ja ylijäämää edelliseltä tilikaudelta.

Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten 

alueyhdistys HELVARY ry 

1496368 0 29 930 0 Kattojärjestön uuden puolipäiväisen työntekijän palkkaa ei avusteta, koska 

vanhempainyhdistystoiminta liittyy pääsääntöisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan, ei 

sosiaali- ja terveystoimialaan. 

Hope-Yhdessä & Yhteisesti ry 1492870 5 000 12 000 5 000 Toimitilan vuokrakuluihin helsinkiläisten asiakkaiden osalta. Tiloissa järjestetään ilmaista vaate- ja 

tavarajakelua vähävaraisille lapsiperheille. STEA ja pääkaupunkiseudun kunnat avustavat myös. 

Avustusta ei koroteta, vaikka toiminta on laajentunut, koska omavaraisuusaste on hyvä ja 

ylijäämää edelliseltä tilikaudelta.

Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry 

(ent. Suomen Kasvatus- ja 

perheneuvontaliitto ry)

1494762 15 000 20 000 13 000 Vanhempien eron kokeneiden lasten ja nuorten ammatillisen tuen ja vertaistuen ryhmätoiminnan 

henkilöstö- ja järjestelykuluihin kohdennettuna helsinkiläisiin. Kaupunki tukee antamalla tiloja 

käyttöön maksutta. Päärahoittaja on STEA. Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on 

hyvä ja ylijäämää edelliseltä tilikaudelta.

Leikkivä Lapsi ry 1496142 37 000 54 000 15 000 Helsingin alueella toteutettavaan hyvinvointityöhön lasten ja nuorten kasvun tukemiseen 

ilmaisullisin toimin. Ei toiminnan laajentamiseen Helsingin ulkopuolelle digitaalisin keinon, koska 

valtakunnalliseen toimintaan tulee rahoitusta hakea muualta. Yhdistyksen omavaraisuusaste on 

negatiivinen ja taloudellinen tilanne kokonaisuudessaan heikko, joten avustusta ei voida myöntää 

aikaisemman suuruisena. Kehotetaan ryhtymään tilannetta parantaviin toimiin esimerkiksi 

laajentamalla rahoituspohjaa, koska toiminta perustuu valtaosin lautakunnan avustukseen. 
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2017

Haettu 

2018

Päätös 

2018

Käyttötarkoitus 2018

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

Uudenmaan piiri 

1496088 97 000 190 000 117 000 Ennaltaehkäisevän lapsiperhetoiminnan kuluihin Helsingissä kohdentuen 1. tilapäisen 

lastenhoitoavun välitykseen, 2. ammatillisesti ohjattuun perhekummitoimintaan, 3. lasten ja nuorten 

kaveritoimintaan sekä 4. maahanmuuttajaäitien ystävätoimintaan, 5. perhekahvilatoiminnan 

järjestämiseen. Taloudellisten reunaehtojen vuoksi lukumummi- ja -vaaritoimintaa kouluissa ei 

avusteta. Perhekeskuksen vapaaehtoistoiminnan koordinointikuluja ei avusteta, koska asiasta ei 

ole päätöksiä. Yhdistystä rahoittaa mm. STEA.  

Mannerheimin lastensuojeluliitto Ry 1494245 18 000 20 000 0 Avustusta lasten ja nuorten puhelimen ja netin (LNPN) toimintaan helsinkiläisten osalta ei 

myönnetä, koska yhdistyksen katsotaan voivan toteuttaa tämän tärkeän palvelun ilman 

avustustakin. Omavaraisuusaste on erinomainen ja edellinen tilikausi oli ylijäämäinen 1,43 milj. 

euroa johtuen sijoitussalkussa tehdyistä arvopaperien vaihdoista ja testamenttilahjoituksista. LNPN 

on valtakunnallinen toimintamuoto, jonka päärahoittaja on STEA.

Maria Akatemia yhdistys ry 1494807 18 000 24 000 0 Avustusta helsinkiläisten naisten ja äitien väkivaltaa ehkäisevään ja ennaltaehkäisevään työhön ei 

voida myöntää, koska aikaisemmille vuosille myönnettyjen avustusten käytön valvonnassa kävi 

ilmi, että avustuksia on avustuspäätösten vastaisesti siirretty käytettäväksi seuraavina vuosina. 

Valtakunnallinen yhdistys, jonka päärahoittaja on STEA.

Mi Casita ry 1489235 ei hakenut 15 000 0 Espanjankielisen päiväkodin vuokraa ja lomapalkkoja ei avusteta, koska toiminta kuuluu 

varhaiskasvatukseen, joka ostaa yhdistykseltä esiopetusta. Kaupungin ohjeen mukaan samaa 

toimintaa ei saa sekä ostaa että avustaa. 

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) 

r.f.

1496328 0 12 000 0 Musiikkipainotteisen vauvaperhekahvilan toimintaa yhdistyksen tiloissa Itä-Helsingissä ei avusteta, 

koska yhdistyksellä on useita muita rahoittajia.

OmaKamu ry 1496124 5 000 20 000 4 000 Syrjäytymisvaarassa oleville helsinkiläisille lapsille, nuorille ja perheille sekä maahanmuuttajille 

tarjottavan vapaaehtoisen OmaKamu-tukihenkilötoiminnan toteuttamiseen. Avustusta 

pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen ja ylijäämää edelliseltä tilikaudelta. 

Päärahoittaja on STEA.

Pienperheyhdistys ry 1493124 180 000 200 000 170 000 Helsinkiläisten yhden vanhemman perheiden aseman ja hyvinvoinnin parantaminen eri 

tukimuodoin: 1. vertaistoiminta ja Tenavatupa, 2. retki-, leiri- ja lomatoiminta, 3. perhepaikka 

Punahilkka, 4. lasten eroauttaminen, 5. mieskaveritoiminta, 6. mummilatoiminta, 7.  vapaaehtoiset 

lapsen tukena erotilanteessa. Pääasiallinen rahoittaja on STEA. Avustusta pienennetään, koska 

omavaraisuusaste on erinomainen.

Pääkaupunkiseudun Yksin- ja 

Yhteishuoltajat PÄKSY ry

1493972 18 000 22 000 16 000 Helsinkiläisten yksin- ja yhteishuoltajien tukemiseen: 1. vertaistuellisten olohuoneiden 

lastenhoitokulut, 2. vapaaehtoisten koulutus, 3. tukipuhelintoimintaan, ei hallinnollisiin kuluihin. 

Toiminta perustuu pääasiassa lautakunnalta haettavaan avustukseen, joten tulopohjan 

laajentamista olisi syytä harkita. Kaupunki antaa tiloja käyttöön maksutta. Avustusta pienennetään, 

koska omavaraisuusaste on erinomainen ja ylijäämää edelliseltä tilikaudelta. 
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Hakija Hakemus 

nro
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Haettu 

2018

Päätös 

2018

Käyttötarkoitus 2018

Sateenkaariperheet ry 1495883 8 000 24 000 8 000 Helsingissä vertaistoiminnan koordinaattorin palkkakuluihin ja erilaisiin toimitila- ja toimintakuluihin 

sateenkaariperheiden tukemisen mahdollistamiseksi. Valtakunnallinen järjestö, jolla on useita 

rahoittajatahoja, esim. STEA. 

SOS-lapsikyläsäätiö 1495816 ei hakenut 124 000 0 Uutta kehitteillä olevaa perhekumppani-toimintaa ei avusteta, koska toiminnasta ei ole vielä 

näyttöä ja se perustuisi kokonaan lautakunnalta haettavaan avustukseen. Rahoitusta uusiin 

innovaatioihin tulee hakea muilta tahoilta tai se tulee rahoittaa itse. Omavaraisuusaste on 

erinomainen ja ylijäämää edelliseltä tilikaudelta. Sosiaali- ja terveystoimiala hankkii säätiöltä 

ostopalveluja.
23 kpl 924 000 1 761 330 878 000

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (yli 10 000 e hakeneet)

Hakija Hakemus

nro

Päätös 

2017

Haettu 

2018

Päätös 

2018

Käyttötarkoitus 2018

HeSeta ry 1496077 37000 90 000 37 000 Sosiaalityön ja vertaistoiminnan työntekijä- ja toimintakuluihin seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluviin helsinkiläisiin kohdennettuna. Nuorisopalvelut tukee nuorten 

toimintaa. Useita rahoittajia, mm. STEA kattojärjestön kautta. 

Kalliolan Nuoret Ry              1493419 412 000 519 000 440 000 Helsinkiläisiin kohdennettuna: 1. Tyttöjen Talon nuoret äidit toiminta, 2. Seksuaalinen väkivaltatyö 

Tyttöjen ja Poikien Talolla, 3. Tyttöjen Talon erityisen tuen tarpeessa olevien tyttöjen ja nuorten 

naisten ryhmätoiminta, 4.  Poikien Talon monikulttuurinen poikatyö, 5. Sosiaalinen nuorisotyö 

lähiöissä, 6. Itä-Pasilan monikulttuurinen sosiaalinen nuorisotyö. Korotus kohdentuu yhden 

seksuaaliväkivaltatyön työntekijän palkkaukseen kokovuotisena, jota rahoitettiin edellisenä vuonna 

lisäavustuksella 4 kk. Talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota, koska omavaraisuusaste on 

myönteisestä kehityksestä huolimatta edelleen heikko. Useita rahoittajatahoja, mm. STEA. Tiloja 

saa nuorisopalvelujen kautta.

Kesäkoti Kallioniemi ry 1493809 7 000 15 000 7 000 Vähävaraisten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä muiden syrjäytymisvaarassa olevien 

lomatoiminnan kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. 

Kohtaus ry 1493761 ei hakenut 40 810 0 Helsinkiläisten syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten auttamis- ja tukemistoimintaan 

liittyvän uuden kokopäiväisen sosiaali- ja terveysalan työntekijän palkkaamista ei avusteta, koska 

yhdistys saa avustusta muilta tahoilta, mm. STEA ja nuorisopalvelut. Lisäksi sosiaali- ja 

terveysalan asiantuntija-apua tarvitsevia asiakkaita voi ohjata kaupungin palvelujen ja yhdistysten 

tarjoamien ammatillisten palvelujen piiriin. 

Koillis Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry 1493814 8 500 10 000 7 500 Helsinkiläisten pitkäaikaistyöttömien, nuorten ja maahanmuuttajien työllistämisen toimitila-, sähkö- 

ja siivoustarvikekuluihin sekä vanhusten auttamiseen suunnattuun Tukeva-toimintaan. Kotihoito 

puoltaa, koska vähävaraisille vanhuksille suunnattu maksuton kotityöpalvelu tukee sen toimintaa.  

TE-toimisto rahoittaa myös. Avustusta  pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen ja 

ylijäämää edelliseltä tilikaudelta.
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nro
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Haettu 

2018

Päätös 

2018

Käyttötarkoitus 2018

Malmin Saalem Lähetys ry 1496323 15 000 15 000 10 000 Helsinkiläisille vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun kustannuksiin: kuljetus, 

kylmälaitteet, jätteidenkäsittely ja siivous. Järjestyksenvalvonta tulee kustantaa itse. Avustusta 

pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen, edelliseltä vuodelta on ylijäämää ja 

budjetin mukaan 10 000 e riittää avustettavaksi haettaviin kuluihin. Toimintaa tulee uudistaa 

yhdessä muiden toimijoiden kanssa vuoden 2018 aikana niin, että ruokaa ei enää jatkossa tarvitse 

jonottaa ulkona.

Meri-Vuosaaren Työttömät ry K2207 10 000 13 000 10 000 Helsinkiläisten työttömien hyvinvoinnin edistämiseen tarvittavan toimintakeskuksen vuokra- ja 

sähkökuluihin. Ei hallinnollisiin kuluihin.

Mothers in Business MiB ry 1496321 ei hakenut 46 000 0 Avustusta uraäitien vertaistukiverkoston yhdistyskoordinaattorin palkkaan Helsingissä ei 

myönnetä, koska yhdistykselle on myönnetty STEA:n avustus vuosille 2017 - 2019. Vuonna 2015 

perustettu valtakunnallinen yhdistys, jonka omavaraisuusaste on erinomainen ja ylijäämää 

edelliseltä tilikaudelta.

Myllypuron elintarvikeapu ry 1487886 180 000 230 586 180 000 Lahjoituksena saatavien elintarvikkeiden noutamisen, säilyttämisen ja jakamisen kuluihin. 

Toimintaa tulee uudistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa vuoden 2018 aikana niin, että ruokaa 

ei enää jatkossa tarvitse jonottaa ulkona. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vaikeutunut vuosi 

vuodelta, joten on välittömästi ryhdyttävä toimiin tasapainon saavuttamiseksi. 

Omavaraisuusasteen negatiivisuudesta huolimatta avustus myönnetään, koska 

elintarvikejakelujen yhteistoimintaa ollaan organisoimassa Helsingissä uudelleen. Tällöin 

yhdistyksen tilanne ja rooli selvitetään osana kokonaisuutta.

Naisten Linja Suomessa ry 1491924 14 000 20 000 15 000 Väkivaltaa kokeneiden tai sen uhan alla elävien helsinkiläisten naisten avointen ja suljettujen 

ryhmien sekä itsevahvistuspäivien henkilöstö- ja järjestelykuluihin. Valtakunnallista toimintaa tukee 

STEA.

Non Fighting Generation Ry       1495085 15 000 45 000 12 000 Helsinkiläisten 7 - 24-vuotiaiden väkivaltaiseen oireiluun puuttumiseen sekä kiusaamisen 

ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen pienryhmätoiminnan ja yksilötyön avulla. Henkilöstö- ja 

toteutuskuluihin. Talouden tasapainottamisessa on edetty, mutta omavaraisuusaste on edelleen 

heikko. Avustusta pienennetään, koska ylijäämää edelliseltä tilikaudelta. Valtakunnallista työtä 

rahoittaa mm. STEA.

Pro-tukipiste ry 1493897 44 000 70 000 44 000 Helsingissä toimivien ja apua tarvitsevien seksi- ja erotiikka-alan työntekijöiden neuvontaan ja 

tukeen sekä palveluohjaukseen. Etsivän työn ja jalkautuvan terveystyön henkilöstökustannuksiin. 

Valtakunnallista työtä rahoittaa mm. STEA.  

Pääkaupungin turvakoti ry 1493030 32 000 50 000 37 000 Lähisuhdeväkivaltatyön yksikön  henkilöstö- ja toimintakuluihin kohdennettuna helsinkiläisiin perhe- 

ja lähisuhdeväkivallan kokijoihin ja tekijöihin. Sosiaali- ja terveystoimiala ostaa yhdistykseltä muita 

palveluja. STEA avustaa. Edellisen tilikauden ylijäämä aiheutui turvakotipalveluista ja siten 

palautuu valtiolle, eikä sitä voi käyttää avustettavaksi haettavaan lähisuhdeväkivaltatyöhön.   
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Sininauhaliitto ry 1493896 ei hakenut 30 500 0 Vihreä veräjä -toimintamuodon osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen ja toimintakuluihin ei 

myönnetä avustusta, koska luontoavusteinen toiminta on lähinnä ympäristötoimen alaa. 

Kehotetaan ottamaan yhteyttä sinne. Omavaraisuusaste on erinomainen ja ylijäämää edelliseltä 

tilikaudelta, joten on syytä selvittää myös omarahoituksen mahdollisuutta. Yhdistyksen 

päärahoittaja on STEA.

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö   1489951 62 000 100 000 62 000 Helsinkiläisten vähävaraisten ja kriisitilanteissa olevien auttamiseen henkilöstö- ja 

vuokrakustannuksiin Pelastusarmeijan sosiaalipalvelukeskuksen eri työmuodoissa ja 

kotipalvelussa sekä elintarvike- ja muun avun kuljetuskustannuksiin. Avustusta pienennettiin 

edellisenä vuonna. Toimintaa tulee uudistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa vuoden 2018 

aikana niin, että ruokaa ei enää jatkossa tarvitse jonottaa ulkona.

Suomen Punainen Risti 1496339 255 000 260 000 250 000 Nuorten turvatalotoiminnan kustannuksiin kohdennettuna helsinkiläisiin: kriisimajoitus, päivystys- ja 

vastaanottotoiminta, perhehuonetoiminta ja itsenäistymisen tukitoiminta. Avustusta pienennetään 

edellisen kauden suuren ylijäämän vuoksi, joka johtui Veripalvelun tuotoista. STEA avustaa useita 

SPR:n toimintamuotoja ja edellyttää kunnan osallistumista turvatalon rahoitukseen. 

Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja 

Uudenmaan piiri 

1496362 5 000 27 000 4 000 Helsinkiläisiin kohdentuen nuorten ystävätoiminnan kehittämiseen ja siihen liittyvän 

vapaaehtoistoiminnan kuluihin. Ensiauttaja- ja valmiusbussitoiminnan väline-, käyttö- ja 

kunnossapitokustannukset ovat välillisiä järjestötoiminnan kuluja, joita jakoperusteiden mukaan ei 

ensisijaisesti avusteta. Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on hyvä ja ylijäämä 

edelliseltä kaudelta on suuri. Ylijäämään liittyy vastaanottokeskustoiminnassa käynnissä oleva 

verotusta koskeva takautuva valitusprosessi. Se on kesken ja sisältää vuosien 2015 ja 2016 

ylijäämää pienentävän tulosvaikutusriskin. 

Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet Vita 

Bandet i Finland ry

1489513 82 000 90 000 78 000 Helsinkiläisten erilaisissa vaikeuksissa olevien ja eri-ikäisten auttamisen ja tukemisen yksilö- ja 

ryhmätoiminnan henkilöstö- ja toimintakuluihin. STEA avustaa sekä eräät kaupungit ja säätiöt. 

Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen ja ylijäämää edelliseltä 

tilikaudelta.

Tukinainen ry 1494126 20 000 30 000 20 000 Maksuttoman kriisityön kuluihin Raiskauskriisikeskuksessa helsinkiläisten seksuaalirikosten uhrien 

auttamiseksi, ryhmätoimintaan ja tarvikkeisiin. STEA avustaa. 

Vailla vakinaista asuntoa ry 1495603 25 000 30 000 25 000 Asunnottomien yhteisölliseen päihteettömään toimintaan Vartiosaaressa ja Soldiksessa sekä 

vertais- ja vapaaehtoistoimintakeskus Vepan toimintaan. Talouden tasapainoon tulee kiinnittää 

huomiota, koska omavaraisuusaste on heikentynyt ja alijäämää edelliseltä tilikaudelta. Useita 

rahoittajia, mm. STEA.

Vailla vakinaista asuntoa ry 1496238 ei hakenut 

tähän 

toimintaan

366 370 0 Uutta kolmen muun yhdistyksen kanssa suunnitteilla olevaa eri tavoin syrjäytymisvaarassa oleville 

kohdennettua ympärivuorokautista Hang on -toimintakeskusta ei avusteta, koska toiminta- ja 

rahoitussuunnitelmat ovat vielä suunnitteluasteella. Rahoitus perustuisi kokonaan haettavaan 

avustukseen. 
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2017

Haettu 

2018

Päätös 

2018

Käyttötarkoitus 2018

Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö - 

Pelastakaa Suomen nuoret ry

1489575 100 000 300 000 100 000 Helsinkiläisille vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun tila- ja sähkökuluihin 

kaupungilta vuokratussa tilassa. Omavaraisuusaste on erinomainen. Toimintaa tulee uudistaa 

yhdessä muiden toimijoiden kanssa vuoden 2018 aikana niin, että ruokaa ei enää jatkossa tarvitse 

jonottaa ulkona.

22 kpl 1 323 500 2 398 266 1 338 500

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (yli 10 000 e hakeneet)

Hakija Hakemus

nro

Päätös 

2017

Haettu 

2018

Päätös 

2018

Käyttötarkoitus 2018

Helsingin Alzheimer-yhdistys r.y. 1491807 30 000 30 000 28 000 Helsinkiläisten muistisairaiden henkilöiden omaisten vertaistukitoiminnan tila- ja henkilöstökuluihin. 

Ei ostopalveluna hankittavaan päiväpaikan ja työikäisten päivätoimintaan. Avustusta 

pienennetään, koska ylijäämää edelliseltä tilikaudelta.

Helsingin Alzheimer-yhdistys r.y. 1491802 15 000 32 100 15 000 Helsinkiläisten muistisairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa kriisitilanteiden selvittämiseen 

tarkoitettujen perheterapeutin vetämien perhekeskustelujen (1-5 käyntikertaa/henkilöt tai perhe) tila- 

ja henkilöstökuluihin. Hoidon pitkittyessä asiakkaat tulee ohjata kunnallisten palvelujen piiriin tai 

huolehtimaan maksuista itse. 

Helsingin Alzheimer-yhdistys r.y. 1488992 70 000 75 000 69 000 Muistineuvojatoimintaan: yhdistys auttaa helsinkiläisiä muistihäiriöisiä ja heidän omaisiaan 

antamalla puhelinneuvontaa, tekemällä kotikäyntejä ja tapaamalla heitä toimistolla. 

Muistisairauksien ennaltaehkäisyyn vaikutetaan luennoimalla ja osallistumalla erilaisiin 

tapahtumiin.  Ei palveluihin, jotka sosiaali- ja terveysvirasto hankkii puitesopimuksilla (päiväpaikka 

ja työikäisten päivätoiminta) tai ostopalveluna (muistineuvola). Avustusta pienennetään, koska 

ylijäämää edelliseltä tilikaudelta.

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry K2198 45 000 67 000 50 000 Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Helsingissä kuuden jäsenjärjestön 

yhteishakemuksen mukaisesti: itsenäisen selviytymisen tukeminen, toimintakyvyn säilyttäminen, 

syrjäytymisen ehkäisy. Avustusta voi käyttää toiminnan tilavuokriin, henkilöstökuluihin ja 

tiedottamiseen, ei muihin kustannuksiin. 

Käpyrinne ry 1495669 13 000 15 000 10 000 Avustus kohdennetaan helsinkiläisiin kotona asuvien ikäihmisten osallisuuden ja terveyden 

edistämiseen, mielenhyvinvoinnin tukemiseen sekä ikääntyneiden maahanmuuttajien ja 

kantasuomalaisten vuorovaikutuksen lisäämiseen. Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva -osaston 

ostopalveluhankinnat muihin kuin avustettaviin palveluihin ovat huomattavat. Avustusta 

pienennetään, koska ylijäämää edelliseltä tilikaudelta.

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö 1496089 0 35 000 0 Avustusta senioritalossa asuvien muistisairaiden asukkaiden osallisuuden tukemiseen ja 

hyvinvoinnin parantamiseen  päivätoiminnalla ei avusteta, koska toiminta kohdistuu pieneen 

ryhmään. Sosiaali- ja terveytoimi hankkii säätiöltä ostopalveluja.
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2017

Haettu 

2018

Päätös 

2018

Käyttötarkoitus 2018

MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry 1495966 0 10 000 0 Avustusta osa-aikaisen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin palkkakustannuksiin ei myönnetä, 

koska ylijäämää edelliseltä tilikaudelta. Sosiaali- ja terveytoimi hankkii yhdistykseltä ostopalveluja. 

Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto 

ry

1495282 9 000 15 000 9 000 Tukihenkilötoiminnan henkilöstökuluihin eriasteista kaltoinkohtelua tai uhkaa koneiden 

helsinkiläisten ikäihmisten parissa. Sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa maksuttoman tilan Kampin 

monipuolisesta palvelukeskuksesta. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, 

koska sen omavaraisuusaste on heikko.

8 kpl 182 000 279 100 181 000

4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (yli 10 000 e hakeneet)

Hakija

Hakemus

nro

Päätös 

2017

Haettu 

2018

Päätös 

2018
Käyttötarkoitus 2018

Etelä-Suomen Sydänpiiri ry 1493310 45 000 57 000 40 000 Sydänterveyden edistämiseen, toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukemiseen, 

omatoimisuuden ja itsehoidon lisäämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn helsinkiläisille 

kohdennettuna. STEA ja Suomen Kansanterveysyhdistys avustavat myös.  Avustusta 

pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen.

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry 1487905 25 000 38 500 22 000 Omahoidon ohjaukseen ja neuvontaan (neuvojan palkkakuluihin), ennalta ehkäisevään ja 

kuntouttavaan terveydenhuoltoon sekä vertaistukitoimintaan helsinkiläisiin kohdennettuna. STEA 

ja Helsingin Allergiayhdistyksen Säätiö avustavat myös. Avustusta pienennetään, koska 

omavaraisuusaste on erinomainen ja ylijäämää edellisiltä tilikausilta.

Helsingin Reumayhdistys ry 1494772 5 000 13 000 4 000 Helsinkiläisiin kohdennettuna vertaistukitoimintaan, neuvontaan ja tiedotukseen, toimistonhoitajan 

palkkakustannuksiin sekä tilakustannuksiin. Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on 

erinomainen.

HIV-säätiö 1495505 65 000 70 000 59 000 HIV-tukikeskuksen Helsingin tukipisteen vuokraan sekä tukikeskuksen toimintaan paperittomien 

henkilöiden ja turvapaikanhakijoiden seksuaaliterveyden edistämiseksi. STEA ja STM avustavat. 

Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on hyvä ja ylijäämää edellisiltä tilikausilta.

Positiiviset ry 1496038 17 000 25 000 16 000 Helsinkiläisten HIV-positiivisten ja heidän läheistensä neuvontaan ja tukeen sekä Kampin 

tapaamispaikan toimintakuluihin. Päärahoittaja on STEA. Avustusta pienennetään, koska 

omavaraisuusaste on erinomainen ja ylijäämää edellisiltä tilikausilta. 

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry 1494824 50 000 65 000 40 000 Diabeetikkojen vertaistukeen, omahoidon tukemiseen ja itsenäiseen selviytymiseen, 

maahanmuuttajiin kohdistuvaan toimintaan sekä  vapaaehtoisten koulutukseen Helsingissä. 

Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen.

Pääkaupunkiseudun Hengitys ry 1490958 11 000 30 000 10 000 Vertaistukitoimintaan ja jäsenneuvontaan helsinkiläisiin kohdennettuna. Avustusta pienennetään, 

koska omavaraisuusaste on erinomainen. 

Sexpo-säätiö 1190759 14 000 20 000 13 000 Maksuttoman seksuaalineuvonta-aseman palvelujen ylläpitämiseen ja kehittämiseen  

helsinkiläisiin kohdennettuna. STEA avustaa merkittävästi. Avustusta pienennetään, koska 

omavaraisuusaste on erinomainen.
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2017

Haettu 

2018

Päätös 

2018

Käyttötarkoitus 2018

Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry. 1492885 3 200 10 800 2 000 Toimitilan vuokrakustannuksiin helsinkiläisten jäsenten osalta. Avustusta pienennetään, koska 

omavaraisuusaste on erinomainen ja ylijäämää edellisiltä tilikausilta. 

9 kpl 235 200 329 300 206 000

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (yli 10 000 e hakeneet)

Hakija Hakemus

nro

Päätös 

2017

Haettu 

2018

Päätös 

2018

Käyttötarkoitus 2018

Alvi ry 1494742 200 000 240 000 170 000 Helsingin Laturin tukiyhteisön toimintaan ja syrjäytymisen ehkäisyyn matalan kynnyksen toiminta-ja 

kohtauspaikassa täysi-ikäisille helsinkiläisille, joilla on ollut tai on kokemusta mielenterveydellisistä 

häiriöistä. Sosiaali- ja terveystoimi hankkii yhdistykseltä ostopalveluja. STEA avustaa. Avustusta 

pienennetään, koska omavaraisuusaste on hyvä ja ylijäämää edelliseltä tilikaudelta.

Betesda-säätiö sr 1493937 0 50 000 0 Avoimeen kahvila- ja ryhmätoimintaan helsinkiläisille työttömille, mielenterveys- ja 

päihdeongelmaisille ei myönnetä avustusta, koska toiminnasta ei ole näyttöä vuoden ajalta ja se 

on vielä suunnitteluvaiheessa. Lisäksi yhdistyksen omavaraisuusaste ja edellisen tilikauden tulos 

ovat erinomaiset. Sosiaali- ja terveystoimi ostaa säätiöltä asumispalveluja eri ryhmille.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 1496012 25 000 25 000 18 000 Päihteettömyyttä tukevan Helsingin Elokolon ja sen sivupisteenä toimivan Kontulan Elokolon 

toiminnanohjaajan palkkakuluihin sekä kohtaamispaikan tila- ja toimintakuluihin helsinkiläisiin 

kohdennettuna. STEA avustaa. Avustusta pienennetään, koska ylijäämää edelliseltä tilikaudelta. 

Talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota, koska omavaraisuusaste on heikko. 

Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry 1493362 480 000 480 000 470 000 Mielenterveyttä edistävien Helsingin ja Itä-Helsingin Klubitalojen toimintakuluihin helsinkiläisiin 

kohdennettuna. STEA avustaa. Talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota, koska 

omavaraisuusaste on heikko. 

FinFami Uusimaa (ent. Omaiset 

mielenterveystyön tukena, Uudenmaan 

yhdistys ry) 

1492972 58 000 68 000 53 500 Mielenterveys- ja päihdeongelmista ja psyykkisistä toimintakyvynhäiriöistä kärsivien läheisten 

matalan kynnyksen tuen palkka-, toiminta- ja tilavuokriin helsinkiläisiin kohdennettuna. Yhdistyksen 

päärahoittaja on STEA. Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen.

Helsingin A-kilta ry 1490047 30 000 35 000 27 000 Helsingin A-Killan kokemusasiantuntijan palkkaamiseen. Tarjoaa palveluja helsinkiläisille, joita 

mietityttää oma tai läheisen alkoholinkäyttö. STEA avustaa. Omavaraisuusasteen 

negatiivisuudesta huolimatta avustetaan, koska yhdistys on ryhtynyt aktiivisiin toimenpiteisiin 

taloustilanteen parantamiseksi.
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2017

Haettu 

2018

Päätös 

2018

Käyttötarkoitus 2018

Helsingin seudun Mielenterveysseura ry K2203 0 13 000 0 Toimitilan vuokraa, toimistokuluja ja tukihenkilötoimintaa ei avusteta, koska omavaraisuusaste on 

negatiivinen. 

Irti Huumeista ry, Fri från Narkotika rf 1494119 80 000 170 000 50 000 Huumeiden vastaisen aluetyön kuluihin Helsingissä sekä vapaaehtoisten koulutukseen ym. 

toimintaan. Päärahoittaja on STEA.

Kaakkois-Helsingin Mielenterveysseura - 

Mielekäs toiminta MieTo ry

1494467 10  000 25 130 9 000 Toiminnanohjaajan henkilöstökuluihin, toimitilavuokriin ja mielenterveyttä edistävään 

vertaisryhmätoimintaan helsinkiläisiin kohdennettuna. Kaupunki antaa nuorisotiloja käyttöön 

maksutta. Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen.

KRAN rf K2206 10 000 20 000 9 000 Ruotsinkielisten päihteiden väärinkäyttäjien ja heidän omaistensa henkilökohtaiseen neuvontaan ja 

ammattimaisesti ohjattuun ryhmätoimintaan, kokemusasiantuntijoiden koulutukseen ja palkkioihin 

sekä ennaltaehkäisevään työhön toisen asteen oppilaitoksissa helsinkiläisiin kohdennettuna. 

Verkostotoimintaa ja muiden yhdistysten kanssa tehtävää koulutus- ja kehitystyötä ei avusteta, 

koska se on välillistä auttamistoimintaa. Avustusta pienennetään, koska ylijäämää edellisiltä 

vuodelta. Talouden tasapainottamiseen tulee kiinnittää huomiota, koska omavaraisuusaste on 

heikko. 

KRIS-Etelä-Suomi ry 1495993 11 000 11 000 0 Rikos-ja päihdekierteen vaarassa tai jo rikoskierteessä olevien 15-29-vuotiaiden erityisnuorisotyötä 

ei avusteta, koska omavaraisuusaste on negatiivinen. Myönnetty valtionavustusta vuosille 2017 - 

2018.

Leikkiväki ry 1496032 0 48 000 0 Nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille järjestettävää toimintaa ei avusteta, koska 

omavaraisuusaste on negatiivinen. Muut tahot, mm. STEA avustavat.

Mielenterveysyhdistys HELMI ry 1494665 135 000 140 000 135 000 Helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille järjestettävän toiminnan kuluihin kuten tilakuluihin 

Helmitaloilla sekä terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen selvitymisen tukemiseen. STEA avustaa. 

Raittiuden Ystävät ry 1496257 0 50 000 0 Päihteetön pää -hankkeen materiaalin saattamista Helsingin kaupungin peruskoulujen käyttöön ei 

avusteta, koska kertaluontoisia avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä ja toiminta kuuluu 

kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Yhdistystä tuetaan toisella avustuksella (hakemus 

1491809, alla).

Raittiuden Ystävät ry 1491809 15 000 18 500 12 000 Päihdekulttuurin muutostyön tukemiseen ja vapaaehtoistyön kehittämiseen sekä vaikutustyöhön 

helsinkiläisiin kohdennettuna STEA ja OKM avustavat. Avustusta pienennetään, koska 

omavaraisuusaste on erinomainen ja ylijäämää edelliseltä tilikaudelta.

Sininauhasäätiö                  1493303 10 000 20 000 5 000 Asunnottomuudesta sekä päihde- ja mielenterveysogelmista kärsiviin ja maahanmuuttajiin 

kohdentuvan   vapaaehtoistoiminnan kuluihin. Toimintaa avustaa STEA. Omistaa Sininauha Oy:n, 

jolta sote-toimiala hankii huomattavat määrät ostopalveluja.

Stop Huumeille ry 1493801 7 500 13 115 6 500 Täysi-ikäisille päihteettömille suunnatun bändikerhotoiminnan kuluihin kuten ohjaajan 

palkkakuluihin ja laitehankintoihin helsinkiläisiin kohdennettuna. STEA avustaa. Kaupunki antaa 

maksuttomat tilat.  Avustusta pienennetään, koska ylijäämää edelliseltä tilikaudelta. Talouden 

tasapainoon tulee kiinnittää huomiota, koska omavaraisuusaste on heikko.
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nro
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Haettu 

2018

Päätös 

2018

Käyttötarkoitus 2018

Suojatie ry 1488471 12 000 20 000 0 Päihdekuntoutujien ryhmätoiminnan kuluja ei avusteta, koka omvaraisuusaste on negatiivinen. 

STEA avustaa. 

Suomen Mielenterveysseura ry 1488966 150 000 175 000 130 000 SOS-kriisikeskuksen toimintaan asiakkaille maksuttomaan kriisiapuun ja itsemurhien ehkäisyyn 

sekä kriisivastaanoton maahanmuuttaja-asiakkaiden tapaamisissa välttämättömiin tulkkikuluihin 

sekä Rikosuhripäivystyksen toimintaan kohdennettuna helsinkiläisiin. Avustusta pienennetään, 

koska omavaraisuusaste on hyvä ja ylijäämää edelliseltä tilikaudelta.

Tukikohta ry 1488514 55 000 60 000 50 000 Heikoimmassa asemassa ja vaikeasta päihdeongelmasta kärsivien päihteitä käyttävien 

asiakkaiden kynnyksettömän Avoimet Ovet -kohtaamispaikan ruoka-, vartiointi-, toimintakuluihin, 

palveluohjauskuluihin sekä päihteiden käyttäjien ja heidän läheistensä kanssa työskentelevän 

työntekijän henkilöstökuluihin. Talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota, koska 

omavaraisuusaste on heikko.

Tukiyhdistys Majakka ry 1494899 17 000 20 000 14 000 Pohjois-Haagassa sijaitsevan, mielenterveyspotilaille tarkoitetun matalan kynnyksen 

kohtauspaikan vuokrakuluihin, vertaistoimintaan ja ryhmiin. Avustusta pienennetään, koska 

omavaraisuusaste on erinomainen.

21 kpl 1 295 500 1 701 745 1 159 000

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen (yli 10 000 e hakeneet)

Hakija Hakemus

nro

Päätös 

2017

Haettu 

2018

Päätös 

2018

Käyttötarkoitus 2018

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry 1492552 15 000 52 280 14 000 Helsinkiläisten kehitysvammaisten sosiaalisen asumisen tukemiseen Aulan Avainrinki-toiminnan 

avulla, ei muuhun toimintaan. Sosiaali- ja terveystoimi ostaa palveluja yhdistykseltä. Avustusta 

pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen. 

Avustajakeskus Sentteri ry 1495175 76 200 78 125 74 000 Vammaisten henkilöiden avustajakeskuksen toimintaan helsinkiläisiin kohdennettuna. Avustusta 

pienennetään, koska omavaraisuusaste on hyvä. 

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf 1495697 25 000 55 000 25 000 Ruotsinkielisten eri ikäisten kehitysvammaisten leiri- ja vapaa-ajantoimintaan helsinkiläisiin 

kohdennettuna. 

Helsingin Invalidien Yhdistys ry 1489500 20 000 50 000 15 000 Välittömään neuvonta- ja vertaistukitoimintaan sekä Hevossalmen lomakylän vuokraan  

helsinkiläisiin kohdennettuna, ei muuhun toimintaan. Avustusta pienennetään, koska 

omavaraisuusaste on hyvä ja edellinen tilikausi ylijäämäinen. Sosiaali- ja terveystoimi ostaa 

yhdistykseltä muita palveluja. 

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset 

ry

1494759 35 000 50 000 25 000 Avustuspalvelujen vapaaehtoisvälityksen ja vertaistukitoiminnan kuluihin helsinkiläisiin 

kohdennettuna. Sosiaali- ja terveystoimi ostaa yhdistykseltä palveluja. Avustusta pienennetään, 

koska omavaraisuusaste on erinomainen ja ylijäämää edelliseltä tilikaudelta. 



12 (15)
Hakija Hakemus 

nro

Päätös 
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Haettu 

2018

Päätös 

2018

Käyttötarkoitus 2018

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 1495300 400 000 418 533 360 000 Tukihenkilö-, vertaistuki-  (perheet ja omaishoitajat) ja harrastustoimintaan helsinkiläisiin 

kohdennettuna, ei toimisto-, mainos- tai markkinointikuluihin. Sosiaali- ja terveystoimi ostaa muita 

palveluja. Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen.

Helsingin kristillisen opiston säätiö 1493338 60 000 86 000 50 000 Kehitysvammaisille helsinkiläisille suunnatun koulutus- ja kurssitoiminnan kuluihin. Avustusta 

pienennetään, koska edellinen tilikausi oli ylijäämäinen.

Jaatinen, vammaisperheiden 

monitoimikeskus ry

1495914 7 000 20 000 7 000 Helsinkiläisten vammaisperheiden vertaistukitoimintaan. 

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry 1495270 4 000 12 800 0 Avustusta kehitysvammaisten lasten ja nuorten leiritoimintaan ei myönnetä yhdistyksen 

negatiivisen omavaraisuusasteen vuoksi. 

Leirikesä ry 1495955 5 000 14 000 4 000 Kehitysvammaisten ja muiden leiriavustajaa tarvitsevien helsinkiläisten lasten 

osallistumiskustannuksiin lastenleireille siten, että perheille jäävä omavastuuosuus maksusta on 

kohtuullinen. STEA avustaa.  Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen ja 

ylijäämää edelliseltä tilikaudelta. 

Maahanmuuttajavammaisten Tukiyhdistys 

Ry

1495182 10 000 35 000 9 000 Helsinkiläisten venäjänkielisten vammaisten ja sairaiden integroitumista ja 

osallistumismahdollisuuksia edistävän toiminnan kuluihin. Avustusta pienennetään, koska 

omavaraisuusaste on erinomainen.

Suomen Kuurosokeat ry 113781 20 000 30 000 15 000 Helsinkiläisten kuurosokeiden viriketoimintaan ja vertaistukeen, ei muihin kuluihin. Avustusta 

pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen ja edellinen tilikausi ylijäämäinen. STEA 

avustaa.

Tukiyhdistys Karvinen ry 1489612 34 500 34 500 32 000 Malmilla sijaitsevan kynnyksettömän kohtaamispaikan vertaistuen kuluihin helsinkiläisiin 

kohdennettuna. Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen.

Uudenmaan AVH-yhdistys ry (Afasia- ja 

aivohalvausyhdistys ry)

K2212 ei hakenut 20 000 0 Avustusta ei myönnetä, koska hakemus saapui myöhästyneenä. 

14 kpl 711 700 956 238 630 000

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (yli 10 000 e hakeneet)

Hakija Hakemus

nro

Päätös 

2017

Haettu 

2018

Päätös 

2018

Käyttötarkoitus 2018

African Care ry 1495893 15 000 26 400 15 000 Helsinkiläisten maahanmuuttajien vertaisryhmien ja kerhojen tila- ja henkilöstökuluihin. 

Africans and African-Europeans 

Association (AFAES) Afrikkalaiset ja 

afrikkalais-Eurooppalaisten yhdistys ry

1496171 2 000 25 000 0 Avustusta helsinkiläisten afrikkalaistaustaisten ja monikulttuuristen nuorten ja perheiden 

kotoutumista edistävien ryhmien ja kerhojen kuluihin ei myönnetä, koska pyydettyjä liitteitä ei 

toimitettu määräpäivään mennessä. Lisäksi omavaraisuusaste on negatiivinen, joten avustusta ei 

voida myöntää. 
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Al-Birr- Lähimmäisapu ry 1495680 10 000 80 000 8 000 Maahanmuuttajien vertaistoiminnan tilakuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. Avustusta 

pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen.

BadBaaDo ry 1489301 2 000 50 800 0 Avustusta eri kulttuuritaustoista tulevien helsinkiläisten maahanmuuttajanuorten tukemiseen ei 

myönnetä, koska selvitystä vuoden 2016 avustuksen käytöstä ei voida hyväksyä. 

Familia ry 1493395 25 000 64 900 25 000 Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinaattorien palkkamenoihin sekä materiaali- ja 

asiantuntijakuluihin kohdennettuna helsinkiläisiin.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen 

r.f.

1496206 30 000 45 000 30 000 Helsingissä asuvien ruotsinkielellä kotoutuvien maahanmuuttajien neuvonnan ja ohjauksen sekä 

vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin henkilöstökuluihin. Talouden tasapainoon tulee kiinnittää 

huomiota, koska omavaraisuusaste on heikko. Useita rahoittajatahoja.

Irakin Naisten yhdistys ry 1494531 17 500 20 000 0 Avustusta helsinkiläisten maahanmuuttajanaisten kotouttamista edistävän toiminnan 

vertaistukikoordinaattorin palkkakuluihin ei myönnetä, koska hallinnollisissa käytänteissä on 

epäselvyyksiä. STEA avustaa. 

Kalliolan Kannatusyhdistys ry 1492587 0 20 000 0 Avustusta asukastalossa tapahtuvaan monikulttuuriseen toimintaan ei myönnetä, koska 

asukastoiminnan avustaminen on keskitetty kaupunginhallitukselle.

Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz ry 1490873 3 000 19 640 3 000 Helsinkiläisien maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan välttämättömiin kuluihin, joita 

ovat ohjaus ja neuvonta sekä vuokra-, tarvike- ja järjestelykulut.  

Kickstart For Refugees ry 1496354 Uusi 50 000 0 Avustusta ei myönnetä, koska toiminnasta ei ole näyttöä yhden vuoden ajalta.

Konsom-nuoret ry 1492549 2 100 10 000 2 500 Maahanmuuttajanaisten sosiaalisen tuen ja liikuntapainotteisen ryhmätoiminnan järjestelykuluihin 

Helsingissä asuviin kohdennettuna. 

Kotoutuminen ja työllistyminen ry                                                 

(ent. Suomen Afrikkalaiset työttömät ry)

K2205 7 000 11 760 0 Avustusta työttömien helsinkiläisten maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä edistävän 

toiminnan tila- ja toimintakuluihin ei myönnetä, koska toimitetuissa asiakirjoissa on epäselvyyksiä. 

Yhdistys on tehnyt rikosilmoituksen liittyen taloudenhoitoon.

Monik ry K2236 20 000 50 000 10 000 Helsingissä asuvien maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan tila- ja 

henkilöstökuluihin. Avustusta pienennetään, koska ylijäämää edelliseltä tilikaudelta.

Monika-Naiset liitto ry 1495717 100 000 159 000 100 000 Voimavarakeskus Monikan sekä MoniNaisten tilan henkilöstö- ja muihin toiminnasta aiheutuviin 

kuluihin Helsingissä asuviin kohdennettuna. Talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota, koska 

omavaraisuusaste on heikko. 

Monikansallisten naisten liikunta ja 

kulttuuri ry

1495100 Uusi 60 000 3 000 Helsingissä asuvien maahanmuuttajanaisten terveyttä ja kotoutumista edistävän liikuntatoiminnan 

henkilöstö- ja tilakuluihin. 

Pakolaisneuvonta ry 1492528 9 000 90 000 9 000 Pakolaisille ja muille maahanmuuttajille sekä paperittomille tarjottavaan maksuttomaan 

oikeusapuun.
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Puntland Society of Finland ry 1496331 ei hakenut 13 000 3 000 Helsingissä asuvien maahanmuuttajanaisten terveyttä ja kotoutumista edistävän liikuntatoiminnan 

henkilöstö- ja tilakuluihin. 

Somaliland development organisation ry 1496275 0 20 000 0 Avustusta maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen ei myönnetä, koska toimitetuissa 

asiakirjoissa on puutteita. 

Somaliseura Sofya ry K2240 Uusi 11 400 0 Avustusta ei myönnetä, koska yhdistyksen hallinnollisessa toiminnassa on epäselvyyksiä.

Suomen Muslimiperheet ry 1496356 7 000 52 600 7 000 Perheiden ristiriitojen sovittelutoimintaan ja muihin tukitoimintoihin kohdennettuna helsinkiläisiin 

maahanmuuttajiin.   

Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja 

Uudenmaan piiri 

1492540 ei hakenut 

tähän 

toimintaan

98 400 0 Avustusta uuspaperittomien päiväkeskustoiminnan koordinaattorin palkkaus- ja toimintakuluihin 

1,7 henkilötyövuodeksi ei avusteta, koska hakija ja sen yhteistyötahot Helsingin seurakuntayhtymä 

ja Sininauhasäätiö osoittavat toimintaan resursseja. Lisäksi ylijäämää edelliseltä tilikaudelta. 

Suomen Somaliland kehitys ja integraatio 

ry

K2209 0 55 000 0 Avustusta maahanmuuttajataustaisten nuorten radikalisoitumisen vähentämiseen sekä nuorten 

päihde- ja huume-ehkäisyyn ei myönnetä, koska hallinnollisessa toiminnassa on epäelvyyksiä.  

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö 

ry

1494595 0 55 000 0 Avustusta koordinaattorin palkkaamiseksi ei myönnetä, koska omavaraisuusaste on negatiivinen ja 

toimitetuissa asiakirjoissa on epäselvyyttä.

Turvapaikanhakijoiden tuki ry K2241 0 43 500 0 Avustusta ei myönnetä, koska yhteisön toiminnasta ei ole näyttöä yhden kalenterivuoden ajalta. 

Vivo ry K2213 76 000 159 237 120 000 Paperittomien hätämajoituksen järjestämiseksi Hermannin diakoniatalossa viikonloppuisin (pe-su) 

ajalla 1.1.-31.12.2018. Viikolla tarvittavittavat sijaistukset tulee rahoittaa muista lähteistä.

Yhteiset Lapsemme ry 1494116 95 000 110 000 47 000 Helsinkiläisten venäjänkielisten ja kaksikielisten perheiden tukitoiminnan perhetyöntekijöiden ja 

sosiaalityöntekijän palkkakuluihin. Yhdistyksen omavaraisuusaste on negatiivinen ja se on ryhtynyt 

talouden taloudellisen tilanteen parantamista edellyttäviin toimiin. Sosiaali- ja terveystoimiala 

hankkii yhdistykseltä jonkin verran ostopalveluja. STEA avustaa.

26 kpl 420 600 1 400 637 382 500
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Folkhälsans förbund r.f 1490977 25 000 35 000 25 000 Helsinkiläisiin ruotsinkielisiin kohdennettuna 1. ikäihmisten terveyden edistämiseen 

ryhmätoimintojen, liikunnan ja ystävätoiminnan avulla, vapaaehtoisten koulutukseen ja 

tilaisuuksien järjestämiseen sekä 2. vaikeissa tilanteissa elävien perheiden leirikustannuksiin. 

Työntekijöiden verkostoitumista ei avusteta, koska sen kuluista vastaaminen kuuluu työnantajille.  

Valtakunnallinen järjestö, jonka päärahoittaja on Samfundet Folkhälsan.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö  1496270 697 500 1 418 168 880 000 Matalan kynnyksen toimintamuotoihin Helsingissä asuviin ja oleskeleviin kohdennettuina: 1. 

syrjäytymisvaarassa olevien nuorten päiväkeskus 250 000 e, 2. ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö 

Lastenkaari 31.5.2018 saakka 72 000 e,  3. liikkuvan väestön palvelukeskus Hirundo 180 000 e, 4. 

vuokrat Kannelmäen yhteisöhankkeessa, jossa sosiaali- ja terveystoimiala mukana 18 000 e sekä 

5. liikkuvan väestön ja paperittomien hätämajoitus, 6 kk, yht. max 100 paikkaa 360 000 e. Korotus 

kohdentuu Hirundoon ja hätämajoitukseen ja vähennys Lastenkaareen, koska siirtyy toisen 

yhdistyksen (09 Human Rights ry, hakemus nro 1189870, taulukko 1.) toiminnaksi 1.6.2018 

alkaen, jossa jatkoa ei avusteta. Useita rahoittajatahoja. Sote-toimialan hankkimat ostopalvelut 

ovat huomattavat.

Helsinkimissio ry 1495536 290 000 299 000 270 000 Matalan kynnyksen toimintamuotoihin kohdentuen haavoittuviin ryhmiin kuuluviin eri-ikäisiin 

helsinkiläisiin:  1. erityisryhmien musiikkikoulu Resonaari, 2. nuorten kriisipiste suomeksi ja 

ruotsiksi, 3. ruotsinkielinen Senioripysäkki, 4. seniori-ikäisten päivystävä puhelin Aamukorva, 5. 

suomenkielinen Senioripysäkki ja 6. Vapaaehtoiset lapsiperheiden tukena. STEA, eräät säätiöt 

sekä kunnat avustavat myös ja lisäksi omaa varainhankintaa.

3 kpl 1 012 500 1 752 168 1 175 000


