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§ 187
Helsingin Tarmo ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan päätökseen 
26.6.2018, § 31

HEL 2018-001341 T 02 02 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Helsingin Tarmo ry:n oi-
kaisuvaatimuksen toimialajohtajan tekemään päätökseen 26.6.2018, § 
31 ideakilpailu harrastamisen ja liikkumisen edistämiseksi.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.7.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Tarmo ry hakee 2.7.2018 saapuneella oikaisuvaatimuksella 
oikaisua toimialajohtajan 26.6.2018, § 31 päätökseen, jossa valittiin 
harrastamisen ja liikkumisen edistämiseksi ideakilpailusta jatkoon 
päässeet hankkeet. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että päätös ei 
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huomioi YK:n vammaisten oikeuksien julistusta ja sen velvoitetta tarjota 
vammaisille ohjattua liikuntaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo hylkäyspäätöksen saaneen hank-
keen edistävän liikuntaa vammaisille lapsille, joille liikuntapalveluiden 
tarjontaa ei ole.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Asianosaiselle on lähetetty 28.6.2018 pöytäkirjanote kirjeitse 
oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettä-
misestä. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Helsingin Tarmo ry osallistui ideahakuun harrastamisen ja liikkumisen 
edistämiseksi. Hakemuksessa todetaan, että Helsingin Tarmo ry:hyn 
on perustettu vammaisurheilujaosto ja toimintaa vammaisille lapsille 
halutaan kehittää liikunnanohjaajan, vammaishoitajan tai muun henki-
lön avulla, joka pitää yhteyttä, järjestää kuljetuksia ja osallistuu valmen-
nukseen sekä avustustehtäviin liikuntarajoitteisten lasten yleisurheilu-
harrastuksen edistämiseksi. Vammaisten mahdollisuus osallistua mata-
lalla kynnyksellä mukaan toisi uusia ryhmiä liikunnan pariin.

Helsingin Tarmo ry:n vammaisille lapsille suunnatun hankkeen hyödylli-
syyttä ja tarpeellisuutta ei päätöstä tehtäessä ole haluttu kiistää. Jokai-
sen hankeidean kohdalla arvioitiin kuitenkin ennalta päätettyjen ja jul-
kisten arviointiperusteiden pohjalta, miten hyvin kukin hankeidea täytti 
asetetut arviointiperusteet ottaen huomioon avustuksiin käytettävät ra-
jalliset resurssit ja muut hankehakuun osallistuneet hankkeet.

Tässä ideahaussa tavoitteena on tukea hankkeita, jotka edistävät uu-
denlaisilla kumppanuuksilla ja toimintamalleilla liikkumista ja arkiaktiivi-
suutta kaikenikäisille erityisesti niissä ryhmissä, jotka hyötyvät liikkumi-
sesta terveytensä kannalta eniten tai/sekä edistävät lasten ja nuorten 
matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja hankkeissa tavoitetaan niitä 
lapsia ja nuoria, joille ei ole vielä harrastusta.

Hankeideoita arvioitaessa katsottiin eduksi, että niissä sovelletaan 
muissa suomalaisissa kaupungeissa tai kansainvälisesti hyviksi todet-
tuja malleja, toteutetaan rohkeita uusia kokeiluja tai tavoitetaan uusia 
kohderyhmiä. Lautakunnan hyväksymien ohjeistuksien mukaan idea-
haulla ei tueta järjestöjen perustoimintaa. Haulla etsitään pääasiassa 
suuria kolmivuotisia yhteishankkeita.

Ideahakuun osallistui määräaikaan mennessä yhteensä 96 hanketta, 
joita arvioitiin kriteerien mukaisesti.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustukset harrastamisen ja liikkumi-
sen edistämiseksi ovat harkinnanvaraisia.

Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 29 avustuksen 
myöntämisen periaatteista päättäessään delegoida toimialajohtajalle 
päätösvallan ideahaussa jatkoon valittavista hankkeista. Päätös jat-
koon pääsevistä hankkeista tehtiin 26.6.2018, § 31.

Liikuntapalvelut on tukenut Helsingin Tarmo ry:n toimintaa avustuksin 
vuonna 2018. Seuralle myönnettiin 12 771 euroa toiminta-avustusta se-
kä 42 208 euroa tilankäyttöavustusta vuodelle 2018.

Liikuntapalvelut järjestää vuosittain liikuntatoimintaa erityislasten ryh-
mille. Lisäksi liikuntapalvelut tekee yhteistyötä vammaisjärjestöjen ja -
yhdistysten kanssa. Tällä järjestelyllä pyritään turvaamaan asiantunte-
va toiminta erityistä tukea tarvitseville asiakkaille.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.7.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 26.06.2018 
§ 31
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 29


