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PÖYDÄLTÄ 19.3.2013

§ 81
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2013

HEL 2012-016883 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelytekstistä ilmenevin 
perustein myöntää järjestöjen 150 hakemukselle avustusta vuoden 
2013 toimintaan yhteensä 4 465 000 euroa liitetaulukoiden 1 - 6 
mukaisesti (muutetut taulukot 1 ja 6). Lisäksi lautakunta päätti, että 
virastopäällikön päätettäväksi osoitetaan 580 000 euroa niille 
hakemuksille, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti täydentää 19.3.2013 
tekemäänsä päätöstä (70 §) valtion kaupungille luovuttamien 
kuolinpesien varojen jakamisesta sosiaali- ja terveystoimen toimialaan 
kuuluville järjestöille avustuksina siten, että aikaisemmin päätettyä 1,8 
milj. euron summaa nostetaan 114 000 eurolla, jolloin yhteissumma on 
1,914 milj. euroa.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä liitetaulukoista 1-6 
ilmenevät 33 hakemusta taulukoissa ilmoitetuin perusteluin.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että kunkin avustuksen 
ehtona on, että rahoitus käytetään helsinkiläisiin kohdistuvaan ao. 
toimintaan, minkä varmistamistapa tulee kuvata sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle annettavassa selvityksessä avustuksen käytöstä 
sekä, että järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan 
noudattaa kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä, tämän 
päätöksen liitteenä lähetettäviä avustusohjeita. 

Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito 
on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta 
seurata. Avustusta saa käyttää vain päätöksessä mainittuun 
tarkoitukseen. Sosiaali- ja terveysviraston mahdolliset saatavat 
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korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista 
avustettavalle järjestölle.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kehottaa sosiaali- ja 
terveysvirastoa huolehtimaan avustusten maksatuksesta 
kaupunginhallituksen avustusohjeita noudattaen.

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että hakija on toimittanut 
sosiaali- ja terveysvirastolle pankin antaman todistuksen tai muun 
luotettavan dokumentin siitä, että pankkitili, jolle avustus maksetaan, 
kuuluu avustuksen saajalle. Mikäli dokumenttia ei ole toimitettu 
hakemuksen liitteenä, tulee se lähettää postitse osoitteeseen: Helsingin 
kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto, Talous- ja strategiapalvelut, 
taloussuunnittelija Ulla Kauppinen, PL 6030, 00099 HELSINGIN 
KAUPUNKI.

Lisäksi lautakunta päätti, että yli 11 000 euron avustukset maksetaan 
järjestöille kaupunginhallituksen ohjeen mukaan neljässä erässä 
kuitenkin niin, että ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa 
yhteydessä. Avustukset myönnetään ehdolla, että ne voidaan periä 
takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen 
myöntämiselle ole ollut.

Lisäksi lautakunta päätti ilmoittaa, että avustuksen saajien tulee 
vuoden 2014 toimintaansa suunnitellessaan ottaa huomioon vuoden 
2013 alussa tapahtunut Helsingin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen 
yhdistyminen sosiaali- ja terveysvirastoksi ja yhdistymisen seurauksena 
mahdollisesti tehtävät muutokset avustusten hakuajoissa, 
myöntämisperiaatteissa ja päätöksentekoaikataulussa koskien vuoden 
2014 avustushakua.

Lisäksi lautakunta päätti, että hyväksyessään v. 2013 avustukset 
lautakunta velvoittaa virastoa tuomaan lautakunnalle viimeistään 
elokuun loppuun mennessä täsmennetyt avustuksia koskevat 
hakukriteerit vuoden 2014 avustusten hakua ja käsittelyä varten.

Lisäksi lautakunta päätti ilmoittaa, että eri lautakuntien jakamiin 
avustuksiin olisi tarpeen saada yhteinen koordinointi. Lautakunta 
esittää, että kaupunginhallitus asettaisi työryhmän asukastoiminnan 
avustusperiaatteiden selkeyttämiseksi. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 18.04.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Harri J. Lehtonen
pöytäkirjanpitäjä


