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§ 299
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta
päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Aleksi Niskasen ja varatarkastajaksi jäsen Tapio Bergholmin.
Käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi esittelijän ehdotuksesta poiketen
pöytäkirjan varatarkastajaksi jäsen Tapio Bergholmin.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta
päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Aleksi Niskasen ja varatarkastajaksi jäsen Karita Toijosen.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 300
Ilmoitusasiat
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että käsiteltäviä
ilmoitusasioita ei ole.
Käsittely
Ilmoitusasioiden yhteydessä sovittiin myös työjärjestyksen muutoksesta
siten, että kokouksen esityslistan asiana 3 ollut sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2020 (tämän pöytäkirjan päätös
310 §) käsiteltiin esityslistan asian 4 Valtion Helsingin kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttämistä (tämän pöytäkirjan päätös
301 §) sekä asioiden 5‒12 koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan
myöntämiä avustuksia järjestöille (tämän pöytäkirjan päätökset
302‒309 §) jälkeen. Muut asiat käsiteltiin esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517
soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517
soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 301
Valtion Helsingin kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen
käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2020
HEL 2019-008766 T 02 07 02

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että vuonna 2020 käytetään lautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin valtion perintönä kaupungille saatujen kuolinpesien varoja enintään 2 828 000 euroa.
Käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pitänyt tarpeellisena kuulla kutsuttuja
asiantuntijoita kokouksessa, ja siten talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen eivät osallistuneet asian käsittelyyn.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta voi käyttää järjestöjen avustuksiin valtion
perintönä saatuja kuolinpesien varoja. Tämä perustuu kaupunginhallituksen 13.1.2014 § 42 tekemään päätökseen, jossa se vahvisti valtion
perintönä kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiksi ja
käyttötarkoitukseksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämät avustukset järjestöille toimintaan, jolla tuetaan sosiaali- ja terveysviraston
(nykyisin sosiaali- ja terveystoimialan) voimassa olevan strategiasuun-
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nitelman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi.
Valtionperintöjen kirjanpidollinen käsittely muuttui vuonna 2018, minkä
vuoksi taseessa olleet valtion perintönä saadut varat tuloutettiin vuoden
2018 tilinpäätöksessä sosiaali- ja terveyspalvelujen (5 10 01) talousarviokohdalle. Vuoden 2018 tilinpäätöksen liitetiedoissa on merkintä, että
vuoden 2018 muihin toimintatuottoihin on tuloutettu valtionperintöjä
4 516 673 euroa kirjauskäytännön muutoksen vuoksi, ja ne kaikki tulee
käyttää avustuksiin järjestöille. Valtion perintöinä saadut tulot vaihtelevat vuosittain, minkä vuoksi aiempien vuosien tuloilla varaudutaan tuleviin avustuksiin.
Helsingin kaupungin vuoden 2020 talousarvion avustusliitteeseen (talousarvion liite 1) on kirjattu valtionperinnöistä jaettavien avustusten
määrä, 2 400 000 euroa. Taso ei ole sitova, vaan valtion perinnöistä
jaettavien avustusten määrä perustuu valtion perintöinä saatuihin tuloihin. Talousarvion liitteen määrä voidaan alittaa, jos tuloja ei ole riittävästi ja se voidaan ylittää, jos tuloja on kertynyt enemmän. Määrärahan
suuruudesta päätettäessä tulee huomioida, että tulevien vuosien määrärahat perustuvat kertyneisiin tuloihin.
Vuoden 2019 alusta lähtien valtionperinnöt on kirjattu sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan tuloihin, kun valtionperintö maksetaan Helsingin kaupungille. Koska sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion sitova taso on menot, niin sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle (5 10 01) voidaan myöntää teknistä ylitysoikeutta valtionperinnöistä myönnettyjen järjestöavustuksien verran. Ylitysoikeus perustuu valtionperinnöistä saatuihin tuloihin. Vuoden 2019 talousarvion
määrärahojen ylitysesitys sisältää valtionperinnöistä jaettavat järjestöavustukset. Ylitysesityksen perusteluna on tältä osin valtion perinnöistä
saadut tulot.
Vuonna 2019 on kuolinpesävaroista jaettu sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntäminä avustuksina järjestöille yhteensä 2 328 000 euroa. Lisäksi vuonna 2019 on maksettu 7.11.2019 mennessä kuolinpesien kuluja, sähkö- ynnä muita maksuja yhteensä 157 010 euroa.
Vuonna 2019 uusia valtionperintöjä on 7.11.2019 mennessä kertynyt
3 722 422 euroa. Voidaan arvioida, että sosiaali- ja terveystoimialalla
on vuoden 2019 lopussa kuolinpesävaroja yli 5 milj. euroa. Varojen kertymä vuonna 2019 on keskimääräistä kertymää suurempi ja sitä selittänee kuolinpesinä saatujen asuntojen vilkastunut realisointi ja näin
saadut myyntitulot.
Esittelijä ehdottaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa vuonna
2020 järjestöjen avustamiseen kuolinpesärahavaroja enintään
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2 828 000 euroa. Summa on 500 000 euroa suurempi kuin vuonna
2019. Perusteluna summan suurentamiselle on kuolinpesärahavarojen
edellä kuvattu kasvu. Sosiaali- ja terveystoimialan tulee huolehtia siitä,
että varoja käytetään suunnitelmallisesti ja siten, että kertymän mahdollisesti laskiessa tulevina vuosina, on varmistettu avustusvarojen riittävyys.
Esitykset avustusvarojen kohdentamisesta ovat tämän kokouksen esityslistalla.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Tiedoksi
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 279
HEL 2019-008766 T 02 07 02

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
03.12.2019 Pöydälle
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.
Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
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§ 302
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020
lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen
HEL 2019-008752 T 02 05 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti
- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 18 hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 947 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti
- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 21 000 euroa niille
lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskeville
hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka
eivät sisälly edellä mainittuun taulukkoon
- hylätä kolme liitteen 1 taulukossa mainittua hakemusta taulukoissa
esitetyin perusteluin.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista, että:
- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.
- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.
- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 6
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

Postiosoite
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 53
www.hel.fi/sote

Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI1880001200052430
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

22/2019

8 (128)

Asia/5
10.12.2019

- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta
seurata
- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle
- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
Käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pitänyt tarpeellisena kuulla kutsuttuja
asiantuntijoita kokouksessa, ja siten talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen eivät osallistuneet asian käsittelyyn.
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Helsingin Ensikoti ry:lle lisätään
2 000 euroa ja Kide-säätiö sr:lle 3 000 euroa. Lisättävät varat otetaan
toimialajohtajalle jätetystä yllättäviin tarpeisiin esitetystä erillisestä järjestöavustusten varauksesta.
Lisäksi päätösosan ensimmäinen kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: "esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 18 hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 947 000 euroa
liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti."
Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)
Jaa-äänet: 1
Leo Bergman
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Ei-äänet: 12
Mukhtar Abib, Katju Aro, Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Johan Lund, Aleksi Niskanen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Antti Vainionpää, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 12 - 1.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Avustusesitykset Lapset ja lapsiperheet (lautakunnan hyväksymä
10.12.2019)
Avustusesitykset Lapset ja lapsiperheet (esitys)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Lapset ja lapsiperheet (lautakunnan hyväksymä 10.12.2019)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Lapset ja lapsiperheet (esitys)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
3.9.2013
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
Saatekirje

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Avustusta hakeneet
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Liite 5
Liite 6
Liite 7
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 18 hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 942 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti
- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 21 000 euroa niille
lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskeville
hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka
eivät sisälly edellä mainittuun taulukkoon
- hylätä kolme liitteen 1 taulukossa mainittua hakemusta taulukoissa
esitetyin perusteluin.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista, että:
- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.
- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.
- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita
- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpi-
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toon järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta
seurata
- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle
- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
Esittelijän perustelut
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa
tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa
järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä
perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä
noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4.
Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli
2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet.
Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla
(https://asiointi.hel.fi). Toissijaisesti avustusta sai hakea paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa kaupungin kirjaamosta.
Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020,
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vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakertomus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018.
Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttuneet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä asiointipalvelussa
tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00.
Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen
puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.
Sähköisen haun ongelmat
Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin verran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen
täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät
paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hyväksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti
yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta
teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut.
Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon
20 eli yhteensä 216, joista yksi perui hakemuksen. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi
hakemus.
Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui neljä
vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 40 ei
ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli täysin
uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 avustusta
hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he olivat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanutta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa hakijaryhmissä.
Anottu kokonaissumma on 9 589 643 euroa, mikä on 210 343 euroa
pienempi kuin edellisessä haussa.
Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet
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Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa
uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus
28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta sisällöllisesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten kannalta
oleellisia muutoksia.
Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana käytettiin sosiaali- ja
terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten
jakoperusteita.
Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin ehdotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on
sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaalija terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettäväksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.
Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käytettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuvataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan
päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen
eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.
Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen
mukaisesti.
Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virastopäällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron
järjestöavustuksista.
Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteissumma on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimialajohtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja terPostiosoite
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veyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi
esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avustusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset
sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituksista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.
Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot
Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Hakemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin lisäselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa
puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli
pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.
Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustusesityksiin.
Edellisen avustuksen käytön valvonta
Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja
todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hylättäväksi.
Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu hakijoiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustietoja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä
vuonna 2018, taloustietoja ei ole saatu tai niissä on epäselvyyksiä.
Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma
pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen
tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 %
tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riskejä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin
näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.
Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet
Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin, tuottaako avustuksen hakija
sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat
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järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen
Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu
toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin
tai hylkäämiseen on muu painava syy.
Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tietojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnollisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on
merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omaisuutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa
ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen
omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista.
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa.
Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnasta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.
Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset
Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla
olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on
valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin
kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näitä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.
Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa hakeneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia
on yhteensä 107.
Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät
Haetun avustuksen kohderyhmä
Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin21 16 37
tukeminen (HEL 2019-008752)
2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke20 22 42
minen (HEL 2019-008753)
3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen
8 22 30
(HEL 2019-008755)
4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen(HEL 20199 15 24
008757)
5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukemi22 13 35
nen(HEL2019-008761)
6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukemi10 12 22
nen(HEL2019-008762)
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7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763) 15
7 22
8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764)
3
3
Yhteensä
108 107 215
Tässä asiassa päätetään lasten- ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi myönnettävät avustukset.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian
liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä
avustuksia (21 kappaletta) haettiin yhteensä 1 475 330 euroa ja myönnettäväksi esitetään 18 hakemukselle 942 000 euroa. Hakemuksista
kolme esitetään hylättäviksi.
Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä
Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten nähtävissä 10.12.2019 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Haluttaessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttämätöntä.
Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi
Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeellä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.
Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena
eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi ensimmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin säästetään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja
terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta
määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi
kahtena ajankohtana.
Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta
2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.
Ennakkotieto vuoden 2021 avustusten hakemisesta
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2021 myöntämien avustusten
hakuaika on 1.9.2020 klo 00.00‒30.9.2020 klo 16.00. Tällöin on edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten vaikutusten arviointi
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia
ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesauttaa järjestöjen toimintaa.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Avustusesitykset Lapset ja lapsiperheet
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Lapset ja lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
3.9.2013
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
Saatekirje

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Avustusta hakeneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 280
HEL 2019-008752 T 02 05 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
03.12.2019 Pöydälle
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 303
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020
nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen
HEL 2019-008753 T 02 05 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti
- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 16 hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 1 515 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti
- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 21 900 euroa niille
nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun taulukkoon
- hylätä neljä liitteen 1 taulukossa mainittua hakemusta taulukoissa esitetyin perusteluin.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista, että:
- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.
- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.
- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 6
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita
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- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta
seurata
- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle
- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
Käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pitänyt tarpeellisena kuulla kutsuttuja
asiantuntijoita kokouksessa, ja siten talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen eivät osallistuneet asian käsittelyyn.
Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Seuraavien järjestöjen avustuksiin lisätään: Helsinki Pride -yhteisö ry 10 000 euroa, Myllypuron elintarvikeapu ry 7 000 euroa, Pro-tukipiste ry 11 000 euroa, Vailla vakinaista
asuntoa ry 7 000 euroa sekä Loisto Setlementti ry (ent. Kalliolan Nuoret
ry) 5 000 euroa. Lisättävät varat otetaan toimialajohtajalle jätetystä yllättäviin tarpeisiin esitetystä erillisestä järjestöavustusten varauksesta.
Lisäksi päätösosan ensimmäinen kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: "esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 16 hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 1 515 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti."
Kannattaja: jäsen Sami Heistaro
Vastaehdotus 2:
Jäsen Aleksi Niskanen: Malmin Saalem Lähetys ry, lisätään ehdotuksesta poiketen 5 000 euroa järjestöavustusta, jolloin yhdistys saa täysimääräisenä hakemansa 15 000 euron avustussumman ensi vuodelle.
Yhdistyksen toiminnan kuvaus: Vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun kustannuksiin Helsingissä: lahjoituksena saatuPostiosoite
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jenelintarvikkeiden kuljetus, kylmälaitteet, jätteidenkäsittely, järjestyksen valvonta ja siivous.
Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Vastaehdotus 3:
Jäsen Aleksi Niskanen: Myllypuron elintarvikeapu ry, lisätään ehdotuksesta poiketen 64 338 euroa, jolloin yhdistys saa hakemansa 294 338
euron avustussumman täysimääräisenä. Yhdistyksen kuvaus: Vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun kustannuksiin
Helsingissä: lahjoituksena saatujen elintarvikkeiden kuljetus, palkat sekä jätteidenkäsittely.
Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Vastaehdotus 4:
Jäsen Aleksi Niskanen: Non Fighting Generation Ry, lisätään ehdotuksesta poiketen 13 000 euroa, jolloin yhdistys saa hakemansa avustussumman 25 000 euroa täysimääräisenä ensi vuodelle. Yhdistyksen kuvaus: Erityisen haastavassa tilanteessa olevien helsinkiläisten 7‒24vuotiaiden väkivaltaisen ja/tai itsetuhoisen oireilun vähentämiseen pienryhmätoiminnan ja yksilötyön avulla. Henkilöstö- ja toteutuskuluihin
painottuen lastensuojelun avohuollon, lastensuojelulaitosten tai jälkihuollon palveluiden piirissä oleviin lapsiin ja nuoriin.
Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Vastaehdotus 5:
Jäsen Aleksi Niskanen: Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, ehdotuksesta poiketen lisätään 40 000 euroa, jolloin yhdistys saa ensi vuodelle hakemansa avustuksen 100 000 euroa täysimääräisenä. Yhdistyksen
toiminnan kuvaus: Helsinkiläisiä vähävaraisia ja kriisitilanteissa olevia
auttavan Pelastusarmeijan sosiaalipalvelukeskuksen toimintakustannuksiin, joita ovat pääasiassa palkkakulut ja tavaroiden kuljetuskustannukset
Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Vastaehdotus 6:
Jäsen Aleksi Niskanen: Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö -Hurstinapu ry (ent. Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö - Pelastakaa Suomen nuoret ry), lisätään ehdotuksesta poiketen 70 000 euroa, jolloin
yhdistys saa hakemansa 200 000 euron avustuksen täysimääräisenä
ensi vuodelle. Yhdistyksen kuvaus: Vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun tila- ja sähkökuluihin Helsingissä kaupungilta vuokratussa tilassa. Olen selvittänyt yhdistyksen tilannetta: vaikka
tällä hetkellä yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä, niin pitää muisPostiosoite
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taa, että kaikki tulo, mikä heille tulee, on vapaaehtoisia lahjoituksia työn
hyväksi. Julkisuudessa on ollut esim. Metallica-yhtyeen iso lahjoitus
Hurstien toiminnalle, joka on saanut muitakin yksityisiä lahjoittajia aktivoitumaan ja lahjoittamaan Hurstien yhdistykselle. Mikään ei ole siis
varmaa heidän taloustilanteessaan, esim. taantuma voi hillitä lahjoitusten määrää. On selvää, että yksityisten lahjoittajien määrä on noussut,
koska Hurstien yhteiskunnallisesti merkittävä toiminta tavoittaa ja auttaa isoja määrää ihmisiä vuodessa, ja he eivät ole nytkään saamassa
lähellekään hakemaansa avustussummaa. Yhdistyksellä on jatkuvia
palkka- ja vuokrakuluja ja vähävaraisten ja apua tarvitsevien ihmisten
koko ajan kasvaessa Helsingin alueella Hurstin yhdistys suunnittelee jo
taloudellisia panostuksia uusien logistiikkatilojen hankkimiseen ruoanjakelun kattavuuden varmistamiseksi.
Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)
Jaa-äänet: 2
Leo Bergman, Aleksi Niskanen
Ei-äänet: 11
Mukhtar Abib, Katju Aro, Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Johan Lund, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Antti
Vainionpää, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 11 - 2.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.
Jäsen Aleksi Niskanen jätti sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä
eriävän mielipiteen.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Avustusesitykset Nuoret ja aikuiset (lautakunnan hyväksymä
10.12.2019)
Avustusesitykset Nuoret ja aikuiset (esitys)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Nuoret ja aikuiset (lautakunnan hyväksymä 10.12.2019)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Nuoret ja aikuiset (esitys)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
3.9.2013
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
Saatekirje sote-lautakunnan järjestöavustuspäätöksille 2020

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Avustusta hakeneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 16 hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 1 475 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti
- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 21 900 euroa niille
nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun taulukkoon
- hylätä neljä liitteen 1 taulukossa mainittua hakemusta taulukoissa esitetyin perusteluin.
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Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista, että:
- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.
- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.
- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita
- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta
seurata
- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle
- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
Esittelijän perustelut
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Postiosoite
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 53
www.hel.fi/sote

Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI1880001200052430
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

22/2019

25 (128)

Asia/6
10.12.2019

Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa
tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa
järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä
perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä
noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4.
Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli
2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet.
Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla
(https://asiointi.hel.fi). Toissijaisesti avustusta sai hakea paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa kaupungin kirjaamosta.
Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020,
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakertomus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018.
Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttuneet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä asiointipalvelussa
tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00.
Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen
puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.
Sähköisen haun ongelmat
Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin verran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen
täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät
paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hyväksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti
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yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta
teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut.
Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon
20 eli yhteensä 216, joista yksi perui hakemuksen. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi
hakemus.
Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui neljä
vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 40 ei
ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli täysin
uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 avustusta
hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he olivat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanutta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa hakijaryhmissä.
Anottu kokonaissumma on 9 589 643 euroa, mikä on 210 343 euroa
pienempi kuin edellisessä haussa.
Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet
Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa
uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus
28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta sisällöllisesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten kannalta
oleellisia muutoksia.
Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana köytettiin sosiaali- ja
terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten
jakoperusteita.
Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin ehdotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on
sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaalija terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettäväksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja ter-
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veyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.
Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käytettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuvataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan
päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen
eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.
Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen
mukaisesti.
Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virastopäällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron
järjestöavustuksista.
Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteissumma on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimialajohtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja terveyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi
esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avustusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset
sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituksista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.
Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot
Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Hakemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin lisäselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa
puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli
pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.
Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustusesityksiin.
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Edellisen avustuksen käytön valvonta
Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja
todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hylättäväksi.
Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu hakijoiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustietoja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä
vuonna 2018, taloustietoja ei ole saatavilla tai niissä on epäselvyyksiä.
Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma
pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen
tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 %
tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riskejä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin
näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.
Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet
Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin, tuottaako avustuksen hakija
sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat
järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen
Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu
toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin
tai hylkäämiseen on muu painava syy.
Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tietojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnollisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on
merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omaisuutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa
ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen
omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista.
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa.
Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnasta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.
Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset
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Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla
olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on
valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin
kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näitä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.
Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa hakeneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia
on yhteensä 107.
Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät
Haetun avustuksen kohderyhmä
Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnintu- 21 16 37
keminen (HEL 2019-008752)
2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke20 22 42
minen (HEL 2019-008753)
3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen
8 22 30
(HEL 2019-008755)
4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 20199 15 24
008757)
5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukemi22 13 35
nen (HEL 2019-008761)
6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen
10 12 22
(HEL 2019-008762)
7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763)
15
7 22
8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764)
3
3
Yhteensä
108 107 215
Tässä asiassa päätetään nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin
tukemiseksi myönnettävät avustukset.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian
liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä
avustuksia (20 kappaletta) haettiin yhteensä 2 064 302,40 euroa ja
myönnettäväksi esitetään 16 hakemukselle 1 475 000 euroa. Hakemuksista neljä esitetään hylättäviksi.
Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä
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Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten nähtävissä 10.12.2019 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Haluttaessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttämätöntä.
Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi
Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeellä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.
Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena
eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi ensimmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin säästetään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja
terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta
määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi
kahtena ajankohtana.
Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta
2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.
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 edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia
ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesauttaa järjestöjen toimintaa.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
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hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Avustusesitykset Nuoret ja aikuiset
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Nuoret ja aikuiset
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
3.9.2013
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
Saatekirje

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Avustusta hakeneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi
Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talous- ja tukipalvelut
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 281
HEL 2019-008753 T 02 05 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
03.12.2019 Pöydälle
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Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 304
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020
ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen
HEL 2019-008755 T 02 05 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti
- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kahdeksalle
hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 208 200 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti
- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 32 500 euroa niille
ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly
edellä mainittuun taulukkoon.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista, että:
- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.
- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä
vastuuvapauden myöntämisestä.
- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 6
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita
- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta
seurata
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- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle
- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
Käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pitänyt tarpeellisena kuulla kutsuttuja
asiantuntijoita kokouksessa, ja siten talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen eivät osallistuneet asian käsittelyyn.
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:lle
lisätään 6 000 euroa. Lisättävät varat otetaan toimialajohtajalle jätetystä
yllättäviin tarpeisiin esitetystä erillisestä järjestöavustusten varauksesta.
Lisäksi päätösosan ensimmäinen kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: "esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kahdeksalle hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä
208 200 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti."
Kannattaja: jäsen Sami Heistaro
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)
Jaa-äänet: 1
Leo Bergman
Ei-äänet: 12
Mukhtar Abib, Katju Aro, Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Johan Lund, Aleksi Niskanen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Antti Vainionpää, Sanna Vesikansa
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Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 12 - 1.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Avustusesitykset Ikäihmiset (lautakunnan hyväksymä 10.12.2019)
Avustusesitykset Ikäihmiset (esitys)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset (lautakunnan
hyväksymä 10.12.2019)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset (esitys)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
3.9.2013
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
Saatekirje

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Avustusta hakeneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
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- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kahdeksalle
hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 202 200 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti
- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 32 500 euroa niille
ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly
edellä mainittuun taulukkoon.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista, että:
- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.
- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä
vastuuvapauden myöntämisestä.
- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita
- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta
seurata
- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle
- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä
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helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
Esittelijän perustelut
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa
tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa
järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä
perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä
noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4.
Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli
2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet.
Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla
(https://asiointi.hel.fi). Toissijaisesti avustusta sai hakea paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa kaupungin kirjaamosta.
Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020,
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakertomus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018.
Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttuneet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä asiointipalvelussa
tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00.
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Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen
puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.
Sähköisen haun ongelmat
Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin verran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen
täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät
paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hyväksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti
yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta
teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut.
Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon
20 eli yhteensä 216, joista yksi perui hakemuksen. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi
hakemus.
Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui neljä
vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 40 ei
ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli täysin
uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 avustusta
hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he olivat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanutta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa hakijaryhmissä.
Anottu kokonaissumma on 9 589 643 euroa, mikä on 210 343 euroa
pienempi kuin edellisessä haussa.
Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet
Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa
uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus
28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta sisällöllisesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten kannalta
oleellisia muutoksia.
Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana köytettiin sosiaali- ja
terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten
jakoperusteita.
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Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin ehdotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on
sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaalija terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettäväksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.
Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käytettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuvataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan
päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen
eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.
Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen
mukaisesti.
Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virastopäällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron
järjestöavustuksista.
Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteissumma on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimialajohtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja terveyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi
esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avustusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset
sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituksista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.
Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot
Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Hakemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin liPostiosoite
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säselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa
puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli
pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.
Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustusesityksiin.
Edellisen avustuksen käytön valvonta
Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja
todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hylättäväksi.
Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu hakijoiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustietoja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä
vuonna 2018, taloustietoja ei ole saatu tai niissä on epäselvyyksiä.
Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma
pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen
tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 %
tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riskejä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin
näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.
Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet
Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin, tuottaako avustuksen hakija
sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat
järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen
Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu
toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin
tai hylkäämiseen on muu painava syy.
Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tietojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnollisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on
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merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omaisuutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa
ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen
omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista.
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa.
Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnasta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.
Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset
Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla
olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on
valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin
kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näitä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.
Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa hakeneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia
on yhteensä 107.
Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät
Haetun avustuksen kohderyhmä
Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnintu- 21 16 37
keminen (HEL 2019-008752)
2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke20 22 42
minen (HEL 2019-008753)
3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen
8 22 30
(HEL 2019-008755)
4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 20199 15 24
008757)
5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukemi22 13 35
nen (HEL 2019-008761)
6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukemi10 12 22
nen (HEL 2019-008762)
7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763) 15
7 22
8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764)
3
3
Yhteensä
108 107 215
Tässä asiassa päätetään ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi myönnettävät avustukset.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian
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liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä avustuksia (8
kappaletta) haettiin yhteensä 304 130 euroa ja myönnettäväksi esitetään kahdeksalle hakemukselle 202 200 euroa.
Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä
Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten nähtävissä 10.12.2019 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Haluttaessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttämätöntä.
Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi
Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeellä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.
Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena
eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi ensimmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin säästetään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja
terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta
määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi
kahtena ajankohtana.
Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta
2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.
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 edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia
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ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesauttaa järjestöjen toimintaa.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Avustusesitykset Ikäihmiset (korjattu 4.12.2019)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset (korjattu
4.12.2019)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
3.9.2013
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
Saatekirje

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Avustusta hakeneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi
Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 282
HEL 2019-008755 T 02 05 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely
03.12.2019 Pöydälle
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 305
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020
kansanterveysjärjestöjen tukemiseen
HEL 2019-008757 T 02 05 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti
- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kahdeksalle
hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 150 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti
- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 36 300 euroa niille
kansanterveysjärjestöjen tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat
suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun taulukkoon
- hylätä yhden liitteen 1 taulukossa mainitun hakemuksen taulukoissa
esitetyin perusteluin.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista, että:
- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.
- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.
- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita
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- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta
seurata
- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle
- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
Käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pitänyt tarpeellisena kuulla kutsuttuja
asiantuntijoita kokouksessa, ja siten talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen eivät osallistuneet asian käsittelyyn.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Avustusesitykset Kansanterveysjärjestöt (korjattu 4.12.2019)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Kansanterveysjarjestot (korjattu 4.12.2019)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
3.9.2013
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
Saatekirje

3
4
5

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
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Avustusta hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa
tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa
järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä
perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä
noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4.
Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli
2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet.
Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla
(https://asiointi.hel.fi). Toissijaisesti avustusta sai hakea paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa kaupungin kirjaamosta.
Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020,
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakertomus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkasPostiosoite
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tuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018.
Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttuneet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä asiointipalvelussa
tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00.
Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen
puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.
Sähköisen haun ongelmat
Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin verran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen
täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät
paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hyväksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti
yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta
teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut.
Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon
20 eli yhteensä 216, joista yksi perui hakemuksen. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi
hakemus.
Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui neljä
vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 40 ei
ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli täysin
uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 avustusta
hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he olivat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanutta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa hakijaryhmissä.
Anottu kokonaissumma on 9 589 643 euroa, mikä on 210 343 euroa
pienempi kuin edellisessä haussa.
Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet
Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin esityslistan liitteenä 4
olevaa uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunPostiosoite
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ginhallitus 28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta
sisällöllisesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten
kannalta oleellisia muutoksia.
Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana käytettiin sosiaali- ja
terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten
jakoperusteita.
Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin ehdotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on
sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaalija terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettäväksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.
Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käytettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuvataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan
päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen
eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.
Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen
mukaisesti.
Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virastopäällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron
järjestöavustuksista.
Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteissumma on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimialajohtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja terveyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi
esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avusPostiosoite
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tusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset
sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituksista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.
Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot
Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Hakemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin lisäselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa
puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli
pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.
Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustusesityksiin.
Edellisen avustuksen käytön valvonta
Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja
todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hylättäväksi.
Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu hakijoiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustietoja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä
vuonna 2018, taloustietoja ei ole saatu tai niissä on epäselvyyksiä.
Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma
pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen
tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 %
tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riskejä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin
näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.
Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet
Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin, tuottaako avustuksen hakija
sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat
järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen
Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja terPostiosoite
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veysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu
toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin
tai hylkäämiseen on muu painava syy.
Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tietojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnollisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on
merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omaisuutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa
ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen
omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista.
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa.
Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnasta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.
Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset
Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla
olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on
valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin
kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näitä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.
Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa hakeneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia
on yhteensä 107.
Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät
Haetun avustuksen kohderyhmä
Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin21 16 37
tukeminen (HEL 2019-008752)
2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke20 22 42
minen (HEL 2019-008753)
3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen
8 22 30
(HEL 2019-008755)
4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 20199 15 24
008757)
5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukemi22 13 35
nen (HEL 2019-008761)
6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukemi10 12 22
nen(HEL 2019-008762)
7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763) 15
7 22
8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764)
3
3
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Yhteensä

108 107 215

Tässä asiassa päätetään kansanterveysjärjestöjen tukemiseksi myönnettävät avustukset.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian
liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
Kansanterveysjärjestöjen tukemiseen liittyviä avustuksia (9 kappaletta)
haettiin yhteensä 307 300 euroa ja myönnettäväksi esitetään kahdeksalle hakemukselle 150 000 euroa. Hakemuksista yksi esitetään hylättäviksi.
Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä
Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten nähtävissä 10.12.2019 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Haluttaessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttämätöntä.
Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi
Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeellä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.
Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena
eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi ensimmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin säästetään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja
terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta
määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi
kahtena ajankohtana.
Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta
2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.
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 edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemiPostiosoite
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sen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia
ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesauttaa järjestöjen toimintaa.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Avustusesitykset Kansanterveysjärjestöt (korjattu 4.12.2019)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Kansanterveysjarjestot (korjattu 4.12.2019)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
3.9.2013
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
Saatekirje

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Avustusta hakeneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi
Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 283
HEL 2019-008757 T 02 05 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
03.12.2019 Pöydälle
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Postiosoite
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 53
www.hel.fi/sote

Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI1880001200052430
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

22/2019

55 (128)

Asia/9
10.12.2019

§ 306
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020
mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen
HEL 2019-008761 T 02 05 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti
- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 21 hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 1 341 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti
- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 48 000 euroa niille
mielenterveystyön ja päihdetyön tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun taulukkoon
- hylätä yhden liitteen 1 taulukossa mainitun hakemuksen taulukoissa
esitetyin perusteluin.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista, että:
- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.
- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.
- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 6
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita
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- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta
seurata
- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle
- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
Käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pitänyt tarpeellisena kuulla kutsuttuja
asiantuntijoita kokouksessa, ja siten talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen eivät osallistuneet asian käsittelyyn.
Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Seuraavien järjestöjen avustuksiin lisätään: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 2 000 euroa, Mielenterveysyhdistys HELMI ry 5 000 euroa sekä Irti Huumeista ry 5 000 euroa. Lisättävät varat otetaan toimialajohtajalle jätetystä yllättäviin tarpeisiin esitetystä erillisestä järjestöavustusten varauksesta.
Lisäksi päätösosan ensimmäinen kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: "esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 21 hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 1 341 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti."
Kannattaja: jäsen Sami Heistaro
Vastaehdotus 2:
Jäsen Aleksi Niskanen: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, ehdotuksesta
poiketen lisätään 5 000 euroa ja näin ollen yhdistys saa hakemansa
25 000 euron avustuksen täysimääräisenä ensi vuodelle. Yhdistyksen
kuvaus: Päihteettömyyttä tukevan Helsingin Elokolon ja sen sivupisteenä toimivan Kontulan Elokolon toiminnanohjaajan palkkakuluihin sekä kohtaamispaikan tila- ja toimintakuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna.
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Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Vastaehdotus 3:
Jäsen Aleksi Niskanen: Irti Huumeista ry, Fri från Narkotika rf, esityksestä poiketen lisätään 45 000 euroa, jolloin yhdistys saa hakemansa
100 000 euron avustuksen täysimääräisenä ensi vuodelle. Yhdistyksen
kuvaus: Huumeiden vastaisen aluetyön kuluihin Helsingissä sekä vapaaehtoisten koulutukseen.
Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)
Jaa-äänet: 2
Leo Bergman, Aleksi Niskanen
Ei-äänet: 11
Mukhtar Abib, Katju Aro, Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Johan Lund, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Antti
Vainionpää, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 11 - 2.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.
Jäsen Aleksi Niskanen jätti sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä
eriävän mielipiteen.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Avustusesitykset Mielenterveys- ja päihdetyö (lautakunnan hyväksymä
10.12.2019)
Avustusesitykset Mielenterveys-ja päihdetyö (esitys)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Mielenterveys- ja päihdetyö
(lautakunnan hyväksymä 10.12.2019)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Mielenterveys- ja päihdetyö
(esitys)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
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Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Avustusta hakeneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 21 hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 1 329 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti
- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 48 000 euroa niille
mielenterveystyön ja päihdetyön tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun taulukkoon
- hylätä yhden liitteen 1 taulukossa mainitun hakemuksen taulukoissa
esitetyin perusteluin.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista, että:

Postiosoite
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 53
www.hel.fi/sote

Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI1880001200052430
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja

22/2019

59 (128)

Asia/9
10.12.2019

- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.
- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.
- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita
- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta
seurata
- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle
- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
Esittelijän perustelut
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonPostiosoite
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nasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa
tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa
järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä
perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä
noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4.
Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli
2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet.
Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla
(https://asiointi.hel.fi). Toissijaisesti avustusta sai hakea paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa kaupungin kirjaamosta.
Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020,
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakertomus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018.
Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttuneet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä asiointipalvelussa
tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00.
Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen
puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.
Sähköisen haun ongelmat
Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin verran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen
täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät
paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hyväksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti
yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta
teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut.
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Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon
20 eli yhteensä 216, joista yksi perui hakemuksen. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi
hakemus.
Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui neljä
vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 40 ei
ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli täysin
uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 avustusta
hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he olivat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanutta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa hakijaryhmissä.
Anottu kokonaissumma on 9 589 643 euroa, mikä on 210 343 euroa
pienempi kuin edellisessä haussa.
Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet
Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa
uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus
28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta sisällöllisesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten kannalta
oleellisia muutoksia.
Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana köytettiin sosiaali- ja
terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten
jakoperusteita.
Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin ehdotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on
sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaalija terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettäväksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.
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Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käytettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuvataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan
päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen
eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.
Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen
mukaisesti.
Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virastopäällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron
järjestöavustuksista.
Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteissumma on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimialajohtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja terveyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi
esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avustusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset
sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituksista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.
Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot
Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Hakemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin lisäselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa
puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli
pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.
Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustusesityksiin.
Edellisen avustuksen käytön valvonta
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Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja
todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hylättäväksi.
Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu hakijoiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustietoja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä
vuonna 2018, taloustietoja ei ole toimitettu tai niissä on epäselvyyksiä.
Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma
pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen
tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 %
tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riskejä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin
näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.
Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet
Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin, tuottaako avustuksen hakija
sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat
järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen
Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu
toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin
tai hylkäämiseen on muu painava syy.
Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tietojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnollisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on
merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omaisuutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa
ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen
omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista.
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa.
Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnasta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.
Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset
Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla
olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on
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valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin
kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näitä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.
Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa hakeneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia
on yhteensä 107.
Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät
Haetun avustuksen kohderyhmä
Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnintu- 21 16 37
keminen (HEL 2019-008752)
2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke20 22 42
minen (HEL 2019-008753)
3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen
8 22 30
(HEL 2019-008755)
4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 20199 15 24
008757)
5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (HEL
22 13 35
2019-008761)
6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen (HEL
10 12 22
2019-008762)
7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763) 15
7 22
8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764)
3
Yhteensä
108 107 215
Tässä asiassa päätetään mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseksi
myönnettävät avustukset.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian
liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
Mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen liittyviä avustuksia (22
kappaletta) haettiin yhteensä 1 829 120 euroa ja myönnettäväksi esitetään 21 hakemukselle 1 329 000 euroa. Hakemuksista yksi esitetään
hylättäviksi.
Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä
Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten nähtävissä 10.12.2019 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallinPostiosoite
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non talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Haluttaessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttämätöntä.
Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi
Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeellä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.
Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena
eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi ensimmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin säästetään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja
terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta
määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi
kahtena ajankohtana.
Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta
2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.
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 edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia
ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesauttaa järjestöjen toimintaa.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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Liitteet
1
2
3
4
5

Avustusesitykset Mielenterveys-ja päihdetyö
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Mielenterveys- ja päihdetyö
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
3.9.2013
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
Saatekirje sote-lautakunnan järjestöavustuspäätöksille 2020

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Avustusta hakeneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi
Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 284
HEL 2019-008761 T 02 05 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
03.12.2019 Pöydälle
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
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Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
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§ 307
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020
vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen
HEL 2019-008762 T 02 05 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti
- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 10 hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 542 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti
- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 20 000 euroa niille
vammais- ja kehitysvammatyön tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun taulukkoon.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista, että:
- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.
- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.
- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 6
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita
- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta
seurata
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- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle
- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
Käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pitänyt tarpeellisena kuulla kutsuttuja
asiantuntijoita kokouksessa, ja siten talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen eivät osallistuneet asian käsittelyyn.
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Avustajakeskus Sentteri ry:lle avustukseen lisätään 9 000 euroa. Lisättävät varat otetaan toimialajohtajalle
jätetystä yllättäviin tarpeisiin esitetystä erillisestä järjestöavustusten varauksesta.
Lisäksi päätösosan ensimmäinen kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: "esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 10 hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 542 000 euroa
liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti."
Kannattaja: jäsen Karita Toijonen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)
Jaa-äänet: 1
Leo Bergman
Ei-äänet: 12
Mukhtar Abib, Katju Aro, Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Johan Lund, Aleksi Niskanen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Antti Vainionpää, Sanna Vesikansa
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Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 12 - 1.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Avustusesitykset Vammais- ja kehitysvammatyö (lautakunnan hyväksymä 10.12.2019)
Avustusesitykset Vammais- ja kehitysvammatyö (esitys)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Vammais- ja kehitysvammatyö (lautakunnan hyväksymä 10.12.2019)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Vammais- ja kehitysvammatyö (esitys)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
3.9.2013
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
Saatekirje

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Avustusta hakeneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen 10 hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 533 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti
- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 20 000 euroa niille
vammais- ja kehitysvammatyön tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun taulukkoon.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista, että:
- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.
- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.
- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita
- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta
seurata
- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle
- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
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Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
Esittelijän perustelut
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa
tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa
järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä
perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä
noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4.
Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli
2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet.
Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla
(https://asiointi.hel.fi). Toissijaisesti avustusta sai hakea paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa kaupungin kirjaamosta.
Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020,
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakertomus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018.
Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttuneet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä asiointipalvelussa
tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00.
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Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen
puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.
Sähköisen haun ongelmat
Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin verran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen
täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät
paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hyväksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti
yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta
teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut.
Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon
20 eli yhteensä 216, joista yksi perui hakemuksen. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi
hakemus.
Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui neljä
vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 40 ei
ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli täysin
uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 avustusta
hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he olivat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanutta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa hakijaryhmissä.
Anottu kokonaissumma on 9 589 643 euroa, mikä on 210 343 euroa
pienempi kuin edellisessä haussa.
Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet
Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin esityslistan liitteenä 4
olevaa uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta
sisällöllisesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten
kannalta oleellisia muutoksia.
Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana köytettiin sosiaali- ja
terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten
jakoperusteita.
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Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin ehdotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on
sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaalija terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettäväksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.
Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käytettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuvataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan
päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen
eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.
Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen
mukaisesti.
Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virastopäällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron
järjestöavustuksista.
Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteissumma on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimialajohtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja terveyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi
esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avustusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset
sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituksista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.
Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot
Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Hakemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin liPostiosoite
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säselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa
puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli
pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.
Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustusesityksiin.
Edellisen avustuksen käytön valvonta
Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja
todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hylättäväksi.
Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu hakijoiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustietoja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä
vuonna 2018, taloustietoja ei ole toimitettu tai niissä on epäselvyyksiä.
Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma
pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen
tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 %
tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riskejä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin
näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.
Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet
Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin tuottaako avustuksen hakija
sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat
järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen
Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu
toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin
tai hylkäämiseen on muu painava syy.
Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tietojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnollisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on
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merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omaisuutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa
ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen
omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista.
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa.
Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnasta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.
Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset
Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla
olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on
valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin
kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näitä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.
Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa hakeneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia
on yhteensä 107.
Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät
Haetun avustuksen kohderyhmä
Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnintu- 21 16 37
keminen (HEL 2019-008752)
2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke20 22 42
minen (HEL 2019-008753)
3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen
8 22 30
(HEL 2019-008755)
4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 20199 15 24
008757)
5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen
22 13 35
(HEL2019-008761)
6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen
10 12 22
(HEL2019-008762)
7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763) 15
7 22
8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764)
3
3
Yhteensä
108 107 215
Tässä asiassa päätetään vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseksi
myönnettävät avustukset.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian
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liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
Vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen liittyviä avustuksia (10
kappaletta) haettiin yhteensä 785 700 euroa ja myönnettäväksi esitetään 10 hakemukselle 533 000 euroa.
Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä
Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten nähtävissä 10.12.2020 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Haluttaessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttämätöntä.
Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi
Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeellä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.
Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena
eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi ensimmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin säästetään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja
terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta
määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi
kahtena ajankohtana.
Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta
2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.
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 edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia
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ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesauttaa järjestöjen toimintaa.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Avustusesitykset Vammais- ja kehitysvammatyö
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Vammais- ja kehitysvammatyö
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
3.9.2013
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
Saatekirje

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Avustusta hakeneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi
Palvelukokonaosuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 285
HEL 2019-008762 T 02 05 01 00
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Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
03.12.2019 Pöydälle
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 308
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020
maahanmuuttajatyön tukemiseen
HEL 2019-008763 T 02 05 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti
- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kuudelle hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 316 000 euroa
liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti
- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 27 100 euroa niille
maahanmuuttajatyön tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun
taulukkoon
- hylätä 9 liitteen 1 taulukossa mainittua hakemusta taulukoissa esitetyin perusteluin.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista, että:
- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.
- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.
- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 6
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita
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- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta
seurata
- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle
- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
Käsittely
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Seuraavien järjestöjen avustuksiin lisätään Al-Birr - Lähimmäisapu ry 5 000 euroa ja Föreningen Luckan rf
8 000 euroa. Lisättävät varat otetaan toimialajohtajalle jätetystä yllättäviin tarpeisiin esitetystä erillisestä järjestöavustusten varauksesta.
Lisäksi päätösosan ensimmäinen kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: "esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kuudelle
hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 316 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti."
Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)
Jaa-äänet: 2
Leo Bergman, Aleksi Niskanen
Ei-äänet: 11
Mukhtar Abib, Katju Aro, Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Johan Lund, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Antti
Vainionpää, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
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Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 11 - 2.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Avustusesitykset Maahanmuuttajajärjestöt (lautakunnan hyväksymä
10.12.2019)
Avustusesitykset Maahanmuuttajajärjestöt (esitys)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Maahanmuuttajajärjestöt
(lautakunnan hyväksymä 10.12.2019)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Maahanmuuttajajärjestöt
(esitys)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
3.9.2013
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
Saatekirje sote-lautakunnan järjestöavustuspäätöksille

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Avustusta hakeneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
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- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kuudelle hakemukselle avustusta vuoden 2020 toimintaan yhteensä 303 000 euroa
liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti
- osoittaa toimialajohtajan päätettäväksi enintään 27 100 euroa niille
maahanmuuttajatyön tukemista koskeville hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja jotka eivät sisälly edellä mainittuun
taulukkoon
- hylätä 9 liitteen 1 taulukossa mainittua hakemusta taulukoissa esitetyin perusteluin.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista, että:
- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.
- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.
- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita
- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta
seurata
- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle
- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
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Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
Esittelijän perustelut
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa
tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa
järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä
perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä
noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4.
Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli
2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet.
Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla
(https://asiointi.hel.fi). Toissijaisesti avustusta sai hakea paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa kaupungin kirjaamosta.
Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020,
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakertomus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018.
Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttuneet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä asiointipalvelussa
tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00.
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Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen
puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.
Sähköisen haun ongelmat
Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin verran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen
täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät
paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hyväksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti
yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta
teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut.
Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon
20 eli yhteensä 216, joista yksi perui hakemuksen. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi
hakemus.
Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui neljä
vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 40 ei
ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli täysin
uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 avustusta
hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he olivat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanutta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa hakijaryhmissä.
Anottu kokonaissumma on 9 589 643 euroa, mikä on 210 343 euroa
pienempi kuin edellisessä haussa.
Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet
Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin esityslistan liitteenä 4
olevaa uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta
sisällöllisesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten
kannalta oleellisia muutoksia.
Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana käytettiin sosiaali- ja
terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten
jakoperusteita.
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Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin ehdotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on
sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaalija terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettäväksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.
Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käytettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuvataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan
päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen
eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.
Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen
mukaisesti.
Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virastopäällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron
järjestöavustuksista.
Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteissumma on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimialajohtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja terveyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi
esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avustusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset
sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituksista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.
Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot
Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Hakemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin liPostiosoite
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säselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa
puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli
pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.
Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustusesityksiin.
Edellisen avustuksen käytön valvonta
Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja
todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hylättäväksi.
Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu hakijoiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustietoja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä
vuonna 2018, taloustietoja ei ole toimitettu tai niissä on epäselvyyksiä.
Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma
pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen
tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 %
tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riskejä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin
näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.
Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet
Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin tuottaako avustuksen hakija
sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat
järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen
Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu
toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin
tai hylkäämiseen on muu painava syy.
Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tietojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnollisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on
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merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omaisuutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa
ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen
omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista.
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa.
Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnasta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.
Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset
Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla
olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on
valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin
kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näitä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.
Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa hakeneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia
on yhteensä 107.
Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät
Haetun avustuksen kohderyhmä
Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnintu- 21 16 37
keminen (HEL 2019-008752)
2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke20 22 42
minen (HEL 2019-008753)
3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen
8 22 30
(HEL 2019-008755)
4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 20199 15 24
008757)
5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (HEL
22 13 35
2019-008761)
6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen
10 12 22
(HEL 2019-008762)
7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763)
15
7 22
8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764)
3
3
Yhteensä
108 107 215
Tässä asiassa päätetään maahanmuuttajatyön tukemiseksi myönnettävät avustukset.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian
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liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
Maahanmuuttajatyön tukemiseen liittyviä avustuksia (15 kappaletta)
haettiin yhteensä 1 159 225,68 euroa ja myönnettäväksi esitetään kuudelle 6 hakemukselle 303 000 euroa. Hakemuksista 9 esitetään hylättäviksi.
Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä
Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten nähtävissä 10.12.2019 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Haluttaessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttämätöntä.
Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi
Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeellä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.
Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena
eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi ensimmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin säästetään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja
terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta
määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi
kahtena ajankohtana.
Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta
2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.
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 edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia
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ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesauttaa järjestöjen toimintaa.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Avustusesitykset Maahanmuuttajajärjestöt (korjattu 4.12.2019)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Maahanmuuttajajärjestöt
(korjattu 4.12.2019)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
3.9.2013
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
Saatekirje sote-lautakunnan järjestöavustuspäätöksille

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Avustusta hakeneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi
Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
Talouden tuki
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 286
HEL 2019-008763 T 02 05 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely
03.12.2019 Pöydälle
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 309
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020
monialayhdistysten toiminnan tukemiseen sekä varaus vuoden aikana mahdollisesti ilmeneviin yllättäviin tarpeisiin
HEL 2019-008764 T 02 05 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti
- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kolmelle monialaista toimintaa koskevalle hakemukselle avustusta vuoden 2020
toimintaan yhteensä 1 143 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti
- osoittaa toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään
220 000 euroa vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja
merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti avustusten ehdoista, että:
- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.
- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.
- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita
- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpi-
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toon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta
seurata
- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle
- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
Käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pitänyt tarpeellisena kuulla kutsuttuja
asiantuntijoita kokouksessa, ja siten talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen eivät osallistuneet asian käsittelyyn.
Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Hakijan Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
kohdalla tehdään seuraavat menovähennykset: poistetaan menolisäys
kohta 1 liikkuvan väestön päiväkeskustoiminta 198 000 euroa ja kohta
4 liikkuvan väestön hätämajoitus 6 kk yht. 100 paikkaa 360 000 euroa.
Kyseiset kohdat koskevat niin sanottua liikkuvaa väestöä eli pääasiassa romanikerjäläisiä. Helsingin kaupungin ydintehtäviin ei kuulu tällaisten palveluiden järjestäminen näille ihmisille. Mitä enemmän kaupunki
rupeaa tukemaan vastaavanlaisia palveluita, niin sitä houkuttelevammaksi se muuttuu erilaisille siirtolaisvirroille Helsinkiin. Helsingin kaupungin tuleekin minimoida Suomen taloudelle negatiivisen maahanmuuton vetovoimatekijöitä. Lautakunta korostaa, että vaikka kaikilla
ihmisillä on ihmisarvo, niin on helsinkiläisten veronmaksajien kannalta
kestämätön tilanne, että kaupunki rupeaa ehdoin tahdoin lisäämään
kaupungin houkuttelevuutta elintasosiirtolaisuudelle lisäämällä vetovoimatekijöitä. Esimerkiksi romanikerjäläisten auttaminen kuuluu Romanian valtion vastuulle.
Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Vastaehdotus 2:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Päätösehdotuksen toinen kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: "osoittaa toimialajohtajan erikseen pääPostiosoite
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tettäviksi avustuksiksi enintään 220 000 euroa vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai terveysongelman
hoitamiseen."
Kannattaja: jäsen Sami Heistaro
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)
Jaa-äänet: 2
Leo Bergman, Aleksi Niskanen
Ei-äänet: 11
Mukhtar Abib, Katju Aro, Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Johan Lund, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Antti
Vainionpää, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 11 - 2.
Sosiaali- ja terveylautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.
Jäsen Aleksi Niskanen jätti sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen
eriävän mielipiteen.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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1
2
3
4
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Avustusesitykset Moniala (korjattu 4.12.2019)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Moniala (korjattu 4.12.2019)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
3.9.2013
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
Saatekirje
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Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Avustusta hakeneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
- esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöjen kolmelle monialaista toimintaa koskevalle hakemukselle avustusta vuoden 2020
toimintaan yhteensä 1 143 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti
- osoittaa toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään
305 000 euroa vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja
merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusten ehdoista, että:
- rahoitus tulee käyttää vuoden 2020 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana
- avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen
saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta sosiaali- ja terveystoimialalle, jotta avustuksen maksatus voidaan
keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.
- avustuksen käytöstä tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvitys vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2021 kesäkuun
loppuun mennessä tai vuotta 2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta löytyy pykälä vastuuvapauden myöntämisestä.
- järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 4
olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita
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- avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja kirjanpitoon järjestettävä siten, että avustuksen näyttöä voidaan kirjanpidosta
seurata
- sosiaali- ja terveystoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle
- avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä
helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa.
Esittelijän perustelut
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 3.9.2013 (§ 288) vahvistaa
tämän päätöksen liitteenä 3 olevat perusteet noudatettaviksi jaettaessa
järjestöille avustuksia sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Nämä
perusteet täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä
noudatettavia yleisohjeita (28.10.2019), jotka ovat asian liitteenä 4.
Vuoden 2020 avustusten haku ja hakijoiden neuvonta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika oli
2.‒30.9.2019. Hakukuulutus julkaistiin 30.8.2019 sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla suomeksi ja ruotsiksi sekä 2.9.2019 Helsingin
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Metro-lehdessä. Hausta tiedotettiin myös sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksissa ja tiedotteissa kerrottiin nettiosoite, josta löytyivät yksityiskohtaiset avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet.
Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla
(https://asiointi.hel.fi). Toissijaisesti avustusta sai hakea paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä tai noutaa kaupungin kirjaamosta.
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Hakemuksen mukana järjestöä pyydettiin toimittamaan seuraavat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020,
vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakertomus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta 2018 sekä keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen
pöytäkirja, josta käy ilmi vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018.
Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, mikäli nämä tiedot olivat muuttuneet. Hakemusten ja liitteiden tuli olla sähköisessä asiointipalvelussa
tai kaupungin kirjaamossa viimeistään 30.9.2019 klo 16.00.
Hakuaikana hakijoilta tuli yhteydenottoja sosiaali- ja terveystoimeen
puhelimitse ja sähköpostitse noin 80. Kaikkiin yhteydenottoihin vastattiin ja hakijoita tavattiin, mikäli he sitä toivoivat.
Sähköisen haun ongelmat
Kaupungin asiointipalvelussa (asiointi.hel.fi) oli haun aikana jonkin verran häiriöitä. Näistä aiheutui hakijoille ongelmia sähköisen hakemuksen
täyttämisessä ja lähettämisessä. Tästä syystä eräät yhdistykset tekivät
paperisen avustushakemuksen. Lisäksi kaksi paperista hakemusta hyväksyttiin hakuun myöhästyneinä. Nämä hakijat olivat todistettavasti
yrittäneet tehdä hakemusta sähköisesti haun loppuvaiheessa, mutta
teknisten ongelmien vuoksi se ei onnistunut.
Saapuneet hakemukset ja niiden tekninen käsittely
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään 196 ja paperilla kirjaamoon
20 eli yhteensä 216, joista yksi perui hakemuksen. Muilta hallintokunnilta tiedusteltiin, oliko niiden avoinna oleviin hakuihin saapunut erehdyksessä sosiaali- ja terveystoimea koskevia hakemuksia. Näin löytyi kaupunginkansliasta neljä ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta yksi
hakemus.
Hakijajoukossa tapahtuu vuosittain vaihtelua. Hakemuksia saapui neljä
vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2020 avustuksen hakijoista 40 ei
ollut hakenut avustusta vuodelle 2019. Osa näistä hakijoista oli täysin
uusia ja osa oli pitänyt hakemisessa taukoa. Vuodelle 2019 avustusta
hakeneista 44 ei hakenut avustusta vuodelle 2020 eli he olivat luopuneet hakemisesta. Näistä 24 vuodelle 2019 avustusta saanutta ei hakenut avustusta enää vuodelle 2020. Näitä luopujia oli kaikissa hakijaryhmissä.
Anottu kokonaissumma on 9 589 643 euroa, mikä on 210 343 euroa
pienempi kuin edellisessä haussa.
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Avustusten jakamisessa noudatettavat ohjeet ja periaatteet
Avustusehdotusten valmistelussa noudatettiin asian liitteenä 4 olevaa
uusittua Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus
28.10.2019). Ohjetta on selkeytetty ja ajantasaistettu, mutta sisällöllisesti se ei sisällä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten kannalta
oleellisia muutoksia.
Lisäksi avustusehdotusten valmistelun pohjana käytettiin sosiaali- ja
terveyslautakunnan 3.9.2013 vahvistamia, liitteenä 3 olevia avustusten
jakoperusteita.
Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin järjestöjen avustuksiin ehdotetaan vuonna 2020 käytettäväksi yhteensä 6 589 000 euroa, joka on
sama summa kuin vuonna 2019. Rahoitus koostuu siten, että sosiaalija terveystoimen vuoden 2020 talousarviosta, talousarviokohdalta sosiaali- ja terveyspalvelut 5 10 01, osoitetaan tässä vaiheessa käytettäväksi 3 761 000 euroa. Lisäksi järjestöjen avustuksiin käytetään kuolinpesien varoja. Tämän kokouksen omana esityksenään sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että kuolinpesien varoja käytettäisiin vuoden 2020 avustuksiin enintään 2 828 000 euroa.
Edellä avustuksiin käytettäväksi ehdotetusta summasta esitetään käytettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin yhteensä 6 077 200 euroa, jonka jakautuminen eri avustusryhmiin kuvataan kutakin ryhmää koskevassa avustusesityksessä. Toimialajohtajan
päätettäväksi esitetään enintään 206 800 euroa ja sen kohdentaminen
eri avustusryhmiin esitetään kussakin avustusesityksessä. Lisäksi esitetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta osoittaa toimialajohtajan erikseen päätettäviksi avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana
mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen. Tämä esitetään samassa esityksessä monialayhdistysten avustusesityksen kanssa.
Nyt käsillä oleva avustusten jakoehdotus on tehty olettaen, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kuolinpesien varojen käytöstä esityksen
mukaisesti.
Enintään 10 000 euron avustuksista päättäminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 (12 §) oikeuttanut virastopäällikön (nykyisin toimialajohtaja) päättämään enintään 10 000 euron
järjestöavustuksista.
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Enintään 10 000 euron hakemuksia saapui 107 ja niiden haettu yhteissumma on 494 535 euroa. Nämä hakemukset on käyty läpi ja toimialajohtaja tulee päättämään avustusten myöntämisestä sosiaali- ja terveyslautakunnan osoittaman rahoituksen mukaisesti. Rahoitukseksi
esitetään yhteensä enintään 206 800 euroa, jonka määrä kutakin avustusryhmää koskien esitetään omassa päätöksessä. Nämä päätökset
sekä niiden sisältämät taulukot avustuksen saajista ja käyttötarkoituksista tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkintaan.
Hakemusten käsittely ja asiantuntijakannanotot
Kaikki hakemukset ja niiden liitteet käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Hakemuksista valtaosa oli liitteiden osalta puutteellisia tai niihin tarvittiin lisäselvitystä. Hakijalle annettiin yhdeksän arkipäivää aikaa toimittaa
puuttuvat liitteet ja tiedot. Täydennyspyyntö lähetettiin sähköpostitse ja
sen jälkeen puhelimitse tarkistettiin, että pyyntö oli vastaanotettu. Mikäli
pyydetyt liitteet eivät saapuneet määräajassa, esitetään hakemus kaupungin ohjeiden mukaisesti hylättäväksi.
Ydintoimintojen näkemys hakemuksista saatiin pyytämällä palvelukokonaisuuksien johtajien nimeämiltä asiantuntijoilta kannanotot avustusesityksiin.
Edellisen avustuksen käytön valvonta
Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu ja
todettu asianmukaiseksi. Mikäli näin ei ole, niin hakemus esitetään hylättäväksi.
Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukot, joissa on kuvattu hakijoiden vuoden 2018 tilikauden tulos, tase, taseen oma pääoma 2018 ja
omavaraisuusaste (%). Taulukko on tämän asian liitteenä 2. Taloustietoja ei ole merkitty, mikäli yhdistyksellä ei ole ollut rahaliikennettä
vuonna 2018, taloustietoja ei ole toimitettu tai niissä on epäselvyyksiä.
Omavaraisuusaste-prosentin laskukaava on seuraava: taseen oma
pääoma jaettuna taseella ja kerrottuna 100:lla. Omavaraisuusasteen
tulkinta on seuraava: yli 50 % erinomainen, 35‒50 % hyvä, 25‒35 %
tyydyttävä, 15‒25 % välttävä ja alle 15 % heikko. Mikäli hakijan taloudellisessa tilanteessa tai toimintakäytännöissä havaittiin uhkia tai riskejä (esimerkiksi vuodesta toiseen heikkenevä taloudellinen tilanne), niin
näihin pyydetään kiinnittämään huomiota.
Avustusehdotusten laatiminen ja hakemusten hylkäysperusteet
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Avustusehdotusta laadittaessa selvitettiin tuottaako avustuksen hakija
sosiaali- ja terveystoimialalle ostopalveluja ja mitkä eri tahot avustavat
järjestöä. Näihin liittyviä oleellisia tietoja on merkitty avustusesityksen
Käyttötarkoitus-kohtaan. Useita järjestöjä on avustanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys, RAY). Avustus esitetään hylättäväksi, mikäli avustettavaksi haettu
toiminta ei sisälly sosiaali- ja terveystoimen avustusten jakoperusteisiin
tai hylkäämiseen on muu painava syy.
Hylkäysesitysten perusteita ovat: pakollisten liitteiden puuttuminen, tietojen virheellisyys tai epäluotettavuus sekä puutteet järjestön hallinnollisissa menettelyissä. Avustusta ei myöskään esitetä, mikäli hakijalla on
merkittävä ylijäämä edelliseltä tilikaudelta tai merkittävä määrä omaisuutta ja voidaan olettaa, että näistä syistä toimintaa voidaan toteuttaa
ilman avustusta. Hylkäysperuste voi myös olla järjestön negatiivinen
omavaraisuusaste, joka kertoo erittäin vakavista talouden ongelmista.
Taloudellisen tilanteen arvioinnissa on käytetty yksilöllistä harkintaa.
Erittäin painavasta syystä avustusta voidaan esittää, vaikka toiminnasta ei vielä olisi vahvaa näyttöä.
Hakemusten ryhmittely ja avustusesitykset
Hakemukset ryhmiteltiin kahdeksaan eri ryhmään, jotka on kuvattu alla
olevassa taulukossa. Yli 10 000 euron hakemukset kohderyhmittäin on
valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle tähän kokoukseen kunkin
kohderyhmän osalta omina esityksinä ja ne ovat sarakkeessa Ltk. Näitä hakemuksia on yhteensä 108 kappaletta.
Toimialajohtajan päätettäväksi delegoitujen (enintään 10 000 euroa hakeneet) hakemusten ryhmittely on sarakkeessa Tja. Näitä hakemuksia
on yhteensä 107.
Taulukko: Avustushakemusten ryhmittely ja hakemusten lukumäärät
Haetun avustuksen kohderyhmä
Ltk Tja Yht
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnintu21 16 37
keminen (HEL 2019-008752)
2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tuke20 22 42
minen (HEL 2019-008753)
3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (HEL
8 22 30
2019-008755)
4. Kansanterveysjärjestöjen tukeminen (HEL 20199 15 24
008757)
5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen
22 13 35
(HEL 2019-008761)
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6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen
(HEL 2019-008762)
7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (HEL 2019-008763)
8. Monialayhdistykset (HEL 2019-008764)
Yhteensä

10 12

22

15
7 22
3
3
108 107 215

Tässä asiassa päätetään monialayhdistysten tukemiseksi myönnettävät avustukset sekä osoitetaan toimialajohtajan erikseen päätettäviksi
avustuksiksi enintään 305 000 euroa vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän yllättävän ja merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi esitettävät hakemukset
(Ltk) ja päätösehdotukset käyttötarkoituksineen on kuvattu tämän asian
liitteessä 1. Hakemukset esitetään hakijayhdistyksen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
Monialayhdistysten tukemiseen liittyviä avustuksia (3 kappaletta) haettiin yhteensä 1 184 000 euroa ja myönnettäväksi esitetään kolmelle hakemukselle 1 143 000 euroa.
Avustushakemukset lautakunnan nähtävillä
Avustushakemukset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten nähtävissä 10.12.2019 klo 12.00‒16.00 sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon talouden tuki -yksikössä, Toinen linja 4 A, 5. krs, huone 519. Haluttaessa voi sopia ajan etukäteen (p. 310 42 662), mutta se ei ole välttämätöntä.
Avustuspäätöksistä ilmoittaminen, avustusten maksatus ja käytön raportointi
Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille e-kirjeellä. Saatekirje on tämän asian liitteenä 5.
Avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000‒40 000 euron suuruiset avustukset kahtena
eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Kaksi ensimmäistä avustuserää maksetaan samassa yhteydessä. Näin säästetään huomattavasti maksatukseen tarvittavan työn määrää sosiaali- ja
terveystoimialalla sekä taloushallintopalvelussa (Talpa), kun suurta
määrää 8 000‒40 000 euron avustuksia ei tarvitse jakaa maksettaviksi
kahtena ajankohtana.
Avustuksen käytöstä tulee lähettää käyttöselvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä tai vuotta
2022 koskevan avustushakemuksen yhteydessä.
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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 edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata selkeästi. Hakuajasta ja hakuohjeista tullaan tiedottamaan sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla sekä sanomalehdissä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen on mahdollista tukea ja täydentää
kuntatoimijoiden palveluja ja tätä kautta lisätä kuntalaisten hyvinvointia
ja terveyttä. Järjestöjen taloudellisella avustamisella voidaan edesauttaa järjestöjen toimintaa.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Avustusesitykset Moniala (korjattu 4.12.2019)
Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Moniala (korjattu 4.12.2019)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet
3.9.2013
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
Saatekirje

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Otteet
Ote
Avustusta hakeneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi
Palvelukokonaisuuksien johtajat
Talous- ja suunnittelupalvelut
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Talouden tuki
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 287
HEL 2019-008764 T 02 05 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
03.12.2019 Pöydälle
Talouspäällikkö Armi Vadén ja erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyssä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan ehdotuksesta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970
armi.vaden(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 310
Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2020
HEL 2019-012067 T 02 02 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa ja esittelijä Juha Jolkkonen joutuivat
poistumaan kesken asian käsittelyn kokouksesta. Varapuheenjohtaja
Karita Toijonen siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi ja terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen esittelijäksi. Lisäksi psykiatria- ja
päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen saapui kokoukseen terveysja päihdepalvelujen johtajan sijaiseksi Leena Turpeisen siirtyessä esittelijäksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen
Antti Vainionpään ehdotuksesta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2020 käyttösuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon
ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman
poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:
Palvelukokonaisuus (1000
euroa)
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveys- ja päihdepalvelut
Sairaala-, kuntoutus- ja
hoivapalvelut
Hallinto
Postiosoite
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 53
www.hel.fi/sote

Menot

Tulot

416 022
300 674
509 448

25 534
25 350
90 910

41 114
Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504
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Toimialan yhteiset

230 840

16 508

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat talousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti sekä Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri) kaupunginvaltuusto on jo päättänyt loppusummista
hyväksyessään vuoden 2020 talousarvion.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaalija terveyspalvelut palvelukokonaisuuksien välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.
Esittelijän perustelut
Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija
Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyssä.
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat
suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä
määrärahoja ja varmistettava, että sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Sosiaali- ja terveystoimen
vuoden 2020 käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymään talousarvioon.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveystoimen vuoden
2020 on seuraava:
5 10 Sosiaali- ja terveystoimi
(1000 euroa)
Menot
Tulot

2 221 498
177 100

Talousarviokohdittain menot ja tulot jakautuvat seuraavasti:
5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
(1000 euroa)
Menot
Tulot
Postiosoite
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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5 10 02 Toimeentulotuki
(1000 euroa)
Menot

14 600

Tulot

2 600

5 10 03 Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut
(1000 euroa)
Menot

13 500

Tulot

14 900

Toimintakate

1 400

5 10 04 Apotti
(1000 euroa)
Menot
Tulot
Toimintakate

29 600
800
-28 800

5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
(1000 euroa)
Menot

665 700

8 05 05 Irtaimen omaisuuden hankinnat
(1000 euroa)
Menot yht.

15 950

8050501
Tietotekniikkahankinnat

8 250

8050502
Muut hankinnat
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Sosiaali- ja terveystoimen nettobudjetoiduissa talousarviokohdissa
(Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut sekä Apotti) toimialaa sitova taso on toimintakate, muissa talousarviokohdissa toimintamenot.
Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymässä talousarviossa on
huomioitu väestönkasvua ja kustannustason muutosta koskevat arviot.
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on huomioitu myös
kaupunginhallituksen 21.10.2019 esittämä 26 milj. euron lisäys sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle vuoden 2019 ennustettujen
poikkeuksellisten lastensuojelun ja vammaistyön ylitysten vuoksi sekä
ikääntyneiden määrän kasvun ja Apotin käyttöönoton johdosta. Lisämääräraha on kohdennettu kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti
lastensuojelun ja vammaistyön lisäksi lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämiseen, terveysasemapalvelujen saatavuuden parantamiseen, ikääntyneiden palvelujen vahvistamiseen, neuvoloiden ja
kouluterveydenhuollon myönteiseen erityiskohteluun sekä Apotin käyttöönoton sijaistuskustannuksiin.
Kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti sosiaali- ja terveystoimessa
valmistellaan maaliskuuhun 2020 mennessä toimintamalleihin liittyvä
toimenpidekokonaisuus, joilla varmistetaan sujuva hoitoon pääsy terveysasemilla. Vuonna 2020 vahvistetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja. Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjun ongelmiin haetaan yhdessä ratkaisuja sosiaali- ja terveystoimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä HUSin ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken, mukaan lukien työnjaon muutokset lasten ja nuorten
mielenterveyden palveluissa.
Kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelut
talousarviokohdalle on myönnetty lisäksi mahdollisuus hakea 5 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttövaroista lastensuojelun palveluntarpeen
mahdollisen ylittymisen vuoksi.
Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kohdalle on kohdennettu noin 2,2
milj. euroa palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi.
Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2020 on tämän
asian liitteenä 1. Toimialan tulosbudjetit ovat liitteenä 2.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunginvaltuuston hyväksymät sosiaali- ja terveystoimea sitovat
toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan
20.8.2019 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan ja talouden
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ennusteen yhteydessä kolme kertaa vuodessa. Sitovat toiminnalliset
tavoitteet ovat liitteenä 3.
Käyttösuunnitelman rakenne
Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma jakaantuu toimialan erityispiirteet huomioiden viiteen kaupunkistrategiaa mukailevaan osioon:
maailman toimivin kaupunki, kestävän kasvun turvaaminen, uudistuvat
palvelut, vastuullinen taloudenpito sekä Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa. Lisäksi erillisenä kappaleena käyttösuunnitelmassa on asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotto.
Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 keskeisinä painopisteinä ovat
Apotin onnistuneen käyttöönoton turvaaminen, lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjujen kehittäminen, iäkkäiden mielekkään kotona asumisen vahvistaminen sekä hallitusohjelman mukaiseen sote-uudistukseen ja mahdollisen Helsinkiä koskevan erillisratkaisun valmisteluun osallistuminen.
Keskeisiä tavoitteita ovat myös asiakasosallisuuden vahvistaminen, eri
väestöryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, liikkumisen edistäminen sekä alueellisten erojen torjuminen ja nuorten syrjäytymisen
ehkäisy.
Toimiala tulee laatimaan ja esittelemään sosiaali- ja terveyslautakunnalle ensimmäisen ennusteen helmikuun lopun tilanteesta huhtikuussa
2020. Ennusteiden yhteydessä kuvataan myös ennusteen johdosta aiheutuvat mahdolliset toimenpiteet.
Yhteistoiminnan toteutuminen
Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoiminnan mukaisesti laajasti toimialalla syksyn 2019 aikana ja sitä on käsitelty muun muassa järjestöneuvottelukunnassa 15.11.2019 sekä toimialan henkilöstötoimikunnassa 19.11. ja 10.12.2019. Lisäksi käyttösuunnitelmaa on käsitelty kaikissa palvelukokonaisuuksien ja hallinnon
johtoryhmissä. Järjestöneuvottelukunta ei anna erikseen lausuntoa
käyttösuunnitelmasta.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Käyttösuunnitelmassa korostetaan asiakastarpeiden mukaisten palvelukokonaisuuksien kehittämistä. Asiakkaan roolia ja osallisuutta vahvistetaan edelleen muun muassa digitaalisten palvelujen avulla. Moniammatillisia, integroituja, jalkautuvia ja asiakkaan kotiin ja muuhun toimintaympäristöön vietävien palvelujen kehittämistä jatketaan.
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Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan sekä kehittämällä toimintamalleja, jotka nopeuttavat palveluun ja hoitoon pääsyä,
että lisäämällä sähköisiä palveluja.
Matalan kynnyksen palvelut ja asiakkaan osallisuutta lisäävät palvelut
edistävät terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista. Helsinkiläisten
terveyttä ja hyvinvointia edistetään myös keskeisissä kaupunkiyhteisissä hankkeissa muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma 2020
Tulosbudjetit vuonna 2020
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Muut toiminnalliset tavoitteet ja HYTE-tavoitteet

Muutoksenhaku
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§ 311
Suun terveydenhuollon ostopalvelujen hankinta
HEL 2019-003220 T 02 08 02 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti
A. hyväksyä suun terveydenhuollon ostopalvelujen hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä, vähäisiä
muutoksia.
B. oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden johtajan
- tekemään hankinnasta päätöksen
- päättämään optiokauden käyttöönotosta
- allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset
- päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista.
Käsittely
Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu niiden asioiden käsittelyyn, joissa käsitellään salassa pidettävää tietoa. Tästä syystä sosiaalija terveyslautakunnan edustaja Khalid Omar ei ollut läsnä kokouksessa
tätä asiaa käsiteltäessä eikä siitä päätettäessä.
Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen
Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539
eeva.rantala(a)hel.fi
Susanna Ilonen, johtava ylihammaslääkäri, puhelin: 040 6324697
susanna.ilonen(a)hel.fi
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Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL (1397/2016) § 60, §
138)
Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )
Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )
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Muutoksenhaku
A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja
terveyslautakunta

B
Otteet
Ote
Suun terveydenhuolto
Hankintapalvelut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Nykytilanne
Suun terveydenhuollon nykyinen ostopalveluhankinnan sopimuskausi
on ollut pituudeltaan 3 + 2 vuotta ja päättyy 14.2.2020. Suun terveydenhuollon ostopalveluja hankitaan suorahankintana nykyiseltä palveluntuottajalta ajalla 15.2.‒30.9.2020. Enimmillään ostopalvelua voidaan
hankkia suorahankintana 31.12.2020 saakka. Suorahankinnasta on
tehty päätös sosiaali- ja terveyslautakunnassa 24.9.2019 § 227.
Suorahankintana hankittavalle palvelulle ovat perusteena olleet Apottiasiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon ja oikeuksiin liittyvät
seikat.
Kilpailutuksen taustaa
Hankinnan kohteena ovat hammaslääkäri-hammashoitaja -työparien ja
suuhygienistien tekemät toimenpiteet. Hankittava palvelu sisältää pääasiassa aikuispotilaiden kiireellistä ja kiireetöntä hoitoa. Hankittava palvelu ei sisällä erikoishammaslääkäritasoista hoitoa. Palveluntuottajan
tulee tehdä kaikkia hammaslääkärin peruskoulutukseen kuuluvia toimenpiteitä.
Suun terveydenhuollossa on käytössä useita tuotantotapoja hoidon
saatavuuden turvaamiseksi. Oman henkilökunnan työpanoksen ohella
(85 %) käytössä ovat ostopalvelut, palvelusetelit ja kiireetön palveluPostiosoite
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
sosiaalijaterveys@hel.fi
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hankinta. Ostopalveluja hankitaan täydentämään omaa palvelutuotantoa ja vastaamaan väestön suun terveydenhuollon palvelujen kysyntään kuitenkin siten, että oman henkilökunnan korkealaatuinen osaaminen kaikilla hammaslääketieteen osa-alueilla varmistetaan.
Helsingin 20‒60-vuotias väestö on kasvanut 11 prosenttia vuosina
2006‒2016, mutta hoidossa olevien 20‒60-vuotiaiden todellinen määrä
on kasvanut lähes 30 prosenttia. Yli 18-vuotiaiden määrän ennustetaan
kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 13 prosenttia.
Suun terveydenhuollon strategisen suunnittelun yhtenä tavoitteena on
väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen ja suun terveydenhuollon palvelujen kustannusten kasvun hillitseminen järjestämällä ja
tuottamalla vaikuttavia suun terveydenhuollon palveluja, joihin asiakkaat ovat tyytyväisiä. Suun terveydenhuollon eri tuotantotapojen kokonaissuunnittelun yhtenä lähtökohtana on ollut lisätä potilaan valinnanvapautta ja samalla turvata potilaiden kokonaishoito välttämällä hoidon
pirstaloitumista.
Eri tuotantotapojen tuottavuusvertailussa Helsingin suun terveydenhuollon ostopalveluna toteutettava hoito on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi tavaksi tuottaa palveluja. Ostopalveluhankinnalla muun
muassa turvataan hoidon lyhyt läpimenoaika niillä potilasryhmillä, joille
se hammaslääketieteellisesti tai lääketieteellisesti on perusteltua, esimerkiksi kiireellisen hoidon jatkohoidot ja leikkaushoidon edellyttämät
infektiofokussaneerauspotilaat.
Suun terveydenhuollolla on ollut vastaavanlaista ostopalveluhankintaa
jo vuodesta 2001 alkaen, ja järjestelyyn on oltu tyytyväisiä. Ostopalveluhankintaan ohjattiin vuonna 2018 pääsääntöisesti potilaita, joilla oli
kiireellistä suun ja hampaiston hoidon, kiireellisen jatkohoidon sekä
suun ja hampaiston infektiofokustutkimus- ja saneeraushoidon tarvetta.
Kyseenomaisessa palveluhankinnassa hoidettiin 34 000 potilasta
40 400 käynnillä vuonna 2018. Tämä vastaa noin 20 hammaslääkärihammashoitaja -työparin työpanosta.
Nyt hankittavaan palveluun on suunniteltu ohjattavan samoja potilasryhmiä kuin nykytoiminnassa. Lisäksi palveluun on suunniteltu ohjattavan nykyistä enemmän suun terveydenhuollon kokonaishoitoa tarvitsevia potilaita.
Hankintamenettely ja valintaperusteet
Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu ja hankintamenettelynä käytetään hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 32 §:ssä kuvattua avointa menettelyä.
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Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on 70 % ja laadun 30 %.
Laadulla arvioidaan tarjoajien tarjoamien viikkotuntien määrää. Eniten
viikkotunteja tarjonnut tarjoaja saa 30 laatupistettä. Enimmillään tarjoaja voi tarjota 660 viikkotuntia.
Palveluntuottajaksi valitaan niin monta palveluntuottajaa, että tilaajan
arvioima enimmäistarve, 660 viikkotuntia saadaan täyteen. Palveluntuottajien etusijajärjestys muodostuu hinnan ja laadun yhteisvertailupisteistä siten, että eniten vertailupisteitä saaneelta tarjoajalta ostetaan
palvelua ensisijaisesti ja toiseksi tulleelta tai muilta sen verran, että tilaajan arvioima 660 viikkotuntia täyttyy.
Asiakirjat
Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä suun terveydenhuollon ja sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelujen kanssa.
Asiakirjoissa on kuvattu hankittavan palvelun sisältö ja laatu sekä määritelty tarjoajalle ja palvelulle vähimmäis- ja laatuvaatimukset.
Esitys asiakirjoista on päätösesityksen liitteinä 1‒12. Hankintalain
(1397/2016) 60 § ja 138 § mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista
muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internetosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten asiakirjoja ei julkaista internetissä.
Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset
Tavanomaisten taloudellista asemaa koskevien vaatimusten lisäksi ehdokkaiden edellytetään täyttävän tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt
ammatillisen pätevyyden vaatimukset ja palvelulle asetetut laadulliset
vähimmäisvaatimukset, joiden on täytyttävä koko sopimuskauden ajan.
Palvelulle asetettu sisältö ja laatu vastaavat kaupungin omana toimintana järjestettyä hoitoa. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.
Sopimuskausi
Palvelu kilpailutetaan kolmen vuoden sopimuskaudelle, jonka on suunniteltu alkavan 1.11.2020. Sopimukseen sisällytetään mahdollisuus yhden vuoden optiokauteen, jonka käyttöönotosta Tilaaja päättää erikseen viimeistään kuusi kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä.
Muut ehdot
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Tilaaja sitoutuu koko sopimuskauden ajan hankkimaan vähintään 440
viikkotuntia. Tilaajalla on mahdollisuus laajentaa palveluhankintaa enintään 660 viikkotuntiin. Sopimuskauden alkaessa tilaaja arvioi tarpeen
olevan 570 viikkotuntia. Vastaanottoaikoja tulee olla jokaisena arkipäivänä ja aikojen tulee sijoittua klo 8.00‒20.00 välille. Vastaanottoaikoja
voi olla tarjolla myös lauantaipäiväisin. Tilaaja ei sitoudu vähimmäistuntimäärän lisäksi muihin ostettaviin tuntimäärään, vaan palvelua hankitaan suun terveydenhuollon kulloisenkin tarpeen mukaan.
Sosiaali- ja terveystoimialalla tai sillä organisaatiolla, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen
vuoksi kokonaan tai osittain, on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa
sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, mikäli se
on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.
Hankintavaltuuksista päättäminen
Sosiaali- ja terveyslautakunta poikkeaa nyt tehtävässä päätöksessään
aiemmin hankintavaltuuspäätöksessään 20.11.2018 § 309 vahvistetuista hankintavaltuuksista.
Lautakunnan terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden johtajalle vahvistama hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539
eeva.rantala(a)hel.fi
Susanna Ilonen, johtava ylihammaslääkäri, puhelin: 040 6324697
susanna.ilonen(a)hel.fi
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§ 312
Sosiaali- ja terveystoimialan viestintäpalvelujen nimen muuttaminen
1.1.2020 alkaen
HEL 2019-012325 T 00 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sosiaali- ja terveystoimialan
hallinnon viestintäpalvelut -palvelun nimi on 1.1.2020 alkaen viestintäpalvelut ja osallisuus.
Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen
Lisätiedot
Tiina Mäki, hallintojohtaja, puhelin: 310 52483
tiina.j.maki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sosiaali- ja terveystoimialan voimassa olevan toimintasäännön kohdan
6.2 mukaan toimialan hallinto toimii jakaantuneena seitsemään palveluun, jotka ovat: 1. hallintopalvelut, 2. talous- ja suunnittelupalvelut, 3.
henkilöstö- ja kehittämispalvelut, 4. tietohallintopalvelut, 5. viestintäpalvelut, 6. hankintapalvelut ja 7. tukipalvelut.
Toimintasäännön kohdan 6.2.5 mukaan Viestintäpalvelujen tehtävänä
on toimialan viestinnän johtaminen ja kehittäminen, toimialan keskitetty
sisäinen ja ulkoinen viestintä, mediasuhteet ja sidosryhmäviestintä,
valmistelu- ja päätösviestintä, henkilöstön viestintävalmennus sekä
viestintämateriaalin tuottaminen. Palvelu vastaa myös asiakaskokemuksen ja osallisuuden kehittämisestä, seurannasta ja raportoinnista,
asiakaspalautteiden hallinnoinnista sekä asiamiestoiminnasta. Palvelua
johtaa viestintäpäällikkö, joka toimii esimiehenä viestinnän henkilöstölle
ja palveluun kuuluvan osallisuus ja vuorovaikutus -alayksikön esimiehelle.
Viestintäpalvelujen organisaatiota ollaan muuttamassa 1.1.2020 alkaen
siten, että edellä mainittu osallisuus ja vuorovaikutus -alayksikkö muutPostiosoite
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tuu yksiköksi ja palveluun perustetaan toinen uusi yksikkö, jonka nimi
on viestintä. Kummallakin yksiköllä tulee olemaan oma päällikkö. Toimialajohtaja päättää palvelun alaisista yksiköistä ja niiden esimiehistä
hyväksyessään 1.1.2020 voimaan tulevan sosiaali- ja terveystoimialan
toimintasäännön.
Palvelun nykyinen nimi viestintäpalvelut kuvaa palvelun tehtäviä vain
osittain. Nimestä ei käy ilmi, että palvelu vastaa myös toimialan kannalta keskeisistä asiakaskokemukseen ja osallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Tästä syystä palvelun uudeksi nimeksi esitetään 1.1.2020 alkaen
viestintäpalvelut ja osallisuus. Edellä mainittu organisaatiomuutos tukee myös palvelun eri tehtävien selkeyttämistä.
Nimenmuutosta puoltaa myös Helsingin kaupunkistrategia, jossa korostetaan, että kaupungin toimivuus rakentuu muiden muassa avoimelle osallistavalle toimintatavalle. Palvelun uusi nimi tekee osallisuuden
näkyväksi sosiaali- ja terveystoimialan organisaatiossa.
Helsingin kaupungin hallintosäännön luvun 10 1 §:n 2 kohdan mukaan,
ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta
päättää toimialan palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatiosta. Tästä syystä viestintäpalvelujen nimenmuutos tuodaan sosiaali- ja
terveyslautakunnan päätettäväksi.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Tiina Mäki, hallintojohtaja, puhelin: 310 52483
tiina.j.maki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Tiedoksi
Palvelukokonaisuuksien johtajat
Hallinnon palvelujen päälliköt
Kaupungin viestintäjohtaja
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§ 313
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen toivomusponnesta koskien kehitysvammaisille tarkoitettujen asuntojen jonotusaikoja ja rakentamistarvetta
HEL 2019-005587 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Mari Rantasen toivomusponnesta koskien kehitysvammaisille tarkoitettujen asuntojen jonotusaikoja ja rakentamistarvetta:
"Vammaiset henkilöt, jotka hakevat asuntoa, otetaan vammaistyön
SAS-jonoon (SAS=selvitä, arvioi, sijoita) asiakkaan tai hänen edustajansa tekemän hakemuksen perusteella. Jonossa olevien vammaisten
henkilöiden ja uusien tai vapautuvien asuntojen tilanne käydään läpi
SAS-kokouksessa kaksi kertaa kuukaudessa. Asumisen SAS-prosessi
on kuvattu liitteessä 2.
Kaikille asunnon tarpeessa oleville kehitysvammaisille henkilöille pyritään löytämään juuri heidän tarpeisiinsa soveltuva asunto ja siihen liittyvät palvelut. Jonotusaika voi vaihdella suuresti riippuen asunnolle ja
siihen liittyville palveluille asetetuista vaatimuksista ja asunnontarpeen
kiireellisyydestä.
Jonolistalla olevilla asiakkailla on kiireellisyyttä kuvaava luku 1‒4, missä luku 1 tarkoittaa kiireellistä asumisen tarvetta. Lapsuuden kodissaan
asuvista kehitysvammaisista henkilöistä oli kiireellisyysluokassa 1
syyskuussa 2019 jonossa tehostettuun palveluasumiseen (ympärivuorokautinen hoidon ja huolenpidon tarve) 30 henkilöä, palveluasumiseen
(osavuorokautinen hoidon ja huolenpidon tarve) 4 henkilöä, tukiasumiseen (asumisen tukeminen ohjauksella ja palveluilla) 7 henkilöä ja sosiaalihuoltolain (yleensä autismin kirjon asiakkaat) mukaiseen asumiseen 9 henkilöä. Osa kiireellisessä asumistarpeessa olevista on ilmoittanut jonottavansa paikkaa vain tiettyyn nimettyyn yksikköön ja osalla
kiireellisyydestä huolimatta tarve on ilmoitettu olevan vasta tulevaisuudessa (esimerkiksi päivänä jolloin täyttää 18). Osalle kiireellisesti jonottavista on tarjottu useitakin vaihtoehtoisia asuntoja, jotka eivät kuitenkaan ole olleet asiakkaille tai heidän edustajilleen sopivia tai mieluisia.
Näistä syistä jonotusaika voi joissain tilanteissa venyä jopa muutamaksi vuodeksi.
Asunnot ovat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti tarvittaessa esteettömiä ja laadultaan hyviä. Asiakkaan SAS-tiedoissa on listattu toiveet yksikön ja asunnon sijainnin, henkilökunnalta vaadittavan erityisosaamiPostiosoite
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sen suhteen sekä asiakkaan avun, hoivan ja tuen tarpeet. Sopivan
asunnon vapauduttua sitä tarjotaan asumisen tarpeessa olevalle asiakkaalle kiireellisyyden ja asiakkaiden ilmoittamien toiveiden perusteella.
Esimerkiksi 7.11.2019 pidetyssä SAS-kokouksessa kahdelletoista jonossa olevalle asiakkaalle tarjottiin uutta asuntoa ja muutamalle hakijalle asumisharjoittelua.
Välittömässä asunnon tarpeessa olevat asiakkaat sijoitetaan tarvittaessa omien asumisyksiköiden kriisipaikolle. Mikäli omissa vakituisen
asumisen yksiköissä ei ole vapaita paikkoja, voidaan asiakkaalle ostaa
paikka sosiaali- ja terveystoimialan kilpailuttamista asumispalveluyksiköistä. Vakituinen asunto pystytään järjestämään tarvittaessa arviolta
noin kahden viikon kuluessa. Eniten haasteita on ollut sopivan asumispaikan järjestämisessä niille autismin kirjon asiakkaille, joilla on vahva
tuen tarve.
Vammaistyössä asuntoja asiakkaille järjestetään suunnitelmallisesti ja
pitkäjänteisesti. Nykyisiä yksiköitä ja niiden toimivuutta arvioidaan jatkuvasti ja tarpeen mukaan kehitetään yksiköiden palveluja. Esimerkiksi
Wetterin, Pasilan ja Tähtelän asumisyksiköiden huonosti toimivissa tiloissa asuvat asukkaat siirtyvät Roihuvuoren palvelutaloon vuonna
2020. Näin syntyy lisää asumispaikkoja ja henkilöstön yhteiskäyttöä
voidaan lisätä. Erillisissä asunnoissa asuville henkilöille vahvistetaan ja
kehitetään itsenäisen asumisen tukea myös jatkossa.
Vuoden 2020 aikana vammaistyölle valmistuu uusia ympärivuorokautisia asumisyksiköitä: Haakoninlahden asuntoryhmään tulee 20 paikkaa
ja Tanotorventielle valmistuu vahvan tuen asumisyksikkö, johon tulee 8
paikkaa henkilöille, joiden tilanne on kriisiytynyt tai heidän sijoittamisensa on erittäin haastavan käyttäytymisen vuoksi vaikeaa. Setlementtiliiton kanssa käynnissä on yhteishanke, jossa rakennetaan Sompasaaren alueelle tuettua asumista. Viimeiset Kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen kehittämishankkeen (ASU-hankkeen) mukaiset yksiköt rakentuvat 2023 aikana. Kaupunginkanslian asumisohjelmapäällikön kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä ja tarve erillistontteihin ja tukiasuntoihin on siellä tiedossa.
Osana kaupungin asunto-ohjelmaa suunnitellaan sosiaali- ja terveystoimialan tulevia asumishankkeita muun muassa kehitysvammaisille
henkilöille kaupunginkanslian asunto-ohjelmakokouksissa. ASU-hankkeen päättyessä vuonna 2023 on toimialalla sisäisesti aloitettu asuntotarpeen selvittäminen ottaen huomioon asumiskohteet, joista niiden
toimimattomuuden ja puutteiden takia on jollakin aikavälillä luovuttava.
Tonttien ja rakennushankkeiden tarpeet käsitellään asunto-ohjelmakokouksissa.
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Suunnitelman mukaan asuntoja valmistuu tulevina vuosina 2020‒2023
seuraavasti: Vuosaarentie 3, 22 asuntoa (valmistuu mahdollisesti
2021); Postipuisto 1, Lavakatu (Metsälä) 20 asuntoa, valmistuu toukokuussa 2022; Postipuisto 2, 20 asuntoa, valmistuu tammikuussa 2023;
Fallkulla, Tapanila, 20 asuntoa, valmistuu tammikuussa 2022. Mellinintielle Kruunuvuorenrantaan on tulossa 25 asuntoa, mutta tarkempi aikataulu ei ole vielä tiedossa. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia saada
Verkkosaarenkadulta tontti enintään 20 asuntoa varten sekä Koskelan
entiseltä sairaala-alueelta tontti 20 asuntoa varten. Suunnitelmat ovat
kuitenkin alustavia ja niihin voi vielä tulla muutoksia.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Jokaisella on oikeus omaan kotiin. Tämä oikeus turvataan muun muassa Suomen perustuslaissa ja YK:n vammaisia ihmisiä koskevassa ihmisoikeussopimuksessa. Kehitysvammaisten ihmisten yksilöllisen
asumisen kehittäminen on vammaistyön yksi tärkeä painopistealue.
Asunnon ja siihen liittyvien palvelujen valinnassa lähtökohtana tulee olla kunkin henkilön yksilölliset tarpeet. Asunnon ja asuinympäristön lisäksi tärkeitä ovat asumiseen liittyvä yksilöllinen tuki ja palvelut, joiden
tavoitteena on mahdollistaa kehitysvammaiselle henkilölle oman näköisensä elämä."
Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen
Lisätiedot
Kristiina Räihä, vammaisten asumispalvelupäällikkö, puhelin: 310 43782
kristiina.raiha(a)hel.fi
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715
merja.jantti(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Rantanen Mari, toivomusponsi, Kvsto 8.5.2019, asia 6
Vammaistyön asumisen SAS-prosessi 2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle 20.12.2019 mennessä valtuutettu Mari Rantasen toivomusponnesta koskien kehitysvammaisille tarkoitettujen
asuntojen jonotusaikoja ja rakentamistarvetta.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Kristiina Räihä, vammaisten asumispalvelupäällikkö, puhelin: 310 43782
kristiina.raiha(a)hel.fi
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715
merja.jantti(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Rantanen Mari, toivomusponsi, Kvsto 8.5.2019, asia 6
Vammaistyön asumisen SAS-prosessi 2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 314
Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuuksien päivittäminen
HEL 2019-012480 T 00 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankintavaltuuksia koskevan toimivallan siirtämisen päätöksen liitteen mukaisesti siten, että
se tulee voimaan 1.1.2020 alkaen kumoten samalla voimaan tullessaan
edellisen päätöksen § 307 (20.11.2018).
Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen
Lisätiedot
Atte Viinikka, päätöksenteon tuen päällikkö, ts. hankintapäällikkö, puhelin: 310 24660
atte.viinikka(a)hel.fi

Liitteet
1

Hankintavaltuudet 1.1.2020 alkaen

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuuston hyväksymän 9.10.2019 § 297 hallintosäännön
mukaan toimialalautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta
osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta).
Sosiaali- ja terveystoimialan palvelujen uudistamisen ja toimintasäännön muutosten sekä nimikemuutosten myötä hankintavaltuuksia on
tarve päivittää vähäisissä määrin vastaamaan 1.1.2020 voimaan tulevia
muutoksia. Päivitystarpeet on koottu hallinnon ja palvelukokonaisuuksien esitysten perusteella.
Esitetyt muutokset liittyvät virka- ja tehtävämuutoksiin sekä nimikemuutoksiin, jotka esitetään tällä päätöksellä päivitettäväksi hankintavaltuuksiin. Lisäksi esitetään tehtäväksi joitain vähäisiä muutoksia hankintavaltuuksien määriin toiminnallisten muutosten myötä.
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Perhe- ja sosiaalipalvelujen muutokset koskevat perhehoidon palvelujen ja aikuissosiaalityön työkykyselvitysten tehtäväjärjestelyistä johtuvia
muutostarpeita. Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelujen osalta muutokset koskevat lähinnä HelppiSeniori-toiminnan yhtenäistettyjen nimikkeiden mukaisia muutoksia sekä muutamia muita täsmennyksiä nimikkeissä ja yksittäisiä tarkistuksia hankintavaltuuksien tasoon. Terveys- ja
päihdepalveluissa muutokset koskevat pääasiassa ylilääkärien hankintavaltuuksia, jotka on koottu yhteen ja tarkistettu tasoa. Toimialatason
ja hallinnon hankintavaltuuksien osalta ei ole muutostarpeita.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Atte Viinikka, päätöksenteon tuen päällikkö, ts. hankintapäällikkö, puhelin: 310 24660
atte.viinikka(a)hel.fi

Liitteet
1

Hankintavaltuudet 1.1.2020 alkaen

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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§ 315
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 4.12.2019
178 § Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajalle
179 § Päätös optiokauden käyttöönotosta tutkimus- ja mittausvälineiden hankinnassa
180 § Päätös hammaslaboratoriopalvelujen sopimuksen siirtämisestä
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 4.12.2019
61 § Virkasuhteen täyttäminen, itäinen kotihoitoyksikkö, kotihoitopäällikön virka, työavain SOTE-03-2-19
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 5.12.2019
62 § Virkasuhteen täyttäminen, kotisairaala, ylilääkärin virka, työavain
SOTE-03-8-19.
Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen
Lisätiedot
Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517
soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
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Soili Korhonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 50517
soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 299, 300, 310, 311 (A), 313 ja 315 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311 (B), 312
ja 314 §:t.
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 tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 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:
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 täyttää 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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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sanna Vesikansa
puheenjohtaja
299-309 § sekä 310 § (osittain)

Karita Toijonen
puheenjohtaja
310 § (osittain) sekä 311-315 §

Soili Korhonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Aleksi Niskanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.12.2019.
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