Sosiaali- ja terveyslautakunnalle

OIKAISUVAATIMUS

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 15.4.2010 kokouksessaan asia nro 3 kohdalla tekemästä
päätöksestä, joka koski sosiaali-ja terveystoimen järjestöavustuksia vuodelle 2010.
Avustuksia on voinut hakea lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti
- terveyttä ja hyvinvointia edistävään sekä kuntouttavaan suunnitelmalliseen toimintaan
- lisäksi huomioidaan tupakoimattomuuden edistäminen
Avustusten myöntämiskriteerit ovat:
- järjestön espoolaisjäsenten määrä
- vertaistuen tuottaminen
- omahoitovalmiuksien vahvistaminen
- terveyserojen kaventaminen
- lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
- mielenterveyden ja päihdettömyyden edistäminen
Avustusperiaatteiden mukaan avustuksia ei myönnetä yksinomaan hallinto- ja vuokrakulujen
kattamiseen eikä järjestöille, joilla on voimassa oleva ostopalvelusopimus.
Sairaus- ja vammaisjärjestöjen avustuksia on jaettu espoolaisten jäsenten lukumäärään
nähden vaihtelevasti:
0 /jäsen eli ei avustusta:
Suomen Kipu ry, 81 jäsentä, perustelut täsmäävät myöntämiskriteereihin
Eteläisen Suomen Atopia-yhdistys 157 jäsentä ( perustelut puuttuvat avustusrahan käytöstä), mutta
jäsenmäärä täsmää myöntämiskriteeriin
Avustusta annettu/jäsen
Suomen Mielenterveysseura ry, 49 jäsentä, 179,20 /jäsen
SOS-keskus 89 jäsentä, 101,12 /jäsen
Autismisäätiölle on myönnetty 2200  ja HIV-säätiölle 4500 , vaikka yhtään espoolaista jäsentä ei
ole ilmoitettu.

Espoolaisten jäsenmäärään nähden alhaisia avustusmääriä ovat saaneet/jäsen
-

Allergia- ja Astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry, (1408 jäsenperhettä) 6,04 
Espoon reumayhdistys ry, (818 jäsentä)
7,95 
Espoon sydänyhdistys ry, (2100 jäsentä)
6,67 
Etelä-Suomen Sydänyhdistys ry Espoon osasto, (1740 jäsentä)
2,01 
Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry (464 jäsentä)
4,31 
Ilco Uusimaa ry (115 jäsentä)
6,95 
Länsi Uudenmaan Afasia- ja aivohalvausyhdistys ry (95 jäsentä)
7,89 
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry (1712 jäsentä)
4,38 
Pääkaupunkiseudun Espoon selkäyhdistys (500 jäsentä)
8,00 
Uudenmaan Keliakiayhdistys ry (877 jäsentä)
1,65 
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys ry (179 jäsentä)
6,70 

Espoolaisten jäsenten määrään nähden korkeampia avustusmääriä on annettu/jäsen
-

-

Dysfaasialaisten Tuki ry (10 perhettä)
75,00 
Espoon seudun mielenterveysseura Mielihyvin ry (40 jäsentä)
33,75 
Jaatinen, vammanisperheiden monitoimikeskus ry (58 jäsentä)
68,97 
Suomen Mielenterveysseura ry (49 jäsentä)
179,20  (tässä korjattu summa)
(lautakunnassa jaetun korjatun avustuserittely liitteen mukaisesti Suomen
Mielenterveysseura ryn avustus summa pieneni hieman alkuperäisessä liitteessä olleeseen
summaan verrattuna (8984e), kun taas Espoon Seudun Näkövammaiset ryn avustussumma
suureni hieman alkuperäiseen summaan verrattuna (5600e). Rahojen siirrot tehtiin päikseen
Suomen Mielenterveysseura ry SOS-keskus (89 jäsentä)
101,12 
Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry (88 jäsentä)
51,14 

Lautakunnalle ei ole kerrottu miksi näin suuria eroja on ja mihin erot perustuvat.
Ilco Uusimaa ry, Jaatinen vammaisperheiden monitoimikeskus ry, Helsingin monikkoperheet ry,
Gannaane ry, Pienperheyhdistys ry, Samaria rf, osalta ei ole ilmoitettu ainuttakaan jakokriteeriä
mutta rahaa kuitenkin myönnetty.
Muiden järjestöjen järjestöavustuksen myöntämiset noudattavat samaa linjaa. Kohtelu on
kovin epätasapuolista. Eniten /espoolainen jäsen, ovat saaneet seuraavat:
- Vapautuvien Tuki ry (jäseniä 1, kahden perheen leirikulut)
- Väestöliitto ry (33 yhteisöjäsentä)
- Manna-Apu ry (33 jäsentä)
- Samaria rf (10 jäsentä)
- Rikosuhripäivystys, Etelä-Suomen osasto (40 jäsentä)

1200,00 
636,36 
473,68 
400,00 
200,40 

Vähiten / espoolainen jäsen ovat saaneet:
- Helsingin Monikkoperheet ry (350 perhettä)
- Folkhälsans Förbundet rf (1139 jäsentä)
- Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry (3603 jäsentä)
- Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (3603 jäsentä)
- Suomen Punainen Risti Tapiolan osasto (3300 jäsentä)

1,43 
0,44 
0,27 
0,55 
1,67 

- Suomen Punainen Risti Kehä-Espoon osasto (3100 jäsentä)

0,29 

Kokonaan ilman avustusta ovat jääneet:
- Espoon somaliyhdistys
0  ei esitetty perusteluja
- Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy ry
0  täyttää ehdot
(Esittelijä muutti ehdotustaan kuitenkin lautakunnan kokouksessa ja Hesylle myönnettiin 500e)
- Helsinki Missio ry
0  täyttää ehdot
- Imetyksen Tuki ry
0  täyttää ehdot, myönnetty aiemmin
- Metropolia AMK opiskelijakunta
0  täyttää ehdot
- Pakolaisneuvonta ry
0  ei täytä ehtoja
- Pääkaupunkiseudun Nuoret Lesket ry
0  täyttää ehdot, jäsenmäärä puuttuu,
myönnetty aiemmin
Tähän oikaisuvaatimukseen aiheuttavia huomioita:
Vapautuvien tuki hakee yhdelle espoolaisjäsenelle kahden perheen leirikuluihin ja saa 1200 euroa. .
Väestöliitto saa 21.000 euroa ja syö enemmän tarvitsevien avustuksia. Edistääkö lastenhoitoapu
terveyttä vai tupakoimattomuutta?
Manna-Apu hakenut avustusta kriteerillä toiminnanjohtajan autonkuljettajan palkkaus. Mitä tämä
tarkoittaa?
Mannerheimin Lastensuojeluliitto Uudenmaan piiriltä puuttuu perustelut ja liitteessä heidän
kohdallaan mainittu Leenan puolto ei ole myöntämiskriteeri.
Samaria rf:ltä ja Pienperheyhdistys ry:ltä puuttuvat perustelut.
Tukinainen ry, ei ilmoitettu yhtään espoolaisjäsentä. Mihin kuntaan avustus menee?
YTY-Uranus ry: Mitä toiminta on?
Avustukset tulisi jakaa tasaisemmin eri tarvitsioiden kesken. Ne järjestöt, jotka täyttävät kriteerit ja
varsinkin, jos ovat saaneet aikaisemmin, tulee ottaa paremmin ja tasapuolisesti huomioon
avustuksia jaettaessa.
Esityslistalla ei ole kerrottu, onko jollain avustuksen saajalla voimassa ostopalvelusopimus Espoon
kaupungin kanssa. Onko jollakin?
Avustuksia ei avustusperiaatteiden mukaan myönnetä vuokrakuluihin tai hallintokuluihin.
Kuitenkin jotkut hakijat ja avustusta saavat ilmoittaa yhdeksi kohteeksi vuokrakulut ja
hallintokulut. (Luetaanko työntekijän palkkaus hallintokuluihin?)
Veteraaniavustukset näyttää jaetun jäsenmäärän mukaisesti, joten niiden jakoon ei kohdistu
moitetta.
Edellä esitetyn perusteella vaadin, että päätöstä oikaistaan ja lautakunnalle perustellaan edellä
mainitut kohdat paremmin, jakaminen suoritetaan uudelleen tasapuolisuutta noudattaen. Aiheetta

ilman jääneille hakijoille on annettava oikeudenmukainen avustus ja kriteerit täyttämättömiltä tulee
evätä avustus.
Lisäksi toivon, että tulevina vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tuodaan selkeämmät erittelyt
ja selvitykset avustusjärjestöjen taustoista ja avustusrahan käyttötarkoituksesta.
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