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§ 1151
Asociacion de Paises Amigos-Ystävyyskansat ry:n oikaisuvaatimus 
avustushakemuksen hylkäämistä koskevaan päätökseen

HEL 2012-009138 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Asociacion de Paises Amigos - 
Ystävyyskansat ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen kaupunginjohtajan 
28.8.2012 pöytäkirjan 282 §:n kohdalla tekemään päätökseen 
Asociacion de Paises Amigos - Ystävyyskansat ry:n 
avustushakemuksen hylkäämisestä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Katja Bosisio-Hillberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25707

katja.bosisio-hillberg(a)hel.fi
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kaupunginjohtajan päätöksestä 28.8.2012 § 282; 
Asociacion de Paises Amigos-Ystävyyskansat ryn avustusanomus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asociacion de Paises Amigos-
Ystävyyskansat ry

Liite 1
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hylätä Asociacion de Paises Amigos - 
Ystävyyskansat ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen kaupunginjohtajan 
28.8.2012 pöytäkirjan 282 §:n kohdalla tekemään päätökseen 
Asociacion de Paises Amigos - Ystävyyskansat ry:n 
avustushakemuksen hylkäämisestä.

Esittelijä

Kj toteaa, että Asociacion de Paises Amigos-Ystävyyskansat ry on 
tehnyt asiassa oikaisuvaatimuksen, jossa yhdistys vaatii 
kaupunginjohtajan päätöstä oikaistavaksi siten, että yhdistykselle 
myönnetään 15 000 euron avustus.
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Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on esityslistan tämän asian 
liitteenä.

Kuntalain 89 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisen viranomaisen 
päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimus tehdään toimielimen ja sen alaisten viranomaisten 
päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Asociacion de Paises 
Amigos-Ystävyyskansat ry:n oikaisuvaatimus on tehty 
kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen päätöksestä 
kaupunginhallitukselle. 

Kuntalain 92 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen 
eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Päätös on koskenut Asociacion 
de Paises Amigos-Ystävyyskansat ry:n avustushakemusta, joten se on 
asiassa asianosainen.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä laillisuus- että 
tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Kuntalain 93 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Lain 95 §:n mukaan päätöstä koskeva pöytäkirjanote 
oikaisuvaatimusohjeineen lähetetään asianosaiselle tiedoksi kirjeellä. 
Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän (7) 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 

Päätöspöytäkirjan ote oikaisuvaatimusohjeineen on lähetetty 
Asociacion de Paises Amigos-Ystävyyskansat ry:lle 3.9.2012. 
Oikaisuvaatimus on tehty 12.9.2012. Oikaisuvaatimus on saapunut 
kaupunginhallitukselle määräajassa ja osoitettu oikealle toimielimelle.

Hallintolain (434/2003) 6 §:n mukaan viranomaisen on kohdeltava 
hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa 
yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. 
Harkinnanvaraisista avustuksista päättäessään Helsingin kaupungin 
viranomaiset ovat lisäksi velvollisia noudattamaan 
kaupunginhallituksen 12.12.2011 tekemää päätöstä, jolla se on 
vahvistanut avustuksen myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet. 

Avustushakemuksessaan (5.6.2012) Asociacion de Paises Amigos-
Ystävyyskansat ry kertoo haettavan avustuksen käyttötarkoituksesta 
seuraavaa: ”VI Kansainvälinen kirjoituskilpailu Angel Gavinet; vuokrat, 
mainonta, palkinnot, järjestelykulut yhteensä 5 000 euroa. Muestra 
Cultural de los Paises Amigos – Kulttuuri-ikkuna espanjankieliseen 
maailmaan; 19.–29.11.2012, mukana Peru, Chile, Nicaragua, 
Venezuela, Espanja, Argentiina…, teatteri- ja tanssiesityksiä, 
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musiikkitapahtumia, elokuvia, konferensseja/esitelmiä, vuokrat, 
esiintymispalkkiot, matkakorvaukset, mainonta, esitteet yhteensä 
10 000 euroa. 

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan eri maista tai eri 
kansallisuutta olevien lasten ja vuorten välisen yhteishyvän, 
ymmärryksen ja kanssakäymisen kehittäminen, suojella lasta mm. 
rotuun, uskontoon ja syntyperään liittyvältä syrjinnältä. Yhdistyksen 
jäseniksi voi liittyä jokainen, joka haluaa edistää yhdistyksen 
tarkoituksen toteuttamista. Yhdistyksen jäsenistä voi olla yli 1/3 muita 
kuin Suomen kansalaisia. Yhdistyksellä on mahdollisuus kerätä 
jäsenmaksuja ja periä osallistumismaksuja kulujensa kattamiseksi 
harrastus-, opetus- ja kerho- ym. toimintaan osallistuvilta henkilöiltä. 

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
mukaan avustettavan toiminnan tulee kohdistua Helsingin kaupungin 
asukkaisiin. Avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää 
avustuksia myöntävän toimialan toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. 

Yhdistyksen järjestämä VI Kansainvälinen kirjoituskilpailu Angel 
Gavinet on kohdistettu osanottajille eri maista. Muiltakaan osin 
toiminta, johon yhdistys hakee hakemuksellaan avustusta, ei kohdistu 
nimenomaan Helsingin kaupungin asukkaisiin eikä suoranaisesti tue ja 
täydennä kyseisen kaupungin toimialan toimintaa ja tavoitteiden 
täyttymistä. Asiassa ei ole ilmennyt myöskään muuta sellaista 
perustetta, jonka vuoksi tehtyä päätöstä tulisi muuttaa ja myöntää 
avustus Asociacion de Paises Amigos-Ystävyyskansat ry:lle. 

Koska päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, on Helsingin 
kaupungin avustusohjeiden mukainen, eikä oikaisuvaatimuksessa ole 
esitetty sellaista seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista 
tehtyä päätöstä, on oikaisuvaatimus hylättävä. 

Asia on valmisteltu yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden 
kanssa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Katja Bosisio-Hillberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25707

katja.bosisio-hillberg(a)hel.fi
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kaupunginjohtajan päätöksestä 28.8.2012 § 282; 
Asociacion de Paises Amigos-Ystävyyskansat ryn avustusanomus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asociacion de Paises Amigos-
Ystävyyskansat ry

Liite 1
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginjohtaja 28.08.2012 § 282

HEL 2012-009138 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti, ettei Asociacion de Paises Amigos-
Ystävyyskansat ry:n hakemus anna aihetta toimenpiteisiin kaupungin 
yleisesti noudattamien avustusperiaatteiden perusteella. Avustettavan 
toiminnan tulee kohdistua Helsingin kaupungin asukkaisiin.

Lisätiedot
Bosisio-Hillberg Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25707

katja.bosisio-hillberg(a)hel.fi


