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Jolkkonen, Juha osastopäällikkö
Juvonen, Hannu osastopäällikkö
Mäki, Tiina osastopäällikkö
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Ylisipola, Helena osastopäällikkö
Juutilainen-Saari, Jaana viestintäpäällikkö
Lehtonen, Harri J. lakimies
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§ Asia

55 Sotep/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

56 Sotep/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

57 Sotep/3 Ilmoitusasiat

58 Sotep/4 Asunnottomien asumis- ja tukipalvelujen hankinta

59 Sotep/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta 
toimeentulotuen käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin 
verkkosivuilla

60 Sotep/6 Yhteiset Lapsemme ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

61 Sotep/7 Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

62 Sotep/8 Helsingin seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry:n oikaisuvaatimus 
sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

63 Sotep/9 Irakin Naisten yhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

64 Sotep/10 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto 
Moniheli ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustuspäätöksestä

65 Sotep/11 Kytösuontien Pysäköinti Oy:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

66 Sotep/12 Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

67 Sotep/13 Silmu-verkosto ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustuspäätöksestä

68 Sotep/14 Suomen Nivelyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

69 Sotep/15 Suomen Somaliliitto ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

70 Sotep/16 Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n oikaisuvaatimus 
sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä
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71 Sotep/17 Käpy – Lapsikuolemaperheet ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

72 Sotep/18 Pääkaupunkiseudun Elämäntapayhdistys Eloset ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

73 Sotep/19 Helsinfors Svenska Metodistförsamlingin oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

74 Sotep/20 Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

75 Sotep/21 Raittiusyhdistys Konesepot ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

76 Sotep/22 Suomen Punaisen Ristin Töölön osaston oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

77 Sotep/23 Stadin Nuorisoseurat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

78 Sotep/24 Uudenmaan Keliakiayhdistys ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
avustuspäätöksestä

79 Sotep/25 Uudenmaan lihastautiyhdistys ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
avustuspäätöksestä

80 Sotep/26 Uuraan Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja Urheiluseura Vilpas ry:n 
oikaisuvaatimus virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

81 Sotep/27 Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistys ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

82 Sotep/28 Vipuset-Helsinki ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

83 Sotep/29 Helsingin Kristilliset eläkeläiset ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

84 Sotep/30 Helsingin Kunnalliset eläkeläiset ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

85 Sotep/31 Kallion-Vallilan Eläkeläiset ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

86 Sotep/32 Haagan Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

87 Sotep/33 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Iltapäiväkerho ry:n 
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oikaisuvaatimus virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

88 Sotep/34 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstaikerho ry:n 
oikaisuvaatimus virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

89 Sotep/35 Kallio Seudun Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

90 Sotep/36 Kannelmäen eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

91 Sotep/37 Käpylän Eläkkeensaajat ry oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

92 Sotep/38 Myllypuron Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

93 Sotep/39 Oulunkylän Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

94 Sotep/40 Pasilan Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

95 Sotep/41 Pitäjänmäen Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

96 Sotep/42 Puistolan Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

97 Sotep/43 Roihuvuoren Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

98 Sotep/44 Tapanilan Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

99 Sotep/45 Töölön Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

100 Sotep/46 Valtion eläkkeensaajat VES-Helsinki ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

101 Sotep/47 Herttoniemen-Laajasalon Kansalliset Seniorit ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuksista

102 Sotep/48 Helsingin Kansallinen senioripiiri ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

103 Sotep/49 Itä-Helsingin kansalliset seniorit ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä
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104 Sotep/50 Kanta-Helsingin Kansalliset seniorit ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

105 Sotep/51 Koillis-Helsingin Seniorit ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

106 Sotep/52 Munkkiniemen Kansalliset Seniorit ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

107 Sotep/53 Pohjois-Helsingin Kansallisseniorit ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

108 Sotep/54 Töölön Kansalliset Seniorit ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

109 Sotep/55 Arkadia Pensionärer rf:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

110 Sotep/56 Helsingfors Svenska Pensionstagarförening rf:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

111 Sotep/57 Kronohagens-Skatuddens Pensionärer rf:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

112 Sotep/58 Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

113 Sotep/59 Eläkeläisten Naisten kuoro, Helokit ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

114 Sotep/60 Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

115 Sotep/61 Otavan Eläkekerho ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

116 Sotep/62 Pit-Ko Pitäjänmäen-Konalan Ikäihmiset ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

117 Sotep/63 Vankeinhoitoveteraanit ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

118 Sotep/64 Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 2014

119 Sotep/65 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

120 Sotep/66 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehelle toimenpiteistä yksilöhuollon 
muutoksenhakujen käsittelyaikojen lyhentämiseksi
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121 Sotep/67 Oskarinpuiston toimintakeskuksen ryhmäkuljetusten suorahankinta

122 Sotep/68 Yksityisen tehostetun palveluasumisen lääkäripalvelujen hankinta

123 Sotep/69 Helsingin Matkapalvelun liikennöinnin hankinta

124 Sotep/70 Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajan viran täyttäminen

125 Sotep/71 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen osallistuminen 
sosiaali- ja terveyspolitiikan päiville

126 Sotep/72 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta 
hammashoidon palvelujen tehostamisesta

127 Sotep/73 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta 
sotainvalidien aviopuolisoiden kuoleman jälkeisen hoidon 
järjestämisestä Oulunkylän kuntoutussairaalassa

128 Sotep/74 GN ReSound Finland Oy/Ab:n hankintaoikaisuvaatimus seulonta-
audiometrejä koskevasta päätöksestä.

129 Sotep/75 Oikaisuvaatimus nuorisoryhmäyksikön toiminnan muuttamista 
koskevasta päätöksestä

130 Sotep/76 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

131 Sotep/77 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

132 Sotep/78 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 55
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi sekä valita varajäsen Leena Riittisen (varalla Joonas 
Leppäsen) ja jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran (varalla Markku Vuorisen) 
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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§ 56
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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§ 57
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset ja muut 
tiedotusluonteiset asiat (asiakirjat ovat nähtävänä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan kokouksessa):

Kvsto 12.2.2014 § 41 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelua 
koskeva lähetekeskustelu

Khs 10.2.2014 § 179 Kaupunginhallituksen edustajan valinta sosiaali- 
ja terveyslautakuntaan

Kaupunginhallitus päätti nimetä Erkki Perälän edustajakseen sosiaali- 
ja terveyslautakuntaan kaupunginhallituksen vuoden 2014 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että uuden edustajan 
varaedustajana toimii Tuuli Kousa.

Khs 17.2.2014 § 205 Kaupunginhallituksen varaedustajan valinta 
sosiaali- ja terveyslautakuntaan

Kaupunginhallitus päätti nimetä Emma Karin Erkki Perälän 
varaedustajaksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan kaupunginhallituksen 
vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Sosiaali- ja terveysvirasto, virastopäällikkö 27.2.2014 Sosiaali- ja 
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terveysviraston vastaus Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n sosiaali- 
ja terveyslautakunnalle osoittamaan kirjeeseen

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 58
Asunnottomien asumis- ja tukipalvelujen hankinta

HEL 2014-001122 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä asunnottomien asumis- 
ja tukipalvelujen hankintaa koskevan kilpailutuksen periaatteet ja ehdot.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta 
poiketen, että sopimuskauden aikana selvitetään mahdollisuus tuottaa 
osan nyt hankittavista palveluista omana toimintana.

Käsittely

Vastaehdotus:
Joonas Leppänen: Esitän, että ensimmäisen kappaleen jälkeen 
lisätään seuraava lause. 

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että sopimuskauden 
aikana selvitetään mahdollisuus tuottaa osan nyt hankittavista 
palveluista omana toimintana.

Kannattajat: Jouko Malinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että ensimmäisen kappaleen jälkeen lisätään 
seuraava lause.  Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että 
sopimuskauden 
aikana selvitetään mahdollisuus tuottaa osan nyt hankittavista 
palveluista omana toimintana.

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Saido Mohamed, Seija Muurinen, Tuomas 
Tuure

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Laura Nordström, Leena Riittinen, Markku Vuorinen, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
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Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä äänin 9 - 4 jäsen Joonas 
Leppäsen esittämän ja jäsen Jouko Malisen kannattaman 
vastaehdotuksen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Liitteet

1 Osallistumispyyntö
2 Soveltuvuusvaatimukset
3 Perustietolomake
4 Alustava palvelukuvaus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Terveys- ja päihdepalvelut Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Talous- ja tukipalvelut Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee hyväksyä asunnottomien 
asumis- ja tukipalvelujen hankintaa koskevan kilpailutuksen periaatteet 
ja ehdot.

Esittelijä
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Kilpailutuksen taustaa

Asunnottomien asumispalvelut on tarkoitettu syrjäytyneille tai 
syrjäytymisvaarassa oleville, joiden asunnottomuus on pitkittynyt tai 
uhkaa pitkittyä. Hankittavat palvelut ovat osa Helsingin kaupungin ja 
valtion välistä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa.

Asumispalvelujen tavoitteena on mahdollistaa asukkaalle pysyvä 
asuminen ja selviytyminen yhteiskunnassa sekä kohentaa tai säilyttää 
asukkaan toimintakykyä. Palveluilla pyritään myös helpottamaan 
asukkaan muiden sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien 
ratkaisemista.

Hankittavilla asumispalveluilla täydennetään kaupungin omaa 
palvelutuotantoa ja lisätään vaihtoehtoja sekä monipuolistetaan 
palvelutarjontaa.

Palveluntuottajille on järjestetty keskustelutilaisuus 4.11.2013 ja 
julkisten hankintojen nettiportaalissa esitettyyn kutsuun perustunut 
tiedotustilaisuus kilpailutuksesta 9.1.2014.

Tarjouskilpailu

Asunnottomien asumispalvelujen hankinnasta järjestetään 
tarjouskilpailu, joka toteutetaan julkisista hankinnoista annetun lain 
mukaisella neuvottelumenettelyllä. Neuvottelumenettelyllä saadaan 
palveluntuottajat kehittämään ja monipuolistamaan palvelutarjontaa ja 
tätä kautta pystytään aiempaa paremmin vastamaan asiakkaiden 
tarpeisiin.

Kilpailutuksessa on kaksi hankinnan kohdetta:

1. Asunnottomien asumispalveluja, jossa palveluntuottaja järjestää 
sekä asunnon että tuen

2. Asunnottomien asumispalvelu, jossa palveluntuottaja järjestää 
asumisen tuen asiakkaille tilaajan osoittamassa kiinteistössä.

Osallistumispyynnössä ja sen liitteissä määritellään palvelun alustava 
sisältö sekä ehdokkaille ja palvelulle esitettävät vähimmäisvaatimukset. 
Osallistumispyynnön liitteenä oleva palvelukuvaus on alustava ja sitä 
täsmennetään palvelutuottajien kanssa käytyjen neuvottelujen 
perusteella.

Osallistumispyyntö liitteineen on esityslistan tämän asian liitteenä nro 
1-4. Päätösehdotus hankinnasta tuodaan sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätettäväksi syksyn 2014 aikana. Tavoitteena on, 
että uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2015.
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Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Osallistumispyynnössä on esitetty vähimmäisvaatimukset, joiden on 
ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo 
sopimusehtojen noudattamista.

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen 
edullisuus vähimmäislaadun ollessa vakioitu. Kokonaistaloudellinen 
edullisuus ratkaistaan seuraavien vertailuperusteiden mukaan: 
Tarjousten hinta 70 % ja laatu 30 %.

Asunnottomien asumispalvelut, jossa palveluntuottaja järjestää sekä 
asunnon että tuen laatua arvioidaan kolmella tekijällä:

1. Henkilöstön osaaminen, rakenne ja määrä
2. Asumisyksikön ja asuinhuoneiston tilat
3. Palvelukonseptin innovatiivisuus

Asunnottomien asumispalvelut, jossa palveluntuottaja järjestää 
asumisen tuen asiakkaille tilaajan osoittamassa kiinteistössä laatua 
arvioidaan kahdella tekijällä:

1. Henkilöstön osaamine, rakenne ja määrä
2. Palvelukonseptin innovatiivisuus

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan neljän vuoden sopimuskaudelle. Sopimuskautta 
voidaan jatkaa tarvittaessa kahden vuoden jatkokaudella. 
Kilpailutuksen tuloksena syntyy puitejärjestely, jonka kaikki ehdot 
vahvistettaan. Sopimuskausi alkaa 1.1.2015. 

Hankintayksikkö arvioi hankinnan kokonaisarvoksi 48 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu hankkimaan palveluntuottajalta 
tiettyä määrää palveluja, vaan ostaa hankittavia palveluja tarpeensa 
mukaan.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Liitteet
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1 Osallistumispyyntö
2 Soveltuvuusvaatimukset
3 Perustietolomake
4 Alustava palvelukuvaus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Terveys- ja päihdepalvelut Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Talous- ja tukipalvelut Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.02.2014 § 36

HEL 2014-001122 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

18.02.2014 Pöydälle

Asumisen tuen päällikkö Taru Neiman oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esteelliset: Tuomas Nurmela

Pöydällepanoehdotus:
Anna Vuorjoki: Pyydän asian pöydälle. 

Esittelijä
virastopäällikkö
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Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi
Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi
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§ 59
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta 
toimeentulotuen käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin 
verkkosivuilla 

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtaja Maija 
Anttilan esityksestä jäsen Anna Vuorjoen kannattamana palauttaa 
asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

Palautusehdotus:
Maija Anttila: Esitän, että asia palautetaan.

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kalle Pesonen, tietohuolto- ja tilastopäällikkö, puhelin: 310 43007

kalle.pesonen(a)hel.fi
Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Malinin aloite

Otteet

Ote
Helena Ylisipola
Pia Sutinen

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

"Toimeentulotuen käsittelyaikoja koskevaa tietoa on mahdollista 
ilmoittaa myös Helsingin kaupungin verkkosivulla. Valtuutettu Malin ym. 
viittaavat aloitteessaan Tampereen kaupungin tekemään ratkaisuun, 
jossa verkkosivuille päivitetään manuaalisesti kunakin arkipäivänä tieto 
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siitä, minä päivänä saapuneita toimeentulotukihakemuksia kunakin 
päivänä käsitellään.   

Helsingin kaupungin ja Tampereen kaupungin 
toimeentulotukipalvelujen organisointi on erilainen. Tampereella 
toimeentulotukihakemusten käsittely on keskitetty ja seurattavia 
käsittelyjonoja on vain yksi uusien asiakkaiden ja yksi jatkohakemusten 
käsittelyjono. Helsingissä kirjallisia toimeentulotukihakemuksia 
käsitellään kymmenessä eri palvelupisteessä ja yhteensä 28 eri 
työryhmässä, joissa jokaisessa on oma hakemusten käsittelyjono. 
Toimeentulotukihakemuksia käsittelee yhteensä noin 250 henkilöä. 
Uusien asiakkaiden hakemusten käsittelyssä huomioidaan myös 
asiakaskohtaiset kiireellisyystarpeet, jolloin hakemuksen 
saapumispäivämäärästä ei voida päätellä, milloin asiakkaan 
toimeentulotukihakemus otetaan käsittelyyn.

Palvelujen organisoinnin lisäksi Helsingin ja Tampereen 
toimeentulotukipäätösten määrässä on myös selkeä volyymiero. 
Kuusikkoraportin mukaan Tampereella tehtiin vuonna 2012 yhteensä 
75 202 toimeentulotukeen liittyvää päätöstä, kun vastaava luku 
Helsingissä oli 289 817 päätöstä. Palvelujen tuotantotavan 
organisoinnin ja volyymierojen vuoksi eri kaupungeissa toteutettujen 
hyvien käytäntöjen soveltaminen ei useinkaan ole kovin suoraviivaista, 
vaan edellyttää paikalliset olosuhteet huomioivaa räätälöintiä.

Myös termi käsittelyaikatieto edellyttää tarkempaa määrittelyä. 
Toimeentulotuen käsittelyaika on toimeentulotukihakemuksen 
käsittelyn prosessin kuvaamiseen liittyvä tieto, joka voi ilmaista 
käsittelyprosessin keston lisäksi myös mm. käsittelyn alkamista tai 
päättymistä koskevan tiedon. Kun kyseessä on suuri määrä erillisiä 
käsittelyprosessissa olevia hakemuksia, käsittelyaikojen keskiarvotieto 
on prosessin toimivuutta kuvaava indikaattori, ja sellaisena 
käyttökelpoinen johtamisen välineenä. Yksittäisen asiakkaan 
hakemuksen käsittelyn vaiheesta prosessin alkamista koskeva tieto tai 
prosessin kestoa kuvaava keskiarvotieto antavat vain viitteellistä tietoa. 
Asiakaskohtaisen hakemuksen tilaa koskevan tiedon saaminen 
edellyttää henkilökohtaista asiakastiliä toimeentulotuen sähköiseen 
asiointiin.

Aloitteessa esimerkkinä olevan Tampereen kaupungin verkkosivuille 
päivitetään jokaisena arkipäivänä tieto siitä, minä päivänä saapuneita 
toimeentulotukihakemuksia kyseisenä päivänä käsitellään. Tieto 
tuotetaan manuaalisesti. Kyseessä on siis käsittelyprosessin alkamista 
koskeva tieto. Kahden erillisen käsittelyjonon tapauksessa tämän 
tyyppinen ratkaisu ilmeisesti toimii myös asiakkaita tyydyttävällä tavalla 
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ja auttaa heitä arvioimaa, milloin heidän jättämänsä 
toimeentulotukihakemus tulee käsittelyyn.   

Helsingissä vastaavan tyyppinen toimeentulotuen käsittelyajoista 
tiedottaminen ei välttämättä ole asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta 
toimivin ratkaisu, koska käsittelyjonoja on monta ja uusien asiakkaiden 
hakemusten käsittelyssä on huomioitava toimeentulotukilain mukaisesti 
kiireellisyysharkinta. Tieto siitä, milloin oma kirjallinen 
toimeentulotukihakemus on käsittelyssä, on oleellinen nimenomaan 
uusille toimeentulotuen hakijoille. Toimeentulotuen jatkohakemuksen 
jättäneet asiakkaat voivat vaikuttaa itse hakemuksensa käsittelyn 
aikatauluun jättämällä hakemuksen riittävän ajoissa ennen 
voimassaolevan päätöksen päättymistä. 

Toimeentulotukilain 14a§:n mukaan muussa kuin kiireellisessä 
tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään 
seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Lain 14b§:ssä 
määritellään 14a§:ssä mainittujen määräaikojen noudattamisen 
seurannasta ja kuntien velvollisuudesta antaa tiedot Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokselle. 

Helsingissä toimeentulotukilain 14a§:n mukaiset määräaikojen 
seurantatiedot tuotetaan raportointijärjestelmästä kuukausittain koko 
kaupungin tasolla ja toimipisteittäin. Keskimääräinen käsittelyaika 
lasketaan hakemuksen saapumispäivästä päätöspäivään, ellei 
täydennyspyyntöä ole lähetetty. Käsittelyaikaan ei lasketa mukaan 
hakemuksen saapumispäivää, arkipyhiä eikä viikonloppuja. Mikäli 
hakemukseen pyydetään täydennyksiä, lasketaan aika 
täydennyspyynnön palautuspäivästä. Jos täydennyspyyntöä ei ole 
palautettu, mutta päätös on tehty ennen palautusajan umpeutumista, 
niin käsittelyaika lasketaan täydennyspyynnön kirjauspäivästä. Lisäksi 
toiminta tuottaa viikoittain manuaalisesti toimeentulotuen käsittelyajan 
keskiarvotiedon toimeentulotukihakemusten käsittelyprosessin 
johtamisen tueksi. 

Toteutusvaihtoehdot

1. Tietojärjestelmistä tuotettava hakemuksen käsittelyä koskeva tieto. 

Sosiaali- ja terveysviraston tietojärjestelmillä tuotetaan sosiaalihuollon 
ja toimeentulotukipalvelujen toimintaan liittyvää ajastettua 
seurantatietoa kuukausittain. Myös toimeentulotuen käsittelyaikaa 
koskeva tieto raportoidaan kuukausitasolla. Siirtyminen yhden 
raportointikokonaisuuden osalta päivittäiseen tietojen latausrytmiin 
edellyttäisi huolellista suunnittelua ja määrittelyä, mm. miten 
raportointikokonaisuuden latausrytmin muutokset vaikuttaisivat muiden 
ajastettujen seurantatietojen tuotantoon. Järjestelmä toimittajan 
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alustavan arvion mukaan muutosten toteuttaminen edellyttäisi useita 
kymmeniä henkilötyöpäiviä. Alustavan arvion mukaan hankinnan 
kustannukset olisivat siis useita kymmeniä tuhansia euroja. Lisäksi 
muutoksilla olisi vaikutus ylläpitokustannuksiin.

Toimeentulotuen käsittelyaikoja koskevien tietojen lähde on 
asiakastietojärjestelmä ATJ. Verkkosivuilla raportoitava 
käsittelyaikatieto on mahdollista tuottaa päivittäin suoraan myös 
asiakastietojärjestelmästä, jolloin siitä ei aiheuta riskejä muille 
ajastetuille raportointijärjestelmän kautta tuotettaville tiedoille. 
Alustavan tiedon mukaan myös tämän ratkaisuvaihtoehdon 
kustannukset ovat yhteensä useita kymmeniä tuhansia euroa riippuen 
siitä, mitä tietoa käsittelyajoista tuotetaan ja miten tiedon tuotanto-  ja 
raportointiautomatiikka järjestetään. Tämän vaihtoehdon mukainen 
ratkaisu edellyttää määrittelyprojektia toiminnan kanssa, jonka jälkeen 
hankinnat kustannukset tarkentuvat.   

Loppuvuodesta 2013 pilotoitu toimeentulotuen sähköinen asiointi 
otettaneen käyttöön vuoden 2014 aikana. Samassa yhteydessä tulee 
käyttöön myös toimeentulotuen asiakastietojärjestelmän uusi versio. 
Uuden asiakastietojärjestelmäversion avulla on mahdollista saada 
tietoa etuuskäsittelyn kirjallisten hakemusten käsittelyajasta nykyistä 
helpommin ja luotettavammin palvelupisteittäin. Tämä tarkoittaa sitä, 
että vuoden 2014 aikana tieto oman toimeentulotukihakemuksen 
käsittelyn etenemisestä on asiakkaalla itsellään sähköisesti 
käytettävissä ja että yleinen käsittelyaikatieto saadaan nykyistä 
automatisoidummin järjestelmästä, jolloin tuo tieto voidaan myös niin 
haluttaessa viedä julkiseksi tiedoksi.

Edellä olevan perusteella olemassa oleviin tietojärjestelmiin tehtävät 
hankinnat toimeentulotuen käsittelyaikatietojen saamiseksi ennen 
uuden toimeentulotuen asiakastietojärjestelmän version vaihtoa eivät 
ole kustannus- hyöty näkökulmasta perusteltuja. Käsittelyaikatiedon 
raportointia asiakkaille kaupungin verkkosivujen kautta on mahdollista 
kehittää erillisenä kehittämisprojektina sen jälkeen kun 
asiakastietojärjestelmän versiovaihdos on toteutettu.

2. Manuaalisesti päivittäin tuotettava hakemuksen käsittelyä koskeva 
tieto 

Toimeentulotuen käsittelyajan tuottaminen päivittäin manuaalisesti ja 
tiedon ilmoittaminen kaupungin verkkosivuilla vastaavalla tavalla 
manuaalisesti päivitettynä olisi mahdollista toteuttaa Helsingissä ilman 
merkittäviä ulosmaksettavia kustannuksia. Käytännössä tämä 
vaihtoehto merkitsisi sitä, että käsittelyaikatieto kootaan päivittäin 
kussakin kirjallisten toimeentulotukihakemusten käsittelypisteessä ja 
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toimitetaan koottavaksi Internetissä kaupungin verkossa julkaisua 
varten. Tämä vaihtoehto merkitsisi yhteensä noin kahden työpäivän 
viikoittaista lisätyöpanosta henkilöstölle. Lisäksi eri palvelupisteistä 
tuotettujen tietojen kokoaminen ja valmistelu verkkosivulla 
julkaistavaksi edellyttäisi oman työpanoksensa.

Vaihtoehto lisäisi toimeentulotuen henkilöstön kuormitusta 
merkittävässä määrin, eikä tästä syystä ole Helsingissä 
toteuttamiskelpoinen.

3. Manuaalisesti tuotettava viikoittainen toimeentulotuen 
keskimääräinen käsittelyaikatieto. 

Toimeentulotukihakemusten käsittelyprosessin johtamisen tueksi 
toiminta on tuottanut vuodesta 2005 alkaen viikoittain manuaalisesti 
koottavan toimeentulotuen käsittelyajan keskiarvotiedon. Tämän 
viikoittaisen jo tuotannossa olevan keskiarvotiedon julkaiseminen 
kaupungin verkkosivuilla olisi mahdollista ilman merkittävää 
työpanoksen lisäystä tai ulosmaksettavia kustannuksia. Myös tämä 
viikoittain päivitettävä (maanantaisin) tieto edellisen viikon 
keskimääräisestä kirjallisten toimeentulotukihakemusten käsittelyajasta 
antaa asiakkaalle mahdollisuuden arvioida 
toimeentulotukihakemuksensa perusteella tehtävä päätöksen 
valmistumisajankohtaa. Tämä vaihtoehto olisi toteutettavissa jo vuoden 
2014 aikana. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että toimeentulotuen 
palveluprosesseista saatavaa tietoa lisätään ja kehitetään. Koska 
toimeentulotuen tietojärjestelmän version vaihdos ja toimeentulotuen 
sähköinen hakeminen otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana, olemassa 
oleviin järjestelmiin tehtävät hankinnat yksittäisen raportointitietojen 
saamiseksi eivät ole kustannus-hyöty –näkökulmasta perusteltuja. 
Järjestelmäpohjaisen raportointiratkaisun kehittäminen erillisenä 
kehittämisprojektina on syytä selvittää versiovaihdoksen jälkeen. Sen 
sijaan toimeentulotuen käsittelyaikatietojen vieminen kaupungin 
verkkosivuille viikoittaisena käsittelyajan keskiarvona on Petra Malinin 
ym. aloitteen sisällönmukainen ratkaisu ja toteutettavissa ilman 
mainittavia kustannuksia tai henkilöstön lisätyöpanosta."

Esittelijä

Hallintokeskus pyysi sosiaali- ja terveyslautakunnalta 31.5.2013 
mennessä lausuntoa Petra Malinin ym. aloitteesta:

Aloitteessaan Petra Malin ym. viittasivat Tampereen kaupungin 
ratkaisuun, joka mahdollistaa kirjallisten toimeentulotukihakemusten 
käsittelyaikojen seurannan.  Malin ym. esittävät, että ”Huomioiden 
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toimeentulotuen hakijoille nykymenettelystä aiheutuvat kustannukset 
sekä työntekijöiden työajan käyttö, me allekirjoittaneet valtuutetut 
ehdotamme, että myös Helsingin kaupungin verkkosivuilla aloitettaisiin 
toimeentulotuen käsittelypäivien julkaiseminen. Toiminta voidaan 
tarvittaessa ajoittaa toimeentulotuen sähköisen asioinnin käyttöönoton 
yhteyteen syksyllä 2013”.

Lausunnossaan kaupunginhallitukselle 4.6.2013 sosiaali- ja 
terveyslautakunta totesi, mm. että  ”sosiaali- ja terveyslautakunta pitää 
Petra Malinin ym. aloitetta toimeentulotuen kirjallisten hakemusten 
käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin verkkosivuilla 
lähtökohtaisesti kannatettavana, mutta toteaa samalla, että 
toimeentulotuen sähköisen asioinnin hankkeeseen ei suunniteltu 
tällaista teknistä ratkaisua. Tästä syystä ehdotuksen toteuttaminen voi 
tulla ajankohtaiseksi vasta myöhemmässä vaiheessa."

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.9.2013 (§332) palauttaa 
valtuutettu Petra Malinin ym. aloitteen toimeentulotuen käsittelyaikojen 
ilmoittamisesta kaupungin verkkosivuilla kaupungin hallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi. Uudelleen valmistelu tuli tehdä aloitteen 
sisällön mukaisesti niin, että hankinta toteutetaan kohtuullisin 
kustannuksin ja sähköistä järjestelmää kehitetään henkilöstön työajan 
säästämiseksi.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kalle Pesonen, tietohuolto- ja tilastopäällikkö, puhelin: 310 43007

kalle.pesonen(a)hel.fi
Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Malinin aloite

Otteet

Ote
Helena Ylisipola
Pia Sutinen

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.02.2014 § 43
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HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

18.02.2014 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Joonas Leppänen: Esitän, että asia jätetään pöydälle

04.06.2013 Ehdotuksen mukaan

14.05.2013 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kalle Pesonen, tietohuolto- ja tilastopäällikkö, puhelin: 310 43007

kalle.pesonen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 25.09.2013 § 332

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi.  

Käsittely

25.09.2013 Palautettiin

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että 
keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen 
olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi 
puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa 
kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli 
tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun 
aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Petra Malin valtuutettu Sirpa Puhakan kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
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kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi aloitteen sisällön 
mukaisesti niin, että hankinta toteutetaan kohtuullisin kustannuksin ja 
sähköistä järjestelmää kehitetään henkilöstön työajan säästämiseksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Petra Malinin palautusehdotus hyväksytty.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Esitetään aloitteen palauttamista käsittelyyn aloitteen 
sisällön mukaisesti niin, että hankinta toteutetaan kohtuullisin 
kustannuksin ja sähköistä järjestelmää kehitetään henkilöstön työajan 
säästämiseksi. 

Jaa-äänet: 27
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, 
Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti 
Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille 
Rydman, Aura Salla, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Nils 
Torvalds, Markku Vuorinen, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 51
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena 
Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, 
Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, 
Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, 
Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, 
Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Heikki Takkinen, 
Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Pertti 
Villo, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia, Ville Ylikahri

Tyhjä: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Kauko Koskinen, Jarmo 
Nieminen, Ulla-Marja Urho

Poissa: 2
Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori
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Kaupunginvaltuusto oli päättänyt palauttaa aloitteen 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 16.09.2013 § 980

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Petra Malinin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Käsittely

16.09.2013 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
luodaan sopiva sähköinen tiedottamiskäytäntö 
toimeentulotukipäätösten käsittelyvaiheesta tiedottamiseksi.

Jäsen Puhakan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

09.09.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 60
 Yhteiset Lapsemme ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2014-000822 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Yhteiset Lapsemme ry:n 
oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan 
järjestöavustuspäätöksestä 17.12.2013, 421 § siten, että vuodelle 2014 
myönnettyä avustusta monikulttuurisen perhekeskuksen toimintaan 
helsinkiläisiin kohdennettuna voidaan käyttää myös yhdistyksen 
kansainväliseen adoptioon liittyvään toimintaan ja venäjänkielisten 
lasten kerhotoimintaan helsinkiläisiin kohdennettuna. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetään perustelut saadun avustuksen 
käyttötarkoituksen laajentamiselle pohjautuen toiminnan kohderyhmien 
tarpeisiin ja näiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Yhteiset Lapsemme ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Yhteiset lapsemme ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yhteiset Lapsemme ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 21 (281)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/6
11.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätös 17.12.2013, 421 
§ on esityslistan tämän asian liitteenä 2. 

Yhteiset Lapsemme ry:n oikaisuvaatimus on esityslistan tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Yhteiset Lapsemme ry. pyytää oikaisemaan avustuspäätöstä 
myönnetyn avustuksen käyttötarkoituksen osalta siten, että 
käyttötarkoitusta laajennetaan käsittämään monikulttuurisen 
perhekeskuksen toiminnan lisäksi myös yhdistyksen kansainväliseen 
adoptioon liittyvä toiminta ja venäjänkielisten lasten kerhotoiminta.  

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. 

Yhteiset Lapsemme ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 120 000 euroa käytettäväksi 
monikulttuuriseen perhetyöhön, venäjänkielisen kerhon toimintaan 
sekä kansainvälisen adoptioon liittyvään toimintaan. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta myönsi 115 000 euron avustuksen monikulttuurisen 
perhekeskuksen toimintaan kohdennettuna helsinkiläisiin. Vuodelle 
2013 sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi 115 000 euron avustuksen 
käytettäväksi monikulttuurisen perhetyön tukemiseen ja 
kansainväliseen adoptioon liittyvän toiminnan tukemiseen.

Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 
11.3.2014 klo 9.00 - 15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 
A, 11. krs, huone 1144.  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustus kohdennettiin 
monikulttuuriseen perhekeskustoimintaan, joka ei saa avustusta Raha-
automaattiyhdistykseltä tai valtiolta, jotka rahoittavat yhdistyksen eräitä 
muita toimintamuotoja. Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esille seikkoja, 
jotka puoltavat saadun sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämän 
avustuksen käyttötarkoituksen laajentamista kansainväliseen adoptioon 
liittyvään toimintaan ja venäjänkieliseen lasten kerhotoimintaan 
helsinkiläisiin kohdennettuna. Näiden perustelujen katsotaan olevan 
sellaisia, että ne antavat aiheen päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
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virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Yhteiset Lapsemme ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Yhteiset lapsemme ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yhteiset Lapsemme ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 61
Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry:n oikaisuvaatimus 
sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2014-000086 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Helsingin Seudun 
Mielenterveysseura ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä 17.12.2013, 421 §.

Avustushakemus saapui kirjaamoon hakuajan päättymisen jälkeen, 
joten Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien 
yleisohjeiden (12.12.2011) kohdan 5.5 mukaan se katsotaan 
myöhästyneeksi ja kohdan 6.2 mukaisesti hylättäväksi.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä 
tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai 
että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Seudun 
Mielenterveysseura ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätös 17.12.2013, 421 
§ on esityslistan tämän asian liitteenä 2. 

Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry:n oikaisuvaatimus on 
esityslistan tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry. pyytää 
oikaisuvaatimuksessaan, että avustushakemus katsotaan jätetyksi 
määräajassa, koska se jätettiin postin kuljetettavaksi 14.10.2013 klo 
9.35 ja postissa luvattiin, että lähetys toimitetaan perille saman päivän 
aikana. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. 

Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- 
ja terveyslautakunnalta avustusta 30 000 euroa. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta hylkäsi hakemuksen 17.12. 2013 (421 §), koska 
hakemus oli saapunut myöhästyneenä. Hakuaika päättyi 14.10.2013 
klo 16.00 ja hakemus oli leimattu kaupungin kirjaamossa saapuneeksi 
15.10.2013. 

Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 
11.3.2014 klo 9.00 - 15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 
A, 11. krs, huone 1144.  

Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavissa 
yleisohjeissa (12.12.2011) todetaan kohdassa 5.5. seuraavasti ”jos 
hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä kaupungin 
viranomaiselle, hakemus katsotaan myöhästyneeksi” ja kohdassa 6.2 
että ”myöhästyneet hakemukset on esitettävä hylättäväksi”.

Kaupunki ei ota vastuuta postin antamista palvelulupauksista, joten 
Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry:n avustushakemuksen ei 
voida katsoa saapuneen määräajassa. Tällä perusteella todetaan, että 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamisen.

Esittelijä
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virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Seudun 
Mielenterveysseura ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 62
Helsingin seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry:n 
oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustuspäätöksestä

HEL 2014-000399 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Helsingin seudun sairaus- ja 
tapaturmainvalidit ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä 17.12.2013, 421 §. 

Oikaisuvaatimuksessa vedotaan seikkoihin, jotka poikkeavat 
avustushakemuksen mukana toimitetusta yhdistyksen 
vuosikertomuksesta, mutta oikaisuvaatimuksen mukana ei ole 
toimitettu virallisesti hyväksyttyä korjattua toimintakertomusta. Näin 
ollen toimitettuja tietoja ei voida pitää yhdistyksen virallisina asiakirjoina 
ja Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien 
yleisohjeiden (12.12.2011) kohdan 2.9 mukaisina tarpeellisiksi 
katsottuina tietoina.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä 
tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai 
että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingin seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Helsingin seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Helsingin seudun sairaus- ja 
tapaturmainvalidit ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä

Sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätös 17.12.2013, 421 
§ on esityslistan tämän asian liitteenä 2. 

Helsingin seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry:n oikaisuvaatimus on 
esityslistan tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Helsingin seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry. pyytää 
oikaisuvaatimuksessaan avustushakemuksensa käsittelyä uudestaan, 
koska avustus on sen mielestä evätty puutteellisin tiedoin liittyen 
yhdistyksen toimintaan vuosina 2012 ja 2013. Yhdistys toteaa, että 
poiketen avustushakemuksen liitteenä toimitetun toimintakertomuksen 
tiedoista, yhdistyksen toimisto ei olekaan ollut vuoden aikana suljettuna 
20 viikkoa työntekijän pakkolomautuksen vuoksi, vaan toimisto on ollut 
normaalisti auki kahta kesälomaviikkoa lukuun ottamatta. Työntekijän 
poissaolosta huolimatta toiminta on ollut normaalia ja toimiston työ on 
tehty talkoovoimin.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. 

Helsingin seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry. anoi vuodelle 2014 
sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 20 000 euroa käytettäväksi 
ennaltaehkäisevään toimintaan, sosiaaliseen kuntoutukseen, vertais- ja 
virkistystoimintaan sekä omatoimisuuden ja toimintakyvyn ylläpitoon, 
opinto-, kurssi- ja kerhotoimintaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
hylkäsi hakemuksen 17.12. 2013  (421 §) todeten, että yhdistyksen 
toiminta on pienimuotoista ja taloudellisissa vaikeuksissa, toimisto 
suljettuna yli puolet vuodesta 2012. Lisäksi todettiin, että kaupungin 
ohjeiden mukaisesti avustuksia myönnettäessä on kiinnitettävä huomio 
avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan 
rahoitusosuuteen sekä edellisinä vuosina myönnettyjen avustusten 
käyttötarkoituksen toteutumiseen. Nämä ehdot eivät täyty. 
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Kohderyhmään kuuluvien neuvonta- ja tukitoimintaan kohdennetaan 
muita avustuksia. Vuodelle 2013 sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi 
yhdistykselle 5 000 euron avustuksen käytettäväksi toimintakyvyn 
tukemiseen, vertaistukeen, tiedotukseen, neuvontaan ja opastukseen.

Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 
11.3.2014 klo 9.00 - 15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 
A, 11. krs, huone 1144.  

Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavissa 
yleisohjeissa (12.12.2011) todetaan kohdissa 2.2 ja 2.3 seuraavasti 
”Lisäksi kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan 
suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä 
kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten 
käyttötarkoituksen toteutumiseen. Avustettavan toiminnan 
rahoitussuunnitelmien tulee olla hyväksyttävät. Talouden hoidossa on 
otettava huomioon menojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloihin”. 
Avustushakemusta käsiteltäessä yhdistyksen taloudellinen tilanne 
todettiin heikoksi ja tulos tappiolliseksi. Tällaista tilannetta ei voida pitää 
kaupungin ohjeen tarkoittamalla tavalla hyväksyttävänä.

Avustushakemuksen tekijä on vastuussa hakemuksen sisällöstä ja 
siinä antamistaan tiedoista. Helsingin kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavissa yleisohjeissa (12.12.2011) todetaan 
kohdassa 2.9, että ”avustuksen hakijan on annettava kaupungin 
viranomaiselle tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot 
avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön 
valvontaa varten”. Oikaisuvaatimuksessa yhdistys tuo esiin, että 
hakemuksen mukana toimitetussa toimintakertomuksessa on 
virheellisiä tietoja, joita oikaisuvaatimuksessa korjataan. 

Avustuspäätös perustui hakemuksessa oleviin tietoihin, joten 
myöhemmin toimitettavia korjauksia ei voida ottaa huomioon. Lisäksi 
yhdistykselle painotetaan, että yhdistyksen virallisesti hyväksyttyjen 
asiakirjojen muutokset tulee tehdä yhdistyslain mukaisesti. Yksittäisillä 
yhdistyksen toimihenkilöillä ei ole valtuuksia tehdä muutoksia 
asiakirjojen sisältöön, kuten oikaisuvaatimuksessa nyt on tehty.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Oikaisuvaatimus Helsingin seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Helsingin seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun sairaus- ja 
tapaturmainvalidit ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 63
Irakin Naisten yhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2014-000794 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Irakin Naisten Yhdistys ry:n 
oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan 
järjestöavustuspäätöksestä 17.12.2013, 421 §. 

Hakija ei toimittanut kaikkia hakemuksen pakollisia liitteitä annettuun 
päivämäärään mennessä. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä 
tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai 
että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Irakin Naisten Yhdistys ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Irakin Naisten Yhdistys ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Irakin Naisten Yhdistys ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätös 17.12.2013, 421 
§ on esityslistan tämän asian liitteenä 2. 

Helsingin Irakin Naisten Yhdistys ry:n oikaisuvaatimus on esityslistan 
tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Irakin Naisten Yhdistys ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
avustushakemus käsitellään uudelleen, koska he eivät saaneet 
lisätietopyyntöä, sillä se oli lähetetty väärään sähköpostiosoitteeseen. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. 

Irakin Naisten Yhdistys ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 50 000 euroa vertaistukiohjauksen ja 
yksilöohjauksen palkkakuluihin sekä tilavuokraan. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta hylkäsi hakemuksen 17.12. 2013  (421 §), koska 
hakija ei toimittanut sähköpostitse pyydettyjä lisätietoja annetussa 
määräajassa. 

Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustusta 25 000 euroa maahanmuuttajien vertaistukitoimintaan ja 
ohjaukseen. Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että tämän lisäksi 
sosiaali- ja terveysviraston henkilöstöosasto myönsi samana vuonna 
30 000 euron lisäavustuksen. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kyseisen 
avustuksen on saatujen tietojen mukaan myöntänyt Helsingin 
kaupungin henkilöstökeskus.

Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 
11.3.2014 klo 9.00 - 15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 
A, 11. krs, huone 1144.  

Irakin Naisten Yhdistys ry. toimitti sähköisen avustushakemuksen 
14.10.2013, joka oli tarkoitettu sosiaali- ja terveyslautakunnalle, mutta 
erehdyksessä tehty talous- ja suunnittelukeskukselle. Sieltä hakemus 
siirrettiin käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysvirastossa, jolloin kävi ilmi, 
että hakemuksesta puuttuvat kaikki pakolliset liitteet. Yhdistys toimitti 
postitse hakemuksen liitteitä 29.10.2013, joista osa oli puutteellisia ja 
virheellisiä (esim. väärä vuosiluku). Hakemuksen valmistelija lähetti 
1.11.2013 hakemuksessa olleeseen järjestön yhteyshenkilön 
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sähköpostiosoitteeseen pyynnön toimittaa seitsemän puuttuvaa tai 
korjattua liitettä viimeistään 8.11.2013. Pyyntöön ei saatu vastausta.  

Myöhemmin kävi ilmi, että avustushakemuksessa oleva yhteyshenkilön 
sähköpostiosoite oli virheellinen, mutta siihen lähetetty posti ei 
kuitenkaan palautunut lähettäjälle, joten pyynnön arveltiin menneen 
perille. Hakemuksessa oli ilmoitettu myös toinen sähköpostiosoite, jota 
ei käytetty tietopyyntöön. Myöhemmin kävi ilmi, että myös se oli 
virheellinen.   

Järjestön edustajan kanssa oltiin yhteydessä joulukuussa, jolloin 
liitteiden toimittamisen määräaika oli jo umpeutunut. Hän kuitenkin 
toimitti liitteitä ja kävi ilmi, että ne olivat edelleen puutteellisia. Tällöin 
valmistelussa syntyi käsitys, että yhdistys tarvitsee apua ja tukea 
hallintonsa järjestämiseen sellaiselle tasolle, että sen on mahdollista 
hakea kaupungin avustusta. Tämä asia tiedotettiin 
henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osaston työntekijälle, joka 
aikaisemminkin on auttanut yhdistystä. 

Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavissa 
yleisohjeissa (12.12.2011) todetaan kohdassa 6.2 seuraavasti ”Jos 
puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan 
täydentämispäivämäärään mennessä, on hakemus esitettävä 
hylättäväksi”.

Avustushakemuksen tekijä on vastuussa hakemuksessa antamistaan 
tiedoista ja tässä tapauksessa myös siitä, että hakemuksessa annetut 
kaksi sähköpostiosoitetta olivat virheellisiä. Hylkäyspäätös on 
perusteltu kaupungin ohjeiden mukaisesti.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Irakin Naisten Yhdistys ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Irakin Naisten Yhdistys ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Irakin Naisten Yhdistys ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
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oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 64
Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto 
Moniheli ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustuspäätöksestä

HEL 2014-000182 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Pääkaupunkiseudun 
monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry:n 
oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan 
järjestöavustuspäätöksestä 17.12.2013, 421 §.

Avustusta haetaan määräaikaiseen projektitoimintaan, josta ei vielä ole 
näyttöä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten jakoperusteiden 
3.9.2014 (288 §) mukaisesti kertaluontoisia kohdeavustuksia ei 
pääsääntöisesti myönnetä. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä 
tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai 
että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen 
yhteistyöverkosto Moniheli ry.

2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen 

yhteistyöverkosto Moniheli ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pääkaupunkiseudun 
moinikulttuurijärjestöjen 

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
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yhteistyöverkosto Moniheli ry. oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta 
tekemä päätös 17.12.2013 (421 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli 
ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli 
ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan kielteisen päätöksen oikaisua 
oikeaksi ja toteaa, että avustettavaksi haettu toiminta ei ole hanke, 
vaan pysyväksi tarkoitettua toimintaa, jonka käynnistämiseksi 
avustusta haettiin. Lisäksi järjestö tuo esille, että toiselle projektille 
saatu EU-rahoitus ei liity tähän avustushakemukseen.  

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Moniheli ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
avustusta 44 760 euroa kahden jäsenjärjestönsä kanssa toteutettavan 
maahanmuuttajanaisia palvelevan puhelin- ja internetpalvelun 
kehittämiseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi hakemuksen 
17.12. 2013 (421 §), koska se  kohdistui projektiin ja lautakunnan 
avustusten jakoperusteiden mukaisesti kertaluontoisia kohdeavustuksia 
ei pääsääntöisesti myönnetä. Lisäksi todettiin, että järjestö on saanut 
toiselle projektilleen avustusta eräästä EU-rahastosta. Vuodelle 2013 
sosiaali- ja terveyslautakunta ei myöntänyt järjestölle avustusta, koska 
sen katsottiin olevan kattojärjestö ja koska toimintaa avusti Helsingin 
kulttuurikeskus.

Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavissa 
yleisohjeissa (12.12.2011) todetaan kohdassa 6.1.d, että avustuksia 
myönnettäessä on otettava huomioon ”avustettavan toiminnan tulokset 
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ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus”. Koska 
avustettavaksi haetaan uutta alkavaa toimintaa, ei sen onnistumisesta 
ja tuloksista ole vielä näyttöä. Hakemuksessa kerrotaan, että avustusta 
haetaan projektille, joka toteutetaan 1.2. - 31.12.2014, joten 
hakemukseen voidaan katsoa kohdistuneen projektitoimintaan ja 
koskevan kertaluonteista avustusta, jota sosiaali- ja terveyslautakunta 
ei pääsääntöisesti myönnä 3.9.2013 (288 §) hyväksymiensä 
avustusten jakoperusteiden mukaan. Hylkäyspäätös on perusteltu 
kaupungin ohjeiden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 
jakoperusteiden mukaisesti, joten oikaisuvaatimus ei anna aihetta 
päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen 
yhteistyöverkosto Moniheli ry.

2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen 

yhteistyöverkosto Moniheli ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pääkaupunkiseudun 
moinikulttuurijärjestöjen 
yhteistyöverkosto Moniheli ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 65
Kytösuontien Pysäköinti Oy:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2014-000498 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Kytösuontien Pysäköinti 
Oy:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan 
järjestöavustuspäätöksestä 17.12.2013, 421 §. 

Avustettavaksi haettu osakeyhtiön työntekijän palkkaus voidaan katsoa 
painottuvan kulttuurisiin tapahtumiin, jotka eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päätöksen mukaista 
avustettavaksi määriteltyä yhdistyspohjaista asukastalotoimintaa.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä 
tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai 
että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kytösuontien Pysäköinti Oy.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Kytösuontien Pysäköinti Oy.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kytösuontien Pysäköinti Oy. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätös 17.12.2013, 421 
§ on esityslistan tämän asian liitteenä 2. 

Kytösuontien Pysäköinti Oy:n oikaisuvaatimus on esityslistan tämän 
asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Kytösuontien Pysäköinti Oy. kertoo oikaisuvaatimuksessaan 
avustuspäätöksestä eriävät käsityksensä, joiden mukaan kyseessä ei 
ole uusi hakija, toiminta ei ole erityisen kulttuuripainotteista, 
kulttuurikeskus ei sovellu uudeksi avustajatahoksi ja että asukastalon 
toimiminen pysäköintiosakeyhtiön hallinnassa ei saa estää avustuksen 
saamista. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. 

Kytösuontien Pysäköinti Oy. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 30 000 euroa asukastalosta ja 
yhteiskerhotiloista vastaavan projektisihteerin palkkaan. Sosiaali- ja 
lautakunta hylkäsi hakemuksen 17.12. 2013  (421 §) perustellen, että 
asukastalon projektisihteerin tehtävä on kulttuuripainotteinen, joten 
hakemus ei täytä hakuehtoja. Lisäksi todettiin, että järjestö voi 
tiedustella mahdollista avustusta Kulttuurikeskukselta. 

Kytösuontien Pysäköinti Oy. ei hakenut sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta Pikku Huopalahden 
asukastalotoimintaan edelliselle vuodelle 2013. Pikku-Huopalahden 
Asukasyhdistys ry. ei hakenut avustusta vuodelle 2013, mutta vuodelle 
2012 se sai avustuksen. Yhdistyksen toiminta päättyi vuonna 2013.

Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 
11.3.2014 klo 9.00 - 15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 
A, 11. krs, huone 1144.  

Pikku-Huopalahden rakentamisvaiheessa yhteiskerhotilat sijoitettiin 
pysäköintiyhtiöihin. Kytösuontien Pysäköinti Oy:n yhteistyö Pikku-
Huopalahden Asukasyhdistys ry:n kanssa päättyi asukasyhdistyksen 
lopetettua toimintansa. Aikaisemmin asukasyhdistys anoi kaupungin 
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sosiaalitoimelta avustuksen asukastalovastaavan palkkaamiseen. Nyt 
uudessa tilanteessa toinen alueella toimiva kaupunginosayhdistys ei 
ole ollut halukas yhteistyöhön osakeyhtiön kanssa lukuun ottamatta 
yhden tilan vuokrausta. Tätä yhdistystä sosiaali- ja terveyslautakunta 
tukee avustuksella vuonna 2014, joten alueelle suunnataan rahoitusta 
asukastoiminnan tukemiseen. 

Hakemuksessa ja sen liitteissä asukastilojen käyttö on kuvattu tavalla, 
jossa korostuvat kulttuuripainotteiset juhlat, tapahtumat, näyttelyt ja 
projektit. Lisäksi tiloja vuokrataan liikuntaryhmille, perhejuhliin ja alueen 
muille yhdistyksille. Projektisihteerin päätehtävänä on mahdollistaa 
tilojen käyttö ja tiedottaa tiloista. Tilat omistavan osakeyhtiön voidaan 
katsoa olevan vastuussa niiden käytöstä ja halutessaan se voi hakea 
kohdennettuja avustuksia eri tapahtumille. Lisäksi osakeyhtiö voi 
uudestaan pyrkiä yhteistyöhön muiden alueella toimivien yhdistysten 
kanssa, jolloin asukastoimintaa on mahdollista toteuttaa 
yhdistyspohjaisesti.

Lisäksi todetaan, että mikäli avustuksen hakijaa olisi pidetty niin 
kutsuttuna vanhana hakijana eli samana kuin aikaisemmin samaan 
tarkoitukseen avustusta hakenut Pikku-Huopalahden Asukasyhdistys 
ry., olisi hakemus mitä ilmeisimmin tullut hylätyksi. Tämä johtuu siitä, 
että kyseinen yhdistys ei ole pyynnöistä huolimatta toimittanut 
käyttöselvitystä ja siihen liittyviä dokumentteja edellisestä eli vuodelle 
2012 saamastaan avustuksesta. Selvitys olisi tullut toimittaa 
viimeistään uuden hakemuksen yhteydessä. Helsingin kaupungin 
avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (12.12.2011) 
kohdassa 9.4 todetaan, että ”Avustusta koskevaa maksumääräystä ei 
saa antaa ennen kuin avustuksen saannille asetetut ehdot on täytetty 
ja avustuksen myöntänyt viranomainen on saanut edellisen vuoden 
avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen”.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kytösuontien Pysäköinti Oy.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Kytösuontien Pysäköinti Oy.

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Kytösuontien Pysäköinti Oy. Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 66
Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2014-000133 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Pääkaupunkiseudun 
Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan 
järjestöavustuspäätöksestä 17.12.2013, 421 §.

Hakija ei toimittanut kaikkia hakemuksen pakollisia liitteitä annettuun 
päivämäärään mennessä. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä 
tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai 
että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistys ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Pääkaupunkiseudun Helsingin selkäyhdistys ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pääkaupunkiseudun 
Selkäyhdistys ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta 
tekemä päätös 17.12.2013 (421 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus on tämän 
asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistys ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, 
että sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee uudelleen 
Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n avustushakemuksen 
ja perusteluna esitetään, että hakemuksen liitteitä jäi toimittamatta 
inhimillisen erehdyksen vuoksi. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry. anoi vuodelle 2014 
sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 11 000 euroa käytettäväksi 
selkäliikuntaryhmiin ja -kursseihin, selkäneuvontaan ja -ohjaukseen, 
asiantuntijaluentoihin, vertaistukitoimintaan sekä tilojen vuokriin ja 
kirjanpito-, toiminta- ja yleiskuluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta teki 
hakemuksesta hylkäävän päätöksen, koska hakemukseen pyydetyt 
liitteet eivät saapuneet annetussa määräajassa ja tällöin kaupungin 
ohjeen mukaisesti hakemus hylätään. Vuodelle 2013 yhdistykselle 
myönnettiin terveyslautakunnan päätöksellä avustusta 8 000 euroa 
käytettäväksi liikunta- ja tiedotustoimintaan sekä vuokraan ja muihin 
toimintakuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna.

Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n paperille tehty 
hakemus saapui kirjaamoon 11.10.2013 ja sen mukana toimitettiin 
seitsemän yhdeksästä pakollisesta liitteestä, jotka oli mainittu 
hakuilmoituksessa. Sosiaali- ja terveysvirastosta lähetettiin yhdistyksen 
toimistoon 31.10.2013 sähköpostitse pyyntö täydentää kahta lähetettyä 
liitettä ja toimittaa puuttuvat liitteet viimeistään 8.11.2013. Täydennetyt 
liitteet saapuvat 6.11.2013, mutta puuttuvat liitteet eivät saapuneet 
määräaikaan mennessä. Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että 
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työntekijä unohti lähettää ne. Hän oli tehtävässään uusi ja hänen 
perehdytyksensä oli jäänyt puutteelliseksi tilannetekijöiden vuoksi.

Avustusten hakuilmoituksessa ja yhdistykselle sähköpostina 
lähetetyssä lisäpyynnössä ilmoitettiin selkeästi mitkä liitteet 
hakemukseen tulee toimittaa. Helsingin kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavissa yleisohjeissa (12.12.2011) todetaan 
kohdassa 6.2 seuraavasti ”Jos puutteellista hakemusta ei ole 
täydennetty viranomaisen antamaan täydentämispäivämäärään 
mennessä, on hakemus esitettävä hylättäväksi”. Edellä kuvatun 
perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt 
perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistys ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Pääkaupunkiseudun Helsingin selkäyhdistys ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pääkaupunkiseudun 
Selkäyhdistys ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 67
 Silmu-verkosto ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2014-000350 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Silmu-verkosto ry:n 
oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan 
järjestöavustuspäätöksestä 17.12.2013, 421 §. 

Hakemus ei kaikilta osin täyttänyt Helsingin kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavissa yleisohjeissa määriteltyjä ehtoja. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä 
tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai 
että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Silmu-verkosto ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Silmu-verkosto ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Silmu-verkosto ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätös 17.12.2013, 421 
§ on esityslistan tämän asian liitteenä 2. 

Silmu-verkosto ry:n oikaisuvaatimus on esityslistan tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Silmu-verkosto ry. vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että yhdistyksen asia 
käsitellään uudestaan sillä perusteella, että päätös on tehty osittain 
lainvastaisin perustein. Yhdistys vetoaa hallinnon yleisiin 
oikeusperiaatteisiin, jotka on formuloitu hallintolain 6 §:ssä sekä 
rikoslain 11 luvun 11 §:ssä mainittuun syrjintärikosepäilyyn.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. 

Silmu-verkosto ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
avustusta 18 540 euroa tilakeskukselta vuokratun entisen kaupan 
vuokran maksamiseen.  Sosiaali- ja terveyslautakunta teki 
hakemuksesta hylkäävän päätöksen, jonka perusteluna oli, että 
yhteisötalon toiminta on vasta suunnitteluvaiheessa ja toiminnasta ei 
ole näyttöä. Lisäksi todettiin, että valtaosa yhdistyksen toiminnasta on 
toimintakertomustietojen mukaan uskonnollista. Vuodelle 2013 yhdistys 
teki 15 000 euron avustushakemuksen, jonka sosiaali- ja 
terveyslautakunta hylkäsi sillä perusteella, että suunnitteilla olevan 
yhteisötalon toiminnasta ei ole vielä näyttöä. 

Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 
11.3.2014 klo 9.00 - 15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 
A, 11. krs, huone 1144.  

Silmu-verkosto ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on 
kristillisen kotiseurakunta-, perhe-, lapsi- ja nuorisotyön ja kristillisen 
sielunhoidon edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 1) 
pitää yllä kristillisistä kotiseurakunnista koostuvaa verkostoa ja tukee 
niiden toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä, 2) järjestää kristillisiä 
tilaisuuksia, 3) järjestää opetustilaisuuksia ja kursseja yleisölle, 4) 
kouluttaa ja tukee jäseniään heidän tietojensa ja taitojensa 
kehittämisessä, 5) pitää yhteyttä vastaavaa työtä tekeviin koti- ja 
ulkomaisiin organisaatioihin, 6) harjoittaa pienimuotoista, yhdistyksen 
toimintaan liittyvää julkaisutoimintaa sekä 7) harjoittaa muuta edellisiin 
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verrattavaa yhdistyksen tarkoitusta tukevaa toimintaa. Yhdistykseen 
kuuluu 15 jäsentä.

Vuoden 2012 toimintakertomuksen perusteella yhdistys on harjoittanut 
seurakuntatoimintaa, lapsi- ja nuorisotoimintaa, rukoustoimintaa, 
sielunhoitotoimintaa, lähetystyötä ja yhteistyötä muiden seurakuntien ja 
kristillisten järjestöjen kanssa. Näiden pääosin yksin tai kristillisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettujen toimien lisäksi on tehty 
lähiötyötä yhdessä Helsingin kaupunginosassa sekä kristillisten että 
muiden tahojen kanssa ja selvitetty yhteisötalon perustamiseen liittyviä 
tila-asioita.

Yhdistys suunnittelee uuden toimintamuodon aloittamista 
perustamassaan yhteisötalossa. Tämän voitaneen katsoa liittyvän 
edellä mainituista yhdistyksen tarkoitusta kuvaavista kohdista 
viimeiseen. Talon on tarkoitus aloittaa toimintansa keväällä 2014. 
Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt tarkoitukseen lähiaikoina 80 
000 euron avustuksen.

Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien 
yleisohjeiden (12.12.2011) kohdan 6.1.d mukaisesti ”avustuksia 
myönnettäessä on otettava huomioon avustettavan toiminnan tulokset 
ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus”. Yhdistyksen 
avustushakemusta tarkasteltiin tämän ohjeen mukaisesti ja tällöin 
voitiin todeta, että yhdistyksellä ei ole vielä osoittaa tuloksia 
yhteisötalon toiminnasta, eikä näin ollen ole saatavilla tietoa toiminnan 
laadusta ja yhdistyksen asiantuntemuksesta tällä alueella. Kaikille 
avoimen matalan kynnyksen yhteisötalon ylläpitämistä yhdellä 
kaupungin monin tavoin haastavalla alueella voitaneen pitää hyvin 
vaativana tehtävänä. 

Hakemusasiakirjojen perusteella kävi ilmi, että järjestöllä on paljon 
kokemusta ja näyttöä uskonnollisesta toiminnasta, koska se on 
sääntöjensä perusteella kristillistä toimintaa harjoittava yhdistys. 
Tämän tiedon esiin tuominen on hakuasiakirjoista selviävä julkinen 
tieto, joka ei vaaranna hakemuksen tasapuolista ja puolueetonta 
käsittelyä, eikä se ole syrjivää kohtelua. Tieto tuotiin päätöksen 
perusteluissa esiin, jotta kävisi ilmi, että yhdistyksen nykytoiminta ei 
kuulu sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten piiriin 
(3.9.2013, 288 §), koska ”avustusta ei myönnetä uskonnolliseen 
toimintaan”.

Oikaisuvaatimuksessa esitettyihin lainkohtiin liittyen todetaan, että 
päätös yhdistyksen avustushakemuksesta on tehty avustustoimintaa 
koskevaa Helsingin kaupungin yleisohjetta (12.12.2011) noudattaen 
sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten jakoperusteiden 
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(3.9.2013, 288 §) mukaisesti. Näin on tehty kaikkien 
avustushakemusten kohdalla ja näin on noudatettu hallintolain 6 §:n 
kohtaa ”viranomaisen on toiminnassa noudatettava tarkoin lakia ja 
kohdeltava hallinnon asiakkaita tasapuolisesti”. Tasapuolisuuden 
voidaan tässä katsoa sisältävän sekä vaatimuksen kohtelun 
yhdenvertaisuudesta että syrjintäkiellon. Hallintolain perusteluissa 
tuodaan esiin ”johdonmukaisen käytännön vaatimus”, joka merkitsee, 
että harkinnan kohteena olevia tosiseikkoja arvioidaan samojen 
perusteiden mukaan. Myös tämän voidaan katsoa toteutuneen 
avustushakemusten käsittelyssä. Syrjintärikosepäilyyn liittyen todetaan, 
että rikoslain mukaan syrjintärikos voi koskea vain luonnollisia 
henkilöitä, ei oikeushenkilöitä (kuten esim. rekisteröityjä yhdistyksiä).

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Silmu-verkosto ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Silmu-verkosto ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Silmu-verkosto ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 68
 Suomen Nivelyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2014-000500 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Suomen Nivelyhdistys ry:n 
oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan 
järjestöavustuspäätöksestä 17.12.2013, 421 §. 

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä 
tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai 
että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Suomen Nivelyhdistys ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Suomen Nivelyhdistys ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen Nivelyhdistys ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätös 17.12.2013, 421 
§ on esityslistan tämän asian liitteenä 2. 

Suomen Nivelyhdistys ry:n oikaisuvaatimus on esityslistan tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Suomen Nivelyhdistys ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
kaupunki myöntää yhdistykselle avustuksen täysimääräisenä (12 000 
euroa) tai pienempänä. Perusteluna esitetään, että yhdistyksen 
toiminnan painopisteenä on terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. 

Suomen Nivelyhdistys ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 12 000 euroa käytettäväksi nivelrikon 
itsehoitoluentoihin, avoimiin nivel-infoihin ja terveysluentoihin, 
vertaistukiryhmien toimintaan, allasryhmiin, vuokrakuluihin, 
puhelinpäivystyskuluihin, luentojen ilmoituskuluihin sekä 
Nivelyhdistyksen materiaalin hankintaan Helsingin alaosastolle. 
Sosiaali- ja lautakunta hylkäsi hakemuksen 17.12.2013 (421 §) todeten 
hylkäämisen perusteluna, että helsinkiläisten nivelrikon itsehoito- ja 
terveysluennot sekä vertaistukitoiminta ei tue ensisijaisesti 
terveyserojen pienentämistä, joka on avustettavan toiminnan 
päätavoite. Vuodelle 2013 terveyslautakunta myönsi yhdistykselle 7 
000 euron avustuksen käytettäväksi helsinkiläisten tiedotus-, vertais- ja 
liikuntatoimintaan.

Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 
11.3.2014 klo 9.00 - 15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 
A, 11. krs, huone 1144.  

Suomen Nivelyhdistys ry. on valtakunnallinen järjestö, jolla on 40 
rekisteröitymätöntä alaosastoa eri puolilla maata. Alaosastojen 
toimintaa ei raportoida erikseen, joten esimerkiksi toiminnasta 
Helsingissä ei ole mahdollista saada kattavia eriteltyjä tietoja. Yhdistys 
edistää nivelsairaiden, erityisesti nivelrikkoisten mahdollisuuksia tulla 
toimeen sairautensa kanssa sekä pyrkii ehkäisemään nivelsairauksia 
tietoa jakamalla. Yhdistys tekee laajaa yhteistyötä alan muiden 
järjestöjen, kaupallisten toimijoiden (esimerkiksi yksityissairaaloiden) 
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sekä kuntatoimijoiden kanssa. Toiminta keskittyy 
sekundaaripreventioon eli jo sairastuneiden tukemiseen ja toteutetaan 
suurelta osin vapaaehtoistyönä. 

Yhdistyksen paikallinen toiminta Helsingissä esimerkiksi sosiaali- ja 
terveystoimen sekä Työväenopiston kanssa on arvokasta ja 
kannatettavaa ja se voidaan toteuttaa pääosin vapaaehtoisvoimin, 
osanottajamaksuin ja valtakunnallisen järjestön tuella. Toiminnan ei 
kuitenkaan voida katsoa olevan sellaista terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamiseen vaikuttavaa toimintaa, joita sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusten jakoperusteissa 3.9.2013 (288 §) 
tarkoitetaan.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Suomen Nivelyhdistys ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Suomen Nivelyhdistys ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen Nivelyhdistys ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 69
 Suomen Somaliliitto ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustuspäätöksestä

HEL 2014-000429 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Suomen Somaliliitto ry:n 
oikaisuvaatimuksen Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
järjestöavustuspäätöksestä 17.12.2013, 421 §. 

Hakija ei toimittanut kaikkia hakemuksen pakollisia liitteitä annettuun 
päivämäärään mennessä. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä 
tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai 
että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Suomen somaliliitto ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Suomen somaliliitto ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen somaliliitto ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätös 17.12.2013, 421 
§ on esityslistan tämän asian liitteenä 2. 

Suomen Somaliliitto ry:n oikaisuvaatimus on esityslistan tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Suomen Somaliliitto ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan hakemuksensa 
uudelleen käsittelyä ja perusteluna todetaan, että liitteiden 
toimittamatta jättämisen taustalla on tekninen ongelma eikä järjestön 
tietoinen laiminlyönti. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. 

Suomen Somaliliitto ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 22 500 euroa toimitilakustannuksiin, 
monikulttuuriseen kerho- ja harrastustoimintaan sekä puolipäiväisen 
ohjaajan palkkaamiseen liiton toimistolle. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen, jonka perusteluna oli, että 
hakemukseen pyydetyt liitteet eivät saapuneet annetussa määräajassa, 
joten kaupungin ohjeen mukaan hakemus on hylättävä. Vuodelle 2013 
terveyslautakunta myönsi yhdistykselle 2 000 euroa 
ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön ja varhaiseen tukeen.  

Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 
11.3.2014 klo 9.00 - 15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 
A, 11. krs, huone 1144.  

Suomen Somaliliitto ry:n sähköisessä avustushakemuksessa 
ilmoitetaan toimihenkilöt-kohdassa kahden henkilön nimi ja yhteystiedot 
ja kummankin rooliksi puheenjohtaja. Ensimmäisenä mainitun nimi 
ilmoitetaan myös yhdistyksen virallisen osoitteen yhteydessä. Tälle 
henkilölle lähetettiin sosiaali- ja terveysvirastosta 1.11.2013 
sähköpostitse pyyntö toimittaa hakemuksesta puuttuvat kaksi pakollista 
liitettä sekä yhden toimitetun liitteen allekirjoituksilla täydennetty versio 
8.11.2013 mennessä. Sähköpostiviesti ei palautunut, joten sen 
oletettiin menneen perille. Liitteet eivät saapuneet määräajassa. 

Avustusehdotuksen tultua julkiseksi yhdistys otti sosiaali- ja 
terveysvirastoon yhteyttä ja kävi ilmi, että henkilö, jolle 
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sähköpostipyyntö oli lähetetty, oli yhdistyksen entinen puheenjohtaja. 
Nykyinen puheenjohtaja oli toimihenkilölistassa toisena mainittu 
henkilö. Avustushakemuksen lisätiedoissa ei ollut mainintaa 
puheenjohtajan vaihtumisesta. Yhdistys kertoi maininneensa asian 
muissa toisiin hallintokuntiin lähetetyissä avustushakemuksissa, mutta 
tästä se oli jäänyt pois. Lisätiedot-kohtaan kirjoitetut tiedot eivät 
sähköisessä avustusjärjestelmässä siirry hakemukselta toiselle.   

Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavissa 
yleisohjeissa (12.12.2011) todetaan kohdassa 6.2 seuraavasti ”Jos 
puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan 
täydentämispäivämäärään mennessä, on hakemus esitettävä 
hylättäväksi”.

Avustushakemuksen tekijä on vastuussa hakemuksessa antamistaan 
tiedoista ja käytössään olevista sähköpostiosoitteista. Mikäli 
toimihenkilöitä koskevat muutostiedot on kirjattu muihin yhdistyksen 
hakemuksiin, olisi ne voitu kirjata myös tähän hakemukseen. Samoin 
asianmukaisesti suljetusta sähköpostiosoitteesta palautuu siihen 
lähetetty sähköposti vastaanottajalle, joka tällöin voi huolehtia viestin 
lähettämisestä toiselle henkilölle. Tämä ei nyt ollut mahdollista. Edellä 
kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt 
perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Suomen somaliliitto ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Suomen somaliliitto ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen somaliliitto ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi
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Talous- ja strategiapalvelut
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§ 70
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n 
oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustuspäätöksestä

HEL 2014-000820 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Uudenmaan munuais- ja 
maksayhdistys UUMU ry:n oikaisuvaatimuksen Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä 17.12.2013, 421 §. 

Hakemus ei kaikilta osin täyttänyt Helsingin kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavissa yleisohjeissa määriteltyjä ehtoja. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä 
tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai 
että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan munuais- ja 
maksayhdistys UUMU ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätös 17.12.2013, 421 
§ on esityslistan tämän asian liitteenä 2. 

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n oikaisuvaatimus 
on esityslistan tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry. hakee oikaisua 
avustuspäätökseen ja perusteluna esitetään, että kaikki vaaditut 
dokumentit on toimitettu. Taloudellisten selvitysten viivästymisen syy oli 
yhden henkilön tekemä talousrikos, ei laajempi yhdistysväki, johon 
avustuksen evääminen kohdistuu.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. 

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry. anoi vuodelle 2014 
sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 15 000 euroa lapsipotilaiden 
ja heidän vanhempiensa vertaistukeen, nuorten aikuisten tapahtumiin 
sekä seniori-ikäisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen 
ja sosiaalisen kanssakäymisen aktivointiin. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta teki hakemuksesta hylkäävän päätöksen, jonka 
perusteluna oli, että taloudellisten epäselvyyksien vuoksi avustusta ei 
ole mahdollista myöntää. Lisäksi todettiin, että yhdistys ei hakenut 
avustusta vuodelle 2013. Vuodelle 2012 terveyslautakunta myönsi 5 
000 euron avustuksen.

Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 
11.3.2014 klo 9.00 - 15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 
A, 11. krs, huone 1144.  

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n sähköisessä 
avustushakemuksessa ilmoitettiin, että yhdistyksen korjattu tilinpäätös 
vuodelta 2012 käsitellään yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 
31.10.2013. Tilinpäätöksen viive johtui yhdistyksen toimistosihteerin 
talousrikosepäilystä.  

Yhdistyksen hakemuksesta puuttui muitakin liitteitä kuin yllä mainittu 
tilinpäätös vuodelta 2012. Yhdistykselle lähetettiin 31.10.2013 
sähköpostitse pyyntö toimittaa puuttuvat liitteet 8.11.2013 mennessä. 
Osa liitteistä saapui 6.11.2013 ja loput 2.12.2013. 
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Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavissa 
yleisohjeissa (12.12.2011) todetaan kohdassa 6.2 seuraavasti ”Jos 
puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan 
täydentämispäivämäärään mennessä, on hakemus esitettävä 
hylättäväksi”. Avustusesitys valmisteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 
kokoukseen 26.11.2013, joten hakemuksen eräät liitteet eivät vielä 
silloin olleet saapuneet. Lisäksi oli tiedossa, että talousrikokseen liittyvä 
prosessi on vielä kesken ja myös tämän katsottiin olevan este 
avustuksen myöntämiselle. Edellä mainitun yleisohjeen kohdassa 2.8. 
todetaan, että ”avustuksen saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain 
ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä 
tavalla” ja tämän ehdon täyttymisestä ei avustusesityksen 
tekovaiheessa ollut varmuutta.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry.
2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan munuais- ja 
maksayhdistys UUMU ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 71
Käpy – Lapsikuolemaperheet ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000889 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Käpy ry:n 
oikaisuvaatimuksessa esitetyn käyttötarkoituksen laajennuksen 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Oikaisuvaatimuksessa esitetty avustuksen käyttötarkoituksen 
laajennus, lapsensa kuoleman kohdanneiden perheiden 
vertaistukihenkilöiden ja ryhmänohjaajien työnohjaamiskuluihin, on 
perusteltu avustuksen käyttökohde ja sisältyy sosiaali- ja 
terveyslautakunnan järjestöavustuskriteereihin. Toiminta sisältyi jo 
avustushakemuksessa ilmoitetuksi käyttötarkoituskohteeksi.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Käpy ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Käpy ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
KÄPY-Lapsikuolemaperheet ry Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Käpy – Lapsikuolemaperheet ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Käpy ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 
4 000 euroa helsinkiläisten vertaistukiryhmien ryhmänohjaajien ja 
vertaistukihenkilöiden ryhmätyönohjaukseen, sekä 
lapsikuolemaperheiden vertaistukitoimintaan. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Virastopäällikkö myönsi 
hakemukselle 
3 000 euroa perheiden vertaistukitoimintaan ja auttavaan puhelimeen. 
Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin avustusta 1 500 euroa 
vertaistukitoimintaan. 

Osittain virheellistä tietoa sisältävässä oikaisuvaatimuksessa 
pyydetään käyttötarkoituksen laajennusta myös työnohjauksen 
kuluihin. Käyttötarkoituksen laajennuksen myötä järjestön on 
mahdollista käyttää jo myönnetty avustus 3 000 euroa 
ryhmätyönohjaukseen sekä vertaistukitoimintaan, myös 
vertaistukitoiminnaksi kuuluvaan tukipuhelin toiminnan kuluihin. Käpy – 
Lapsikuolemaperheiden ry:n järjestötyö on kriisiapua, välitöntä 
auttamis- ja tukemistoimintaa, joka tulee ja täydentää sosiaali- ja 
terveystoimen toimialaa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Oikaisuvaatimus Käpy ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Käpy ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
KÄPY-Lapsikuolemaperheet ry Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 72
Pääkaupunkiseudun Elämäntapayhdistys Eloset ry:n 
oikaisuvaatimus virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000129 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Pääkaupunkiseudun 
Elämäntapayhdistys Eloset ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Hakija ei toimittanut kaikkia hakemuksen pakollisia liitteitä annettuun 
päivämäärään mennessä. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Pääkaupunkiseudun Elämäntapayhdistys Eloset ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Pääkaupunkiseudun elämäntapayhdistys Eloset ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pääkaupunkiseudun 
Elämäntapayhdistys Eloset ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Pääkaupunkiseudun Elämäntapayhdistys Eloset ry:n oikaisuvaatimus 
on tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Pääkaupunkiseudun Elämäntapayhdistys Eloset ry. pyytää 
oikaisuvaatimuksessaan, että sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 
yhdistyksen avustushakemuksen uudestaan ja perusteluna esitetään, 
että hakemuksen puuttuvat liitteet oli toimitettu sosiaali- ja 
terveysvirastoon viime keväänä.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Pääkaupunkiseudun Elämäntapayhdistys Eloset ry. anoi vuodelle 2014 
sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 10 000 euroa käytettäväksi 
syrjäytymisen ehkäisyyn ja päihteettömän elämän edistämiseen. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan 
päätöksen avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän teki 
hylkäävän päätöksen, koska hakemuksen kaikkia pakollisia liitteitä ei 
ollut toimitettu annettuun määräaikaan mennessä perustellen 
päätöksen kaupungin ohjeiden mukaisesti. Vuodelle 2013 yhdistykselle 
myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 7 000 euroa 
käytettäväksi ehkäisevään päihdetyöhön kohdennettuna helsinkiläisiin.

Pääkaupunkiseudun Elämäntapayhdistys Eloset ry:n sähköinen 
hakemus saapui 2.10.2013 ja sen mukana toimitettiin kaksi yhdeksästä 
pakollisesta liitteestä, jotka oli mainittu sekä hakuilmoituksessa että 
sähköisessä hakemuslomakkeessa. Sosiaali- ja terveysvirastosta 
lähetettiin yhdistyksen puheenjohtajalle 19.11.2013 sähköpostitse 
pyyntö toimittaa puuttuvat liitteet ja määräajaksi annettiin 28.11.2013. 
Liitteet eivät saapuneet määräajassa. Yhdistyksen puheenjohtaja 
ilmoitti 11.12.2013 sähköpostitse, että yhdistyksen sisällä tapahtuneen 
tietokatkoksen vuoksi oli jäänyt epäselväksi pitääkö pyydetyt liitteet 
toimittaa. Viestinsä ohessa hän toimitti osan liitteistä ja myöhemmin 
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yhdistys toimitti loput. Puheenjohtaja ilmoitti luulleensa, että liitteitä ei 
tarvitse toimittaa, koska ne on toimitettu jo viime keväänä vuoden 2013 
hakemuksen yhteydessä tai hakuajan päättymisen jälkeen osin 
sähköiseen asiointikansioon ja osin sähköpostitse sosiaali- ja 
terveysvirastoon.

Avustusten hakuilmoituksessa, hakulomakkeessa ja yhdistykselle 
lähetetyssä sähköpostissa ilmoitettiin selkeästi mitkä liitteet 
hakemuksen mukana tulee toimittaa. Näissä ilmoitettiin myös niiden 
henkilöiden yhteystiedot, joiden puoleen voi kääntyä epäselvässä 
tilanteessa. Hakuajan muuttumisen johdosta osa pakollisista liitteistä oli 
samoja kuin vuoden 2013 haussa, mutta tämä ei muuta sitä seikkaa, 
että ne tuli toimittaa myös tämän hakemuksen mukana. Helsingin 
kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavissa yleisohjeissa 
(12.12.2011) todetaan kohdassa 6.2 seuraavasti ”Jos puutteellista 
hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan 
täydentämispäivämäärään mennessä, on hakemus esitettävä 
hylättäväksi”. Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Pääkaupunkiseudun Elämäntapayhdistys Eloset ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Pääkaupunkiseudun elämäntapayhdistys Eloset ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pääkaupunkiseudun 
Elämäntapayhdistys Eloset ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 73
Helsinfors Svenska Metodistförsamlingin oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000710 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Helsingfors Svenska 
Metodistförsamlingin oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia. Avustusta ei myönnetä 
liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle, eikä toiminnalle jota sosiaali- ja 
terveysvirasto tuottaa itse. Avustuksilla ei myöskään voida tukea 
toimintaa jota kaupunki hankkii ostopalveluna. Helsingfors Svenska 
Metodistförsamlingin palveluseteliyhteistyö sosiaali- ja terveysviraston 
kanssa rinnastetaan ostopalveluksi. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingfors Svenska Metodistförsämling 
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324§)
3 Avustushakemus Helsingfors Svenska Metodistförsamling - 

Konkordiahemmet

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Helsingfors Svenska 
Metodistförsämling

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Helsinfors Svenska Metodistförsamlingin oikaisuvaatimus on tämän 
asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Helsingfors Svenska Metodistförsamling pyytää 
oikaisuvaatimuksessaan myöntävää avustuspäätöstä. Perusteluna 
esitetään, ettei palvelutalo Konkordiahemmet tai sen ylläpitäjä 
Helsingfors Svenska Metodistförsamling harjoita liiketoimintaa. Järjestö 
kuvaa olevansa kolmannen sektorin ”non-profit” toimija, jonka 
tarkoituksena ei ole tehdä voittoa. Lisäksi perusteluissa todetaan, että 
Konkordiahemmetin asiakkaat ovat huonokuntoisia, joille kuntoutus- ja 
fysioterapia olisivat tärkeitä.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Helsingfors Svenska Metodistförsamling anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 10 000 euroa yhdistyksen palvelutalon, 
Konkordiahemmetin toimintaan, kohdistettuna fyysiseen ja 
neurologiseen kuntoutustoimintaan, kuten fysioterapiaan sekä 
kävelytuen ja nostolaitteen hankintoihin. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Virastopäällikkö hylkäsi 
hakemuksen sillä perusteella, että yritys Konkordiahemmet on 
vanhuspalveluasumisen palvelusetelituottaja ja rinnastettavissa 
ostopalvelutoimintaan. Avustusta ei voida myöntää liiketoimintaa 
harjoittavalle. Lisäksi mm. asukkaiden kuntoutus- ja 
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fysioterapiapalveluja on saatavilla sosiaali- ja terveysviraston omana 
palveluna. Yhdistys ei hakenut vuonna 2013 avustusta. 

Hakemuksessa avustettavaksi haettu toiminta ei ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustustenjako perusteiden mukaista, eikä täytä 
kaupungin avustusten yleisohjeiden edellytyksiä. Avustuksia ei voida 
myöntää toiminnalle, jota virasto tuottaa itse (kuntoutus, fysioterapia). 
Lisäksi kaupungin yleisohjeessa todetaan, ettei avustuksilla voida 
tukea toimintaa, jota kaupunki hankkii järjestöltä ostopalveluna. 

Yhdistyksen tilinpäätöksen mukaan palvelutalon toiminnan tappiollisuus 
on kaksinkertaistunut viimeisten kahden vuoden tilikausien aikana. 
Myös tämä syy vaikuttaa negatiivisesti toiminnan rahoittamisen 
aloittamiseen sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksin. 
Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut avustuspäätöksen 
muuttamiseksi eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingfors Svenska Metodistförsämling 
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324§)
3 Avustushakemus Helsingfors Svenska Metodistförsamling - 

Konkordiahemmet

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingfors Svenska 
Metodistförsämling

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 74
Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000525 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Kuntoutuksen 
edistämisyhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia. Yhdistyksen katsotaan voivan 
kustantaa sähköisen tiedotussivuston ylläpidon, tunnetuksi tekemisen 
ja päivityksen kulut itse. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaaatimus Kuntoutuksen Edistämisyhdistys ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kuntoutuksen Edistämisyhdistys 
ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
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Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan 
myönteistä päätöstä ja oikaisua perusteluille.   

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta toiminta-avustusta 3 500 euroa Helsingin 
Kuntoutusinfon toimintasuunnitelman sisällön mukaisesti. 
Käyttötarkoituksesi ilmoitettiin näin ollen järjestön tiedotukseen 
tähtäävän Internet sivuston (www.scoop.it/t/kuntoutusinfo) päivitystyöt, 
osallistuminen Oppia ikä kaikki -tilaisuuksiin, myös sosiaalisessa 
mediassa, sekä järjestöjen välinen yhteistyö ja toiminta sähköisen 
tiedottamisen keinoin eräällä toisella verkkosivustolla 
(www.scoop.it/t/verkostoskuuppi). 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan 
päätöksen avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Järjestön 
avustushakemus hylättiin, koska järjestöllä on omaa varainhankintaa 
vähän, yhdistyksellä ei ole näyttöä sivuston aktiivisesta käytöstä ja 
markkinointikuluihin ei myönnetä avustusta. Vuodelle 2013 järjestölle 
myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 3 200 euroa 
helsinkiläisille ikäihmisille kohdennettuun verkkotiedottamiseen. 

Haettavaksi avustettavaa sivustoa uusittiin vuonna 2013, mutta sitä 
ennen Helsingin kuntoutusinfon sivut olivat olleet jo käytössä 
kymmenen vuotta. Nyt uudistamisen jälkeen järjestö pyrki tavoittamaan 
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vuorovaikutteisemman keinon, mutta sivuston kävijäluvut ovat edelleen 
vähäisiä. Uuden sivuston tunnetuksi tekemiseksi järjestö kuvaa 
tarvitsevansa pitkäjänteistä ja aktiivista yhteistyötä verkoston 
toimijoiden ja ikäihmisten kesken. Sivuston tunnettavuuden lisääminen 
katsotaan olevan markkinointia, jonka mahdollistumiseen yhdistyksellä 
tulisi olla keinoja edellisen avustuksen, sekä useamman aikaisemman 
toimintavuoden myötä. Toimintojen ylläpito ja sivuston päivittämiskulut 
ovat kululajeina sellaisia, joihin järjestön tulee varautua. Hylkäävään 
päätökseen on johtanut sivuston yleisen ylläpidon kuulumattomuus 
avustustenjakoperusteisiin mutta myös sen vaikuttavuusnäytön 
puuttuminen. 

Oikaisuvaatimuksessaan Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry. vetoaa 
siihen, että omaa varainhankintaa ei tarvita sillä yhdistys on voittoa 
tavoittelematon projektiorganisaatio. Vaikka voittoa ei tavoiteltaisi, on 
yhdistyksellä oltava toimintaan tuloja muualtakin kuin vain 
avustuksesta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksen 
myöntämisessä tarkastellaan myös sitä, ettei toiminta ole vain 
ulkopuolisen avustuksen varassa, mikä on tilanne kyseisen toiminnan 
talousarvion mukaan. Tilinpäätös on osoittanut ylijäämää vuodelle 
2012, ja tällaista taseeseen kertyvää omaa rahoitusta voidaan katsoa 
käytettävän yhdistyksen internetsivujen päivitykseen ja muuhun 
käyttötarkoituksessa ilmoitettuun tunnettavuutta lisäävään toimintaan.

Kaupungin yleisohjeen mukaan avustettavan toiminnan tulokset ja 
laajuus sekä hakijan omat varat ja muu saatu tuki on huomioitu 
rahoitusta harkittaessa. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät 
anna aihetta kumota virastopäällikön päätöstä avustuksen 
hylkäämisestä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaaatimus Kuntoutuksen Edistämisyhdistys ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kuntoutuksen Edistämisyhdistys 
ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
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oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 75
Raittiusyhdistys Konesepot ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000439 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Raittiusyhdistys Konesepot 
ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Hakija ei toimittanut kaikkia hakemuksen pakollisia liitteitä annettuun 
päivämäärään mennessä. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Raittiusyhdistys Konesepot ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Raittiusyhdistys Konesepot ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Raittiusyhdistys Konesepot ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Raittiusyhdistys Konesepot ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Raittiusyhdistys Konesepot ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan 
hakemuksensa uudelleen käsittelyä ja odottaa myönteistä ratkaisua. 
Perusteluna esitetään, että yhdistys katsoo toimittaneensa kaikki 
hakemuksen liitteet hakuaikana ja osan jo ennen haun alkamista. 
Oikaisuvaatimuksen mukana toimitettu vuosikokouksen pöytäkirja on 
vuodelta 2013, vaikka hakemuksen liitteenä pyydettiin toimittamaan 
viimeisin vuosikokouksen pöytäkirja, joka tarkoittaa vuonna 2014 
pidettyä kokousta.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Raittiusyhdistys Konesepot ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 472 euroa käytettäväksi työssä 
käyvien ja eläkeläisten kerhotoimintaan, sosiaaliseen 
innovaatioterapiaan, terveiden elämäntapojen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin kurssiin sekä osallistumiseen Rautatieläisten Liiton 
Edustajakokoukseen, Naisten Kymppiin ja kesäyön marssiin. Sosiaali- 
ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän teki hylkäävän 
päätöksen, jonka perusteluna oli, että hakemuksen liitteitä ei ole 
toimitettu pyynnöstä huolimatta määräaikaan mennessä, joten 
kaupungin ohjeiden mukaisesti hakemus esitetään hylättäväksi. 
Vuodelle 2013 yhdistykselle myönnettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusta 1 100 euroa käytettäväksi 
viriketoimintaan.

Raittiusyhdistys Konesepot ry:n paperille tehty hakemus saapui 
kirjaamoon 7.10.2013 ja sen mukana toimitettiin viisi yhdeksästä 
pakollisesta liitteestä, jotka oli mainittu hakuilmoituksessa. Liitteistä 
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kaksi oli virheellisiä (tilinomistajaa koskevasta todistuksesta puuttui 
yhdistyksen nimi ja säännöt, jotka olivat toisen yhdistyksen). Sosiaali- 
ja terveysvirastosta lähetettiin yhdistykselle 20.11.2013 sähköpostitse 
pyyntö toimittaa puuttuvat ja korjatut liitteet 29.11.2013 mennessä. Ne 
eivät saapuneet määräajassa. 

Avustusten hakuilmoituksessa ja yhdistykselle lähetetyssä 
sähköpostissa ilmoitettiin selkeästi mitkä liitteet hakemukseen mukana 
tulee toimittaa. Hakuajan muuttumisen johdosta osa pakollisista 
liitteistä oli samoja kuin vuoden 2013 haussa, mutta tämä ei muuta sitä 
seikkaa, että ne tuli toimittaa myös tämän hakemuksen mukana. 
Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavissa 
yleisohjeissa (12.12.2011) todetaan kohdassa 6.2 seuraavasti ”Jos 
puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan 
täydentämispäivämäärään mennessä, on hakemus esitettävä 
hylättäväksi”. Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Raittiusyhdistys Konesepot ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Raittiusyhdistys Konesepot ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Raittiusyhdistys Konesepot ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 76
Suomen Punaisen Ristin Töölön osaston oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 

HEL 2014-000579 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Suomen Punaisen Ristin 
Töölön osaston oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Haetun avustuksen käyttötarkoitus ja rahoituksen erittely eivät käyneet 
riittävästi ilmi hakemuksesta.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Suomen Punaisen Ristin Töölön osasto
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Suomen Punaisen Ristin Töölön osasto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen Punaisen Ristin Töölön 
osasto

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Suomen Punaisen Ristin Töölön osaston oikaisuvaatimus on tämän 
asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Suomen Punaisen Ristin Töölön osasto hakee oikaisuvaatimuksessaan 
muutosta päätökseen, koska avustuksen hylkäämisperustelut eivät 
olleet pätevät. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Suomen Punainen Risti Töölön osasto anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 3 900 euroa monikulttuurisuus- ja 
sosiaalipalvelutoiminnan ryhmien toimintamenoihin sekä lisäksi 
tapahtumiin osallistumiseen ja ystävävälitykseen. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän hylkäsi 
avustushakemuksen ja perusteluna oli, että haettavan avustuksen 
käyttötarkoitus ja erittely ei hahmottunut hakemuksesta selkeästi. 
Lisäksi hän totesi, että hakija kertoo saaneensa kaupungilta vuonna 
2012 avustusta monikulttuurisuus- ja sosiaalipalvelutoimintaan, mutta 
näitä tietoja ei valmistelussa löydetty. 

Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan Piiri on saanut 
vuonna 2012 sosiaalilautakunnan avustusta 24 000 euroa ja vuonna 
2013 sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 18 000 euroa eri-
ikäisten ystävyys-, monikulttuurisuus- ja vapaaehtoistoimintaan. Piiri on 
ohjannut tätä rahaa paikallisosastoille ja ilmeisesti myös Töölön 
osastolle, joka selittää vuotta 2012 koskevan maininnan 
hakemuksessa. Töölön osasto on anonut erillisellä hakemuksella 
vuonna 2012 ja 2013 avustusta terveyspisteiden toimintaan ja 
avustusta on myönnetty kumpanakin vuonna.

Avustushakemuksessa ja sen liitteissä kuvaillaan laajasti 
avustettavaksi haettuja eri toimintamuotoja, mutta suunniteltuja 
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ryhmien määriä, ajankohtia ja aikatauluja ei kaikilta osin löydy. 
Talousarviosta vuodelle 2014 ei ole mahdollista nähdä minkä 
tyyppisistä kuluista kunkin toiminnan menot koostuvat, miten haettu 
avustus olisi tarkoitus käyttää ja mitä muita avustuksia yhdistys saa. 
Epäselväksi esimerkiksi jää miten paljon rahaa olisi tarkoitus käyttää 
vastaanottokeskusten asukkaiden vaatetukseen ja hygieniatarvikkeisiin 
sekä vapaaehtoisten työnohjaukseen. Lisäksi vuoden 2012 
tilinpäätöksestä käy ilmi, että toiminta oli ylijäämäistä miltei nyt haetun 
avustuksen suuruisella euromäärällä. Myös edellisen vuoden 
tilinpäätös oli ylijäämäinen.

Yhdistys tekee arvokasta työtä eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa 
olevien ihmisten tukemiseksi ja auttamiseksi. Hakemuksen ja sen 
liitteiden perusteella avustustarve ei kuitenkaan tullut riittävän selkeästi 
esille, joten avustusta ei voitu myöntää. On kuitenkin oletettavaa, että 
järjestö voi jatkaa toimintaansa aikaisempina vuosina kertyneiden 
ylijäämien turvin. Tältä osin viitataan Helsingin kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (12.12.2011) kohtaan 2.3, 
jossa todetaan että ”talouden hoidossa on otettava huomioon menojen 
sovittaminen käytettävissä oleviin tuloihin”. Saatujen tietojen 
perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnan avustus ei ole toiminnan 
jatkumiselle välttämätön.

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Suomen Punaisen Ristin Töölön osasto
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Suomen Punaisen Ristin Töölön osasto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Suomen Punaisen Ristin Töölön 
osasto

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2
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Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 77
Stadin Nuorisoseurat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 

HEL 2014-001060 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Stadin Nuorisoseurat ry:n 
(ent. Kalevan Nuorten Uudenmaan Piiri ry.) oikaisuvaatimuksen 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien ohjeiden 
mukaisesti yhdistyksen tappiollista tilinpäätöstä ei voida pitää 
perusteluna uuden avustuksen myöntämiselle.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Stadin Nuorisoseurat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Stadin Nuorisoseurat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stadin Nuorisoseura ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Stadin Nuorisoseurat ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Stadin Nuorisoseurat ry. hakee oikaisua virastopäällikön päätökseen 
todeten, että järjestöllä ei ole mahdollisuutta kustantaa koko 
päiväleiritoimintaa omilla tuloillaan taloudellisista syistä. 
Yhdistyspääoma on vuoden 2012 tilinpäätöksessä tappiollinen. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Stadin Nuorisoseurat ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 4 500 euroa päiväleiritoiminnan kerho-
ohjaajien palkkaukseen, lämpimän ruuan hankintaan, 
välipalatarvikkeisiin ja materiaaleihin sekä retkikustannuksiin. Sosiaali- 
ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän hylkäsi 
avustushakemuksen todeten, että kyseessä on nuorisoseuratoimintaan 
painottunut piirijärjestö, joka vastaa yhden kaupungin nuorisotalon 
toiminnasta hoitosopimuksella sekä järjestää lakisääteistä 
iltapäiväkerhotoimintaa. Avustettavaksi haettu lasten kesäinen 
päiväleiritoiminta voitaneen kustantaa järjestön muilla tuloilla. Vuodelle 
2013 järjestölle ei myönnetty sen hakemaa avustusta sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta. Päätöksen perusteluna oli, että 
järjestöavustuksin ei tueta kattojärjestöjä. Järjestö teki päätöksestä 
oikaisuvaatimuksen, jota sosiaali- ja terveyslautakunta ei hyväksynyt 
(18.6.2013, 230 §).

Hakemuksen mukana toimitetusta yhdistyksen talousarviosta vuodelle 
2014 käy ilmi, että tulopuolelle suunnitellaan kertyvän yli 224 000 
euroa, johon sisältyy esimerkiksi Helsingin kaupungin palkkausavustus 
30 000 euroa. Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettavien yleisohjeiden kohdassa 6.1.g todetaan, että avustuksia 
myönnettäessä on otettava huomioon ”avustettavasta toiminnasta 
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saatavat tulot ja muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet kuten muu 
julkinen tuki”. Näin ollen päiväleiritoimintaa suunniteltaessa katsotaan 
olevan mahdollista laatia toteutussuunnitelma siten, että 
osallistumismaksuilla ja järjestön muilla tuloilla pystytään kattamaan 
välttämättömät menot. Lisäksi tulee pitää huolta siitä, että leirit ovat 
täysiä. Vuoden 2012 toimintakertomuksesta käy ilmi, että yhdellä leirillä 
oli osanottajia vain noin puolet siitä määrästä, joka olisi leirille voitu 
ottaa. 

Oikaisuvaatimuksessa mainittuun tappiolliseen tilinpäätökseen 
vuodelta 2012 liittyen todetaan, että edellä mainittujen kaupungin 
ohjeiden kohdan 2.3 mukaan ”avustettavan toiminnan 
rahoitussuunnitelmien tulee olla hyväksyttävät. Talouden hoidossa on 
otettava huomioon menojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloihin”. 

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Stadin Nuorisoseurat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Stadin Nuorisoseurat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stadin Nuorisoseura ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 78
 Uudenmaan Keliakiayhdistys ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
avustuspäätöksestä

HEL 2014-000459 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Uudenmaan 
Keliakiayhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §. 

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Uudenmaan keliakiayhdistys ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Uudenmaan keliakiayhdistys ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan keliakiayhdistys ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön järjestöavustuspäätös 30.12.2013, 324 § on 
esityslistan tämän asian liitteenä 2. 

Uudenmaan Keliakiayhdistys ry:n oikaisuvaatimus on esityslistan 
tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Uudenmaan Keliakiayhdistys ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan 
hakemuksensa käsittelyä uudelleen ja perusteluna esitetään, että 
yhdistyksen toiminta kaventaa terveyseroja ja ehkäisee syrjäytymistä 
keliaakikoille tarjottavan vertaistukitoiminnan avulla.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. 

Uudenmaan Keliakiayhdistys ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 4 000 euroa käytettäväksi 
helsinkiläisten keliaakikoiden terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamiseen tarjoamalla erilaista vertaistukea, neuvontaa ja 
tietoutta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan 
päätöksen avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän hylkäsi 
avustushakemuksen ja perusteluna oli, että avustettavassa 
toiminnassa painotetaan terveyserojen kaventamista, jota haettu 
toiminta ei ensisijaisesti ole. Lisäksi hän totesi, että vertaistoimintaa 
järjestö on pystynyt toteuttamaan ilman avustusta. Järjestölle ei 
myönnetty avustusta vuodelle 2013, koska terveyslautakunta hylkäsi 
silloisen avustushakemuksen todeten, että järjestöjen tukemisessa 
painotetaan terveyserojen kaventamista, eikä tämä toiminta ole 
ensisijainen avustuskohde.

Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 
11.3.2014 klo 9.00 - 15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 
A, 11. krs, huone 1144.  

Uudenmaan Keliakiayhdistys ry. on Keliakialiitto ry:n jäsenyhdistys. 
Toimintakertomus- ja toimintasuunnitelmatiedoissa kuvataan 
yhdistyksen toimintaa koko sen toiminta-alueella, eikä Helsingin 
toimintaa ole erikseen kuvattu. Tilinpäätöstiedoista käy ilmi, että 
yhdistys on pystynyt toimimaan ilman Helsingin kaupungin avustusta ja 
näin on varmaankin mahdollista toimia myös jatkossa. Yhdistyksen työ 
kohderyhmän parissa on arvokasta ja kannatettavaa, mutta sen ei 
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voida katsoa olevan sellaista terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamiseen vaikuttavaa toimintaa, joita sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusten jakoperusteissa 3.9.2013 (288 §) 
tarkoitetaan. Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Uudenmaan keliakiayhdistys ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Uudenmaan keliakiayhdistys ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan keliakiayhdistys ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 79
 Uudenmaan lihastautiyhdistys ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön avustuspäätöksestä

HEL 2014-000550 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Uudenmaan 
lihastautiyhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §. 

Avustuspäätöstä tehtäessä on ollut käytettävissä kaikki yhdistyksen 
lähettämät hakemuksessa ja sen liitteissä olevat tiedot. Avustuspäätös 
on tehty sisällöllisin perustein kohdentamalla avustus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisesti.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Uudenmaan lihastautiyhdistys ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Uudenmaan lihastautiyhdistys ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan lihastautiyhdistys 
ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
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Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön järjestöavustuspäätös 30.12.2013, 324 § on 
esityslistan tämän asian liitteenä 2. 

Uudenmaan lihastautiyhdistys ry:n oikaisuvaatimus on esityslistan 
tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Uudenmaan lihastautiyhdistys ry. pyytää oikaisemaan 
järjestöavustuspäätöksen, jossa avustusta myönnettiin toimitilakuluihin, 
mutta ei muihin esitettyihin avustuskohteisiin, joita olivat eri-ikäisten 
vertaistukitoiminta ja toiminnan kulut.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. 

Uudenmaan lihastautiyhdistys ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 10 000 euroa käytettäväksi lihastautia 
sairastavien ja heidän läheistensä vertaistukitoimintaan ja tukemiseen 
kohdennettuna eri-ikäisiin sekä vertaistoiminnan ja neuvontapalvelujen 
toimitilakuluihin ja toiminnan kuluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
delegointipäätöksen mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki 
virastopäällikkö. Hän myönsi yhdistykselle 2 500 euron avustuksen 
toimitilakuluihin kohdennettuna helsinkiläisiin. Vuodelle 2013 
yhdistykselle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 6 
500 euroa käytettäväksi eri-ikäisten helsinkiläisten lihastautia 
sairastavien ja heidän läheistensä vertaistukitoimintaan.

Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 
11.3.2014 klo 9.00 - 15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 
A, 11. krs, huone 1144.  

Uudenmaan lihastautiyhdistys ry. arvelee oikaisuvaatimuksessaan, että 
kaikki hakemusasiakirjat eivät ehkä tulleet kokonaisuudessaan perille. 
Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan koko hakemus ja kaikki sen liitteet 
saapuivat asianmukaisesti.

Hakemukseen sisältyvässä liitteessä haetun avustuksen käyttötarkoitus 
on kuvattu ryhmittelemällä se ikääntyvien ja työikäisten tukemiseen, 
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lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen sekä toimitiloihin ja toiminnan 
kuluihin. Toimitiloihin liittyvät kulut koskevat vertaistuen, ohjauksen ja 
neuvonnan mahdollistamista Helsingissä sijaitsevassa toimitilassa, 
jossa järjestetään monipuolista toimintaa useille eri ryhmille ja yksilöille. 
Kohdistamalla avustus tämän toimitilan kuluihin voidaan tukea järjestön 
toimintaa useisiin yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin liittyen. 
Avustuksen suuruus on määritelty sisällöllisin perustein ja avustuksiin 
käytettävissä olevan rahoituksen reunaehdoin. 

Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien 
yleisohjeiden (12.12.2011) kohdan 6.1.g mukaisesti ”avustuksia 
myönnettäessä on otettava huomioon muut ulkopuoliset 
rahoitusmahdollisuudet kuten muu julkinen tuki”. Tämän vuoksi on 
syytä mainita, että Raha-automaattiyhdistys on hiljattain myöntänyt 
yhdistykselle kaksi avustusta, joiden yhteissumma on 93 000 euroa 
käytettäväksi vapaaehtois- ja vertaistoimintaan sekä nuoriin 
kohdistuvaan projektiin, jonka tarkoituksena on toimintakyvyn 
edistäminen. 

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Uudenmaan lihastautiyhdistys ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Uudenmaan lihastautiyhdistys ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan lihastautiyhdistys 
ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 80
Uuraan Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja Urheiluseura Vilpas ry:n 
oikaisuvaatimus virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000532 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Uuraan Työväenyhdistyksen 
Voimistelu- ja Urheiluseura Vilpas ry:n oikaisuvaatimuksen 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Uuraan Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja 
Urheiluseura Vilpas ry.

2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Uuraan Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja 

Urheiluseura Vilpas ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uuraan Työväenyhdistyksen 
Voimistelu- ja Urheiluseura 
Vilpas ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Uuraan Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja Urheiluseura Vilpas ry:n 
oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Uuraan Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja Urheiluseura Vilpas ry. 
toteaa oikaisuvaatimuksessaan hakeneensa virheellisesti 2 180 euron 
avustusta kun tarkoitus oli hakea 1 200 euron avustusta ja esittää 
toiveen, että avustus myönnettäisiin toiminnan jatkamisen 
mahdollistamiseksi. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Uuraan Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja Urheiluseura Vilpas ry. anoi 
vuodelle 2014 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 2 180 euroa 
käytettäväksi saaren vuokraan kaupungille, vakuutuksiin, 
virkistystoimintaan, kiinteistön huoltoon ja tiedotustoimintaan. Sosiaali- 
ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän hylkäsi 
avustushakemuksen sillä perusteella, että se koskee 
urheiluseuratoimintaa, jonka saaressa tapahtuvaan toimintaan 
tarvittavat kiinteistö- ja korjauskulut eivät ole sosiaali- ja terveystoimen 
avustettavaa toimintaa. Lisäksi hän totesi, että urheilutoimintaan 
järjestö voi halutessaan tiedustella avustusta liikuntatoimesta. Vuodelle 
2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 
200 euroa helsinkiläisten vanhusten viriketoimintaan. 

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia, koska ne koskevat kiinteistöjen huoltokuluja, 
joihin avustusta ei suunnata tai sellaisia tiedotukseen ja 
ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan 
katsoa pystyvän kustantamaan itse. Edellä kuvatun perusteella voidaan 
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katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta 
päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Uuraan Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja 
Urheiluseura Vilpas ry.

2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Uuraan Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja 

Urheiluseura Vilpas ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uuraan Työväenyhdistyksen 
Voimistelu- ja Urheiluseura 
Vilpas ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 81
Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistys ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000465 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Vartiosaaren luonto- ja 
eläintalliyhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistys ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistys ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vartiosaaren luonto- ja 
eläintalliyhdistys ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 91 (281)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/27
11.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistys ry:n oikaisuvaatimus on tämän 
asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistys ry. pyytää 
oikaisuvaatimuksessaan virastopäällikön esityksen kumoamista ja 
avustuksen myöntämistä täysimääräisenä. Perusteluina esitetään 
haetun avustuksen käyttötarkoituksen erittely menokohdittain, 
vaikeudet ylläpitää yhdistyksen toimintaa ilman avustusta, eläinten 
ylläpito ihmisiä varten, tutkimustulokset luontokokemusten 
vaikutuksista ihmisiin, yhdistyksen vapaaehtoistyö saaren 
virkistysarvon lisäämisessä sekä yhdistyksen yhteistyö kaupungin eri 
hallintokuntien kanssa. Lisäksi tuodaan esille, että yhdistyksen 
käsityksen mukaan Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettavat ohjeet (12.12.2011) ja sosiaali- ja terveysviraston 
avustusten jakoperusteet (3.9.2013, 288 §) eivät ole yhtenäisiä.    

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistys ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- 
ja terveyslautakunnalta avustusta 3 100 euroa käytettäväksi 
tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen, eläinten hoito- ja 
ruokamenoihin, eläinten aitauksen ja veneiden kunnossapitoon, 
toimistokuluihin ja muun varsinaisen toiminnan kuluihin.  Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän hylkäsi 
avustushakemuksen ja perusteluna oli, että avustettavaksi haettu 
pääasiassa eläinten hoito-, ruokinta- ja tilatarpeisiin sekä veneiden 
kunnossapitoon liittyvä toiminta ei kuulu sosiaali- ja terveystoimen 
avustaman toiminnan piiriin. Lisäksi todettiin, että järjestö voi 
halutessaan tiedustella toiminta-avustusta Ympäristötoimesta, joka 
avustaa esimerkiksi eläinten hoitokustannuksia ja 
luontoharrastustoimintaa. Vuodelle 2013 järjestö haki sosiaali- ja 
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terveyslautakunnan avustusta 2 400 euroa, jota sille ei myönnetty. 
Yhdistys teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka sosiaali- ja 
terveyslautakunta hylkäsi (4.6.2013, 209 §).

Oikaisuvaatimuksessa mainittuun ohjeisiin liittyen todetaan, että 
Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien 
yleisohjeiden (12.12.2011) kohdassa 3.e viitataan lauta- tai 
johtokunnan omiin avustusohjeisiin ja tässä tapauksessa sillä 
tarkoitetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2013 (288 §) päättämiä 
avustusten jakoperusteita. Nämä asiakirjat siis täydentävät toisiaan. 

Oikaisuvaatimuksessa ei tuoda esiin oleellisia uusia tietoja. 
Avustuspäätöksessä todettu hakemuksen kohdentuminen ”pääasiassa 
eläinten hoito-, ruokinta- ja tilatarpeisiin sekä veneiden 
kunnossapitoon” todentuu oikaisuvaatimuksessa esitetyssä erittelyssä, 
jossa näihin haettu euromäärä on yhteensä suurempi kuin tapahtumien 
ja tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät kulut. Lisäksi on esitetty muita 
varsinaisen toiminnan kuluja ja toimistokuluja, joiden kohdentumista ei 
ole eritelty. Näin ollen voidaan todeta, että avustettavaksi haetut 
toimintamuodot eivät pääosin ole sosiaali- ja terveyslautakunnan 
3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten jakoperusteiden mukaisia. 
Kaupungilla on muita hallintokuntia, jotka avustavat eläinten ruokintaa 
sekä luontoharrastustoimintaa ja Fallkullan kotieläintila, jota hallinnoi 
nuorisoasiankeskus. Helsingissä on myös runsaasti puistoja, metsiä, 
rantoja ja muita alueita, joiden kunnossapidosta kaupunki huolehtii ja 
joilla kuka tahansa voi nauttia luonnosta maksuttomasti. 

Edellä kuvatun perusteella ja viitaten sosiaali- ja terveyslautakunnan 
yhdistyksen aikaisemmasta avustushakemuksesta tekemän päätöksen 
perusteluihin, voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt 
perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistys ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistys ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Vartiosaaren luonto- ja 
eläintalliyhdistys ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 82
Vipuset-Helsinki ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000776 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Vipuset-Helsinki ry:n 
oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Yhdistyksen voidaan katsoa pystyvän rahoittamaan 
oikaisuvaatimuksessa kuvatut vuokrakulut ilman sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusta. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Vipuset-Helsinki ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Vipuset-Helsinki ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vipuset-Helsinki ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Vipuset-Helsinki ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Vipuset-Helsinki ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan sosiaali- ja 
terveyslautakuntaa muuttamaan virastopäällikön päätöksen ja 
myöntämään 1 200 euron avustuksen. Perusteluna esitetään 
paikallisen työväentalon vuokrakulut. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Vipuset-Helsinki ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 300 euroa toimintaan, jonka 
suurimmat kuluerät ovat vuokrat, ilmoitukset, toimintavälineiden 
hankinta harrastusryhmille ja jäsentyön kulut. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän hylkäsi 
avustushakemuksen ja perusteluna oli, että kyseessä on 
liikuntapainotteinen toiminta, jota liikuntatoimi avustaa. Hän totesi, että 
ei ole syytä myöntää päällekkäistä avustusta. Vuodelle 2013 järjestölle 
myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 300 euroa 
helsinkiläisten eläkeläisten viriketoimintaan.

Hakuasiakirjoista käy ilmi, että Helsingin kaupungin liikuntatoimi tukee 
yhdistystä taloudellisesti liikuntatilojen vuokriin ja yleisesti ulkoiluun ja 
retkeilyyn liittyvän toiminnan osalta ja Työväen Sivistysliitto tukee 
harrastuskerhoja taloudellisesti opintokerhotoimintana. 

Helsingin kaupungin avustuksia myönnettäessä noudatettavan 
yleisohjeen (12.12.2011) kohdan 6.1.g mukaan ”avustuksia 
myönnettäessä on otettava huomioon muut ulkopuoliset 
rahoitusmahdollisuudet kuten muu julkinen tuki”. Tätä kohtaa on 
noudatettu avustuspäätöstä tehtäessä kun on todettu, että kaupungin 
liikuntatoimi avustaa yhdistystä. Lisäksi tässä yhteydessä todetaan, 
että harrastustoimintaan yhdistys saa varoja myös ulkopuoliselta 
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taholta. Voidaan olettaa, että yhdistys voi jatkaa toimintaansa ilman 
muita ulkopuolisia avustuksia, koska sillä on myös omaa 
varainkeruutoimintaa. 

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Vipuset-Helsinki ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Vipuset-Helsinki ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vipuset-Helsinki ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 83
Helsingin Kristilliset eläkeläiset ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000939 T 02 05 01 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Helsingin Kristilliset 
eläkeläiset ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Yhdistykselle virastopäällikön toimesta myönnettyä avustusrahaa 
lähimmäispalvelutoimintaan ei nosteta, sillä muu avustettavaksi haettu 
toiminta ei ole sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) 
päättämien voimassa olevien avustusten jakoperusteiden mukaista. 
Toisena käyttötarkoituskohteena ilmoitettu eläkeläisten yleinen 
kerhotoiminta tulee rahoittaa järjestön muulla varainkeruulla. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Kristilliset Eläkeläiset 
ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
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annettu päätös
Liite 2

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Helsingin Kristilliset eläkeläiset ry:n n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Helsingin Kristilliset eläkeläiset ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
virastopäällikön myönteinen avustuspäätös kumotaan niin, että 
lautakunnan päätöksellä järjestölle myönnetään sen hakema koko 
avustus. Perusteluissa vedotaan uudistuneeseen hakuaikaan, joka 
kiirehdytti järjestöä tekemään alustavan toimintasuunnitelman ja 
talousarvioin vuodelle 2014 sekä uusien avustuksenjakokriteerien 
hankalaan tulkintaan. Lisäksi järjestö vetoaa toiminnan tavoitteisiin ja 
sen mahdollistamaan vertaistukeen. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Helsingin Kristilliset eläkeläiset ry anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 100 euroa käytettäväksi 
lähimmäisapupalveluun sekä eläkeläisten kerhotoimintaan. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän myönsi järjestölle 600 
euron avustuksen käytettäväksi lähimmäispalvelutoimintaan. Vuodelle 
2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 
100 euroa kerho- ja lähimmäispalvelutoimintaan.

Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa kuvattu lähimmäispalvelutoiminta 
on sairaaloissa ja vanhainkodeissa tapahtuvaa välitöntä auttamis- ja 
tukemistoimintaa. Toinen käyttötarkoituksessa kuvattu toiminto on 
yleisesti eläkeläisten kerhotoiminta. Kerhotoiminnan sisältöä ei kuvata 
hakemuksessa tarkemmin. Toimintasuunnitelmassa kuvatut kurssi- ja 
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pienryhmätoiminta (matkapuhelin ja internetin käytön opastus), loma- ja 
virkistysleirit sekä retket, yleisötilaisuuksien järjestäminen ja liikuntaan 
kannustaminen ovat sellaisia kuluja, joihin yhdistysten tulee varautua 
omarahoituksella. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna 
aihetta virastopäällikön myönteisen päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa tehtyyn ehdotukseen liittyen todetaan, että 
sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 21.1.2014 (15 §) järjestöavustuksia 
koskien, että 2015 määrärahoja jaettaessa myös Vanhusneuvosto 
otetaan mukaan avustusten kriteerejä tarkistettaessa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Kristilliset Eläkeläiset 
ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry
Talous- ja strategiapalvelut
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§ 84
Helsingin Kunnalliset eläkeläiset ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000774 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Helsingin Kunnalliset 
eläkeläiset ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingin Kunalliset Eläkeläiset ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Kunnalliset Eläkeläiset 
ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Helsingin Kunnalliset eläkeläiset ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Helsingin Kunnalliset eläkeläiset ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, 
että virastopäällikön päätös kumotaan ja että lautakunnan päätöksellä 
järjestölle myönnetään sen hakema avustus. Perusteluissa vedotaan 
uudistuneeseen hakuaikaan, joka kiirehdytti järjestöä tekemään 
alustavan toimintasuunnitelman ja talousarvioin vuodelle 2014 sekä 
uusien avustuksenjakokriteerien hankalaan tulkintaan. Lisäksi järjestö 
vetoaa toiminnan tavoitteisiin ja sen mahdollistamaan vertaistukeen 
oikaisuvaatimuksessaan. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Helsingin Kunnalliset eläkeläiset ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 550 euroa käytettäväksi 
askartelukerhon materiaaleihin, konserttimaksutukeen, 
kuntoutustukeen, laulukerhon materiaaleihin, teatteripääsylipputukeen 
ja ystävänaputoimintaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
delegointipäätöksen mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki 
virastopäällikkö. Hakemus hylättiin sillä perusteella, että matkat, 
kulttuuritapahtumat, kerhojen materiaalit ja ajanvietteeseen liittyvät 
kulut eivät kuulu avustusten jakoperusteisiin. 

Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustusta 1 550 euroa viriketoimintaan. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta (3.9.2013, 288 §) ei myönnä rahoitusta 
yleiseen ajanviettoon liittyviin järjestökuluihin, kuten konserttilippuihin 
tai teatterilippuihin. Kuorotoimintaa tuetaan keskitetysti Helsingin 
kaupungilla Kulttuuritoimen avustuksilla ja järjestö kuvaa saavansa 
toimintaansa rahoitusta myös Työväen Sivistysliitolta. Kuntoutustuen 
konkreettinen tavoite on kuvattu laveasti, toimintasuunnitelmassa 
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vuodelle 2014 sen kuvataan olevan taloudellista tukea osallistumisen 
mahdollistamiseksi virkistystoimintaan. Myyntituloja järjestö saa 
askartelukerhon tuotoksista, joten materiaalin katsotaan olevan 
sellaista, joka järjestön tulee voida kustantaa itse. Ystävänaputoiminta 
tarkoittaa merkkipäivien viettäjien juhlahetkien vieraanvaraisuuskuluja, 
sekä kahden henkilön kotivierailuja kokouksiin hankalasti pääsevien 
luona. Ystävänaputoimintaan oli haettu huomattavasti enemmän rahaa 
kuin mitä kuluja oli ollut tilinpäätöksessä. Yhdistys kokoontuu ilmaiseksi 
sosiaali- ja terveysviraston tiloissa (Kinaporin palvelukeskus), mikä luo 
edellytykset toiminaan jatkumiselle ja yhteisöllisyydelle. Toiminnan 
kuvaukset on oikaisuvaatimuskäsittelyssä tarkistettu uudelleen, eivätkä 
ne anna aihetta muuttaa virastopäällikön päätöstä.

Oikaisuvaatimuksessa tehtyyn ehdotukseen liittyen todetaan, että 
sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 21.1.2014 (15 §) järjestöavustuksia 
koskien, että 2015 määrärahoja jaettaessa myös Vanhusneuvosto 
otetaan mukaan avustusten kriteerejä tarkistettaessa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingin Kunalliset Eläkeläiset ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Kunnalliset Eläkeläiset 
ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 85
Kallion-Vallilan Eläkeläiset ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000638 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Kallion-Vallilan Eläkeläiset 
ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Yhdistyksen maksuttomat toimitilat sosiaali- ja terveysviraston 
palvelukeskus Kinaporissa mahdollistavat yhdistystoiminnan 
jatkumisen. Muiden toimitilojen kustannukset tulee voida maksaa 
omarahoitteisesti. Muu avustettavaksi haettu toiminta ei ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaista.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kallio-Vallilan Eläkeläiset ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Kallion-Vallilan eläkeläiset ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kallion-Vallilan Eläkeläiset ry Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
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annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Kallion-Vallilan Eläkeläiset ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Kallion-Vallilan Eläkeläiset ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
virastopäällikön päätös kumotaan niin, että lautakunnan päätöksellä 
järjestölle myönnetään sen hakema vuokra-avustus. Perusteluna 
esitetään, että toimintasuunnitelmassa on tarkemmin kuvattu 
yhdistyksen toimitilat: Kinaporin palvelukeskus, Hermannin kerhon ja 
Kallion kirjaston tilat. Kinaporin ja Kallion kirjaston tilat ovat 
maksuttomia. Oikaisuvaatimuksessa Hermannin kerhon toimitilalle 
annetaan kustannus 11 euroa/tapahtumakerta. Yhdistys järjestää siellä 
n. 30 tapahtumaa vuodessa, lisäksi maksetaan 40 euroa vuodessa 
Hermannin kerhon jäsenmaksua. Järjestö perustelee asian toteamista 
sillä, ettei muiden kuin kaupungintilojen käytöstä kysytty 
hakulomakkeessa. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Kallion-Vallilan Eläkeläiset ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta toiminta-avustusta ja vuokra-avustusta, yhteensä 
2 350 euroa käytettäväksi kerhoihin ja harrasteryhmiin, 
kulttuuritoimintaan ja juhliin, opinto- ja koulutustoimintaan, matkoihin ja 
retkiin, tiedotustoimintaan ja toimitilojen vuokraan. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hakemus hylättiin sillä 
perusteella, että ajanvietteeseen liittyvät kulut, kuten 
kulttuuritapahtumien osallistumiskulut, retket sekä harrastuskulut eivät 
kuulu avustuksen jakoperusteisiin (3.9.2013, 288 §). Vuokra-avustus 
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evättiin siksi, ettei hakemuksessa käynyt yksiselitteisesti ilmi mistä 
tilasta vuokraa maksetaan. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin 
sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 2 100 viriketoimintaan. 

Yhdistyksellä on kolme toimitilaa käytössään, joista kaksi on ilmaista. 
Maksullisen Hermannin kerhon tarkemmat kulukohtaisemman tiedot 
ilmenevät vasta oikaisuvaatimuksessa. Avustushakemuksen 
talousarvioliitteessä toimitilakuluiksi on kirjattu 500 euroa, 
hakemuksella vuokraa pyydetty 350 euroa ja tilinpäätöksestä kyseistä 
kululajia ei ole eriteltävissä. Haetun summan ja liitetietojen perusteella 
ei käy yksiselitteisesti ilmi, mikä on kyseisen tilan vuokra. Kaupungin 
yleisohjeen (12.12.2011) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että 
avustuksen käyttöä voidaan seurata.

Vuokra-avustuksia on myönnetty vuodelle 2014 harkinnanvaraisesti 
toiminnan jatkumiseksi, jos ilmaisia toimitiloja ei ole ollut järjestöjen 
käytettävissä. Vuokra-avustusta ei ole myönnetty kuitenkaan kaikkiin 
yhdistysten käyttämiin tiloihin, kuten esim. erilaisiin harrastetiloihin tai 
juhtatiloihin. Lisäksi on perusteltua todeta, että Kallio-Vallilan 
Eläkeläiset ry:n käytössä olevat sosiaali- ja terveysviraston ja kirjaston 
ilmaiset tilat mahdollistavat toiminnan jatkumisen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kallio-Vallilan Eläkeläiset ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Kallion-Vallilan eläkeläiset ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kallion-Vallilan Eläkeläiset ry Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut 
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§ 86
Haagan Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 

HEL 2014-000941 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Haagan Eläkkeensaajat ry:n 
oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Haagan Eläkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Haagan Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Haagan Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Haagan Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 
1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Haagan Eläkkeensaajat ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
virastopäällikön päätöstä muutetaan niin, että lautakunnan päätöksellä 
järjestölle myönnetään sen hakema avustus 2 500 euroa. Perusteluna 
esitetään, että yhdistyksen toiminta vähentää ikäihmisten tarvetta 
käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Oikaisuvaatimuksen 
perusteeksi nostetaan myös eläkeläisten tarve tapaamisiin, niiden 
tarjoaman virkistymisen ja yhteisöllisyyttä lisäävän vaikutuksen vuoksi. 
Perusteluna esitetään myös, että yhdistyksen toiminta on Helsingin 
kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
(12.12.2011) kohtien 2.1 - 2.4 mukaista ja täyttää muutkin ohjeessa 
mainitut kriteerit.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Haagan Eläkkeensaajat ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 2500 euroa myyjäis- ja juhlatilojen 
vuokriin, kerho- ja retkeilytoimintaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
delegointipäätöksen mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki 
virastopäällikkö. Virastopäällikkö hylkäsi hakemuksen 30.12.2013 sillä 
perusteella, ettei ajanvietteeseen ja virkistymiseen liittyvät kulut, kuten 
retkeily, kuulu avustusten jakoperusteisiin. Juhlatilojen ja 
myyjäistoiminnan järjestämiskulujen katsotaan olevan sellaisia 
vaihtoehtoisia kuluja, joihin yhdistysten tulee varautua 
omarahoituksella. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusta 2 050 euroa viriketoimintaan ja 
vuokrakustannuksiin.

Avustusta ei myönnetty vuokrakuluihin, sillä järjestö kokoontuu 
ilmaiseksi Nuorisoasiankeskuksen tiloissa viikoittain ja tapaamispaikka 
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yhteisöllisyyttä edistävälle toiminnalle mahdollistuu. Juhla- ja 
myyjäistilojen vuokrakulut sekä kerho- ja retkeilytoiminnan kulujen 
katsotaan olevan sellaisia, jotka jäsenien katsotaan voivan kustantaa 
itse.

Kaupungin yleisohjeiden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustustenjakokriteerien linjausten tulee olla voimassa yhdenaikaisesti, 
jossa hallintokunnan omat kriteerit tarkentavat kaupunkitasoista 
yleisohjetta. Näin ollen oikaisuvaatimuksessa vetoomus kaupungin 
yleisohjeiden kohtiin 2.1-2.4 ei riitä. Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, 
että osanottajat maksavat itse retkikulut. Hakemuksella näihin kuitenkin 
haettiin avustusta. Tämä on ristiriitaista ja jättää haettavan avustuksen 
käyttökohteen ja tarpeen vuodelle 2014 epäselväksi. Kaupungin 
yleisohjeen mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen 
käyttöä voidaan seurata. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät 
anna aihetta virastopäällikön päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Haagan Eläkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Haagan Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Haagan Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 87
Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Iltapäiväkerho ry:n 
oikaisuvaatimus virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000793 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Helsingin Kirjatyöntekijäin 
Yhdistyksen Iltapäiväkerho ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Iltapäiväkerho 
ry.

2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Iltapäiväkerho 

ry.

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä
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Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Iltapäiväkerho ry:n 
oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Iltapäiväkerho ry. pyytää 
oikaisuvaatimuksessaan, että virastopäällikön päätös kumotaan ja 
lautakunta myöntää yhdistykselle sen anoman summan. Perusteluna 
esitetään, että yhdistyksen toiminta vähentää ikäihmisten tarvetta 
käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Oikaisuvaatimuksen 
perusteeksi nostetaan myös eläkeläisten tarve tapaamisiin, niiden 
tarjoaman virkistymisen ja yhteisöllisyyttä lisäävän vaikutuksen vuoksi. 
Lisäksi esitetään, että yhdistyksen toiminta on Helsingin kaupungin 
avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (12.12.2011) 
kohtien 2.1-2.4 mukaista ja täyttää muutkin ohjeessa mainitut kriteerit.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Iltapäiväkerho ry. anoi vuodelle 
2014 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 1200 euroa jäsenien 
virkistystoimintaan, kokouksiin kutsuttavien terveys-, kuntoutus- ja 
apuväline esittelijöiden kuluihin, sekä samojen ammattialojen ja 
entisten työtovereiden tapaamiskuluihin seminaareissa. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Virastopäällikkö hylkäsi 
hakemuksen 30.12.2013 sillä perusteella, että retket, matkat ja 
ajanvietteeseen liittyvät kulut eivät kuulu avustusten jakoperusteisiin ja 
että terveys- ja kuntoutusaiheisia luentoja järjestetään myös 
kaupunkitasoisesti. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusta 1150 euroa viriketoimintaan, ja se on 
käytetty teatteri-, retkeily- ja juhlatilaisuuksien kustannuksiin sekä 
risteilyihin.  

Kaupungin yleisohjeiden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustustenjakoperusteiden tulee olla voimassa yhdenaikaisesti, jossa 
hallintokunnan omat kriteerit tarkentavat kaupunkitasoista yleisohjetta. 
Näin ollen oikaisuvaatimuksessa esitetty kaupungin yleisohjeisiin 
kohtiin 2.1-2.4 vetoaminen ei riitä. Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan 
myös, että osanottajat maksavat itse suurimman osan teatteri- ja 
kulttuuri- ja retkikuluista. Hakemuksella näihin kuitenkin haettiin myös 
avustusta. Tämä on ristiriitaista ja jättää haettavan avustuksen 
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käyttökohteen ja tarpeen vuodelle 2014 epäselväksi. Yhteisöllisyyttä 
edistävä toiminta mahdollistuu kokoontumispaikassa (Kirjan talo) ja 
muut kerhotoiminnan järjestämiskulut katsotaan olevan sellaisia 
vaihtoehtoisia kuluja, joihin yhdistysten tulee varautua 
omarahoituksella.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Iltapäiväkerho 
ry.

2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Iltapäiväkerho 

ry.

Tiedoksi

Talous- ja srategiapalvelut
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§ 88
Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstaikerho ry:n 
oikaisuvaatimus virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000764 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Helsingin Kirjatyöntekijäin 
Yhdistyksen Torstaikerho ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstaikerho 
ry.

2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstaikerho 

ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Kirjatyöntekijäin 
Yhdistyksen Torstaikerho ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä. 

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 1. 

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstaikerho ry:n 
oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstaikerho ry. pyytää 
oikaisuvaatimuksessaan, että virastopäällikön päätös kumotaan ja 
lautakunta myöntää yhdistykselle sen anoman summan 1 200 euroa. 
Perusteluna esitetään, että yhdistyksen toiminta vähentää ikäihmisten 
tarvetta käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja että 
viikoittaiset tapaamiset jäsenistön kesken ehkäisevät yksinäisyyttä. 
Perusteluna esitetään myös, että yhdistyksen toiminta on Helsingin 
kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
(12.12.2011) kohtien 2.1 - 2.4 mukaista ja täyttää muutkin ohjeessa 
mainitut kriteerit.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstaikerho ry. anoi vuodelle 
2014 sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 1200 euroa 
kerholaisten tukemiseen, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua 
virkistys-, retkeily- ym. toimintaan, eli myötäauttaa ikääntyneiden ja 
jäsentensä fyysistä ja henkistä toimintakykyä.  Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Virastopäällikkö hylkäsi 
hakemuksen 30.12.2013 sillä perusteella, että retket, matkat ja 
ajanvietteeseen liittyvät kulut eivät kuulu avustusten jakoperusteisiin ja 
että terveys- ja kuntoutusaiheisia luentoja järjestetään myös 
kaupunkitasoisesti. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusta 1150 euroa viriketoimintaan, ja se on 
käytetty teatteri-, retkeily- ja juhlatilaisuuksien kustannuksiin sekä 
risteilyihin.  
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Yhteisöllisyyttä edistävä toiminta mahdollistuu kokoontumispaikassa 
(Kirjan talo). Muun kerhotoiminnan järjestämiskulujen katsotaan olevan 
sellaisia vaihtoehtoisia kuluja, joihin yhdistysten tulee varautua 
omarahoituksella. Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että osanottajat 
maksavat itse teatteri-, kulttuuri- ja retkikulut. Hakemuksella näihin 
kuitenkin haettiin avustusta. Tämä on ristiriitaista ja koska 
talousarviossa on tulopuolelle kirjattu matkoihin, retkiin ja teatteriin 
avustuksen lisäksi tuloja, jää haettavan avustuksen käyttökohde ja 
tarve vuodelle 2014 epäselväksi. Kaupungin yleisohjeen mukaan 
kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan 
seurata.

Kaupungin yleisohjeiden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustustenjakokriteerien linjausten tulee olla voimassa yhdenaikaisesti, 
jossa hallintokunnan omat kriteerit vain tarkentavat kaupunkitasoista 
yleisohjetta. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna 
aihetta kumota virastopäällikön päätöstä avustuksen hylkäämisestä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstaikerho 
ry.

2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstaikerho 

ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Kirjatyöntekijäin 
Yhdistyksen Torstaikerho ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 89
Kallio Seudun Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000848 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Kallio Seudun 
Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kannelmäen Eläkkeensaajat ry
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Kallio Seudun Eläkkeensaajat ry

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kallio Seudun Eläkkeensaajat ry Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Kallio Seudun Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Kallio Seudun Eläkkeensaajat ry:n pyytää oikaisuvaatimuksessaan, 
että virastopäällikön päätös kumotaan niin, että lautakunnan 
päätöksellä järjestölle myönnetään sen hakema avustus. Perusteluna 
esitetään, että yhdistyksen toiminta vähentää ikäihmisten tarvetta 
käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Oikaisuvaatimuksen 
perusteeksi nostetaan myös eläkeläisten tarve tapaamisiin, niiden 
tarjoaman virkistymisen ja yhteisöllisyyttä lisäävän vaikutuksen vuoksi.  
Lisäksi vedotaan yhdistyksen toiminnan olevan Helsingin kaupungin 
avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (12.12.2011) 
kohtien 2.1-2.4 mukaista ja täyttävän muutkin ohjeessa mainitut 
kriteerit.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Kallio Seudun Eläkkeensaajat ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 2 500 euroa käytettäväksi jäsenistön 
sosiaaliseen kanssakäymiseen, kulttuuri- harraste- ja muuhun 
virkistystoimintaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
delegointipäätöksen mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki 
virastopäällikkö. Hakemus hylättiin perusteena, että ajanvietteeseen 
liittyvät kulut, kuten kulttuuritapahtumien osallistumiskulut, sekä 
harrastus- ja virkistymiskulut eivät kuulu avustuksen uusittuihin 
jakoperusteisiin. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusta 2500 euroa ikäihmisten viriketoimintaan. 

Kaupungin yleisohjeiden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustustenjakokriteerien linjausten tulee olla voimassa yhdenaikaisesti, 
jossa sosiaali- ja terveysviraston kriteerit tarkentavat yleisohjetta.  
Yhdistyksen rahoitussuunnitelman (kohta 2.3) tulojen ja menojen suhde 
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ei ole hyväksyttävällä tasolla jos mahdollisella avustuksella on 
varauduttu kattamaan puolet yhdistyksen talousarvioon kirjatuista 
tuloista. 

Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan myös, että osanottajat maksavat itse 
teatteri- ja kulttuuri- ja retkikulut. Hakemuksella näihin kuitenkin haettiin 
avustusta. Yhdistyksen alustavaan talousarvioon vuodelle 2014 on 
kirjattu myös matka- ja virkistystoimintakuluja, mutta ei tuloja. 
Kaupungin yleisohjeen mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että 
avustuksen käyttöä voidaan seurata. Hakija ei ole kuvannut edellisen 
avustuksen käyttöänsä, eikä sen kohdistuminen toiminnoille ole 
myöskään luettavissa tilinpäätöksestä. Oikaisuvaatimus ei edellä 
mainituista syitä tuo lisätietoa järjestöavustuspäätöksen kumoamiseksi.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kannelmäen Eläkkeensaajat ry
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Kallio Seudun Eläkkeensaajat ry

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kallio Seudun Eläkkeensaajat ry Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 90
Kannelmäen eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000827 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Kannelmäen eläkkeensaajat 
ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Virastopäällikön myönteisen avustuspäätöksen summaa ei koroteta, 
sillä muu avustettavaksi haettu toiminta ei ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaista.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kannelmäen Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Kannelmäen Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kannelmäen Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Kannelmäen eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Kannelmäen eläkkeensaajat ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
virastopäällikön myönteinen avustuspäätös kumotaan ja haettu 
avustusmäärä 1 980 euroa päätetään myöntää hakijalle. Perusteluna 
esitetään, että yhdistyksen toiminta vähentää ikäihmisten tarvetta 
käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Oikaisuvaatimuksen 
perusteeksi nostetaan myös eläkeläisten tarve tapaamisiin, niiden 
tarjoaman virkistymisen ja yhteisöllisyyttä lisäävän vaikutuksen vuoksi. 
Lisäksi esitetään, että yhdistyksen toiminta on Helsingin kaupungin 
avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (12.12.2011) 
kohtien 2.1-2.4 mukaista ja täyttää muutkin ohjeessa mainitut kriteerit. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Kannelmäen eläkkeensaajat ry anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta toiminta-avustusta 1 980 käytettäväksi 
viriketoimintaan ja kokoustilan vuokraan. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Järjestölle myönnettiin 
vuokra-avustusta 300 euroa. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin 
sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 450 viriketoimintaan. 

Kaupungin yleisohjeiden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustustenjakoperusteiden tulee olla voimassa yhdenaikaisesti, jossa 
hallintokunnan omat kriteerit tarkentavat kaupunkitasoista yleisohjetta. 
Näin ollen oikaisuvaatimuksen vetoomus kaupungin yleisohjeiden 
kohtiin 2.1-2.4 ei riitä. Kannelmäen eläkkeensaajat ry:n hakemuksessa 
ei kuvata tarkemmin viriketoiminnan sisältöä. Myös edellisen vuoden 
avustuksen käyttötarkoitusta pyydetään tarkistamaan 
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toimintakertomuksesta 2012. Hakemuksen toimintasuunnitelmaan ja 
vuosikertomukseen ilmoitetuksi toiminnaksi on kirjattu matkat, retket, 
kurssit, kevät- ja joulujuhlat ja muistamiset, harrastekerho, joogaryhmä, 
vierailijoiden käynnit, EKL:n järjestämät tilaisuudet ja erilaiset 
edustustilaisuudet sekä sääntömääräiset kokoukset.  Nämä 
sellaisenaan eivät kuulu järjestöavustuksen jakoperusteisiin vuodelle 
2014. Yhdistyksen jäsenistön harrastetoiminta tulee voida rahoittaa 
omarahoituksella. Jos haetun avustuksen käyttökohde on jotain muuta 
kuin liitteissä esitetyt toiminnot pitävät sisällään, ei se käy asiakirjoista 
esille. Kaupungin yleisohjeen mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, 
että avustuksen käyttöä voidaan seurata.

Lisäksi on perusteltua todeta, että sosiaali- ja terveysviraston 
virastopäällikön päätöksellä nyt myönnetty vuokra-avustus 
mahdollistaa kokoontumiset ja toiminnan jatkumisen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kannelmäen Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Kannelmäen Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kannelmäen Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 91
Käpylän Eläkkeensaajat ry oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-001136 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Käpylän Eläkkeensaajat ry:n 
oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Käpylän Eläkkeesaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Käpylän Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Käpylän Eläkkeensaajat ry Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Käpylän Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 
1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Käpylän Eläkkeensaajat ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
virastopäällikön päätös kumotaan niin, että järjestölle myönnetään sen 
hakema avustus 1 800 euroa. Perusteluna esitetään, että yhdistyksen 
toiminta vähentää ikäihmisten tarvetta käyttää sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluja. Oikaisuvaatimuksen perusteeksi nostetaan 
myös eläkeläisten tarve tapaamisiin, niiden tarjoaman virkistymisen ja 
yhteisöllisyyttä lisäävän vaikutuksen vuoksi. Perusteluna esitetään, että 
yhdistyksen toiminta on Helsingin kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (12.12.2011) kohtien 2.1 - 
2.4 mukaista ja täyttää muutkin ohjeessa mainitut kriteerit. Järjestön 
budjetista rahoitetaan retkien, sekä kulttuuri- ja opintomatkojen 
kustannuksia sen lisäksi että jäsenistö maksaa omavastuuosuutta.  

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Käpylän Eläkkeensaajat ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 800 euroa toimitilan- ja myyjäistilan 
vuokriin, retkiin, teatteri- ja virkistyskuluihin, liiton ja piirin 
jäsenmaksuihin, kursseihin, sekä muihin toimintakustannuksiin kuten 
esiintyjäpalkkioihin, toimistokuluihin, lahjoihin ja muistamisiin. Sosiaali- 
ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hakemuksen 
käyttötarkoituksista vuokraan myönnettiin 800 euroa. Vuodelle 2013 
järjestölle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 800 
euroa ikäihmisten viriketoimintaan. 

Kaupungin yleisohjeiden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustustenjakoperusteiden linjausten tulee olla voimassa 
yhdenaikaisesti, jossa sosiaali- ja terveysviraston kriteerit tarkentavat 
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yleisohjetta. Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että osanottajat 
maksavat itse teatteri- ja kulttuuri- ja retkikulut. Yhdistyksen alustavaan 
talousarvion tulopuolelle vuodelle 2014 ei ole kirjattu tällaista tuloa. 
Kaupungin yleisohjeen (12.12.2011) mukaan kirjanpito on järjestettävä 
siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata. Koska hakija on 
hakenut näihin käyttötarkoituksiin kuitenkin avustusta, jää haettavan 
avustuksen käyttökohde ja tarve vuodelle 2014 epäselväksi. Muut 
avustuksen käyttötarkoituskohteet, kuten liiton jäsenmaksut, kurssit, 
esiintyjän palkkiot, toimistokulut, lahjat ja muistamiset ovat hallinnollisia 
tai vieraanvaraisuuskuluja, joihin järjestön tulee voida varautua 
omarahoituksella. Oikaisuvaatimus ei edellä mainituista syitä tuo 
lisätietoa järjestöavustuspäätöksen kumoamiseksi.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Käpylän Eläkkeesaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Käpylän Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Käpylän Eläkkeensaajat ry Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous-  ja strategiapalvelut
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§ 92
Myllypuron Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-001000 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Myllypuron Eläkkeensaajat 
ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Myllypuron Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Myllypuron Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Myllypuron Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Myllypuron Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Myllypuron Eläkkeensaajat ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan 
virastopäällikön avustuspäätöksen muuttamista siten, että järjestön 
toiminnan tukemiseen myönnetään sen hakema 1 700 euron avustus. 
Perusteluina esitetään, että avustettavaksi haettu toiminta täyttää 
useimmat Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettavien yleisohjeiden (12.12.2011) kohdat ja että yhdistys 
huolehtii omalta osaltaan ikääntyneiden ihmisten huolenpidosta, joka 
muussa tapauksessa jäisi kaupungin viranomaisten tehtäväksi. Lisäksi 
korostetaan, että avustusta ei haettu kulttuuri- ja opintomatkojen sekä 
esim. joululounaiden järjestämiseen.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Myllypuron Eläkkeensaajat ry:n anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 700 euroa käytettäväksi 
yhdistystoimintaan, joka käsittää luennoitsijoiden kutsumista, jäsenten 
koulutusta erityisesti tietokoneen käytössä, retkiä, teatterikäyntejä ja 
liikuntaharrastuksia. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
delegointipäätöksen mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki 
virastopäällikkö. Hän hylkäsi avustushakemuksen sillä perusteella, että 
avustettavaksi haettu yhdistystoiminta koskien luentopalkkioita, 
tietokoneopetusta ja retki- ja teatteritoimintaa ei kuulu avustettavan 
toiminnan piiriin. Lisäksi hän totesi, että paikallinen seurakunta tarjoaa 
veloituksetta tilan kokoontumisille. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin 
sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 400 euroa ikäihmisten 
viriketoimintaan. 

Avustushakemuksessa Helsingin ulkopuolelle suuntautuvat retket sekä 
teatterikäynnit on ilmoitettu avustuksen käyttötarkoitukseksi kun taas 
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oikaisuvaatimuksessa ilmoitetaan, että kulttuuri- ja opintomatkoihin ei 
avustusta haeta. Avustuspäätös on tehty hakemuksen perusteella, 
jolloin voitiin todeta, että avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole 
sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia, koska ne koskevat sellaisia kuluja, jotka 
järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse. 
Tällä perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt 
perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Myllypuron Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Myllypuron Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Myllypuron Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 93
Oulunkylän Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 

HEL 2014-000868 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Oulunkylän Eläkkeensaajat 
ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Oulunkylän Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Oulunkylän Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oulunkylän Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Oulunkylän Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Oulunkylän Eläkkeensaajat ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan 
virastopäällikön avustuspäätöksen kumoamista ja että sosiaali- ja 
terveyslautakunta myöntää haetun avustuksen. Perusteluna esitetään, 
että yhdistyksen toiminta on Helsingin kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (12.12.2011) kohtien 2.1 - 
2.4 mukaista ja täyttää muutkin ohjeessa mainitut kriteerit.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Oulunkylän Eläkkeensaajat ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 2 000 euroa käytettäväksi 
virkistystoimintaan, kuljetuksiin kotimaan retkikohteisiin, teatteri- ja 
konserttilippuihin, joululounas- ja jäsentapaamisiin, asiantuntijoiden ja 
taiteilijoiden kulukorvauksiin sekä juhlapäivien kahvi- ja kakkutarjoiluun. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan 
päätöksen avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän hylkäsi 
avustushakemuksen sillä perusteella, että avustettavaksi haettu 
virkistys-, retki-, kulttuuri- ja juhlatoiminta ei kuulu avustettavan 
toiminnan piiriin. Lisäksi hän totesi, että kaupunki tukee toimintaa 
tarjoamalla maksuttoman tilan kokoontumisille paikallisella 
nuorisotalolla. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusta 1 680 euroa ikäihmisten viriketoimintaan. 

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia, koska ne koskevat sellaisia 
ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan 
katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. juhlat, matkat, retket ja 
luentopalkkiot). Tällä perusteella voidaan katsoa, että 
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oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Tätä ei muuta se seikka, että järjestön toiminta on 
yleisesti ottaen edellä mainittujen Helsingin kaupungin avustusohjeiden 
mukaista, koska lautakunnilla on oikeus tarkentaa niitä omilla 
avustusohjeillaan ja sosiaali- ja terveyslautakunta on näin tehnyt.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Oulunkylän Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Oulunkylän Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oulunkylän Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 94
Pasilan Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000846 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Pasilan Eläkkeensaajat ry:n 
oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Yhdistyksen voidaan katsoa pystyvän rahoittamaan 
oikaisuvaatimuksessa kuvatut tilaisuuksien järjestämiseen ja 
tiedotuksen liittyvät kulut ilman ulkopuolista avustusta. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Pasilan Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Pasilan Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pasilan Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Pasilaan Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 
1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Pasilan Eläkkeensaajat ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
virastopäällikön päätöstä muutetaan niin, että lautakunnan päätöksellä 
järjestölle myönnetään sen hakema avustus 1 500 euroa. Perusteluna 
esitetään, että yhdistyksen toiminta vähentää ikäihmisten tarvetta 
käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja toiminta parantaa 
ikäihmisten elämänlaatua. Vuokrakustannusten lisäksi rahoitusta 
tarvitaan kustannuksiin, joita syntyy tilaisuuksien teknisestä 
järjestämisestä, paperitiedotteista, puhelimen ja tietohallinnon käytöstä 
kuten tulostimien värikasetit ja tulostuspaperi.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Pasilan Eläkkeensaajat ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 500 euroa käytettäväksi kokous- ja 
kerhotilojen vuokriin sekä muuhun kerho- ym. -toimintaan ja 
vapaaehtoistyöhön. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
delegointipäätöksen mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki 
virastopäällikkö. Hän myönsi järjestölle 650 euron avustuksen 
käytettäväksi kokous- ja kerhotilojen vuokrauskustannuksiin. Vuodelle 
2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 
160 euroa ikäihmisten viriketoimintaan. 

Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että osanottajat maksavat itse 
teatteri- ja kulttuuri- ja retkikulut. Yhdistyksen alustavaan 
kustannusarvioon vuodelle 2014 sisältyy menopuolelle retki- ja 
matkailutoiminnan sekä kulttuuritoiminnan kuluja. Tulopuolella on näitä 
euromääräisesti pienempi kohta Muut tulot, mutta ei mainintaa retki- tai 
kulttuuritoiminnan tuloista. Mikäli järjestö kerää retkistä ja 
kulttuuritapahtumista osallistujamaksut oikaisuvaatimuksessa kerrotulla 
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tavalla, voidaan olettaa, että tarvittava rahoitus oikaisuvaatimuksessa 
mainittuihin järjestely- ja tieodotuskuluihin saadaan kootuksi 
kustannusarviossa ilmoitetuilla jäsenmaksutuloilla sekä myyjäis- 
arpajais- ja kerhotoiminnan tuotoilla. Näin ollen näihin 
käyttötarkoituksin ei tarvita ulkopuolista avustusta. Tällä perusteella 
voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät 
anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Pasilan Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Pasilan Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pasilan Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 133 (281)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/41
11.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ 95
Pitäjänmäen Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000867 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Pitäjänmäen Eläkkeensaajat 
ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Pitäjänmäen Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Pitäjänmäen Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pitäjänmäen Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Pitäjänmäen Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Pitäjänmäen Eläkkeensaajat ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan 
virastopäällikön avustuspäätöksen muuttamista siten, että sosiaali- ja 
terveyslautakunta myöntää haetun avustuksen. Perusteluna esitetään, 
että yhdistyksen toiminta on Helsingin kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (12.12.2011) kohtien 2.1 - 
2.4 mukaista ja täyttää muutkin ohjeessa mainitut kriteerit. 
Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että kulttuuri- ja opintomatkoihin ja -
käynteihin osallistuvat maksavat niiden kustannukset pääosin itse. 
Yhdistyksen muusta toiminnasta aiheutuu tiedotukseen, 
tietotekniikkaan, koulutukseen ja kerhojen materiaalikuluihin liittyviä 
kustannuksia.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Pitäjänmäen Eläkkeensaajat ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 400 euroa käytettäväksi 
kerhotoimintaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen 
mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän 
hylkäsi avustushakemuksen sillä perusteella, että avustettavaksi haettu 
retkitoiminta ei kuulu avustettavan toiminnan piiriin. Lisäksi hän totesi, 
että paikallinen seurakunta tukee antamalla tilan veloituksetta käyttöön 
ja liikuntavirasto tukee rahallisesti.  

Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustusta 1 200 euroa viriketoimintaan. Hakemuksessa olleen 
käyttöselvityksen mukaan saatua avustusta käytettiin retki-, koulutus-, 
tiedotus- ja muistamiskuluihin. Retkien kokonaiskuluista osallistujat 
maksoivat 78 % ja yhdistys 22 %.
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Avustushakemuksen mukana toimitetussa alustavassa talousarviossa 
vuodelle 2014 on kerhotoiminnan kulut eritelty neljään ryhmään: 
kahvituskulut, juhlat, matkat ja retket sekä muut kulut. Nämä 
avustettavaksi haetut kulut eivät ole sosiaali- ja terveyslautakunnan 
3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia, koska ne koskevat sellaisia ajanvietteeseen 
liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän 
kustantamaan itse. Tällä perusteella voidaan katsoa, että 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Tätä ei muuta se seikka, että järjestön toiminta on 
yleisesti ottaen edellä mainittujen Helsingin kaupungin avustusohjeiden 
mukaista, koska lautakunnilla on oikeus tarkentaa niitä omilla 
avustusohjeillaan ja sosiaali- ja terveyslautakunta on näin tehnyt.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Pitäjänmäen Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Pitäjänmäen Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pitäjänmäen Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 96
Puistolan Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000927 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Puistolan Eläkkeensaajat 
ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Yhdistyksen voidaan katsoa pystyvän rahoittamaan 
oikaisuvaatimuksessa kuvatut tilaisuuksien järjestämiseen ja 
tiedotuksen liittyvät kulut ilman ulkopuolista avustusta. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Puistolan Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Puistolan Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Puistolan Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Puistolan Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 
1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Puistolan Eläkkeensaajat ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
virastopäällikön päätöstä muutetaan siten, että lautakunnan 
päätöksellä järjestölle myönnetään sen hakema täysimääräinen 
avustus, josta on vielä saamatta 950 euroa. Perusteluna esitetään, että 
yhdistyksen toiminta on Helsingin kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (12.12.2011) kohtien 2.1 - 
2.4 mukaista ja täyttää muutkin ohjeessa mainitut kriteerit sekä 
vähentää sosiaali- ja terveysviraston palveluhenkilöstön työmäärää. 
Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että kulttuuri- ja opintomatkoihin ja -
käynteihin sekä lounaisiin osallistuvat maksavat niiden kustannukset 
itse. Yhdistyksen muusta toiminnasta aiheutuu tilaisuuksien tekniseen 
järjestämiseen, tiedotukseen, puhelimen käyttöön, tietohallintoon, 
esitteiden painamiseen, tulostimien värikasetteihin ja tulostuspaperin 
hankintaan liittyviä kustannuksia.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Puistolan Eläkkeensaajat ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 200 euroa ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pitämiin luentoihin, virkistys- ja opintotoimintaan kuten 
teatteriesitykset, konsertit ja tutustumiset kulttuurilaitoksiin ja 
nähtävyyksiin sekä koulutustoimintaan ja kerhotoimintaan. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän myönsi järjestölle 250 
euron avustuksen käytettäväksi vuokrakustannuksiin. Vuodelle 2013 
järjestölle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 100 
euroa viriketoimintaan. 
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Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että osanottajat maksavat itse 
kulttuuri-, opintomatka- ja lounaskulut. Yhdistyksen alustavaan 
talousarvioon vuodelle 2014 sisältyy retkitoiminnan kuluja enemmän 
kuin tämän toiminnan tuloja. Mikäli järjestö kerää retkistä 
osallistujamaksut oikaisuvaatimuksessa kerrotulla tavalla, voidaan 
olettaa, että tarvittava rahoitus oikaisuvaatimuksessa mainittuihin 
järjestely-, tiedotus- ja materiaalikuluihin saadaan kootuksi 
talousarviossa ilmoitetuilla muilla tuloilla. Näin ollen näihin 
käyttötarkoituksin ei tarvita ulkopuolista avustusta. Kerhotoimintaa 
tuetaan myönnetyllä avustuksella, joka on kohdennettu vuokrakuluihin. 
Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Puistolan Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Puistolan Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Puistolan Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 97
Roihuvuoren Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000860 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Roihuvuoren 
Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Yhdistyksen voidaan katsoa pystyvän rahoittamaan 
oikaisuvaatimuksessa kuvatut tilaisuuksien järjestämiseen ja 
tiedotuksen liittyvät kulut ilman ulkopuolista avustusta. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Roihuvuoren Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Roihuvuoren Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Roihuvuoren Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Roihuvuoren Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Roihuvuoren Eläkkeensaajat ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
virastopäällikön päätöstä muutetaan siten, että lautakunnan 
päätöksellä järjestölle myönnetään sen hakema 1 600 euron avustus 
käytettäväksi toiminnan tukemiseen. Perusteluna esitetään, että 
yhdistyksen toiminta on Helsingin kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (12.12.2011) kohtien 2.1 - 
2.4 mukaista ja täyttää muutkin ohjeessa mainitut kriteerit sekä 
vähentää sosiaali- ja terveysviraston palveluhenkilöstön työmäärää. 
Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että kulttuuri- ja opintomatkoihin ja -
käynteihin sekä lounaisiin osallistuvat maksavat niiden kustannukset 
itse. Yhdistyksen muusta toiminnasta aiheutuu tilaisuuksien tekniseen 
järjestämiseen, tiedotukseen, puhelimen käyttöön, tietohallintoon, 
esitteiden painamiseen, tulostimien värikasetteihin ja tulostuspaperin 
hankintaan liittyviä kustannuksia.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Roihuvuoren Eläkkeensaajat ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 600 euroa hallituksen ja ryhmien 
vetäjien koulutukseen, virkistysretkiin ja lomaviikkoihin, 
kulttuuritoimintaan, teatteriin ja näyttelyihin, sekä harrastuskerhoihin. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan 
päätöksen avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän hylkäsi 
avustushakemuksen ja perusteluna oli, että avustettavaksi haettu 
kulttuuri- ja retkitoiminta ei kuulu avustettavan toiminnan piiriin. Lisäksi 
hän totesi, että kaupunki tukee antamalla tiloja käyttöön veloituksetta 
Roihuvuoden nuorisotalolta ja Roihuvuoren palvelukeskuksesta. Myös 
seurakunta tukee antamalla tiloja käyttöön. Vuodelle 2013 järjestölle 
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myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 050 euroa 
viriketoimintaan. 

Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että osanottajat maksavat itse 
kulttuuri-, opintomatka- ja lounaskulut. Yhdistyksen alustavaan 
talousarvioon vuodelle 2014 sisältyy retki- ja juhlatoiminnan kuluja 
enemmän kuin näiden toimintojen tuloja. Mikäli järjestö kerää retkistä ja 
juhla-aterioista osallistujamaksut oikaisuvaatimuksessa kerrotulla 
tavalla, voidaan olettaa, että tarvittava rahoitus oikaisuvaatimuksessa 
mainittuihin järjestely-, tiedotus- ja materiaalikuluihin saadaan kootuksi 
talousarviossa ilmoitetuilla muilla tuloilla. Näin ollen näihin 
käyttötarkoituksin ei tarvita ulkopuolista avustusta. Edellä kuvatun 
perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt 
perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Roihuvuoren Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Roihuvuoren Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Roihuvuoren Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 98
Tapanilan Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000912 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Tapanilan Eläkkeensaajat 
ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Yhdistyksen voidaan katsoa pystyvän rahoittamaan 
oikaisuvaatimuksessa kuvatut tilaisuuksien järjestämiseen ja 
tiedotuksen liittyvät kulut ilman ulkopuolista avustusta. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Tapanilan Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Tapanilan Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tapanilan Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Tapanilan Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 
1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Tapanilan Eläkkeensaajat ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
virastopäällikön päätöstä muutetaan siten, että lautakunnan 
päätöksellä järjestölle myönnetään haettu avustusmäärä käytettäväksi 
toiminnan tukemiseen. Perusteluna esitetään, että yhdistyksen toiminta 
on Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien 
yleisohjeiden (12.12.2011) kohtien 2.1 - 2.4 mukaista ja täyttää muutkin 
ohjeessa mainitut kriteerit sekä vähentää sosiaali- ja terveysviraston 
palveluhenkilöstön työmäärää. Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että 
kulttuuri- ja opintomatkoihin ja -käynteihin sekä lounaisiin osallistuvat 
maksavat niiden kustannukset itse. Yhdistyksen muusta toiminnasta 
aiheutuu tilaisuuksien tekniseen järjestämiseen, tiedotukseen, 
puhelimen käyttöön, tietohallintoon, esitteiden painamiseen, tulostimien 
värikasetteihin ja tulostuspaperin hankintaan liittyviä kustannuksia.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Tapanilan Eläkkeensaajat ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 2 600 euroa tilavuokraan sekä 
harrastusten ja retkien tukemiseen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
delegointipäätöksen mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki 
virastopäällikkö. Hän myönsi järjestölle 1 500 euron avustuksen 
tilavuokraan toiminnan mahdollistamiseksi todeten, että yhdistys toimii 
Tapanilan Työväentalolla ja että kaupungin liikuntatoimi avustaa myös. 
Vuodelle 2013 yhdistykselle myönnettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusta 2 000 euroa eläkeikäisten toimintakyvyn 
edistämiseen eri toimintamuodoin.

Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että osanottajat maksavat itse 
kulttuuri-, opintomatka- ja lounaskulut. Yhdistyksen alustavaan 
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talousarvioon vuodelle 2014 sisältyy retkitoiminnan kuluja, mutta ei 
lainkaan tämän toiminnan tuloja. Mikäli järjestö kerää retkistä 
osallistujamaksut oikaisuvaatimuksessa kerrotulla tavalla, voidaan 
olettaa, että tarvittava rahoitus oikaisuvaatimuksessa mainittuihin 
järjestely-, tiedotus- ja materiaalikuluihin saadaan kootuksi 
talousarviossa ilmoitetuilla muilla tuloilla. Näin ollen näihin 
käyttötarkoituksin ei tarvita ulkopuolista avustusta. Kerhotoimintaa 
tuetaan myönnetyllä avustuksella, joka on kohdennettu vuokrakuluihin. 
Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Tapanilan Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Tapanilan Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tapanilan Eläkkeensaajat ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 99
Töölön Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000813 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Töölön Eläkkeensaajat ry:n 
oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Töölön Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Töölön Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Töölön Eläkkeensaajat ry Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Töölön Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Töölön Eläkkeensaajat ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
virastopäällikön hylkäävää päätöstä muutetaan siten, yhdistykselle 
myönnetään avustusta ainakin 300 euroa, jotta yhdistys pystyisi 
jatkamaan toimintaansa. Perusteluna esitetään, että varoja tarvitaan 
esimerkiksi tietoyhteiskuntaan liittyvään koulutukseen ja tiedonkulun 
hoitoon.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Töölön Eläkkeensaajat ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 100 euroa käytettäväksi retkiin ja 
kulttuuritapahtumiin, matkoihin kotimaassa ja naapurimaissa sekä 
terveysmatkojen tukemiseen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
delegointipäätöksen mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki 
virastopäällikkö. Hän teki hylkäävän päätöksen, jonka perusteluna oli, 
että avustettavaksi haettu retki- ja kulttuuritoiminta ei kuulu 
avustettavan toiminnan piiriin. Lisäksi hän totesi, että sosiaali- ja 
terveystoimi tukee antamalla tiloja käyttöön veloituksetta Töölön 
palvelukeskuksesta. Vuodelle 2013 yhdistykselle myönnettiin sosiaali- 
ja terveyslautakunnan avustusta 1 000 euroa eläkeläisten 
virkistystoimintaan.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia, koska ne koskevat sellaisia ajanvietteeseen 
liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän 
kustantamaan itse. Tällä perusteella voidaan katsoa, että 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen.

Esittelijä
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virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Töölön Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Töölön Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Töölön Eläkkeensaajat ry Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 100
Valtion eläkkeensaajat VES-Helsinki ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000911 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Valtion eläkkeensaajat VES-
Helsinki ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Yhdistyksen voidaan katsoa pystyvän rahoittamaan 
oikaisuvaatimuksessa kuvatut tilaisuuksien järjestämiseen ja 
tiedotuksen liittyvät kulut ilman ulkopuolista avustusta. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Valtion eläkkeensaajat VES-Helsinki ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Valtion eläkkeensaajat VES-Helsinki ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtion eläkkeensaajat VES-
Helsinki ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Valtion eläkkeensaajat VES-Helsinki ry:n oikaisuvaatimus on tämän 
asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Valtion eläkkeensaajat VES-Helsinki ry. pyytää 
oikaisuvaatimuksessaan, että virastopäällikön päätöstä muutetaan 
siten, että lautakunnan päätöksellä järjestölle myönnetään sen hakema 
950 euron avustus käytettäväksi toiminnan tukemiseen. Perusteluna 
esitetään, että yhdistyksen toiminta on Helsingin kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (12.12.2011) kohtien 2.1 - 
2.4 mukaista ja täyttää muutkin ohjeessa mainitut kriteerit sekä 
vähentää sosiaali- ja terveysviraston palveluhenkilöstön työmäärää. 
Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että teatteriesityksiin ja 
teatterimatkoille osallistuvat maksavat itse kustannukset tai niitä 
tuetaan tilaisuuksissa kerätyillä kahvi- ja arpajaistuloilla. Yhdistyksen 
muusta toiminnasta aiheutuu tilaisuuksien tekniseen järjestämiseen, 
tiedotukseen, puhelimen käyttöön, tietohallintoon, esitteiden 
painamiseen, tulostimien värikasetteihin ja tulostuspaperin hankintaan 
liittyviä kustannuksia.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Valtion eläkkeensaajat VES-Helsinki ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 950 euroa käytettäväksi 
kerhotoimintaan, tutustumiskäynteihin, kursseihin, retkiin ja 
opintotoimintaan sekä käyttökuluihin kuten posti- ja pankkimaksuihin.  
Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan 
päätöksen avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän hylkäsi 
avustushakemuksen ja perusteluna oli, että avustettavaksi haettu 
kerho-, retki- ja järjestötoiminta ei kuulu avustettavan toiminnan piiriin. 
Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustusta 800 euroa helsinkiläisten valtion eläkkeensaajien 
viriketoimintaan. 
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Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että osanottajat maksavat itse 
teatteriesityksiin ja teatterimatkoihin liittyvät kulut. Yhdistyksen 
alustavaan talousarvioon vuodelle 2014 sisältyy teatteri- ja 
virkistysmatkakuluja, mutta ei lainkaan näiden toimintojen tuloja. Mikäli 
järjestö kerää näistä osallistujamaksut oikaisuvaatimuksessa kerrotulla 
tavalla, voidaan olettaa, että tarvittava rahoitus oikaisuvaatimuksessa 
mainittuihin järjestely-, tiedotus- ja materiaalikuluihin saadaan kootuksi 
talousarviossa ilmoitetuilla muilla tuloilla. Näin ollen näihin 
käyttötarkoituksin ei tarvita ulkopuolista avustusta. Edellä kuvatun 
perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt 
perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Valtion eläkkeensaajat VES-Helsinki ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Valtion eläkkeensaajat VES-Helsinki ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtion eläkkeensaajat VES-
Helsinki ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 101
Herttoniemen-Laajasalon Kansalliset Seniorit ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuksista

HEL 2014-000824 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Herttoniemen-Laajasalon 
Kansalliset seniorit ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Herttoniemen-Laajasalon Kansalliset Seniorit ry
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Herttoniemen-Laajasalon Kansalliset Seniorit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Herttoniemen-Laajasalon 
Kansalliset Seniorit ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Herttoniemen Laajasalon Kansalliset seniorit ry oikaisuvaatimus on 
tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Herttoniemen-Laajasalon Kansalliset seniorit ry pyytää 
oikaisuvaatimuksessaan, että virastopäällikön päätös kumotaan, ja että 
avustushakemus käsitellään uudelleen. Perusteluissa vedotaan siihen, 
että yhdistys toimii eläkeläisten yhdyssiteenä ja edunvalvojana 
järjestämällä muun muassa yhteisiä tilaisuuksia, järjestävänsä 
terveyteen liittyviä luentoja ja ylläpitävänsä muistikerhoa. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Herttoniemen Laajasalon Kansalliset seniorit ry anoi vuodelle 2014 
sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 2 000 euroa käytettäväksi 
kulttuuri-, matkailu- ja teatterikohteisiin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
delegointipäätöksen mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki 
virastopäällikkö. Hakemus hylättiin sillä perusteella että matkat, 
kulttuuritapahtumat ja ajanvietteeseen liittyvät kulut eivät kuulu 
avustusten jakoperusteisiin. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin 
sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 300 euroa viriketoimintaan. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta (3.9.2013, 288 §) ei myönnä rahoitusta 
yleiseen ajanviettoon liittyviin järjestökuluihin, kuten matkoihin, 
kulttuuritapahtumiin ja ajanvietteeseen liittyviin kuluihin. Tällaisten 
kulujen katsotaan olevan sellaisia toiminnan vaihtoehtoisia kuluja, joihin 
yhdistysten tulee varautua omarahoituksella. Terveyteen liittyvää tietoa, 
luentoja ja esitelmiä järjestetään kaupunkitasoisesti, sekä sosiaali- ja 
terveysviraston itse tuottamana. Järjestön hakemus saapui lisäksi 
puutteellisin liitetiedoin. Oikaisuvaatimuksen perustelut eivät anna 
aihetta virastopäällikön päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
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Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Herttoniemen-Laajasalon Kansalliset Seniorit ry
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Herttoniemen-Laajasalon Kansalliset Seniorit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Herttoniemen-Laajasalon 
Kansalliset Seniorit ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 102
Helsingin Kansallinen senioripiiri ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000724 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Helsingin Kansallinen 
senioripiiri ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Yhdistyksen voidaan katsoa pystyvän rahoittamaan 
oikaisuvaatimuksessa kuvatut tilaisuuksien järjestämiseen ja 
tiedotuksen liittyvät kulut ilman ulkopuolista avustusta. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324§)
3 Avustushakemus Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Kansallinen 
Senioripiiri

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Helsingin Kansallinen senioripiiri ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Helsingin Kansallinen senioripiiri ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan 
päätöksen kumoamista ja hakemuksen uudelleen käsittelyä. 
Oikaisuvaatimuksessa kuvataan toimintaan, kuten järjestötyö 
eläkeläisten henkisten ja aineellisten tarpeisiin vastaamisella. Lisäksi 
perusteluna on kuvaus vuoden 2013 avustuksen käytöstä, kuten 
”Helsinki tutuksi”- seniorikävelytapahtumasta, koulutuksesta sekä 
markkinointikampanjasta.  

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Helsingin Kansallinen senioripiiri ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 2300 euroa virkistystoimintaan ja 
koulutukseen, sekä tiedottamisen tehostamiseen yhdistyksen 
jäsenmäärän lisäämiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
delegointipäätöksen mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki 
virastopäällikkö. Virastopäällikkö hylkäsi hakemuksen 30.12.2013 sillä 
perusteella, että järjestön esittämät avustuksen käyttötarkoitukset eivät 
ole avustusten jakoperusteiden mukaisia. Vuodelle 2013 järjestölle 
myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 2100 euroa 
viriketoimintaan. 

Yhdistyksen jäsenmäärän lisääminen on järjestön tunnetuksi tekemistä, 
markkinointia, joka ei sisälly sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustustenjakoperusteisiin (3.9.2013, 288§). Koulutuksen katsotaan 
olevan vaihtoehtoinen kulu, johon yhdistyksen tulee varautua omalla 
rahoituksella. Käyttötarkoituksessa ilmoitettu virkistyskulu on 
toimintasuunnitelman mukaan omakustanteista toimintaa. 
Hakemuksella näihin kuitenkin haettiin avustusta. Tämä on ristiriitaista 
ja jättää haettavan avustuksen käyttökohteen ja tarpeen vuodelle 2014 
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epäselväksi. Kaupungin yleisohjeen (12.12.2011) mukaan kirjanpito on 
järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata. 
Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta 
virastopäällikön päätöksen muuttamiseen. 

Oikaisuvaatimuksessa tehtyyn ehdotukseen liittyen todetaan, että 
sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 21.1.2014 (15 §) järjestöavustuksia 
koskien, että 2015 määrärahoja jaettaessa myös Vanhusneuvosto 
otetaan mukaan avustusten kriteerejä tarkistettaessa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324§)
3 Avustushakemus Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Kansallinen 
Senioripiiri

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 103
Itä-Helsingin kansalliset seniorit ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000728 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Itä-Helsingin kansalliset 
seniorit ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Itä-Helsingin Kansalliset Seniorit ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Itä-Helsingin Kansalliset Seniorit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Itä-Helsingin Kansalliset Seniorit 
ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Itä-Helsingin Kansalliset Seniorit ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Itä-Helsingin kansalliset seniorit ry:n pyytää oikaisuvaatimuksessaan, 
että virastopäällikön päätös kumotaan ja että lautakunnan päätöksellä 
järjestölle myönnetään sen hakema avustus. Perusteluissa vedotaan 
uudistuneeseen hakuaikaan, joka kiirehdytti järjestöä tekemään 
alustavan toimintasuunnitelman ja talousarvioin vuodelle 2014, sekä 
uusien avustuksenjakokriteerien hankalaan tulkintaan. Lisäksi järjestö 
vetoaa toiminnan tavoitteisiin ja sen mahdollistamaan vertaistukeen 
oikaisuvaatimuksessaan. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Itä-Helsingin kansalliset seniorit ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 600 euroa käytettäväksi henkiseen ja 
fyysiseen virkistystoimintaan, vanhusten toimintakyvyn ylläpitämiseen,  
kerhotoimintaan, ATK-koulutukseen ja ulkoiluttamiseen. Sosiaali- ja     
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hakemus hylättiin sillä 
perusteella, että ajanvietteeseen, virkistymiseen ja vieraanvaraisuuteen 
liittyvät kulut, kuten retket, kulttuuritapahtumien osallistumiskulut ja 
tarjoilukulut eivät kuulu avustusten jakoperusteisiin. Vuodelle 2013 
järjestölle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 900 
euroa viriketoimintaan. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei myönnä rahoitusta yleiseen 
ajanviettoon liittyviin järjestökuluihin. Tällaisten kulujen katsotaan 
olevan sellaisia vaihtoehtoisia kuluja joihin järjestön tulee varautua 
omarahoituksella. Opetus- ja koulutustoiminta eivät kuulu avustusten 
jakoperusteisiin (3.9.2013, 288 §). ATK-koulutusta senioreille 
avustetaan keskitetysti Suomenkielisen Työväenopiston 
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järjestöavustuksin, sekä kaupunkitason erilaisin yhteistyöhankkein. 
Toiminnan kuvaukset on oikaisuvaatimuskäsittelyssä tarkistettu 
uudelleen, eivätkä ne anna aihetta muuttaa virastopäällikön päätöstä. 

Oikaisuvaatimuksessa tehtyyn ehdotukseen liittyen todetaan, että 
sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 21.1.2014 (15 §) järjestöavustuksia 
koskien, että 2015 määrärahoja jaettaessa myös Vanhusneuvosto 
otetaan mukaan avustusten kriteerejä tarkistettaessa

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Itä-Helsingin Kansalliset Seniorit ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Itä-Helsingin Kansalliset Seniorit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Itä-Helsingin Kansalliset Seniorit 
ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2
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§ 104
Kanta-Helsingin Kansalliset seniorit ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000731 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Kanta-Helsingin Kansalliset 
seniorit ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Järjestö toimitti hakemuksensa myöhässä. Oikaisuvaatimuksessa ei 
tule esiin seikkoja, jotka mahdollistaisivat poikkeamisen kaupungin 
yleisohjeesta koskien myöhästyneiden hakemusten käsittelyä.  

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kanta-Helsingin Kansalliset Seniorit ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Kanta-Helsingin Kansalliset Seniorit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kanta-Helsingin Kansalliset 
Seniorit ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Kanta-Helsingin Kansalliset seniorit ry:n oikaisuvaatimus on tämän 
asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Kanta-Helsingin Kansalliset seniorit ry. pyytää 
oikaisuvaatimuksessaan, että virastopäällikön avustuspäätös kumotaan 
ja avustushakemus otetaan uudelleen käsittelyyn.   

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Kanta-Helsingin Kansalliset seniorit ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta toiminta-avustusta 2 000 euroa seniori-ikäisille 
järjestettävään vapaaehtois- ja virkistystoimintaan, kuten 
kuukausitapaamisiin, kirjallisuuspiiriin, valokuva- ja muistikerhoon ja 
suunnittelukokouksiin. Lisäksi hakemuksen käyttötarkoituskohdassa 
kerrotaan, että vuokrat ovat yhteensä 2 700 euroa.  Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Järjestön avustushakemus 
hylättiin, koska se saapui myöhässä. Vuodelle 2013 järjestölle 
myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1600 
viriketoimintaan. 

Hakuaika päättyi 14.10.2013 klo 16.00 ja järjestön paperihakemus 
saapui kirjaamoon 17.10.2013. Oikaisuvaatimuksessaan Kanta-
Helsingin Kansalliset seniorit ry vetoaa hakuajan viimeisimpien päivien 
ruuhkauttaneen Nordean kautta sähköiseen asiointiin yrittäneiden 
tunnistautumista, sekä kaupungin sivujen ruuhkautumiseen. Lisäksi 
todetaan, että uusi viraston uusi hakuaika pakotti järjestön 
suunnittelemaan taloutta ja toiminta sääntöjen vastaisella tavalla, 
viitaten yhdistyksen myöhempään syyskokousaikatauluun. Kanta-
Helsingin Kansalliset seniorit ry:n oikaisuvaatimuksessa kuvataan 
myös sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustusohjeiden olevan 
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moniselitteiset ja että vuokra-avustamiseen keskittyminen heikentää 
eläkeläisjärjestöjen toimintaan. 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä huomioidaan se millä perustein 
järjestö vastaa heidän saamansa hylkäyspäätökseen. 
Oikaisuvaatimuksessa kuvatut häiriötilanteet Nordean 
tunnistautumisessa ja sähköisen asioinnin ruuhkautumisessa ovat 
ainoita oikaisussa tällaisia esiin nousseita seikkoja. Hakuaika kesti 
yhteensä 29 vuorokautta, jona aikana sähköisen asioinnin palvelin ei 
ollut IBM:n selvityksen mukaan toimimaton missään vaiheessa.  Ottaen 
huomioon että hakemuksen pystyi toimittamaan vaihtoehtoisesti 
kirjaamoon myös paperilla, ei oikaisuvaatimuksessa pyydettyä 
uudelleen käsittelyä tehdä. Kaupungin yleisohjeen mukaan jos 
hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä kaupungin 
viranomaiselle, hakemus katsotaan myöhästyneeksi. Myöhästyneet 
hakemukset on esitettävä hylättäväksi.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kanta-Helsingin Kansalliset Seniorit ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Kanta-Helsingin Kansalliset Seniorit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kanta-Helsingin Kansalliset 
Seniorit ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 105
Koillis-Helsingin Seniorit ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-001071 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Koillis-Helsingin Seniorit ry:n 
oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Koillis-Helsingin Seniorit ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Koillis-Helsingin seniorit ry.pdf

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.
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Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Koillis-Helsingin Seniorit ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 
1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Koillis-Helsingin Seniorit ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
virastopäällikön päätös kumotaan ja, että hakemus käsitellään 
uudelleen.  Perusteluna esitetään, yhdistyksen toiminnan tarkoitus on 
tuottaa jäsenistölleen yhteisöllisyyttä, vertaiskokemuksia, sekä mielen 
ja kehon toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Yhdistys kuvaa välittömän 
auttamis- ja tukemistoiminnan olevan heidän perustoimintaansa.  

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Koillis-Helsingin Seniorit ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta toiminta-avustusta 1 200 käytettäväksi 
virkistystoimintaan, yhdessäoloon, nauruun ja lauluun, tiedon jakoon, 
liikkumiseen, ajatustenvaihtoon, muisteluun, teatteri-, konsertti- ja 
museokäynteihin, tutustumiskäynteihin, (huolehtien 
vähäsaattoisempienkin mukaanpääsystä), yhteistyöhön 
palvelukeskuksessa asuvien ja toimivien kanssa. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hakemus hylättiin 
perusteella, että virkistyskulut, kuten kulttuuritapahtumien 
osallistumiskulut, retket sekä harrastuskulut eivät kuulu avustuksen 
jakoperusteisiin. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusta 800 viriketoimintaan. 

Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että osanottajat maksavat itse 
teatteri- ja kulttuuri- ja retkikulut. Hakemuksella näihin kuitenkin haettiin 
avustusta. Tämä on ristiriitaista ja koska talousarviossakaan ei ole 
tulopuolelle kirjattu mahdollista avusta, jää haettavan avustuksen 
käyttökohde ja tarve vuodelle 2014 epäselväksi. Kaupungin yleisohjeen 
mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan seurata.

Lisäksi on perusteltua todeta, että sosiaali- ja terveysviraston 
mahdollistama ilmainen toimitila Syystien palvelukeskuksessa Ylä-
Malmilla mahdollistaa jäsenistön yhteisöllisyyden ja myös toiminnan 
jatkumisen.
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Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Koillis-Helsingin Seniorit ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Koillis-Helsingin seniorit ry.pdf

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 106
Munkkiniemen Kansalliset Seniorit ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-001041 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Munkkiniemen Kansalliset 
Seniorit ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Munkkiniemen Kansalliset Seniorit ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Munkkiniemen Kansalliset Seniorit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Munkkiniemen Kansalliset 
Seniorit ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Munkkiniemen Kansalliset Seniorit ry:n oikaisuvaatimus on tämän 
asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Munkkiniemen Kansalliset Seniorit ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan 
avustuspäätöksen kumoamista ja anomuksen uudelleen käsittelyä. 
Perusteluina esitetään yhdistyksen toiminta eläkeläisten terveyden, 
toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukemiseksi, sosiaalisten 
ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi, omatoimisuuden 
ja itsehoidon lisäämiseksi sekä sosiaali- ja terveysviraston tavoitteiden 
toteutumisen tukemiseksi ja täydentämiseksi. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Munkkiniemen Kansalliset Seniorit ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 500 euroa käytettäväksi eläkeläisten 
virkistystapahtumiin kuten retkiin, kulttuuritapahtumiin ja muihin 
jäsenille järjestettävien tilaisuuksien osallistumismaksujen 
alentamiseen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen 
mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän 
hylkäsi avustushakemuksen sillä perusteella, että avustettavaksi haettu 
virkistystoiminta ei kuulu avustettavan toiminnan piiriin. Lisäksi hän 
totesi, että sosiaali- ja terveystoimi tukee yhdistystä antamalla sille tiloja 
käyttöön veloituksetta Munkkinimen palvelutalosta. Vuodelle 2013 
järjestölle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 400 
euroa ikäihmisten viriketoimintaan. 

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia, koska ne koskevat sellaisia ajanvietteeseen 
liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän 
kustantamaan itse (esim. juhlat ja retket). Tällä perusteella voidaan 
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katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta 
päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Munkkiniemen Kansalliset Seniorit ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Munkkiniemen Kansalliset Seniorit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Munkkiniemen Kansalliset 
Seniorit ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 107
Pohjois-Helsingin Kansallisseniorit ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000881 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Pohjois-Helsingin 
Kansallisseniorit ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Toisin kuin oikaisuvaatimuksessa todetaan, yhdistykselle on myönnetty 
avustus sen toiminnassa painottuviin ennaltaehkäiseviin toimiin. Muihin 
avustettavaksi haettuihin toimintamuotoihin avustusta ei myönnetty, 
koska ne eivät ole sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) 
päättämien avustusten jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Pohjois-Helsingin Kansallisseniorit ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Pohjois-Helsingin Kansallisseniorit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pohjois-Helsingin 
Kansallisseniorit ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
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Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Pohjois-Helsingin Kansallisseniorit ry:n oikaisuvaatimus on tämän 
asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Pohjois-Helsingin Kansallisseniorit ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan 
sosiaali- ja terveyslautakuntaa kumoamaan virastopäällikön tekemän 
avustuspäätöksen ja myöntämään yhdistykselle sen vuodelle 2014 
anoman tai ainakin vuodelle 2013 saadun avustuksen suuruisen 
avustuksen. Lisäksi esitetään, että lautakunta ryhtyisi vanhusneuvoston 
kanssa laatimaan yksityiskohtaiset avustusperusteet 
eläkeläisjärjestöjen avustuksille. Perusteluina oikaisuvaatimukselle 
esitetään, että tehty avustuspäätös vuokrakustannusten avustamisesta 
heikentää eläkeläisjärjestöjen avopalvelutoimintaa, jolla ne tukevat 
kaupungin omia avopalveluja, eikä päätös ole linjassa vanhuslain 
määräysten kanssa koskien ikäihmisten mahdollisuutta osallistua 
toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Pohjois-Helsingin Kansallisseniorit ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 2 300 euroa jäsenistön 
virkistystoimintaan, ystäväpalvelutoimintaan, kerhotoiminnan 
aktivoimiseen sekä tiedottamiseen ja 30-vuotisjuhlaan. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän myönsi yhdistykselle 
500 euron avustuksen ystäväpalvelutoimintaan helsinkiläisiin 
kohdennettuna. Hän totesi lisäksi, että sosiaali- ja terveysvirasto tukee 
kerhotoimintaa antamalla Asukastalo Saunabaarin tiloja käyttöön 
veloituksetta ja seurakunta antaa myös tiloja käyttöön veloituksetta. 
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Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustusta 2 000 euroa viriketoimintaan. 

Yhdistykselle myönnettyä avustusta ei kohdennettu 
vuokrakustannuksiin, kuten oikaisuvaatimuksessa virheellisesti 
todetaan, vaan ystäväpalvelutoimintaan. Näin pyritään tukemaan 
oikaisuvaatimuksessa mainittua yhdistyksen toimintaa ongelmien 
ennalta ehkäisemisessä, toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen 
tukemisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä sekä vapaaehtoistyössä 
vertaistuen alueella. Muihin avustettavaksi haettuihin käyttötarkoituksiin 
avustusta ei myönnetty, koska nämä toimintamuodot eivät ole sosiaali- 
ja terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia, koska ne koskevat sellaisia ajanvietteeseen 
liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän 
kustantamaan itse. Tällä perusteella voidaan katsoa, että 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen.

Oikaisuvaatimuksessa tehtyyn ehdotukseen liittyen todetaan, että 
sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 21.1.2014 (15 §) järjestöavustuksia 
koskien, että 2015 määrärahoja jaettaessa myös Vanhusneuvosto 
otetaan mukaan avustusten kriteerejä tarkistettaessa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Pohjois-Helsingin Kansallisseniorit ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Pohjois-Helsingin Kansallisseniorit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pohjois-Helsingin 
Kansallisseniorit ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 108
 Töölön Kansalliset Seniorit ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-001086 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Töölön Kansalliset Seniorit 
ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Yhdistyksen voidaan katsoa pystyvän rahoittamaan 
oikaisuvaatimuksessa kuvatut jäsentilaisuudet ilman ulkopuolista 
avustusta. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Töölön Kansalliset Seniorit ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Töölön Kansalliset Seniorit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Töölön Kansalliset Seniorit ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Töölön Kansalliset Seniorit ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Töölön Kansalliset Seniorit ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan 
avustuspäätöksen kumoamista ja anomuksen uudelleen käsittelyä. 
Perusteluina esitetään yhdistyksen toiminta jäsenten henkisten 
tarpeiden ja vireyden ylläpitämiseksi sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistämiseksi. Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että osallistujat 
maksavat retki- ja kulttuuritoimintaan liittyvät maksut itse.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Töölön Kansalliset Seniorit ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 2 200 euroa käytettäväksi tietoa ja iloa 
tuottaviin jäsentilaisuuksiin, opastettuihin matkoihin ja museokäynteihin 
sekä pienryhmätoimintaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
delegointipäätöksen mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki 
virastopäällikkö. Hän hylkäsi avustushakemuksen sillä perusteella, että 
avustettavaksi haettu ryhmä-, retki- ja kulttuuritoiminta ei kuulu 
avustettavan toiminnan piiriin. Lisäksi hän totesi, että sosiaali- ja 
terveystoimi tukee antamalla tiloja käyttöön veloituksetta Töölön 
palvelukeskuksesta. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusta 1 500 euroa eläkeläisten 
virkistystoimintaan. 

Toisin kuin oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, avustusta haettiin 
sosiaalisen toiminnan lisäksi myös matkoihin ja kulttuuritoimintaan. 
Yhdistyksen alustavassa talousarviossa vuodelle 2014 on matka-, 
teatteri- ym. kuluja enemmän kuin näihin liittyviä tuloja. Mikäli järjestö 
matka- ja kulttuuritoiminnasta osallistumismaksut 
oikaisuvaatimuksessa kerrotulla tavalla, voidaan olettaa, että muuhun 
toimintaan vapautuu tästä talousarvion kohdasta rahoitusta. Sosiaalista 
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toimintaa sosiaali- ja terveystoimi tukee antamalla jäsentilaisuuksiin 
tiloja käyttöön veloituksetta. Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, 
että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta 
päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Töölön Kansalliset Seniorit ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Töölön Kansalliset Seniorit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Töölön Kansalliset Seniorit ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 109
Arkadia Pensionärer rf:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000783 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Arkadia Pensionärer rf:n 
oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Yhdistyksen voidaan katsoa pystyvän rahoittaman itse 
vuokrakustannusten korotus vuodelle 2014. Yhdistykselle myönnettyä 
vuokrasummaa ei nosteta sillä perusteella, että se on talousarvion 
laatimisen noussut. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön  
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Anna Helme, suunnittelija, puhelin: 310 43832

anna.helme(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Arkadia Pensionärer rf.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Arkadia Pensionärer rf.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Arkadia Pensionärer rf. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös  
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2.

Arkadia Pensionärer rf:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Arkadia Pensionärer rf. pyytää oikaisuvaatimuksessaan muutosta 
avustussummaan siten, että vuokrakuluihin myönnetty summa 
nostettaisiin 900 euroon. Yhdistys kokoontuu kuukausittain paikassa 
Hemvrån, Simonkatu 12 A. Perusteluna on, ettei järjestöllä ole ollut 
tarkkaa vuokrasummaa tiedossa alustavaa talousarviota tehdessään ja 
vuokra on noussut siitä.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Arkadia Pensionärer rf. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 3 300 euroa käytettäväksi 
kokoontumispaikan vuokraan, järjestötoimintaan sekä järjestön 40- 
vuotisjuhlavuoden kuluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
delegointipäätöksen mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki 
virastopäällikkö. Hän myönsi kokoontumispaikan vuokrakuluihin 600 
euroa. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusta 1 200 euroa vuokraan ja 
kerhotoimintaan. 

Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että muuttuneen 
järjestöavustusaikataulun vuoksi järjestön talousarvio on tehty ennen 
syyskokousta  ja ettei tällöin ollut tiedossa toteutunut vuokran nousu. 
Hakuaikataulu oli kaikille järjestöille sama. Jo järjestöjen tasavertaisen 
kohtelun vuoksi, pyydettyä lisäystä ei voida myöntää jälkikäteen 
muuttuneen vuokratiedon vuoksi, vaan järjestön tulee kustantaa itse 
tämä erotus arvion ja toteuman välillä. Järjestön talousarvio vuodelle 
2014 oli hakemuksen pakollinen liite. Se on luonteeltaan kuluja 
ennakoiva, eikä perustu toteutumiin. Avustuspäätökset tehdään näiden 
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lähettyjen asiakirjojen perusteella. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta 
virastopäällikön päätöksen muuttamiseen. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Anna Helme, suunnittelija, puhelin: 310 43832

anna.helme(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Arkadia Pensionärer rf.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Arkadia Pensionärer rf.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Arkadia Pensionärer rf. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 110
Helsingfors Svenska Pensionstagarförening rf:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 

HEL 2014-001024 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Helsingfors Svenska 
Pensionstagarförening rf:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Haetun avustuksen käyttötarkoitus ja rahoituksen erittely ei 
hahmottunut hakemuksesta selkeästi. Toimintasuunnitelmassa kuvatut 
avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingfors Svenska Pensionstagareförening rf.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324)
3 Avustushakemus Helsingfors Svenska Pensionstagareförening rf.

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.
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Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Helsingfors Svenska Pensionstagarförening rf:n oikaisuvaatimus on 
tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Helsingfors Svenska Pensionstagarförening rf. pyytää 
oikaisuvaatimuksessaan, että virastopäällikön päätöstä muutetaan niin, 
että lautakunnan päätöksellä järjestölle myönnetään sen hakema 
avustus 550 euroa. Perusteluna esitetään, että yhdistyksen toiminta 
vähentää ikäihmisten tarvetta käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluja. Oikaisuvaatimuksen perusteeksi nostetaan myös 
eläkeläisten tarve tapaamisiin, niiden tarjoaman virkistymisen ja 
yhteisöllisyyttä lisäävän vaikutuksen vuoksi. 
Perusteluna esitetään myös, että yhdistyksen toiminta on Helsingin 
kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden 
(12.12.2011) kohtien 2.1-2.4 mukaista ja täyttää muutkin ohjeessa 
mainitut kriteerit.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144

Helsingfors Svenska Pensionstagarförening rf. anoi vuodelle 2014 
sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta 550 euroa. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hakemuslomakkeeseen oli 
käyttötarkoitukseksi kirjoitettu yleisesti säännöissä, 
toimintasuunnitelmassa ja budjetissa kuvattu toiminta. Virastopäällikkö 
hylkäsi hakemuksen 30.12.2013 sillä perusteella, että järjestön toiminta 
kohdistuu pieneen osallistujamäärään, avustuksen käyttötarkoitus ei 
käy ilmi selkeästi, eivätkä toimintasuunnitelmassa kuvatut retket, 
matkat ja virkistystoiminta kuulu avustusten jakoperusteisiin. Vuodelle 
2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 
500 euroa viriketoimintaan.

Kaupungin yleisohjeiden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustustenjako perusteet tulee olla voimassa yhdenaikaisesti, jossa 
hallintokunnan omat kriteerit tarkentavat kaupunkitasoista yleisohjetta. 
Näin ollen oikaisuvaatimuksessa vetoomukseen kaupungin 
yleisohjeiden kohtiin 2.1-2.4 ei riitä.

Avustusta ei myönnetty vuokrakuluihin, sillä järjestö kokoontuu 
ilmaiseksi Kinaporin palvelukeskuksen tiloissa ja näin mahdollistuu 
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tapaamispaikka yhteisöllisyyttä edistävälle toiminnalle. Yhdistyksen 
toimintaan osallistuvien määrä on 15 henkilöä. Tilinpäätöksen ja 
talousarvion perusteella järjestön rahoituslähteet ovat yksipuoliset, 
avustus ja jäsenmaksut. Kyseisissä liitteissä ei myöskään ole 
merkintää retkitoiminnan omakustanteisuuteen varautumisesta, joten 
haettavan avustuksen käyttökohde ja tarve vuodelle 2014 jäävät 
epäselväksi. Kaupungin yleisohjeen mukaan kirjanpito on järjestettävä 
siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata. Oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta muuttaa virastopäällikön 
hylkäävää avustuspäätöstä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingfors Svenska Pensionstagareförening rf.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324)
3 Avustushakemus Helsingfors Svenska Pensionstagareförening rf.

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 111
Kronohagens-Skatuddens Pensionärer rf:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000829 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Kronohagens-Skatuddens 
Pensionärer rf:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä 
tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai 
että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kronohagens-Skattuddens pensionärer rf.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Kronohagens-Skatuddens pensionärer rf.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kronohagens-Skatuddens 
Pensionärer rf.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Kronohagens-Skatuddens Pensionärer rf:n oikaisuvaatimus on tämän 
asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Kronohagens-Skatuddens Pensionärer rf. pyytää 
oikaisuvaatimuksessaan, että sosiaali- ja terveyslautakunta kumoaa 
virastopäällikön tekemän avustuspäätöksen ja myöntää yhdistykselle 
sen hakeman avustuksen tai palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että 
avustuspäätöksen perustelut ovat virheelliset ja päätöksenteossa 
tapahtui hallintolain 8. luvun 50 §:n mukainen menettelyvirhe. Lisäksi 
painotetaan, että yhdistys toimii avustusten jakoperusteiden 
mukaisesti. Oikaisuvaatimuksessa arvostellaan myös avustushaun 
muuttunutta aikataulua sekä samassa yhteydessä toteutettua 
avustusten jakoperusteiden muuttamista ja sitä, että vanhusneuvostoa 
ei kuultu muutostilanteessa.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Kronohagens-Skatuddens Pensionärer rf. anoi vuodelle 2014 sosiaali- 
ja terveyslautakunnalta toiminta-avustusta 600 euroa käytettäväksi 
yhdistyksen jäsenten fyysiseen ja psyykkiseen virkistykseen sekä 
sosiaaliseen kuntoutukseen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
delegointipäätöksen mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki 
virastopäällikkö. Hän hylkäsi avustushakemuksen sillä perusteella, että 
ajanvietteeseen liittyvät kulut, kuten kulttuuritapahtumien 
osallistumiskulut, retket sekä harrastuskulut eivät kuulu avustuksen 
jakoperusteisiin. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusta 400 euroa viriketoimintaan. 

Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esiin, että yhdistys ei myönnä tukea 
osallistumismaksuihin tai pääsylippuihin ja että retket osallistujat 
maksavat periaatteessa itse, joskin yhdistys kustantaa joitakin niihin 
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liittyviä kuluja. Poikkeuksellisen paljon näitä kuluja on kuitenkin korvattu 
vuonna 2013. Vuokrakuluja yhdistyksellä on, mutta niihin ei avustusta 
vuodelle 2014 haettu.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia, koska ne koskevat sellaisia 
kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän 
kustantamaan itse. Oikaisuvaatimus ei tuo esiin asiaan liittyviä 
oleellisia lisätietoja. Tällä perusteella voidaan katsoa, että 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen.

Päätös yhdistyksen avustushakemuksesta on tehty avustustoimintaa 
koskevaa Helsingin kaupungin yleisohjetta (12.12.2011) noudattaen 
sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten jakoperusteiden 
(3.9.2013, 288 §) mukaisesti. Näin on tehty kaikkien 
avustushakemusten kohdalla ja näin on noudatettu hallintolain 6 §:n 
kohtaa ”viranomaisen on toiminnassa noudatettava tarkoin lakia ja 
kohdeltava hallinnon asiakkaita tasapuolisesti”. Käsittelyssä ei katsota 
tapahtuneen oikaisuvaatimuksessa mainittua menettelyvirhettä. 
Avustusten jakoperusteista ja avustushaun aikataulusta päätti sosiaali- 
ja terveyslautakunta ja avustuksesta tiedotettiin kaupungin ohjeiden 
mukaisesti sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Oikaisuvaatimuksen vanhusneuvostoa koskevaan kohtaan liittyen 
todetaan, että sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 21.1.2014 (15 §), 
että 2015 määrärahoja jaettaessa myös Vanhusneuvosto otetaan 
mukaan avustusten kriteerejä tarkistettaessa.

Lopuksi todetaan, että tämä päätös tullaan lähettämään yhdistykselle 
myös ruotsinkielisenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kronohagens-Skattuddens pensionärer rf.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Kronohagens-Skatuddens pensionärer rf.

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Kronohagens-Skatuddens 
Pensionärer rf.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 112
Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000760 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Eläkeläisten Helsingin 
Aluejärjestö ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Yhdistykselle myönnettyä avustussumma ei koroteta, sillä muut 
avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eläkeläisten Helsingin 
Aluejärjestö ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Eläkeläisten Helsingin aluejärjestö ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, 
että avustuspäätös oikaistaan vastaamaan vuoden 2013 päätöstä ja 
samalla myönteinen 1 000 euron avustuspäätös kumotaan. 
Oikaisuvaatimuksessa avustuskorotusta perustellaan järjestön 
toiminnan kannalta epäsuotuisalla hakuaikataululla, heikentyvillä 
avopalveluilla ja vanhuslailla. Oikaisuvaatimuksessa ei kuitenkaan 
kuvata miksi järjestö toivoo oikaistavan päätöstä, jonka avustussumma 
on myönnetty heidän hakemuksensa käyttötarkoituksessa ja 
toimintasuunnitelmassa esitetylle toiminnalle. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 2 400 euroa mm. liikunta-, kulttuuri-, 
tiedotus-, maahanmuuttaja- ja koulutustapahtumiin. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Virastopäällikkö myönsi 
järjestölle 1000 euroa toimintasuunnitelmassa kuvattuihin Kunnossa 
kaiken ikää-tapahtumien järjestämiseen ja jäsenistön aktivointiin 
terveysliikuntatempauksin. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin 
sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 600 euroa kerhotoimintaan.

Jäsenistön kulttuuritapahtumien järjestäminen tulee tapahtua järjestön 
ja jäsenistön omarahoituksella. Jäsenistön tiedottamisen ja 
kouluttautumisen avustaminen ovat hallinnollisia kululajeja, joka eivät 
kuulu myöskään avustettavaan toimintaan. Maahanmuuttajatoiminta on 
yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaan vasta suunnitteilla, eikä 
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toiminnan pilotointia tueta avustuksin. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt 
perustelut eivät anna aihetta virastopäällikön päätöksen muuttamiseksi.

Oikaisuvaatimuksessa tehtyyn ehdotukseen liittyen todetaan, että 
sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 21.1.2014 (15 §) järjestöavustuksia 
koskien, että 2015 määrärahoja jaettaessa myös Vanhusneuvosto 
otetaan mukaan avustusten kriteerejä tarkistettaessa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eläkeläisten Helsingin 
Aluejärjestö ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 113
Eläkeläisten Naisten kuoro, Helokit ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000629 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Eläkeläisten Naisten kuoro, 
Helokit ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia. Yhdistys harjoittaa 
kuorotoimintaa. Harrastustoiminnan tukeminen ei kuulu 
järjestöavustuksien jakoperusteisiin.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä sille, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helokit ry
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Helokit ry

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helokit ry Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
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annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Eläkeläisten Naisten kuoro, Helokit ry:n oikaisuvaatimus on tämän 
asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Eläkeläisten Naisten kuoro, Helokit ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, 
että lautakunta myöntää järjestölle sen anoman avustuksen ja että 
hakemus käsitellään uudelleen. Perusteluna esitetään, että 
harrastustoiminta sekä muu toiminta, kuten kulttuuritapahtumiin 
osallistuminen jäsenistön kesken ylläpitää vireyttä ja toimintakykyä 
henkisen terveyden edistäjänä, lisää yhteisöllisyyttä ja torjuu siten 
yksinäisyyttä.  

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Eläkeläisten Naisten kuoro, Helokit ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 000 euroa naiskuorotoimintaan 
(johtajan palkkioihin, harjoitustilojen vuokraan, nuottien hankintaan, 
konserttien järjestämiseen, esiintymisiin ja virkistysmatkaan). Sosiaali- 
ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Virastopäällikkö hylkäsi 
hakemuksen 30.12.2013 sillä perusteella, että kuorotoiminta on 
harrastetoimintaa, eikä toimintamallina tue sosiaali- ja terveystoimen 
strategiaa. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusta 600 euroa kuoronjohtajan palkkaukseen 
sekä muihin kuluihin.  

Harrastustoiminta ei kuulu avustusten jakoperusteisiin, koska 
osallistujat voivat kustantaa sen itse. Lisäksi Helsingin kaupunki tukee 
kuorotoimintaa keskitetysti Kulttuurikeskuksen kautta. Hylkäämispäätös 
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on linjassa muidenkin sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
harrastetoimintaan hakeneiden (mm. musiikki, tanssi, teatteri ja taide) 
järjestöjä koskevien päätösten kanssa, ikäryhmään katsomatta. 
Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta 
avustuspäätöksen muuttamiseksi.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helokit ry
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Helokit ry

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helokit ry Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 114
Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 

HEL 2014-000389 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Helsingfors Svenska 
Krigsveteraner rf:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Hakija ei toimittanut kaikkia hakemuksen pakollisia liitteitä annettuun 
päivämäärään mennessä. Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät 
ole sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien 
voimassa olevien avustusten jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingfors Svenska 
Krigsveteraner rf.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf:n oikaisuvaatimus on tämän 
asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Oikaisuvaatimuksessaan Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf. 
kertoo, että järjestö on vastaanottanut pyynnön toimittaa puuttuva 
pöytäkirjaliite, ja että se on lähetetty sosiaali- ja terveysvirastoon 
8.1.2014 maapostitse. Yhdistys vetoaa oikaisuvaatimuksessaan siihen, 
ettei tämänkaltainen postin syy olisi ollut hylkäyksen perusteena heidän 
koko avustushakemukselleen.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 6 000 euroa vuokraan, sosiaaliseen 
tukeen, kuntoutukseen, jalkahoitoihin, matkoihin, kokouskuluihin ja 
järjestön materiaalikuluihin. Avustushakemukselle on kirjoitettu 
haettavaksi summaksi ”sextusen” mutta kirjoitettu sama numerotietona 
kuitenkin 5 000 euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
delegointipäätöksen mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki 
virastopäällikkö. Virastopäällikkö hylkäsi hakemuksen sillä perusteella, 
että retket, matkat, jalkahoidot, kokouskulut ja postituskulut eivät kuulu 
avustusten jakoperusteisiin. Vuokraa ja sosiaalisen tuen rahoitusta ei 
voitu myöskään myöntää, sillä kaikkia pyydettyjä asiakirjoja ei toimitettu 
määräaikaan mennessä. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- 
ja terveyslautakunnan avustusta 5300 euroa sotaveteraanien avustus- 
ja tukitoimintaan.

Hakemuksessa avustettavaksi haettu ensisijaiseksi ilmoitettu toiminta 
ei ole sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien 
hakukriteereiden mukaista. Kahden vuosittaisen jäsenkokouksen 
vuokrakustannukset eivät ole eriteltävissä yksiselitteisesti 
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hakemuksesta, mutta yleisiksi tilakustannuksiksi on 
toimintasuunnitelmassa ilmoitettu 10 500 euroa. Hakemuksen 
epäselvyydet ja puuttuvat asiakirjat estivät avustuksen myöntämisen. 
Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät myöskään anna aihetta 
avustuspäätöksen muuttamiseksi.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingfors Svenska 
Krigsveteraner rf.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 115
Otavan Eläkekerho ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000758 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Otavan Eläkekerho ry:n 
oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Otavan Eläkekerho ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Otavan Eläkekerho ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otavan Eläkekerho ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Otavan Eläkekerho ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Otavan Eläkekerho ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusten jakoperusteita koskevaa päätöstä 
(3.9.2013, 288 §) muutetaan tai tulkitaan siten, että aikaisempi käytäntö 
voisi jatkua ja muutkin kuin vuokrakulut otettaisiin huomioon 
avustuspäätöstä tehtäessä. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.

Otavan Eläkekerho ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 100 euroa käytettäväksi toimintaan. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan 
päätöksen avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän hylkäsi 
avustushakemuksen sillä perusteella, että avustettavaksi haettu kerho- 
ja retkitoiminta ei kuulu avustettavan toiminnan piiriin. Lisäksi hän 
totesi, että jäsenien entinen työnantajataho tarjoaa tilat kokoontumisille 
veloituksetta sekä antaa taloudellista tukea. Vuodelle 2013 järjestölle 
myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 100 euroa 
helsinkiläisten ikäihmisten viriketoimintaan.

Otavan Eläkekerho ry. on Kustannus Oy. Otavasta eläkkeellä olevien 
yhdistys, jota entinen työnantaja avusta 2 100 eurolla vuosittain. 
Yhdistyksen talous on viime vuosina ollut ylijäämäinen. 

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia, koska ne koskevat sellaisia 
ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan 
katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. matkat, retket ja 
tutustumiskäynnit). Lisäksi Helsingin kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (12.12.2011) kohdan 
6.1.g mukaan avustuksia myönnettäessä on otettava huomioon muun 
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muassa yhdistyksen muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet. 
Tällaiseksi voidaan tässä tapauksessa katsoa entisen työnantajan 
avustus. Näillä perusteilla todetaan, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt 
perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Lisäksi todetaan, että tämä oikaisuvaatimus käsitellään voimassa 
olevien sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten jakoperusteiden 
mukaisesti. Näin ollen käsittelyssä ei voida ottaa huomioon 
oikaisuvaatimuksessa mainittua pyyntöä muuttaa voimassa olevia 
jakoperusteita ja käsitellä hakemus mahdollisten uusien 
jakoperusteiden mukaisesti.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Otavan Eläkekerho ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Otavan Eläkekerho ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otavan Eläkekerho ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 116
Pit-Ko Pitäjänmäen-Konalan Ikäihmiset ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000761 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Pit-Ko Pitäjänmäen-Konalan 
Ikäihmiset ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus PIT-KO Pitäjänmäki-Konalan Ikäihmiset ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus PIT-KO Pitäjänmäen-Konalan Ikäihmiset ry .

Otteet

Ote Otteen liitteet
PIT-KO Pitäjänmäen-Konalan 
Ikäihmiset ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Pit-Ko Pitäjänmäen-Konalan Ikäihmiset ry:n oikaisuvaatimus on tämän 
asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Pit-Ko Pitäjänmäen-Konalan Ikäihmiset ry. pyytää 
oikaisuvaatimuksessaan, että sosiaali- ja terveyslautakunta jatkaa 
avustuksen myöntämistä entiseen tapaan retkien mahdollistamiseksi. 
Perusteluna esitetään yhdistyksen toiminnan vaikutus ikäihmisten 
yhteisöllisyyden vahvistamisessa. 

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Pit-Ko Pitäjänmäen-Konalan Ikäihmiset ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- 
ja terveyslautakunnalta avustusta 1 600 euroa käytettäväksi 
kerhotoimintaan ja retkiin sekä ruokailujen järjestämiseen. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän hylkäsi 
avustushakemuksen sillä perusteella, että avustettavaksi haettu 
retkitoiminta ei kuulu avustettavan toiminnan piiriin. Lisäksi hän totesi, 
että kaupunki tukee antamalla salin ja keittiön käyttöön veloituksetta 
paikallisesta leikkipuistosta. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin 
sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 200 euroa viriketoimintaan. 
Hakemuksen mukana toimitetun käyttöselvityksen mukaan se käytettiin 
retkikuluihin. 

Avustettavaksi haetut kulut eivät ole sosiaali- ja terveyslautakunnan 
3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien avustusten 
jakoperusteiden mukaisia, koska ne koskevat sellaisia ajanvietteeseen 
ja tarjoiluun liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan 
katsoa pystyvän kustantamaan itse. Tällä perusteella voidaan katsoa, 
että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta 
päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
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virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus PIT-KO Pitäjänmäki-Konalan Ikäihmiset ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus PIT-KO Pitäjänmäen-Konalan Ikäihmiset ry .

Otteet

Ote Otteen liitteet
PIT-KO Pitäjänmäen-Konalan 
Ikäihmiset ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 117
Vankeinhoitoveteraanit ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-001655 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Vankeinhoitoveteraanit ry:n 
oikaisuvaatimuksen virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä 
30.12.2013, 324 §.

Hakemus ei kaikilta osin täyttänyt Helsingin kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavissa yleisohjeissa määriteltyjä ehtoja. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että virastopäällikön 
päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen 
tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi 
muutenkaan lainvastainen.

Käsittely

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen oli kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Vankeinhoitoveteraanit ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Vankeinhoitoveteraanit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vankeinhoitoveteraanit ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Vankeinhoitoveteraanit ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Vankeinhoitoveteraanit ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
kielteinen avustuspäätös oikaistaan ja yhdistykselle myönnetään 750 
euron avustus. Perusteluna esitetään, että hylkäävän päätöksen 
perustelut poikkeavat aikaisempina vuosina tehdyistä myönteisistä 
päätöksistä ja yhdistyksen toiminnan sisältö on pysynyt vuodesta 
toiseen samana.  

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. Hakemuksen 
liitteet ovat nähtävillä kokouksessa sekä tiistaina 11.3.2014 klo 9.00 - 
15.30 osoitteessa Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 11. krs, huone 
1144.  

Vankeinhoitoveteraanit  ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 750 euroa yhdistyksen monipuoliseen 
yleistoimintaan, jonka kohdistumista helsinkiläisiin ja ei-helsinkiläisiin 
on vaikea eritellä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen 
mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän 
hylkäsi avustushakemuksen sillä perusteella, että valtakunnallisen 
järjestön yleistoiminta ei kuulu avustettavan toiminnan piiriin. Vuodelle 
2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 
690 euroa jäsentoimintaan kohdennettuna helsinkiläisiin. 

Yhdistykseltä on ilmeisesti jäänyt huomaamatta, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan uudet avustusten jakoperusteet hyväksyttiin 
3.9.2013 (288 §). Aikaisempien vuosien avustuspäätökset eivät 
koskaan toimi perusteluna avustuksen myöntämiselle seuraavalle 
vuodelle, eivätkä varsinkaan tässä tilanteessa, kun jakoperusteet on 
uusittu. Lisäksi hakemusta käsiteltäessä on kiinnitetty huomiota siihen, 
että yhdistys ei pysty erittelemään avustuksen kohdentamista 
helsinkiläisiin. Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä 
noudatettavien yleisohjeiden (12.12.2011) kohdassa 2.1. todetaan, että 
”avustettavan toiminnan tulee kohdistua Helsingin kaupungin 
asukkaisiin”. Koska tämä ei hakemuksesta käy selkeästi ilmi, ei 
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avustusta ole mahdollista myöntää. Edellä kuvatun perusteella voidaan 
katsoa, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta 
päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Vankeinhoitoveteraanit ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Vankeinhoitoveteraanit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vankeinhoitoveteraanit ry. Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut
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§ 118
Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 
2014

HEL 2014-002648 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Joonas Leppänen: pyydän asian pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee vahvistaa sosiaali- ja 
terveysviraston oman toiminnan sairaansijat sekä muut laitoshoidon ja 
palveluasumisen paikat vuodelle 2014 seuraavasti:

-  Päivystys vuoden 2014 alussa 205 sairaansijaa ja vuoden 2014 
lopussa 181 sairaansijaa

- Psykiatria vuoden 2014 alussa 290 sairaansijaa ja vuoden 2014 
lopussa 260 sairaansijaa

- Muut psykiatria- ja päihdepalvelut vuoden 2014 alussa 533 paikkaa ja 
vuoden 2014 lopussa 511 paikkaa

- Kaupunginsairaala ja kuntoutuksen osaamiskeskus vuoden 2014 
alussa 885 sairaansijaa, joista kotisairaalat 93 paikkaa, ja vuoden 2014 
lopussa 870 sairaansijaa, joista kotisairaalat 93 paikkaa

- Iäkkäiden laitoshoito vuoden 2014 alussa 1056 paikkaa ja vuoden 
2014 lopussa 1006 paikkaa

- Iäkkäiden tehostettu palveluasuminen vuoden 2014 alussa 1596 
paikkaa ja vuoden 2014 lopussa 1596 paikkaa

- Monisairaiden palveluasuminen vuoden 2014 alussa 158 paikkaa ja 
vuoden 2014 lopussa 165 paikkaa
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- Lastensuojelun laitoshoito 303 paikkaa

- Lastensuojelun ympärivuorokautinen perhekuntoutus 6 paikkaa

- Lastensuojelun asumisharjoittelu vuoden 2014 alussa 34 paikkaa ja 
vuoden 2014 lopussa 38 paikkaa

- Kehitysvammahuollon laitospalvelut vuoden 2014 alussa 97 paikkaa 
ja vuoden 2014 lopussa 78 paikkaa

- Kehitysvammaisten asumispalvelut vuoden 2014 alussa 440 paikkaa 
ja vuoden 2014 lopussa 462 paikkaa

- Vammaisten asumispalvelut vuoden 2014 alussa 25 paikkaa ja 
vuoden 2014 lopussa 40 paikkaa.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4§:n 18 
momentin mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäviin kuuluu 
vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrä.

Terveydenhuoltolain 67§:n mukaan laitoshoidolla tarkoitetaan hoitoa ja 
kuntoutusta sairaalan, terveyskeskuksen tai muun terveydenhuollon 
toimintayksikön vuodeosastolla tai sitä vastaavissa olosuhteissa.

Esitys vuoden 2014 sairaansijoiksi ja muiksi ympärivuorokautisen 
hoidon paikoiksi:

Päätösesitys koskee oman toiminnan vahvistettavaksi esitettäviä 
paikkoja. Esitys perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan 21.1.2014 
päättämiin osastokohtaisiin käyttösuunnitelmiin vuodelle 2014. 
Vahvistettavaksi esitetään sairaansija- ja hoitopaikkamäärät sekä 
vuoden alussa että lopussa, sillä paikkamäärät muuttuvat vuoden 
aikana käyttösuunnitelman mukaisesti.

Terveys- ja päihdepalvelut

Päivystykseen esitetään vuoden alussa 205 sairaansijaa (Haartmanin 
sairaalan päivystysosastot 118 sairaansijaa ja Malmin sairaalan 
päivystysosastot 87 sairaansijaa) ja vuoden lopussa 181 sairaansijaa. 
24 paikan vähennys suunnitellaan toteutettavaksi Haartmanin 
sairaalassa. 

Psykiatria- ja päihdepalveluihin esitetään vahvistettavaksi vuoden 
alussa 290 psykiatrian sairaansijaa ja 533 muuta paikkaa. Vuoden 
lopussa psykiatristen sairaansijojen lukumääräksi esitetään 260 ja 
muiden paikkojen määräksi 511. Psykiatriassa 30 sairaansijan 
vähennys toteutetaan siten, että puolet vapautuvista vakansseista 
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käytetään avohoidon, erityisesti akuuttitoimintojen vahvistamiseen 
poliklinikoilla ja päivystyksessä sekä muiden paikkojen 22 paikan 
vähenemä suunnitellaan toteutettavaksi ympärivuorokautisessa 
vieroitushoidossa.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Kaupunginsairaalan ja kuntoutuksen osaamiskeskuksen 
kokonaissairaansijamääräksi esitetään 885 sairaansijaa, joista 
kaupunginsairaala 729 sairaansijaa (sisältää 93 kotisairaalapaikkaa) ja 
kuntoutuksen osaamiskeskus 156 sairaansijaa. Käyttösuunnitelman 
mukaisesti vuoden aikana vähennetään 15 somaattista sairaansijaa, 
jonka jälkeen kaupunginsairaalan ja kuntoutuksen yhteinen 
sairaansijamäärä on 870.

Iäkkäiden laitoshoidon paikkamäärä vähenee 20 paikkaa Koskelan 
monipuolisessa palvelukeskuksessa. Lisäksi vähennetään 40 muuta 
laitoshoidon paikkaa, joista 30 arvioidaan vähenevän omasta 
toiminnasta ja 10 ostopalveluista.

Vapautuvia voimavaroja kohdennetaan kotona asumista tukeviin 
palveluihin. Lisäksi talousarvion 2014 määrällisten tavoitteiden 
mukaisesti iäkkäiden tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet 
lisääntyvät määrällä, joka vastaa laskennallisesti noin 55 paikkaa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lastensuojelun ympärivuorokautisten hoitopaikkojen kokonaismääräksi 
esitetään 309 paikkaa, joista ympärivuorokautinen perhekuntoutus 
kuusi paikkaa. Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoitopaikkojen 
kokonaismäärässä ei ole tapahtunut muutoksia sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 18.6.2013 vahvistamaan paikkalukuun verrattuna. 
Lastensuojelun asumisharjoitteluun esitetään vahvistettavaksi vuoden 
2014 alussa 34 paikkaa ja vuoden 2014 lopussa 38 paikkaa. 
Vammaisten palveluiden hoitopaikkojen kokonaismääräksi esitetään 
597 paikkaa, joista laitospalvelut 78, kehitysvammaisten 
asumispalvelut 462 ja vammaisten asumispalvelut 40 paikkaa.

Vammaistyössä toteutuu vuoden mittaan useita paikkamuutoksia. 
Vammaistyön paikkamäärä lisääntyy Paula-kodin ja Suezinkadun sekä 
Aurinkolahden yksiköiden perustamisen yhteydessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305
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jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 119
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 120
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehelle toimenpiteistä yksilöhuollon 
muutoksenhakujen käsittelyaikojen lyhentämiseksi

HEL 2013-004751 T 03 01 02

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö 20.1.2014; dnro 5105/2/13

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa apulaisoikeusasiamiehelle 
seuraavan sisältöisen lausunnon toimenpiteistä yksilöhuollon 
muutoksenhakujen käsittelyaikojen lyhentämiseksi:

"Muutoksenhakujen ruuhkautuminen alkoi jo vuoden 2012 keväällä. 
Sosiaali- ja terveysviraston aloittaessa toimintansa 1.1.2013 
jaostovalmistelun vakanssit vähenivät kuuteen. Lisäksi yksi kokenut 
jaostovalmistelija jäi alkuvuodesta 2013 eläkkeelle ja hänen tilallaan 
aloitti uusi valmistelija huhtikuussa 2013. Kesällä saatiin täyttölupa 
seitsemännen jaostovalmistelijan rekrytoimiseksi. Tämän ja muiden 
henkilöstövaihdoksien vuoksi tilanne on se, että jaostovalmistelutyötä 
tekevistä seitsemästä henkilöstä vain kolme on kokeneita 
valmistelijoita, minkä vuoksi muutoksenhakujen käsittelyjono piteni 
vuoden 2013 aikana neljästä kuukaudesta seitsemään kuukauteen.

Lakipalveluissa on käynnistetty kehittämistoimet 
jaostovalmistelutoiminnan uudelleenorganisoimiseksi tavoitteena 
muutoksenhakujen käsittelyaikojen lyhentäminen ja kertyneen 
valmistelujonon purkaminen. 

Jaostovalmistelijoiden tehtäviä on muutettu siten, että kaikki ne 
työvaiheet, jotka eivät suoranaisesti sisälly muutoksenhakujen 
valmisteluun, siirretään muille työntekijöille.

Asianohjaus on siirretty kaupunginkanslian kirjaamosta 
jaostovalmistelijoiden tiimin vetäjänä toimivalle lakimiehelle, joka jakaa 
muutoksenhaut sovitun työnjaon mukaisesti eri valmistelijoille. 
Jaostovalmistelun jononhoitajan tehtävät ja asiakaspalvelu on siirretty 
valmistelutiimin toimistosihteereille.

Jaostovalmistelutiimin kokouksissa seurataan eri asiaryhmien 
jonotilannetta ja uusien toimintamallien ja työnjakojen toteutumista ja 
sovitaan niihin tehtävistä muutoksista.  

Asiakasmaksulakiin perustuvista viranhaltijapäätöksistä tehdyt 
muutoksenhaut on siirretty lakimiesten valmisteltaviksi. Jatkossa on 
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tarkoitus ohjata myös palveluasumisen maksuja koskevat 
muutoksenhaut lakimiesten valmisteluun.

Edellä mainituilla toimenpiteillä on pyritty siirtämään 
jaostovalmistelijoilta muille yksikön työntekijöille sellaiset tehtävät, jotka 
ovat rajoittaneet jaostovalmistelijoiden täysipainoista keskittymistä 
sosiaalihuollon viranhaltijapäätöksistä tehtyjen muutosvaatimusten 
valmistelutyöhön. 

Jaostovalmistelijoiden keskinäistä työnjakoa on muutettu 
valmistelutyön tehostamiseksi. Valmistelutyö on jaettu asiaryhmittäin 
siten, että kukin valmistelee niitä asioita tai asiaryhmiä, jotka parhaiten 
hallitsee. Myös muutoksenhakujen jonon seuranta on muutettu 
asiaryhmäkohtaiseksi.

Päätösesitysten tiivistämiseksi jaostovalmistelijat keskittyvät 
esityksissään vain siihen, mitä asiakas muutoksenhaussaan vaatii ja 
millä perusteilla. Tämä edellyttää lyhyttä kuvausta palvelua tai etuutta 
koskevasta hakemuksesta ja sen perusteista. Lisäksi 
päätösesityksestä tulee ilmetä, mitä viranhaltija on päättänyt ja mitkä 
ovat hänen perustelunsa. Valmistelija arvioi, onko viranhaltija 
soveltanut asianmukaisesti aineellisoikeudellisia säännöksiä, 
esimerkiksi lakia toimeentulotuesta tai vammaispalveluasetusta. Lisäksi 
on otettava tarvittaessa kantaa siihen, onko viranhaltija noudattanut 
asian käsittelyyn sovellettavia menettelysäännöksiä ja lopputuloksena 
on perusteltu päätösehdotus jaostolle. Päätösesitysten liitteinä olevien 
selvitysten, lausuntojen ja muiden taustatietojen selostamista 
esityslistatekstissä pyritään välttämään jaostojen esittelijöiden kanssa 
sovittavalla tavalla. 

Edellä sanottu merkitsee muutosta tähän asti noudatettuun käytäntöön, 
jossa on hyvinkin laajasti kuvattu asiakkaan tilannetta myös siltä osin 
kuin sillä ei ole suoranaisesti merkitystä viranhaltijan päätöksen 
asianmukaisuuden arviointiin. Samoin esityslistatekstissä on avattu 
liitteinä olevien asiakirjojen sisältö. 

Sosiaali- ja terveysvirasto tekee kaikkensa, jotta viranhaltijapäätöksistä 
tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittelyajat lyhenevät eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehen edellyttämällä tavalla siten, että 
yksilöasioiden muutoksenhakujen käsittely saadaan lainmukaiseksi. 
Lyhentääkseen käsittelyajat lainmukaiseksi sosiaali- ja terveysvirasto 
on ryhtynyt välittömästi toimenpiteisiin tilapäisen henkilöstön 
palkkaamiseksi, jotta uudella toimintamallilla saadaan 
muutoksenhakujen jono purettua."

Esittelijä
virastopäällikkö



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 210 (281)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/66
11.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Matti Toivola

Lisätiedot
Helena Calonius, hallintopäällikkö, puhelin: 310 42692

helena.calonius(a)hel.fi
Tiina Mäki, osastopäällikkö, puhelin: 310 52483

tiina.j.maki(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2013-004751 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 
selvityspyyntö 20.1.2014

2 Hel 2013-004751 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja 
lausuntopyyntö

3 Lausunto sosiaali- ja terveysviraston toimenpiteistä yksilöhuollon 
päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen käsittelyaikojen lyhentämiseksi 
31.5.2014

4 HEL 2013-004751 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 
3.7.2013

5 Selvitys sosiaali- ja terveysviraston toimenpiteistä yksilöhuollon 
viranhaltijapäätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen käsittelyaikojen 
lyhentämiseksi 15.11.2013

Otteet

Ote
Eduskunnan 
apulaisoikeusasiamies

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on pyytänyt selvitys- ja 
lausuntopyynnössään (liite nro 1) sosiaali- ja terveyslautakuntaa 
ilmoittamaan 31.3.2014 mennessä, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy, jotta 
yksilöasioiden muutoksenhakujen käsittely sosiaali- ja 
terveysvirastossa ja lautakunnan alaisissa jaostoissa voidaan saada 
lainmukaiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön mukaan sosiaali- ja 
terveyslautakunnassa on kolme jaostoa, joista ensimmäinen käsittelee 
toimeentulotukea koskevat muutoksenhaut, toinen muutoksenhaut 
muissa yksilöhuollon asioissa, ja kolmas jaosto  käsittelee ruotsin 
kielellä vireillä olevat muutoksenhakuasiat. 
Muutoksenhakuvaatimukset, joissa asiakas vaatii esimerkiksi hänelle 
tehdyn toimeentulotukea tai kuljetuspalvelua koskevan viranhaltijan 
päätöksen muuttamista, valmistellaan henkilöstö- ja 
kehittämispalvelujen lakipalveluissa.
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Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on erään kanteluasian yhteydessä 
havainnut yksilöhuollon muutoksenhakujen käsittelyn kestävän 
sosiaali- ja terveysvirastossa lähes viisi kuukautta, minkä johdosta hän 
otti asian omana aloitteena selvitettäväksi. Apulaisoikeusasiamies 
totesi sosiaali- ja terveysvirastolle osoitetussa selvitys- ja 
lausuntopyynnössään 25.3.2013 (liite nro 2), että hallintolain 23 §:n 
mukaan hallintoasia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä ja 
oikaisuvaatimus kiireellisenä (49 c §), mihin velvoittaa myös 
sosiaalihuoltoa koskevana erityissäännöksenä sosiaalihuoltoasetuksen 
16 §:n 2 momentti. Hän katsoi, että tuolloin toimeentulotuen 
muutoksenhakujen käsittelyyn kulunut neljän kuukauden 
keskimääräinen käsittelyaika oli liian pitkä ja pyysi virastoa 
ilmoittamaan 31.5.2013, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä 
toimeentulotukea ja myös muita sosiaalipalveluja koskevien 
oikaisuvaatimusten käsittelyaikojen lyhentämiseksi. 

Virasto ilmoitti 31.5.2013 päivätyssä lausunnossaan (liite nro 3), että 
muutoksenhakuaikoja pyritään lyhentämään keskimäärin kolmeen 
kuukauteen 31.5.2014 mennessä lisäämällä jaostojen kokouksia ja 
toisaalta valmisteluresurssin lisäämistä yhdellä jaostovalmistelijan 
vakanssilla, jota koskevan täyttölupaesitys oli tuolloin vireillä. 
Apulaisoikeusasiamies totesi 3.7.2013 antamassaan päätöksessä (liite 
nro 4), että viraston lausunnossa esitetyt suunnitellut toimenpiteet 
käsittelyaikojen lyhentämiseksi olivat oikean suuntaisia, mutta eivät 
täysin riittäviä. Hän piti myös muutosaikataulua liian pitkänä ja totesi 
lisäksi, että muutoksenhakujen käsittelyyn kuluvaa aikaa on pidetty 
hallintolain ja sosiaalihuoltoasetuksen mukaisena, kun käsittelyaika on 
alittanut kolme kuukautta. Apulaisoikeusasiamies pyysi sosiaali- ja 
terveysvirastoa ilmoittamaan 15.11.2013 mennessä, mihin 
toimenpiteisiin se on edellä sanotun johdosta ryhtynyt. 

Virasto ilmoitti 15.11.2013 päivätyssä vastauksessaan (liite nro 5), että 
muutoksenhaun saapumisesta sen jaostokäsittelyyn kuluu kuusi 
kuukautta. Keskeinen peruste käsittelyaikojen pidentymiselle oli 
ammattitaitoisten ja kokeneiden jaostovalmistelijoiden lukumäärä. Yksi 
jaostovalmistelija oli 1.9.2013 lukien työlomalla, koska hän oli siirtynyt 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston palvelukseen ja hänen tilallaan 
aloitti uusi valmistelija 14.10.2013. Virastoon perustettuun uuteen 
valmistelijan toimeen valittu henkilö aloitti valmistelutyön 1.10.2013. 

Apulaisoikeusasiamies ei pitänyt annettua vastausta vakiintuneen 
laillisuusvalvontakäytännön valossa tyydyttävänä ja katsoi 
oikaisuvaatimusten käsittelyyn kuluvan kuuden kuukauden ajan olevan 
vastoin hallintolakia ja sosiaalihuoltolakia Hän totesi lisäksi, että 
kunnalla on perustuslain 22 §:n nimenomaisen säännöksen mukaan 
yleinen velvollisuus turvata perusoikeuksien toteutuminen. Tämä 
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tarkoittaa muun muassa sitä, että kunnan on osoitettava voimavaroja 
lakisääteisiin tehtäviinsä tarvittaessa henkilöstöresursseja lisäämällä tai 
niitä kohdentamalla tai muulla tavoin esimerkiksi työjärjestelyjä 
tekemällä siten, että kunta pystyy selviytymään sille laissa säädetyistä 
tehtävistä. Tämä johdosta apulaisoikeusasiamies pyytää nyt 
lautakuntaa ilmoittamaan toimenpiteistä tilanteen saattamiseksi 
lainmukaiseksi.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Helena Calonius, hallintopäällikkö, puhelin: 310 42692

helena.calonius(a)hel.fi
Tiina Mäki, osastopäällikkö, puhelin: 310 52483

tiina.j.maki(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2013-004751 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 
selvityspyyntö 20.1.2014

2 Hel 2013-004751 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja 
lausuntopyyntö

3 Lausunto sosiaali- ja terveysviraston toimenpiteistä yksilöhuollon 
päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen käsittelyaikojen lyhentämiseksi 
31.5.2014

4 HEL 2013-004751 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 
3.7.2013

5 Selvitys sosiaali- ja terveysviraston toimenpiteistä yksilöhuollon 
viranhaltijapäätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen käsittelyaikojen 
lyhentämiseksi 15.11.2013

Otteet

Ote
Eduskunnan 
apulaisoikeusasiamies
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§ 121
Oskarinpuiston toimintakeskuksen ryhmäkuljetusten suorahankinta

HEL 2013-012435 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Oskarinpuiston 
toimintakeskuksen ryhmäkuljetusten suorahankinnan A&H 
Taksipalvelut Oy:ltä. 

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti:

- Tehdä valitun palveluntuottajan kanssa sopimuksen ajalle 1.4.2014-
31.1.2017. 

- Että osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen 
tiedoksiannolla vaan vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että hankintasopimuksen 
allekirjoittaa tilaajan puolesta perhe- ja sosiaalipalveluiden 
osastopäällikkö. Lisäksi sosiaali- ja
terveyslautakunta päätti oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalveluiden 
osastopäällikön päättämään Helsingin kaupungin puolesta sopimuksen 
irtisanomisesta ja purkamisesta.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannele Rahkala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

hannele.rahkala(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Perhe- ja sosiaalipalveluiden 
osasto

Esitysteksti

Hankinta ja kilpailutus yksikkö Esitysteksti
Palveluntuottaja Esitysteksti

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan taustaa

Sosiaali- ja terveysvirasto on kilpailuttanut vanhusten ja vammaisten 
ryhmäkuljetusten hankinnan vuonna 2013. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta päätti kokouksessaan 17.12.2013 (439§) hyväksyä 
hankinnan tuloksen ja tehdä valittujen palveluntuottajien kanssa 
sopimukset kohdekohtaisesti joko ajalla 2.1.2014 – 31.1.2017 tai 
1.2.2014 – 31.1.2017. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti keskeyttää hankinnan 
kohteen Oskarinpuisto 2 ja Oskarinpuisto 11 osalta. Hankinnan 
kohteen keskeyttäminen johtui tarvemäärittelyssä olleesta virheestä. 
Todellisuudessa kyse oli vain yhdestä kohteesta. Virheen vuoksi 
kohteeseen ei saatu vertailukelpoisia tarjouksia. 

Suorahankinta on perusteltua hankintalain 28§:n perusteella: 
”Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on 
alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältymätön lisäpalvelu tai 
lisäurakka, joka hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta ja joka on ennalta 
arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi palvelun tai 
urakan toteuttamiselle sellaisena kuin se on alun perin määritelty. 
Edellytyksenä on, että lisäpalvelua tai lisäurakkaa ei voida teknisesti tai 
taloudellisesti erottaa pääsopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle 
huomattavaa haittaa tai, vaikka lisäpalvelu tai lisäurakka voitaisiinkin 
erottaa alkuperäisen sopimuksen toteuttamisesta, se on ehdottoman 
välttämätön alkuperäisen sopimuksen loppuunsaattamiseksi. Lisäksi 
edellytyksenä on, että lisäpalvelujen tai lisäurakoiden kokonaisarvo on 
enintään 50 prosenttia alkuperäisen hankinnan arvosta.”

Oskarinpuiston ryhmäkuljetukset kuuluvat kiinteästi sosiaali- ja 
terveysviraston vuonna 2013 kilpailuttamaan ryhmäkuljetusten 
kokonaisuuteen, eikä niitä ole mahdollista erottaa omaksi 
kokonaisuudekseen. Lisäpalvelun suorahankinta on toteutettu 
vertailemalla alkuperäisten palveluntarjoajien tarjontaa halvimman 
hinnan mukaan.

Kuljetuksia hankitaan ajalle 1.4.2014-31.1.2017. Vanhusten ja 
vammaisten ryhmäkuljetusten vuonna 2013 kilpailutetun hankinnan 
kokonaiskustannukseksi lisätilaus mukaan lukien muodostuu 6 700 000 
euroa. Nyt päätettävä Oskarinpuiston toimintakeskuksen 
ryhmäkuljetusten osuus tästä on noin 630 000 euroa, joka on alle 50 % 
alkuperäisen hankinnan arvosta. 
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Helsingin kaupungin taloussäännön mukaan hankintaan liittyvän 
lisätilauksen osalta hankintavaltuus määräytyy alkuperäisen hankinnan 
ja lisätilauksen yhteenlasketun hankinta-arvon mukaan, joten 
päätöksen asiasta tekee sosiaali- ja terveyslautakunta.

Sopimusten allekirjoittaminen ja päättäminen

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla 
vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26§:n mukaisesti lautakunnan 
päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja 
varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää 
riittävänä, että sopimuksen allekirjoittaa perhe- ja sosiaalipalveluiden
osastopäällikkö.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai 
purkamiseen) päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on 
tarkoituksenmukaista että myös sopimuksen päättämistä koskeva 
päätösvalta on perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäälliköllä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannele Rahkala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

hannele.rahkala(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Perhe- ja sosiaalipalveluiden 
osasto

Esitysteksti

Hankinta ja kilpailutus yksikkö Esitysteksti
Palveluntuottaja Esitysteksti

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.01.2014 § 5

HEL 2013-012435 T 02 08 02 00
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Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti poistaa vanhusten ja vammaisten 
päivätoiminnan ryhmäkuljetusten hankintaa koskevan päätöksensä 
17.12.2013 (§ 22) osakokonaisuuksien Cäpsä, Haavikko ja 
Autismisäätiö Myyrmäki osalta ja päätti asian uudelleen siltä osin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita korjatun tarjousvertailun 
perusteella osakokonaisuuden Cäpsä palveluntuottajaksi Mr Taxi Oy:n 
ja osakokonaisuuksien Haavikko sekä Autismisäätiö Myyrmäki 
palveluntuottajaksi A & H Taksipalvelun.

17.12.2013 Ehdotuksen mukaan

29.10.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannele Rahkala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

hannele.rahkala(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi
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§ 122
Yksityisen tehostetun palveluasumisen lääkäripalvelujen hankinta 

HEL 2013-005903 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksityisen tehostetun 
palveluasumisen lääkäripalvelujen hankinnasta esityslistalla esitetyin 
perusteluin seuraavaa:

- Valita yksityisen tehostetun palveluasumisen lääkäripalvelujen 
puitejärjestelyyn seuraavat palveluntuottajat:

1. Attendo Terveyspalvelut Oy
2. HoivaNet Oy
3. Med Group Oy

- Tehdä valittujen tarjoajien kanssa nelivuotiset puitesopimukset 
ehdolla, että palveluntuottajat esittävät kaikki soveltuvuusvaatimuksissa 
vaaditut selvitykset ja todistukset ennen sopimusten allekirjoittamista.

- Jättää huomioimatta Attendo Terveyspalvelut Oy:n toisen tarjouksen 
sekä Attendo Oy:n tekemän ja Attendo Terveyspalvelut Oy:n välittämän 
tarjouksen. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti määrätä, että sairaala-, 
kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston osastopäällikkö allekirjoittaa 
tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset ja oikeuttaa hänet 
päättämään Helsingin kaupungin puolesta sopimuksen irtisanomisesta 
ja purkamisesta.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi
Kristina Backlund, kaupunginsairaalan johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

kristina.backlund(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjousvertailu
2 Tarjouspyyntö (H053-13)
3 Palvelukuvaus
4 Sopimusluonnos
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Talous- ja tukipalvelut Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto käynnisti yksityisen 
tehostetun palveluasumisen lääkäripalveluja koskevan tarjouskilpailun 
yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa sosiaali- ja 
terveyslautakunnan hyväksyttyä hankinnan periaatteet ja ehdot 
päätöksellään 20.8.2013 (260 §). Kyseessä on puitejärjestely, jonka 
kaikki ehdot on vahvistettu.

Tarjouskilpailu toteutettiin julkisista hankinnoista annetun lain 
mukaisella neuvottelumenettelyllä. Hankintailmoitus julkaistiin 
16.9.2013 julkisten hankintojen tietokannassa 
(www.hankintailmoitukset.fi). 
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Hankintayksikkö arvioi hankinnan arvoksi noin 6,4 miljoonaa euroa 
neljän vuoden hankintakaudella. Palvelu on arvonlisäverotonta 
terveyspalvelua.

Määräaikaan 9.10.2013.mennessä neuvottelumenettelyyn saatiin 
yhteensä 8 osallistumishakemusta seuraavilta ehdokkailta:

1. Attendo Terveyspalvelut Oy,
2. Doctagon Oy,
3. Esperi Lääkäripalvelut Oy,
4. HoivaNet Oy,
5. Med Group Oy,
6. Mefys Oy,
7. Meloni-Med Oy ja
8. Suomen Kotilääkäripalvelut Oy

Osallistumishakemukset ovat nähtävänä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan kokouksessa.

Kaikki osallistumishakemuksen jättäneet täyttivät ehdokkaille määritetyt 
vähimmäisvaatimukset ja heidät kutsuttiin neuvotteluihin.

Ehdokkaat lähettivät kaikkiaan 8 tarjousta määräaikaan 31.1.2014 
mennessä.

1. Attendo Terveyspalvelut Oy,
2. Attendo Terveyspalvelut Oy,
3. Attendo Oy,
4. Doctagon Oy,
5. HoivaNet Oy,
6. Med Group Oy,
7. Mefys Oy ja
8. Meloni-Med Oy

Attendo Oy:n tekemä tarjous, joka on tehty Attendo Terveyspalvelut 
Oy:n välittämänä, jätettiin huomioimatta, koska Attendo Oy ei jättänyt 
osallistumishakemusta eikä näin ollen ollut oikeutettu jättämään 
tarjousta.

Tarjoukset käsiteltiin kahdessa vaiheessa:

1. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
2. Tarjousten vertailu.
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Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksen oli oltava muodoltaan ja 
sisällöltään tarjouspyynnön mukainen. Muussa tapauksessa tarjous tuli 
hylätä tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Hankintayksikkö oli 
tarjouspyynnön mukaan erityisesti velvollinen hylkäämään tarjouksen 
tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe tai 
puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden 
tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa.

Jättäessään tarjouksen palveluntuottaja sitoutui osallistumispyynnössä 
esitettyihin palvelun vähimmäisvaatimuksiin. Vähimmäisvaatimukset 
koskivat mm. rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, 
ammatilliseen pätevyyteen ja tekniseen suorituskykyyn liittyviä 
vaatimuksia. Palvelulle asetettuja vaatimuksia arvioitiin tarjousten 
mukana toimitettujen tarjouslomakkeiden ja selvitysten perusteella.

Tarjousvertailu

Tarjousvertailussa vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Vertailuperusteina oli hinta 80 prosenttia ja laatu 20 
prosenttia. Tarjoukset vertailtiin ja pisteytettiin esityslistan tämän asian 
liitteessä 1 ilmenevällä tavalla. Pisteet laskettiin tarjouspyynnössä (liite 
2) esitetyin perustein.

Tarjoukset ovat nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
kokouksessa.

Kilpailutuksen tulos ja sopimukset

Helsingin kaupungin hankintatarpeen kattamiseksi puitejärjestelyyn 
valitaan kolme kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjoajaa 
palveluntuottajiksi (liite 1). Arvioitu palvelutarve on tällä hetkellä noin 
1500 asukkaalle.

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään nelivuotiset 
puitesopimukset sopimuskaudelle, joka on suunniteltu alkavaksi 
2.5.2014. Puitejärjestelyssä sosiaali- ja terveysvirasto ostaa palvelua 
suurimman pistemäärän saaneelta tarjoajalta noin 60 % 
kokonaismäärästä eli arviolta noin 900 asukkaalle. Seuraavaksi eniten 
pisteitä saanut saa noin 30 % eli arviolta noin 450 asukasta ja 
kolmanneksi eniten pisteitä saa noin 10 % eli arviolta noin 150 
asukasta. Sosiaali- ja terveysvirasto ei kuitenkaan sitoudu tiettyihin 
hankintamääriin, vaan palvelua hankitaan tarpeiden mukaisesti.

Sekä Attendo Terveyspalvelut Oy että HoivaNet Oy saivat samat 
parhaat pistemäärät, joten ykkössija ratkaistiin arpomalla. Attendo 
Terveyspalvelut Oy voitti arvonnan.
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Koska tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankintatarpeen kattamiseksi 
valitaan kolmesta viiteen eniten vertailupisteitä saanutta tarjoajaa 
palveluntuottajiksi, toinen Attendo Terveyspalvelut Oy:n tarjous 
jätetään huomioimatta, jo valittuna palveluntuottajana. Kolmanneksi 
palveluntuottajaksi valitaan Med Group Oy. Palveluntarve tulee 
katetuksi mainitulla kolmella palveluntuottajalla.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla 
vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. 
Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun 
tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja 
valitusosoituksen tiedoksi.

Sopimusten allekirjoittaminen ja päättäminen Helsingin kaupungin 
hallintosäännön 26 §:n mukaisesti lautakunnan päätösten perusteella 
tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja varmentaa valmistelija, 
ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että sopimuksen 
allekirjoittaa osastopäällikkö. 

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai 
purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on 
tarkoituksenmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva 
päätösvalta on osastopäälliköllä.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi
Kristina Backlund, kaupunginsairaalan johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

kristina.backlund(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjousvertailu
2 Tarjouspyyntö (H053-13)
3 Palvelukuvaus
4 Sopimusluonnos

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Talous- ja tukipalvelut Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintakeskus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2013 § 260

HEL 2013-005903 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä yksityisen tehostetun 
palveluasumisen lääkäripalvelujen hankintaa koskevat kilpailutuksen 
keskeiset periaatteet.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi
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§ 123
Helsingin Matkapalvelun liikennöinnin hankinta

HEL 2013-012091 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti käydyn tarjouskilpailun tuloksena:

- Todeta, että tarjouskilpailussa saatiin viideltäkymmeneltäyhdeksältä 
palveluntuottajalta tarjoukset, joista neljäkymmentäkuusi oli 
tarjouspyynnön mukaisia. 

- Hylätä Caging Oy:n osatarjouskohteen 1 a autoja TRZ 510 ja TRZ 
489 koskevan tarjouksen, koska annetut hintatiedot olivat ristiriitaisia ja 
tarjous on tarjouspyynnön vastainen. 

- Hylätä Ursin Oy:n tarjouksen kohdetta 2 b lukuun ottamatta, koska 
annetut hintatiedot olivat ristiriitaisia ja tarjous on tarjouspyynnön 
vastainen. 

- Sulkea Taksi 37 ja Helsingin Telepalvelu Oy:n tarjouskilpailusta, 
koska tarjouspyynnössä vaadittu soveltuvuusehto riittävästä 
työvoimasta ei täyty. 

- Hylätä Jorma´s Taxin tarjouksen osatarjouskohteen 2, uusi auto 
kohdalla tarjouspyynnön vastaisena, koska annetut hintatiedot ovat 
vertailukelvottomia. 

- Hylätä Kuljetusliike T. Kulo & kumpp. tarjouksen tarjouspyynnön 
vastaisena kohteen 3 b osalta, koska hintaa ei oltu ilmoitettu 
tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla. 

- Hylätä Mankkaan Taksi Oy:n tarjouksen osatarjouskohteiden 1 c, 1 h 
ja 2 c kohdalla, koska tarjotut autot eivät täytä tarjouspyynnön 
kalustovaatimuksia. 

- Hylätä Service Center Fin Oy:n ja Taksikasi Oy:n tarjoukset 
tarjouspyynnön vastaisina, koska hinta- ja kalustovaatimuksia ei oltu 
ilmoitettu tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla. 

- Sulkea Taksi 193 Helsingin tarjouksen tarjouskilpailusta, koska 
tarjouspyynnössä vaadittu soveltuvuusehto ammattitaitoisesta 
työvoimasta ei täyty. 

- Hylätä Taksikuljetus Oy:n tarjouksen osatarjouskohteiden 1 e, 1 f ja 2 
d kohdalla, koska tarjotut autot eivät täytä tarjouspyynnön 
kalustovaatimuksia. 
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- Hylätä Tmi Juha Junnikkalan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, 
koska hintatiedot oli annettu tarjouspyynnön vastaisesti ehdollisina eikä 
vaadittuja kalustotietoja oltu annettu. 

- Hylätä Tmi Mika Sieppin tarjouksen osatarjouskohteiden 1 a, 1 e ja 1 f 
kohdalla, koska tarjouspyynnössä vaadittua hintaa ei oltu annettu. 

- Todeta, että koska kohteessa 1 a Isot invavarustellut ajoneuvot 20. 
sijalle hintavertailussa sijoittui kaksi tarjoajaa, Koorti Oy ja Tukasmo 
Oy, suoritettiin näiden välillä Helsingin kaupungin hankintakeskuksessa 
17.2.2014 arvonta, jonka voitti Tukasmo Oy. 

- Hyväksyä Helsingin Matkapalvelun liikennöinnin hankinnan 
seuraavilta palveluntuottajilta: 

Kohde 1, päiväkorvausajoneuvot

Kohde 1 a, 20 isoa invavarusteltua ajoneuvoa 7 pv/vko.

- Oy Joyride Transfer Ab, 2 autoa

- Koillisen Liikennepalvelut Oy, 1 auto

- Mr Taxi Oy, 1 auto

- Rapiditaxi Oy, 10 autoa

- Taxibusline24 Oy, 1 auto

- Taxiline Koskinen Oy, 1 auto

- Tukasmo Oy, 4 autoa

Kohde 1 b, 7 isoa invavarusteltua ajoneuvoa, joissa porraskiipijä, 7 
pv/vko.

- Cabing Oy, 1 auto

- Iiro´s Taxi Service Ltd, 2 autoa

- Koorti Oy, 1 auto

- Mr Taxi Oy, 2 autoa

- Taxiline Koskinen Oy, 1 auto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 225 (281)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/69
11.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Kohde 1 c,19 pientä invavarusteltua ajoneuvoa, 7 pv/vko.

- Cabing Oy, 2 autoa

- Haitaxi Oy, 3 autoa

- Mr Taxi Oy, 6 autoa

- Taksi Arto Palkeinen, 1 auto

- Taksi Tommy Louhula Oy, 1 auto

- Taxiline Koskinen Oy, 3 autoa

- Tmi Asmo Pitkänen, 3 autoa

Kohde 1 d, 1 yöaikana liikennöivä iso invavarusteltu ajoneuvo 7 
pvä/vko.

- Javatrans Oy, 1 auto

Kohde 1 e, 20 henkilöautoa 7 pvä/vko.

Avoin yhtiö Tähtitaxi, 1 auto

- Haitaxi Oy, 2 autoa

- Koorti Oy, 1 auto

- Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 2 autoa

- Kuljetusliike Sutii Oy, 1 auto

- Kulj.liike Vakiotaxi Grundström Ay, 2 autoa

- Roopetaksit 743, 1 auto

- Taksiveikot Oy, 1 auto

- Tmi Asmo Pitkänen, 8 autoa

- Toivo Tuuri & Co, 1 auto

Kohde 1 f, 1 yöaikana liikennöivä henkilöauto 7 pvä/vko. 

- Teemun taksi Ky, 1 auto
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Kohde 1 g, 18 isoa invavarusteltua ajoneuvoa arkivuorossa.

- Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 1 auto

- Suomen Taxi-Service Oy, 7 autoa

- Taxiline Koskinen Oy, 3 autoa

- Mr Taxi Oy, 6 autoa

- Taxibusline24 Oy, 1 auto

Kohde 1 h, 18 pientä invavarusteltua ajoneuvoa arkivuorossa.

- Cabing Oy, 3 autoa

- Oy Joyride Transfer Ab, 2 autoa

- Mavo Oy, 2 autoa

- Mr Taxi Oy, 4 autoa

- Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 1 auto

- Roopetaksit 743, 2 autoa

- Taksikuljetus Oy, 1 auto

- Taxiline Koskinen Oy, 3 autoa

Kohde 1 i, 19 henkilöautoa arkivuorossa.

- Cabing Oy, 1 auto

- Haitaxi Oy, 2 autoa

- Oy Joyride Transfer Ab, 1 auto

- Koorti Oy, 2 autoa

- Tmi Asmo Pitkänen, 8 autoa

- Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 2 autoa

- Mankkaan Taksi Oy, 1 auto
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- Taksikuljetus Oy, 1 auto

- Oy Vantaan Liikenne-Vanda Trafik Ab, 1 auto

Kohde 2, ylivuotoajoneuvot

Kohde 2 a, 18 isoa invavarusteltua ajoneuvoa.

- Javatrans Oy, 18 autoa

Kohde 2 b, 2 isoa invavarusteltua ajoneuvoa, joissa on porraskiipijä.

- Javatrans Oy, 1 auto

- J. Ursin Oy, 1 auto

Kohde 2 c, 20 pientä invavarusteltua ajoneuvoa.

- Cabing Oy, 1 auto

- Javatrans Oy, 4 autoa

- Junetum Oy, 1 auto

- Oy Vantaan Liikenne-Vanda Trafik Ab, 13 autoa

- Taksi Arto Palkeinen Oy, 1 auto

Kohde 2 d, 30 henkilöautoa.

- Cabing Oy, 6 autoa

- Iiro´s Taxi Service Ltd, 1 auto

- Koorti Oy, 4 autoa

- Kuljetusliike J. Karppinen Oy, 1 auto

- Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 4 autoa

- Kuljetusliike T. Kulo & Kumppanit, 1 auto

- Kuljetusliike Veikko Peltonen & kumppanit, 7 autoa

- Kumijalka Oy, 1 auto
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- Mr Taxi Oy, 1 auto

- Tmi Mika Seppi, 1 auto

- Toivo Tuuri & Co, 3 autoa

Kohde 3, yhdistetyt suoraohjaus- ja ylivuotoajoneuvot

Kohde 3 a, 30 invavarusteltua ajoneuvoa.

- Cabing Oy, 2 autoa

- Koorti Oy, 1 auto

- Mr Taxi Oy, 4 autoa

- Oy Vantaan Liikenne-Vanda Trafik Ab, 15 autoa

- Pääkaupunkiseuudun Taksit Oy, 5 autoa

- Taxiline Koskinen Oy, 2 autoa

- Tukasmo Oy, 1 auto

Kohde 3 b, 10 henkilöautoa

- Jorma´s Taxi, 1 auto

- Koorti Oy, 1 auto

- Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 2 autoa

- Teemun taksi Ky, 1 auto

- Tmi Asmo Pitkänen, 1 auto

- Tukasmo Oy, 4 autoa

Kohde 4, lisäajoneuvot määräaikaisiin kuljetustarpeisiin

Kohde 4, 7 isoa invavarusteltua ajoneuvoa.

- Cabing Oy, 2 autoa

- Mankkaan Taksi Oy, 1 auto
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- Mr Taxi Oy, 3 autoa

- Taxiline Koskinen Oy, 1 auto

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti:

- Tehdä valittujen palveluntuottajien kanssa sopimukset ajalle 9.6.2014 
– 11.6.2017.

- Todeta, että sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden 
jälkeen enintään kahdella optiovuodella.

- Että osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen 
tiedoksiannolla vaan vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen. Ennen sopimusten allekirjoittamista palveluntuottajia 
pyydetään esittämään tilaajavastuulain mukaiset, tarjouspyynnössä 
vaaditut vero-, vakuutus- ja eläkemaksutodistukset. Sopimukset 
voidaan allekirjoittaa vain todistukset esittävien tuottajien kanssa. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että hankintasopimuksen 
allekirjoittaa tilaajan puolesta perhe- ja sosiaalipalveluiden 
osastopäällikkö. Lisäksi sosiaali- ja
terveyslautakunta päätti oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalveluiden 
osastopäällikön päättämään Helsingin kaupungin puolesta mahdollisen 
optiokauden käyttöön ottamisesta sekä sopimuksen irtisanomisesta ja 
purkamisesta.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannele Rahkala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

hannele.rahkala(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö
2 Palvelunkuvaus
3 Avauspöytäkirja
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Perhe- ja sosiaalipalveluiden 
osasto

Esitysteksti
Liite 4

Hankinta ja kilpailutus yksikkö Esitysteksti
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Liite 4
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarjouskilpailu

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä Helsingin Matkapalvelun 
liikennöinnin hankintaa koskevan kilpailutuksen periaatteet ja ehdot 
26.11.2013 (§ 410). 

Tarjouskilpailun kohteena olivat vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain, 
kehitysvammalain tai lastensuojelulain perusteella korvattavat 
asiakaskuljetukset. Hankinnan kohteina ovat liikennöintipalvelut, joiden 
suorittamiseen tarvittavat ajoneuvot ovat:

Kohde 1 Päiväkorvausajoneuvot
a) enintään 34 isoa invavarusteltua ajoneuvoa
b) enintään 7 isoa invavarusteltua ajoneuvoa, joissa on kiipijä
c) enintään 41 pientä invavarusteltua ajoneuvoa
d) 1 yöaikana liikennöivä iso invavarusteltu ajoneuvo
e) 39 henkilöautoa
f) 1 yöaikana liikennöivä henkilöauto 

Kohde 2 Ylivuotoajoneuvot
a) enintään 18 isoa invavarusteltua ajoneuvoa
b) enintään 2 isoa invavarusteltua autoa, joissa on kiipijä
c) enintään 20 pientä invavarusteltua ajoneuvoa
d) enintään 30 henkilöautoa.

Kohde 3 Yhdistetyt suoraohjaus- ja ylivuotoajoneuvot 
a) enintään 30 isoa invavarusteltua ajoneuvoa
b) enintään 10 henkilöautoa

Kohde 4 Lisäajoneuvot määräaikaisiin kuljetustarpeisiin:
enintään 10 isoa invavarusteltua ajoneuvoa

Hankinta toteutettiin julkisista hankinnoista annetun lain mukaisella 
avoimella menettelyllä. Hankintailmoitus julkaistiin Hilma tietokannassa 
osoitteessa http://www.hankintailmoitukset.fi 5.12.2013. 
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Tarjouspyyntö ja hankinnan kohteen kuvaus on esitelty tämän asian 
liitteissä 1 ja 2. 

Tarjoukset

Tarjousten jättämisen määräaika umpeutui 10.1.2014 kello 12.00. 
Määräaikaan mennessä tarjouksensa lähettivät tarjousten 
avauspöytäkirjaan (tämän asian liite 3) merkityt palveluntuottajat. 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden ja tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksen on oltava muodoltaan ja 
sisällöltään tarjouspyynnön mukainen. Muussa tapauksessa tarjous 
tulee hylätä tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Tarjousten 
tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjoajien soveltuvuus tutkittiin 
asianmukaisesti. 

Jättäessään tarjouksen palveluntuottaja sitoutuu tarjouspyynnössä 
5.12.2013 esitettyihin tarjoajan ja alihankkijoiden 
vähimmäisvaatimuksiin. 

Vähimmäisvaatimukset koskivat mm. tilaajavastuulain noudattamista, 
rahoituksellista ja taloudellista tilannetta sekä henkilöstön koulutusta. 
Tarjoajalle ja palvelulle asetettavia vaatimuksia arvioitiin tarjouksen 
mukana toimitettujen tarjouslomakkeiden ja selvitysten perusteella.

Tarjousvertailu

Tarjousvertailussa vertailuperusteena oli halvin hinta. Tarjousten 
vertailut on esitetty tämän asian liitteessä 4. Tarjouksen saattoi antaa 
samasta autosta ensisijaiseen kohteeseen ja toissijaiseen kohteeseen 
liikennöitsijän oman valinnan mukaan. Lisäksi yöajalle sai tarjota 
samaa autoa, jota on tarjottu päiväkohteeseen. Jos autoa koskeva 
tarjous ei tule hinnan perusteella valituksi ensisijaiseen kohteeseen, se 
huomioidaan toissijaisen kohteen vertailussa. 

Kilpailutuksen tulos ja sopimukset

Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti palveluntuottajia valitaan 
hankinnan osatarjouskohteisiin 1-4 tarvittava määrä. 

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään nelivuotiset sopimukset 
sopimuskaudelle 9.6.2014 – 11.6.2017. Sopimus astuu voimaan kun 
molemmat osapuolen ovat sen allekirjoittaneet. 

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla 
vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. 
Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun 
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tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja 
valitusosoituksen tiedoksi. 

Ne tarjoajat, jotka ovat tehneet tarjouksen, jonka mukaan palvelu on 
myöhemmin alkavaa, voivat solmia sopimuksen vasta sen jälkeen kun 
kaikki palvelun tuotantoedellytykset on olemassa ja ne on tarkistettu. 
Hankinnan arvo on enintään 59,2 miljoonaa euroa (ilman 
arvonlisäveroa) koko hankintakaudelta. Palvelu on arvonlisäverotonta 
sosiaalipalvelua. 

Sopimusten allekirjoittaminen ja päättäminen

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla 
vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26§:n mukaisesti lautakunnan 
päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja 
varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää 
riittävänä, että sopimuksen allekirjoittaa perhe- ja sosiaalipalveluiden
osastopäällikkö. Esittelijä pitää myös perusteltuna, että optiokauden 
käyttämisestä voi päättää perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäällikkö.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai 
purkamiseen) päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on 
tarkoituksenmukaista että myös sopimuksen päättämistä koskeva 
päätösvalta on perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäälliköllä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannele Rahkala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

hannele.rahkala(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö
2 Palvelunkuvaus
3 Avauspöytäkirja
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Perhe- ja sosiaalipalveluiden 
osasto

Esitysteksti
Liite 4

Hankinta ja kilpailutus yksikkö Esitysteksti
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Liite 4
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Liite 4

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 410

HEL 2013-012091 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi selvityksen ja 
hyväksyä Helsingin Matkapalvelun liikennöinnin hankintaa koskevan 
kilpailutuksen periaatteet ja ehdot.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannele Rahkala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

hannele.rahkala(a)hel.fi
Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi
Birgitta Nilajärvi, kuljetussuunnittelija, puhelin: 310 43271

birgitta.nilajarvi(a)hel.fi
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§ 124
Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajan viran täyttäminen

HEL 2014-002260 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anna Vuorjoki: Pyydän asian pöydälle. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannu Juvonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

hannu.juvonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee ottaa lääketieteen lisensiaatti 
Leena Turpeisen sosiaali- ja terveysviraston psykiatria- ja 
päihdepalvelujen johtajan virkaan 1.5.2014 lukien 6507,90 euron 
suuruisen tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin 
palkkaeduin.  

Mikäli virkaan valitaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa 
eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, 
on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu 
hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Kaupungin 
työterveyskeskuksen antama selvitys on esitettävä kuukauden 
kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista 
lukien.

Esittelijän perustelut

Virka on ollut haettavana Helsingin kaupungin sähköisessä 
rekrytointijärjestelmässä (eRekry) ja työ- ja elinkeinotoimiston 
rekrytointijärjestelmässä (Mol) 10. - 31.1.2014 sekä julkisesti 
haettavana 12.1.2014 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
ja 15.1.2014 Metro-lehdessä, Helsingin Sanomissa ja 
Hufvudstadsbladetissa ja 17.1.2014 Lääkärilehdessä.

Johtosäännön 19 §:n 2 momentin mukaan viraston henkilökunnalta 
vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, 
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mitä erikseen on säädetty tai määrätty. Psykiatria- ja päihdepalvelujen 
johtajan kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva 
tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä 
johtamistaito ja alan johtamiskokemus. Kielitaitovaatimuksena on 
suomen kielen erinomainen sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja 
kirjallinen taito.           

Psykiatria- ja päihdepalvelujen toimisto sijoittuu terveys- ja 
päihdepalvelujen osastolle. Psykiatria- ja päihdepalveluihin kuuluu neljä 
alueellista psykiatria- ja päihdekeskusta sekä psykiatrian ja 
päihdehuollon erityispalvelut. Auroran sairaala muodostaa psykiatrisen 
sairaanhoidon keskuksen. Lisäksi psykiatria- ja päihdepalveluihin 
kuuluu asumisen tuen yksikkö, joka vastaa mielenterveys- ja 
päihdetyön asumispalveluista. Toimistossa on 1400 työntekijää ja 
budjetti 163 miljoonaa euroa. Tehtävänä on toimiston henkilöstön, 
talouden ja toiminnan johtaminen ja kehittäminen.

Esittelijä toteaa, että virkaa täytettäessä tulee varsinaisten 
kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 
§:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja 
koeteltu kansalaiskunto.   

Yhteenveto viranhakijoista on esityslistan liitteenä. Hakuilmoitus on 
oheismateriaalina. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää psykiatria- ja päihdepalvelujen 
johtajan virkaan ottamisesta Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimen johtosäännön 20 §:n mukaisesti.   

Virkaa haki hakuajan kuluessa 17 henkilöä. Kaikilla hakijoilla oli 
vaadittu kelpoisuus. Haastateltavien valinnassa painotettiin 
johtamisosaamisen lisäksi sosiaali- ja terveysalan tuntemusta ja kykyä 
johtaa muutosta. Haastattelijoina olivat sosiaali- ja terveysviraston 
virastopäällikkö, terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikkö ja 
henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osastopäällikkö sekä sihteerinä 
henkilöstöhankintapäällikkö.            

Haastatteluun kutsuttiin seuraavat seitsemän hakijaa: **********

Haastattelun perusteella Psycon Oy:n henkilöarviointiin valittiin hakijat  
********** ja Turpeinen Leena.

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja on toiminut 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtavana ylihoitajana 
vuodesta 2004 alkaen. Sitä ennen hän oli ylihoitajana Peijaksen 
sairaalassa vuonna 2000 ja Hyksin psykiatrian tulosyksikön hoitotyön 
johtajana vuosina 2001- 2004.  
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********** on koulutukseltaan psykiatrian erikoislääkäri. Tällä hetkellä 
hän toimii aluehallintoylilääkärinä Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirastossa. Sitä ennen hän on toiminut Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin ylilääkärinä vuosina 2011- 2013 ja Jyväskylän 
kaupungin ylilääkärinä vuosina 2007- 2010. Apulaisylilääkärin 
tehtävissä hän on toiminut Jyväskylän kaupungissa vuosina 2006- 
2007 ja Korpilahti-Muuramen kuntayhtymän palveluksessa vuosina 
2004- 2006.

********** on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri ja on toiminut 
Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveysjohtajana vuodesta 2010 
alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Loviisan kaupungin 
perusturvajohtajana vuosina 2008- 2010, Vantaan kaupungin 
ehkäisevän päihdetyön yksikön johtajana vuosina 2007- 2008, 
Alajärven kaupungin palvelujohtajana vuosina 2005- 2007 ja 
Virolahden kunnan perusturvajohtajana vuosina 2003- 2005.

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja on aloittanut 
Kouvolan kaupungin sairaalan johtajana vuonna 2013. Sitä ennen hän 
on toiminut liiketoimintajohtajana Silmäasema konsernissa vuosina 
2010- 2012 ja palvelualuejohtajana Helsingin Diakonissalaitoksella 
vuosina 2002- 2010.

********** on koulutukseltaan lääketieteen tohtori ja on toiminut 
vuodesta 2013 alkaen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 
psykiatria- ja päihdehuollon erityispalvelujen päällikkönä. Hänellä on 
pitkä ura Helsingin kaupungilla, apulaislääkärinä vuosina 1978- 1980, 
apulais-/osastonlääkärinä vuosina 1982- 1986, apulaisylilääkärinä 
vuosina 1986- 1991 ja ylilääkärinä vuosina 1991- 2012.

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Hän on toiminut 
vuodesta 2013 alkaen Hyksin Jorvin sairaalassa ylilääkärinä. Sitä 
ennen hän oli Helsingin terveyskeskuksen psykiatriayksikön johtava 
ylilääkäri vuosina 2009- 2012 ja samassa yksikössä ylilääkärinä 
vuosina 2002- 2008. Lisäksi hän on toiminut psykiatrina Helsingin, 
Vantaan, Espoon, Kirkkonummen ja Lohjan psykiatrisessa 
avohoidossa ja sairaalalääkärinä psykiatrian alalla Nikkilän, Hesperian, 
Kellokosken, Peijaksen, Jorvin, Paloniemen ja Auroran sairaaloissa.

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti ja on toiminut 
vuodesta 2013 alkaen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 
johtajapsykiatrina. Sitä ennen hän toimi Helsingin kaupungin 
terveyskeskuksen ylilääkärinä vuosina 2008- 2012. Vaasan 
keskussairaalassa hän toimi ylilääkärinä vuosina 1999- 2008 ja 
osastonlääkärinä vuosina 1995- 1998. Lisäksi hän toimi Tampereen 
yliopistollisen sairaalan apulaislääkärinä vuosina 1998- 1999.
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Kaikilla hakijoilla on vahva osaaminen monella viran toimenkuvaan 
kuuluvalla osa-alueella. Hakijoista ********** on vahva psykiatrian 
johtamisen osaaminen. 

********** koostuu ylihoitajan tehtävistä. 

********** työkokemus on pääosin yksityiseltä sektorilta ja 
asumispalvelujen johtamisesta. 

********** on monipuolinen kokemus usean eri kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen johtamisesta.

Haastattelun ja henkilöarvioinnin perusteella Leena Turpeinen täytti 
parhaiten psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan valittavalta 
edellytetyt vaatimukset.

Esittelijä katsoo hakemuksen, työkokemuksen, haastattelusta ja 
henkilöarvioinnista sekä hakijan toiminnasta muutoin saadun tiedon 
perusteella, että Leena Turpeinen täyttää parhaiten tehtävän 
menestykselliseen hoitamiseen asetetut vaatimukset. Leena 
Turpeisella on pitkä ja monipuolinen kokemus sosiaalialan erilaisista 
johtamistehtävistä. Hänellä on tehtävän edellyttämää aloitekykyä, 
johdonmukaisuutta ja tehokkuutta laaja-alaiseen toiminnan ja 
muutoksen johtamiseen sekä kykyä nähdä ja suunnitella toimintaa 
kokonaisuutena. 

Viran kelpoisuusehtoihin, perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin 
nimitysperusteisiin, työkokemukseen sekä sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalan tuntemukseen, haastattelussa ja 
henkilöarvioinnissa ilmenneisiin seikkoihin viitaten, esittelijä katsoo, 
että Leena Turpeinen on sosiaali- ja terveysviraston psykiatria- ja 
päihdepalvelujen johtajan virkaan parhaiten soveltuva. 

Hakemusasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat 
kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannu Juvonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

hannu.juvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteenveto hakijoista

Oheismateriaali
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1 Sanomalehti-ilmoitus, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajan virka.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Muut hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Tiedoksi

Terveys- ja päihdepalvelut
Taloushallintopalvelu
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§ 125
Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen osallistuminen 
sosiaali- ja terveyspolitiikan päiville 

HEL 2014-002087 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa seuraavat sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenet ja varajäsenet 
osallistumaan 23.4.-24.4.2014 Säätytalolla järjestettäville sosiaali- ja 
terveyspolitiikan 2014 päiville.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Rene Hursti, jäsen

Sirpa Asko-Seljavaara, jäsen

Tiina Tasmuth, varajäsen

Ensimmäinen jaosto:

Pertti Hyvärinen, jäsen

Ritva Sänkiaho, jäsen

Toinen jaosto:

Kolmas jaosto:

Hanna-Kaisa Simojoki, jäsen

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja 
terveysviraston maksamaan osallistumisesta aiheutuvat 
osallistumismaksut sekä kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen mukaiset matkakulut ja päivärahat.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Soste 2014 ohjelma ja hinnasto

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on toimivalta päättää jäsentensä ja 
jaostojensa jäsenten osallistumisesta kotimaisiin koulutustilaisuuksiin. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 9.4.2013, 87 §, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ja sen jaostojen varsinainen jäsen saa osallistua 
sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä jaostoja hyödyttävään kotimaiseen 
maksulliseen tapahtumaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa ja 
varajäsen pääsääntöisesti kerran vuodessa riippumatta siitä, 
osallistuuko varsinainen jäsen vai ei.

Virastopäällikkö esittää, että lautakunta päättää jäsentensä ja 
jaostojensa jäsenten osallistumisesta konsensuskokous -seminaariin ja 
että kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveysviraston käytettävissä 
olevista varoista.

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry järjestää sosiaali- ja 
terveyspolitiikan päivät 2014 23.-24.4.2014 Säätytalolla.

Tapahtuman ohjelma ja hinnasto ovat esityslistan tämän asian liitteinä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Soste 2014 ohjelma ja hinnasto

Tiedoksi

Lakipalvelut
Talpa



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 241 (281)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/72
11.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ 126
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta 
hammashoidon palvelujen tehostamisesta

HEL 2013-015458 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tuomo Valokaisen valtuustoaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

"Terveyden edistäminen on yksi Helsingin kaupungin suun 
terveydenhuollon kolmesta ydinprosessista. Toimintaa toteutetaan 
etsivällä työotteella, jolla pyritään löytämään syrjäytymisvaarassa 
olevia väestöryhmiä ja kohdistamaan terveyden edistämistoimintaa sitä 
eniten tarvitseville. Ehkäisevää toimintaa tehdään niin väestö- kuin 
yksilötasolla ja sen kehittäminen on jatkuvaa.

Yksilötasolla ehkäisevää suun terveydenhoitoa sisältyy jokaiseen suun 
terveydenhuollon hoitokäyntiin. Ehkäisevää perushoitoa muun 
hoitokäynnin yhteydessä ovat mm. ravintoneuvonta, kotihoidon 
täsmentäminen, fluori- tai muu lääkekäsittely ja hammaspeitteiden 
kuten plakin ja hammaskiven poisto. Mikäli potilaalla on tavanomaista 
suurempi ehkäisevän hoidon tarve, hänet ohjataan erillisille käynneille 
joko suuhygienistille tai itsenäistä työtä tekevälle hammashoitajalle.

Erityisiä ehkäisevän hoidon kohderyhmiä ovat:

• Ensimmäistä lasta odottava perhe 

• Alle kouluikäiset 

• Kehitysvammaiset 

• Koululaiset 

• Maahanmuuttajat 

• Vanhukset

Suun terveydenedistämisen kehittämistyöryhmä suunnittelee ja 
koordinoi terveydenedistämistoimintaa. Suun terveydenhuollon 
kokopäiväinen terveydenedistämisen asiantuntija luo uusia 
yhteistyöverkostoja kaupungin eri hallintokuntien, muiden kaupunkien 
sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Esim. Helsingin kaupungin 
päiväkodeissa järjestettiin viikolla 4 suunterveyskampanja, jolla 
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muistutettiin lasten hampaiden harjauksesta kahdesti päivässä 
fluorihammastahnaa käyttäen. 

Neuvoloiden, koulujen, päiväkotien sekä kehitysvamma-  ja 
pitkäaikaishoidon laitosten suunhoidon yhteyshenkilöt on nimetty 
hammashoitoloihin. Yhteyshenkilöt huolehtivat vastuualueillaan 
terveydenedistämisen käytännön ohjauksesta sosiaali- ja 
terveysviraston eri osastojen ja toimistojen sekä kaupungin muiden 
virastojen henkilökunnalle. Esimerkiksi laitoksissa olevien potilaiden 
päivittäisestä suuhygieniasta huolehtiminen on laitosten 
hoitohenkilökunnan vastuulla; ei suun terveydenhuollon henkilökunnan. 
Yhteyshenkilöt antavat opastusta ja neuvontaa käytännön toimintaan 
sekä painottavat laitosten henkilökunnalle suun terveyden merkitystä 
potilaan kokonaisterveydelle. 

Suun terveydenhuollon maahanmuuttajatyön yhdyshenkilö osallistuu 
maahanmuuttajien kototutumista tukevaan työhön. 
Maahanmuuttajataustaisille asukkaille tarkoitetut suunhoito-ohjeet on 
toimitettu 10 eri kielellä sekä erikseen selkokielisinä. Ne löytyvät myös 
Helsingin sosiaali- ja terveysviraston intranetistä ja ovat siten mm. 
neuvoloiden ja terveysasemien käytössä.

Ensimmäistä lastaan odottavilla on mahdollisuus varata aika suun 
terveysneuvontakäynnille, jossa perheen suunterveydentilan ja hoidon 
tarpeen arvioi hammashoitaja haastattelemalla. Tavoitteena on, että 
vanhempien suu ja hampaat ovat terveet ennen lapsen syntymää ja 
perheen hyville terveystottumuksille on luotu perusta. Suun 
terveydenhuollon suuhygienisti tai hammashoitaja osallistuu 
ensimmäisen lapsen saaneille vanhemmille tarkoitettuun 
valmennustilaisuuteen. 

Neuvolaterveydenhoitaja keskustelee vanhempien kanssa lasten puoli- 
ja kaksivuotisterveystarkastusten yhteydessä ravinnon merkityksestä 
suun terveydelle, ruokailurytmistä, janojuomista ja päivittäisen 
suuhygienian ylläpidon tärkeydestä. Terveydenhoitaja kontrolloi myös 
lapsen hampaiston yläetualueen puhtauden. Jos lapsella on runsaasti 
näkyvää plakkia tai ilmenee muuta ongelmaa, terveydenhoitaja ohjaa 
varaamaan ajan hammashoitolaan. Suun terveydenedistämisen 
asiantuntija kouluttaa terveydenhoitajia huomioimaan suun terveyteen 
liittyviä seikkoja.

Alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten ja nuorten tarkastuksissa 
noudatetaan ns. neuvola-asetuksen mukaista vuosittain päivitettävää 
suunnitelmaa. Yksi-, kolme- ja viisivuotiaiden lasten huoltajille 
lähetetään kotiin kehote varata aika suun terveystarkastukseen 
hammashoitajan tai suuhygienistin vastaanotolle. Käynneillä 
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keskustellaan mm. imetyksestä sekä tutin ja tuttipullon käytöstä. 
Vanhempia opastetaan lapsen hampaiden harjauksessa sekä fluorin ja 
ksylitolin käytössä. 

Koululaisten määräaikaistarkastukset tehdään perusopetuksen 1., 3., 
5., 7. ja 8. luokan oppilaille. Suuhygienistin tarkastukseen kutsutaan 1.-
, 5.- ja 7.-luokkalaiset. Hammaslääkärin tutkimukseen kutsutaan 3.- ja 
8. – luokkalaiset. Tarkastusten yhteydessä arvioidaan omahoidon 
onnistuminen sekä selvitetään osallistavan keskustelun kautta 
ravintotottumuksia ja asenteita terveellisiin tapoihin. Lapselle 
havainnollistetaan mahdollinen jäännösplakki ja ohjataan suun 
puhdistuksessa. 

Viidennen luokan oppilailla on alkamassa niin sanottu toinen 
vaihduntavaihe, jolloin loput maitohampaat vaihtuvat pysyviin. Tässä 
vaiheessa ruokailu- ja makeankäyttötapoihin sekä suun 
puhdistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota, sillä vastapuhjenneet 
hampaat reikiintyvät helposti. Erityistä huomiota terveysneuvonnassa 
kohdistetaan myös puhkeavien hampaiden hyvään puhdistukseen. 
Yksitoista vuotta täyttäneiltä tiedustellaan tupakan ja nuuskan käytöstä 
ja mahdolliseen käyttöön puututaan. Kahdeksannelta luokalta alkaen 
otetaan puheeksi alkoholin ja muiden päihteiden käytön vaikutukset.

Suuhygienistin vastaanotolla varmistetaan 17 -vuotiaiden kohdalla 
omahoidon sujuminen. Aikuistuvia nuoria ohjeistetaan jatkossa 
huolehtimaan itsenäisesti tarpeellisista ajanvarauksistaan. 

Määräaikaisten ja yksilöllisen tarpeen mukaan tapahtuvien 
terveystarkastusten lisäksi Helsingin suun terveydenhuolto järjestää 
lapsille ja nuorille ryhmämuotoisia terveydenedistämistilaisuuksia. Suun 
terveydenedistämistilaisuuksia pidetään mm. ammattikouluissa ja 
kutsunnoissa. Koulujen lomakausien aikaan LIISU (=liikkuva 
suunhoidon yksikkö) vierailee mm. leikkipuistoissa. 

Helsingin suun terveydenhuolto tekee yhteistyötä muiden kuntien 
kanssa mm. pääkaupunkiseudulla tuottamalla yhteistä materiaalia 
terveyden edistämiseen ja suunnittelemalla erilaisia suun terveyttä 
edistäviä kampanjoita. Aineisto löytyy Helsingin kaupungin sähköisestä 
työpöydästä Helmestä.

Terveysvaikutusten arviointi

Ennaltaehkäisevää suun terveydenhuoltoa järjestetään Helsingissä 
terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti. Toimintaa kohdennetaan 
erityisesti herkille väestöryhmille kuten lapset, nuoret, vanhukset, 
vammaiset ja maahanmuuttajat. Suun terveyden edistäminen otetaan 
myös puheeksi jokaisen potilaan kanssa suun terveystarkastuksen 
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yhteydessä. Hammashoitolassa tehtävien toimenpiteiden lisäksi 
keskeistä on kannustaa huolelliseen kotihoitoon ja terveellisiin 
ravintotottumuksiin, joilla on myönteisiä terveysvaikutuksia suun 
terveyden lisäksi kokonaisterveyteen. Ennaltaehkäisevällä suun 
terveydenhoidolla voidaan edistää ihmisen hyvinvointia ja 
elämänlaatua."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Seija Hiekkanen, johtajahammaslääkäri, puhelin: 310 42247

seija.hiekkanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakuntaa 
antamaan lausunnon 1.4.2014 mennessä valtuutettu Tuomo 
Valokaisen aloitteesta: "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin 
kaupunki kiinnittää huomion juuri ennaltaehkäisevän hammashoidon 
tehostamiseen."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Seija Hiekkanen, johtajahammaslääkäri, puhelin: 310 42247

seija.hiekkanen(a)hel.fi
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§ 127
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta 
sotainvalidien aviopuolisoiden kuoleman jälkeisen hoidon 
järjestämisestä Oulunkylän kuntoutussairaalassa

HEL 2014-000568 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysviraston ensisijaisena tavoitteena on turvata 
ikäihmiselle kotona asuminen turvaamalla palvelut, kuntoutus ja hoito 
kotiin niin pitkään kuin mahdollista. Kun se ei enää ole mahdollista, niin 
viimesijaisena keinona SAS-toiminnalla (=Selvitys, Arviointi, Sijoitus) 
pyritään tasa-arvoisesti turvaamaan kullekin vanhusasiakkaalle oikea 
sijoituspaikka ympärivuorokautisen hoidon piirissä.

Puolisoiden kyseessä ollessa Helsingin kaupungin periaatteena on 
järjestää mahdollisuus yhteiseen asumiseen ympärivuorokautisen 
hoidon piirissä, mikäli tämä on molempien puolisoiden edun ja toiveen 
mukaista.

Kaupunki on ohjeistanut sijoitustoimintaa siten, että mikäli sotainvalidi 
on jo Valtiokonttorin sijoittamana hoitopaikassa, myös hänen 
puolisonsa voidaan sijoittaa sinne maksusitoumuksella. Yleisenä 
käytäntönä on, että puolison sijoituspäätökseen kirjataan, että hänen 
hoitotasonsa arvioidaan uudelleen tarpeen mukaan, esimerkiksi 
puolison tilanteen muuttuessa, ja uudelleenarviointi voi tarkoittaa 
muuttoa pois yhteiseksi tarkoitetusta hoitopaikasta.

Helsingin kaupunki ei järjestä kuntalaisilleen pitkäaikaishoitoa 
Oulunkylän kuntoutussairaalassa muussa kuin puolisoiden 
yhteisasumisen mahdollistamassa tarkoituksessa poikkeusjärjestelyin 
eli maksusitoumuksella. Sotainvalidipuolison kuoltua erityisjärjestelyn 
perusteen katsotaan rauenneen. Tällöin tilanne arvioidaan yksilöllisesti 
uudelleen. Helsingin kaupunki tarjoaa edesmenneen sotainvalidin 
puolisolle hänen hoidontarvettaan vastaavan hoitopaikan omissa 
ympärivuorokautisen hoidon yksiköissään tai niissä yksiköissä, joiden 
kanssa kaupunki on solminut puitesopimuksen tai hoito jatkuu 
Oulunkylässä jos se on asiakkaan kannalta inhimillisin vaihtoehto."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Liitteet

1 Kanerva Seppo valtuustoaloite Kvsto 15.1.2014 asia 15

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
lausuntoa 31.5.2014 mennessä valtuutettu Seppo Kanervan ja 12 
muun valtuutetun 15.1.2014 tekemästä aloitteesta sotainvalidien 
puolisoiden aviopuolison kuoleman jälkeisen hoidon järjestämisestä 
Oulunkylän kuntoutussairaalassa. Valtuustoaloite on tämän asian 
liitteenä 1. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Liitteet

1 Kanerva Seppo valtuustoaloite Kvsto 15.1.2014 asia 15
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§ 128
GN ReSound Finland Oy/Ab:n hankintaoikaisuvaatimus seulonta-
audiometrejä koskevasta päätöksestä.

HEL 2013-012101 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityslistalla esitetyin perustein 
hylätä GN ReSound Finland Oy/Ab:n hankintaoikaisua koskevan 
vaatimuksen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaoikaisuvaatimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintaoikaisuvaatimuksen 
tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintaoikaisuvaatimus

GN ReSound Finland Oy/Ab:n tarjous hylättiin, koska tarjottu laite ei 
täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua vaatimusta, jonka mukaan 
seulonta-audiometrin signaalin antamisen äänen on oltava äänetöntä 
(äänettömät nappulat). GN ReSound Finland Oy/Ab vaatii tarjouksensa 
hyväksymistä.

Perusteluna GN ReSound Finland Oy/Ab esittää, että 
tarjouspyynnössä esitetty ehdoton vaatimus äänettömästä 
painalluksesta ei määritellyt, millainen äänenpaine painalluksesta saa 
seurata. Tarjouspyynnössä ei ole määritelty mitattavia raja-arvoja. GN 
ReSound Finland Oy/Ab:n omien mittausten mukaan painikkeen 
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oikeasta painalluksesta ei seuraa ääntä tai naksahdusta. 
Hankintaoikaisuvaatimuksessa on myös tarjottu laitetta uudelleen 
testattavaksi.

GN ReSound Finland Oy/Ab on jättänyt asiasta myös valituksen 
markkinaoikeuteen, mutta peruuttanut valituksensa jälkeenpäin.

Taustaa

Virastopäällikkö päätti 16.12.2013 § 317 valita Mediq Suomi Oy:n 
seulonta-audiometrien toimittajaksi neljän vuoden sopimuskaudeksi 
sopimuksen allekirjoittamisesta lähtien. Hankinnan kohteena on koulu- 
ja opiskeluterveydenhuollossa, lastenneuvoloissa ja terveysasemilla 
käytettävät seulonta-audiometrit. Hankinnan arvo neljän vuoden 
hankintakaudelta on n. 70.000 euroa (alv 0).

Määräaikaan 1.11.2013 mennessä saatiin yhteensä neljä tarjousta. 
Kaksi tarjousta hylättiin tarjouspyynnön vastaisina, koska tarjotut 
laitteet eivät täyttäneet tarjouspyynnössä esitettyä vähimmäisvatimusta 
”audiometriä ei tarvitse poistaa laukusta tutkimusta suoritettaessa”.

Tarjotuista laitteista Mediq Suomi Oy:n ja GN ReSound Finland 
Oy/Ab:n laitteet testattiin Pakilan ala-asteella 15.11.2013. 
Virastopäällikkö hylkäsi 16.12.2013 tekemällään päätöksellä GN 
ReSound Finland Oy/Ab:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena. 

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus 

Tarjottua laitetta Oscilla SM910 testattiin oppilaiden kuulonseulonnassa 
Pakilan ala-asteella. Laitetta testasi kuulotutkimuksia noin 20:n vuoden 
ajan tehnyt kokenut terveydenhoitaja. 

Jo ensimmäisestä tutkittavasta lähtien näppäimen painalluksesta 
(signaalin antamisesta) oli kuulunut häiritsevä, naksahtava ääni. Vaikka 
näppäimestä yritti painaa eri tavoilla ja miten kevyesti tahansa, 
painalluksesta kuului silti ääni. 

Seulontatutkimusta tekevän terveydenhoitajan ei pitäisi ylipäätään 
joutua kiinnittämään huomiota näppäimen painamistavan 
yksityiskohtiin, vaan itse seulontatoimenpiteeseen tulisi voida keskittyä 
rauhassa. Terveydenhoitaja tekee painalluksia (eli antaa signaalin) 
yhden tutkimuksen aikana yhteensä vähintään 14 kertaa. Jos tutkittava 
ei kuule 20dB:n seulontaa jollakin taajuudella, suoritetaan kyseisellä 
taajuudella ns. kynnysmittaus, jolloin painalluksia suoritetaan 
mahdollisesti useita kymmeniä. Kynnysmittauksella tarkoitetaan 
heikointa äänen voimakkuutta, jonka tutkittava vielä kuulee. 
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Signaalin antamisen äänettömyys audiometreissä on ehdottoman 
tärkeä vaatimus, josta ei voi tinkiä. Kuulonseulonnassa olevan oppilaan 
tai muun tutkittavan keskittyessä kuuntelemaan kuulokkeista hyvin 
hiljaista signaalia, on selvää, ettei lähistöltä saa kuulua mitään 
naksahtelua tai painallusääntä. Silloinhan tutkittava kuulisi, milloin 
terveydenhoitaja painaa painiketta ja voisi vastata ääneen, vaikka ei 
kuulisi mitään kuulokkeista. Etenkin pienemmät lapset tulevat usein 
kärsimättömiksi mittausten edetessä, jolloin he helpommin saattavat 
reagoida muihin ympäriltä kuuluviin ääniin. Mittaustulosten luotettavuus 
siis kärsisi olennaisesti. Naksahtava ääni saattaa häiritä myös 
kuuloseulan ottajaa, joka tarvitsee täyden hiljaisuuden varmistuakseen 
mittauksen onnistumisesta.

Kuulontutkimustilanteen häiriöttömyyden tärkeyttä painotetaan myös 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemassa 
Menetelmäkäsikirjassa ”Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja 
kouluterveydenhuollossa (Opas 14, THL 2011), jonka mukaan 
”kuulontutkimustilanteessa on huomioitava tutkimustilan äänettömyys, 
ulkopuolelta tulevat häiritsevät äänet vaikuttavat tulokseen” 
(Menetelmäkäsikirjan s. 76).

Tarjouspyynnössä on vaadittu äänetöntä signaalia, eli äänettömiä 
nappuloita juuri mainittujen seikkojen vuoksi. Äänettömyys tarkoittaa 
sananmukaisesti ääntä aiheuttamatonta, täysin hiljaista. Tässä 
yhteydessä on edellytetty äänettömyydellä sitä, ettei näppäimen 
painalluksesta pääse ääntä, jonka laitteen käyttäjä kuulee. 

Äänettömyyttä ei ole tarpeen määritellä millään mitattavilla 
desibeliarvoilla, koska painalluksen äänettömyys joka tapauksessa 
testataan aistinvaraisesti. Tarjoajien ilmoittamat desibeliarvot eivät 
todennäköisesti edes olisi vertailukelpoisia, koska vaihtelua voi esiintyä 
muun muassa siinä, miltä etäisyydeltä arvot on mitattu. 

Äänettömyyttä koskeva vaatimus on sellaisenaan riittävän 
yksiselitteinen ja täsmällinen hankittavan laitteen toiminnallisuutta 
määrittävä seikka. Tarjouspyyntö on laadittu niin selväksi, että sen 
perusteella on voitu antaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Näppäinten äänettömyys mittaustilanteessa on olennainen hankinnan 
kohteeseen liittyvä ominaisuus. Hankintayksiköllä on julkisia hankintoja 
koskevien oikeusohjeiden mukaan oikeus päättää hankintojensa 
sisällöstä tarpeittensa mukaisesti ja laaja harkintavalta sen suhteen, 
miten se määrittelee hankinnan kohteen, kunhan se ottaa huomioon 
vaatimuksen tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. 

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu tarjoajien tasapuolisen 
kohtelun vaatimuksen sekä yleisten sopimusoikeudellisten 
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periaatteiden edellyttävän tarjousten olevan tarjouspyynnön mukaisia. 
Sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen 
tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus vaan 
hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun 
turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman 
tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai 
tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja 
syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Laitteen uusintatestaus

Uusintatestauksen suorittamiseen ei ole perustetta. GN ReSound 
Finland Oy/Ab on ollut tarjousta jättäessään tietoinen esitetyistä 
vaatimuksista ja voinut jättää testattavaksi laitteeksi tarjouspyynnön 
vaatimukset täyttävän laitteen. 

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajien tasapuolisen ja 
syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan 
lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle 
tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoaja 
kantaa osaltaan vastuun tarjouksensa sisällöstä. Tarjoajien 
tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, ettei kenellekään 
tarjoajalle anneta mahdollisuutta parantaa tarjoustaan, ellei tarjouksen 
epäselvyys tai puutteellisuus ole johtunut tarjouspyynnön 
epäselvyydestä. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja 
vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Hintaa koskevat tiedot

GN ReSound Finland Oy/Ab:n tarjous on sisältänyt hintavarauman. 
Tarjouksessa todetaan, että arvonlisäveron, tulli- ym. lakisääteisten 
maksujen muuttuessa tarjotut hinnat muuttuvat siltä osin kuin 
muutokset niihin vaikuttavat. Muilta osin hinnat ovat kiinteät tarjouksen 
voimassaoloajan.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että hinnat ovat kiinteät kaksi vuotta 
sopimuksen alusta lukien. Sen jälkeen hintoja voidaan muuttaa JYSE 
2009 Tavarat -ehtojen mukaisesti. Ehtojen mukaan toimittajalla on 
oikeus huomioida tarjouksen jättämisen jälkeen tapahtuneista 
viranomaisten määräämistä uusista julkisista maksuista tai olemassa 
olevien maksujen korotuksista aiheutuvat kohtuulliset välittömät 
kustannukset hinnassaan edellyttäen, että ne eivät ole olleet tarjousta 
tehdessä tiedossa ja toimittaja pystyy osoittamaan perusteet 
hinnanmuutokselle. Toimittajalla on tämä oikeus myös hinnan ollessa 
kiinteä.
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Sen sijaan muilta osin, kuin ehdoissa tarkoitettujen 
viranomaismaksujen osalta hintoihin ei saa tulla muutoksia kiinteän 
hinnoittelujakson aikana, joka tässä tarjouspyynnössä oli 2 vuotta 
sopimuksen alusta lukien. Tarjoajan tarjouksessaan asettama ehto, 
jonka mukaan hinnat ovat kiinteät tarjouksen voimassaolon ajan eli 
28.2.2014 saakka, on siis selkeästi tarjouspyynnön vastainen.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut olevansa velvollinen 
hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on 
sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun 
muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa.

GN ReSound Finland Oy/Ab tarjous ei ole ollut tarjouspyynnössä 
edellytetyllä tavalla kiinteähintainen tarjous, koska tarjouksen lopullista 
kokonaishintaa kahdelle vuodelle ei ole varmuudella ollut mahdollista 
määrittää. Kysymys on ollut tarjouksen sisältöön ja hinnoitteluun 
vaikuttavasta tarjouspyynnön vastaisesta ehdosta. Hankintayksikkö on 
tälläkin perusteella tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun 
turvaamiseksi ollut velvollinen sulkemaan hakijan tarjouksen 
tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaoikaisuvaatimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintaoikaisuvaatimuksen 
tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä
Terveys- ja päihdepalvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Hankintakeskus

Päätöshistoria
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Virastopäällikkö 16.12.2013 § 317

HEL 2013-012101 T 02 08 01 00

Päätös

Virastopäällikkö päätti käydyn tarjouskilpailun tuloksena seuraavaa:

Hylätä tarjouskilpailusta pois seuraavat tarjoajat, koska ne eivät 
täyttäneet tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia:

GN Resound Finland Oy Ab
Oy Oticon Ab
Pedihealth Oy

Valita Mediq Suomi Oy:n tarjouksen seulonta-audiometrien 
hankinnasta koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, lastenneuvoloihin ja 
terveysasemille neljäksi (4) vuodeksi. 

Seulonta-audiometreja hankitaan arviolta 70 kappaletta neljän vuoden 
aikana.

Päätöksen perustelut

Seulonta-audiometrien hankinta perustuu Helsingin kaupungin 
hankintakeskuksen 8.10.2013 päivättyyn tarjouspyyntöön H124-13, 
HEL 2013-012101. Kilpailutus on toteutettu avoimella menettelyllä ja 
hankintailmoitus on julkaistu 8.10.2013 sähköisessä tietokannassa 
www.hankintailmoitukset.fi.
Sopimuskausi on neljä (4) vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta 
lukien.

Hankinnan kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on 70 000 euroa ja 86 
800 euroa sisältäen arvonlisäveron.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 1.11.2013 klo 12:00. 
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti neljä yritystä: GN Resound 
Finland Oy Ab, Mediq Suomi Oy, Oy Oticon Ab ja Pedihealth Oy.

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä 
hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset.

Hankinnassa ei hyväksytty osatarjouksia vaan tarjouksen tuli sisältää 
vaatimukset täyttävä laite kaikkiin tarjouspyynnössä pyydettyihin 
positioihin.

Oy Oticon Ab:n ja Pedihealth Oy:n laite ei täyttänyt liitteessä 1 esitettyä 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 253 (281)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/74
11.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 00530 Faksi Alvnro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

vaatimusta audiometriä ei tarvitse poistaa laukusta tutkimusta 
suoritettaessa. Nämä tarjoukset hylättiin tarjouspyynnön vastaisina.

Mediq Suomi Oy:n ja GN Resound Finland Oy Ab:n laitteita testattiin 
Pakilan ala-asteella. GN Resound Finland Oy Ab:n laite ei  täyttänyt 
liitteessä 1 ilmenevän testaustuloksen perusteella tarjouspyynnössä 
esitettyä vaatimusta signaalin antaminen äänetöntä. GN Resound 
Finland Oy Ab:n tarjous hylättiin tarjouspyynnön vastaisena.

Valintaperusteena on halvin hinta. Hintavertailua ei tarvinnut suorittaa, 
koska Mediq Suomi Oy teki ainoan vaatimukset täyttävän tarjouksen. 
Mediq Suomi Oy tarjosi GSI 18 -seulonta-audiometriä hintaan 1000 
euroa kappale.

Lisätiedot
Merja Inkeri Aaltonen, hankintasihteeri, puhelin: 310 64467

merja.i.aaltonen(a)hel.fi
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§ 129
Oikaisuvaatimus nuorisoryhmäyksikön toiminnan muuttamista 
koskevasta päätöksestä

HEL 2013-014657 T 05 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä esityslistalla esitetyillä 
perusteilla  ********** oikaisuvaatimuksen perhe- ja sosiaalipalvelut -
osaston osastopäällikön 25.11.2013 tekemästä ja 1.1.2014 voimaan 
tulleesta lastensuojelutoimiston lastensuojelutarpeen arvioinnin 
nuorisoryhmän toiminnan muuttamista koskevasta päätöksestä (§ 66). 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2013-014657 Oikaisuvaatimus 11.12.2013
2 HEL 2013-014657 Oikaisuvaatimuksen liite  11.12.2013
3 HEL 2013-014657 Oikaisuvaatimuksen liite: Lastensuojelun 

muutoshanke, II-vaiheen palvelukuvaukset
4 HEL 2013-014657 Oikaisuvaatimuksen liite: Viranomaisyhteistyö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Kunnallisvalitus, 

oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Muutoksenhaku on otsikoitu oikaisuvaatimukseksi asianosaisina 
lautakunnalle ja kuntalaisina kunnallisvalituksena 
kaupunginhallitukselle. Muutoksenhakijat kysyvät, onko perhe- ja 
sosiaalipalvelut -osaston osastopäälliköllä ollut oikeus lakkauttaa 
sosiaalilautakunnan päätöksellä vuonna 1989 perustettu 
erityissosiaalityöntekijöiden nuorisoryhmä, ja onko asiassa menetelty 
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hallintolain mukaisesti, koska kukaan työryhmän jäsenistä ei ole saanut 
tietoa asianosaisina oikaisukeinojen käyttämisestä. 

Muutoksenhakijat pyytävät lisäksi oikaisua päätökseen, koska se ei ole 
heidän kokemukseensa perustuen tarkoituksenmukainen.

Lautakunta toteaa, että kunnallisvalituksella haetaan kuntalain 90 §:n 
mukaan muutosta kaupunginvaltuuston päätökseen sekä muun 
muassa lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan 
päätökseen.

Muutoksenhakijat eivät ole asianosaisia, koska kuntalain 92 §:n 1 
momentin mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosaisena se, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös suoranaisesti kohdistuu. Osastopäällikön päätös 
nuorisoryhmän tehtävien uudelleen järjestämisestä on kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain 23 §:n mukainen perusteltu syy 
nuorisoryhmän viranhaltijoiden virantoimitusvelvollisuuden 
muuttamiseen. Säännös edellyttää viranhaltijoiden kuulemista, mikä on 
toteutettu yhteistoiminatamenettelyn mukaisesti työpaikkakokouksissa 
loka- ja marraskuussa vuonna 2013. Lisäksi kaikkia työntekijöitä 
kuultiin henkilökohtaisesti. Osastopäällikön 25.11.2013 tekemä päätös 
ei muuttanut nuorisoryhmässä työskennelleiden viranhaltijoiden 
tehtäviä siinä määrin, että päätös koskisi heidän oikeuttaan, 
velvollisuuttaan tai etuaan asianosaisina.

Muutoksenhakijoille ei lähetetty päätöstä koskevaa pöytäkirjanotetta 
oikaisuvaatimusohjeineen, koska se lähetetään kuntalain 95 §:n 1 
momentin perusteella vain asianosaisille.

Päätös virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta on sinänsä 
muutoksenhakukelpoinen ja muutoksenhakijoilla on oikeus 
oikaisuvaatimuksen tekemiseen kunnan jäseninä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi (KuntaL:n 95 §:n 2 mom.). Pöytäkirja oli nähtävänä 
29.11.2013 ja muutoksenhaku on toimitettu kirjaamoon määräajassa 
11.12.2013.

Kuten oikaisuvaatimuksessa todetaan, nuorisoryhmä lakkautettiin, 
mutta itse asiassa yksikössä tehty työ jatkuu ja sen tehtävät 
organisoitiin uudelleen oikaisuvaatimuksen alaisella päätöksellä. 
Perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston osastopäällikkö johtaa osastonsa 
toimintaa ja vastaa siitä, että toiminnalle asetetut tavoitteet 
saavutetaan. Tässä tehtävässään osastopäälliköllä on toimivalta 
päättää toiminnallisista muutoksista ja uudelleenjärjestelyistä 
osastollaan. Hän on myös se nuorisoryhmän viranhaltijoiden 
virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen, joka voi 
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kunnallisista viranhaltijoista annetun lain 23 §:n perusteella päättää 
virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta.

Nuorisoryhmä huolehti rikoksilla oirehtivia lapsia koskevien poliisi-
ilmoitusten perusteella tehdyistä lastensuojelutarpeen selvityksistä. 
Muiden lastensuojelulain 25 §:n perusteella ilmoitusvelvollisten 
viranomaisten ja yhteisöjen palveluksessa olevien tekemät 
lastensuojeluilmoitukset käsitellään lastensuojelutarpeen arvioinnin 
alueellisissa yksiköissä. Menettely ei ollut tarkoituksenmukainen ja 
saattoi johtaa tilanteeseen, joissa samaa lasta koskevia 
lastensuojeluilmoituksia käsiteltiin kahdessa eri lastensuojelutarpeen 
arvioinnin yksikössä. 

Kahden sosiaalityöntekijän vakanssin siirtäminen poliisisosiaalityöhön 
vahvistaa osaltaan moniammatillista yhteistyötä lastensuojelussa, 
kuten lastensuojelulain lastensuojelun järjestämistä ja kehittämistä 
koskeva 11 § edellyttää. Myös sosiaali- ja terveysministeriön 
asettaman selvitysryhmän loppuraportissa "Toimiva lastensuojelu" 
kiinnitettiin huomiota monialaiseen yhteistyöhön lastensuojelussa (STM 
2013:19, s. 37).

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2013-014657 Oikaisuvaatimus 11.12.2013
2 HEL 2013-014657 Oikaisuvaatimuksen liite  11.12.2013
3 HEL 2013-014657 Oikaisuvaatimuksen liite: Lastensuojelun 

muutoshanke, II-vaiheen palvelukuvaukset
4 HEL 2013-014657 Oikaisuvaatimuksen liite: Viranomaisyhteistyö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Kunnallisvalitus, 

oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelut osasto
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Päätöshistoria

Osastopäällikkö 25.11.2013 § 66

HEL 2013-014657 T 05 02 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelut - osaston osastopäällikkö päätti toimintojen 
uudelleen järjestämisestä johtuen lakkauttaa lastensuojelutoimiston 
lastensuojelutarpeen arvioinnin jaokseen kuuluvan nuorisoryhmän 
(toimintayksikkönumero 395200, työpistenumero 100080) 1.1.2014 
lukien. 

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio edellyttää palvelujen 
kriittistä tarkastelua ja uudelleen arviointia. Tarkastelu on kohdistunut 
toimintoihin, joissa on todettu työnjaon mahdollisia päällekkäisyyksiä ja 
mahdollisuuksia järjestää toimintoja uusilla tavoilla. Perhe- ja 
sosiaalipalvelut -osastolla on selvitetty lastensuojelutarpeen arvioinnin 
jaoksen nuorisoryhmän palveluja ja tehtäviä sekä niiden järjestämistä.  

Nuorisoryhmä huolehtii alaikäisiä koskevien poliisi-ilmoitusten 
vastaanottamisesta ja niiden perusteella tehtävistä 
lastensuojelutarpeen selvityksistä, lastensuojelulain mukaisen 
oikeusedustuksen ja poliisikuulusteluihin osallistumisen tehtävistä, 
lastensuojelun asiakkaana olevien lasten seuraamusselvitysten 
pohjatyön tekemisestä rikosseuraamuslaitoksen seuraamusselvityksiä 
varten sekä lastensuojeluun sisältyvistä sosiaaliohjauksen tehtävistä. 
Nuorisoryhmässä on johtavan sosiaalityöntekijän, 
erityissosiaalityöntekijän, neljä sosiaalityöntekijän sekä neljä 
sosiaaliohjaajan vakanssia. Näistä vakansseista kolme on avoimena.

Nuorisoryhmän toiminnan selvitystyötä ja muutossuunnitelmaa on 
käsitelty yhteistoimintamenettelyn mukaisesti työpaikkakokouksissa 
loka- ja marraskuussa. Työntekijöille on kerrottu, että Helsingin 
kaupungin periaatteena on, ettei muutosten johdosta ketään irtisanota.   

Nuorisoryhmässä tehty työ jatkuu, mutta se organisoidaan uudella 
tavalla. Uudelleen organisoinnista johtuen tehtävät eivät edellytä 
jatkossa johtavan sosiaalityöntekijän virkaa. Työnjakoa muiden 
viranomaisten kanssa täsmennetään. 

Nuorisoryhmässä tapahtuva poliisi-ilmoitusten vastaanottaminen ja 
käsittely eroaa muiden viranomaisten tekemien 
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lastensuojeluilmoitusten vastaanottamisesta ja käsittelystä. Poliisi-
ilmoitusten vastaanottaminen ja käsittely sekä sen edellyttämät kolme 
sosiaalityöntekijän/erityissosiaalityöntekijän vakanssia siirretään 
lastensuojelutarpeen arvioinnin alueellisiin yksiköihin. Näihin tehtäviin 
voivat ilmoittautua kelpoisuusehdot täyttävät nuorisoryhmän vakinaiset 
työntekijät. Myös tähän työhön liittyvät sosiaaliohjauksen tehtävät 
siirretään lastensuojelutarpeen arvioinnin alueellisiin yksiköihin.  
Sosiaaliohjaajan vakansseja ei siirretä. Lastensuojelutarpeen arvioinnin 
ja palvelutoiminnan kehittämisen kannalta on tarkoituksenmukaista, 
että toiminta on yhtenäinen kokonaisuus. 

Osa nuorisoryhmän toiminnoista hyötyy nykyistä tiiviimmästä poliisin 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Lastensuojelulain mukaisen 
oikeusedustuksen ja poliisikuulusteluihin osallistumisen tehtävien 
edellyttämät kaksi sosiaalityöntekijän/erityissosiaalityöntekijän 
vakanssia siirretään osaksi poliisisosiaalityön kokonaisuutta.  Näihin 
tehtäviin voivat ilmoittautua kelpoisuusehdot täyttävät nuorisoryhmän 
vakinaiset työntekijät. Rakenne tuottaa synergiahyötyä poliisin ja 
sosiaali- ja terveysviraston yhteistyöhön. Moniammatillinen yhteistyö 
nuorten rikosoirehdintaan puuttumiseksi - hankkeen (ns. Ankkuri- 
hanke) lopputuloksena myös terveydenhuollon ammattihenkilöstöä 
siirtyy osaksi poliisisosiaalityön kokonaisuutta, mikä vahvistaa 
entisestään moniammatillisen yhteistyön mahdollisuuksia. Perhe- ja 
sosiaalipalvelut - osasto on käynnistänyt neuvottelut terveys- ja 
päihdepalvelut - osaston kanssa näiden tehtävien ja niiden 
edellyttämien henkilöstöresurssien siirtämisestä sosiaali- ja 
kriisipäivystyksen poliisisosiaalityöhön.  

Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten seuraamusselvitysten 
pohjatyön tekemistä ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa nykyisessä 
laajuudessa sosiaali- ja terveysvirastossa. Nuoren rikoksesta epäillyn 
tilanteen selvittämisestä annetun lain mukaan seuraamusselvitysten 
tekeminen on rikosseuraamuslaitoksen tehtävä. Lastensuojelun 
asiakkaana olevia lapsia koskevien tietojen antaminen 
rikosseuraamuslaitokselle on lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijän 
tehtävä. Työnjaosta sovitaan tarkemmin rikosseuraamuslaitoksen 
kanssa. 

Vakinaisessa työ- ja virkasuhteessa oleville nuorisoryhmän 
työntekijöille, jotka eivät sijoitu edellä mainittuihin työtehtäviin, tarjotaan 
koulutusta ja työkokemusta vastaava avoinna oleva työtehtävä sosiaali- 
ja terveysvirastossa.  

Lisätiedot
Terhi Leino, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43809

terhi.leino(a)hel.fi
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§ 130
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 131
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavien 
viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä 
käsiteltäväkseen:

Toinen jaosto 3/6.3.2014

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Osastopäällikkö 5/7.3.2014

8 § Vammaisten työ- ja päivätoiminnan yksiköiden tilapäinen 
sulkeminen

9 § Toimeentuloasiakkaiden hautauspalvelut

10 § Sijaishuoltopaikan hankinta suorahankintana (MaS), Perheasema 
Purje

11 § Sijaishuoltopaikan hankinta suorahankintana (MiS), Perheasema 
Purje

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 10/28.2.2014

12 § Asiakasmaksun poistovaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 
mom 25 kohta

13 § Masunpoistovaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 
kohta

14 § Pyyntö laskun perumiseksi koskien turhaa tutkimuskäyntiä, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 11/7.3.2014

15 § Suun terveydenhuollon asiakasmaksun peruutuspyyntö, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
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Osastopäällikkö 5/20.2.2014

9 § Itäkeskuksen palvelutalon lah-yksikkö Visiitin tilapäinen sulkeminen

Osastopäällikkö 6/24.2.2014

11 § Selvitys, arviointi ja sijoitus -toimiston sosiaalityöntekijän viran 
täyttäminen

Osastopäällikkö 7/3.3.2014

12 § Sosiaali- ja terveysviraston sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelujen johtoryhmän nimeäminen vuodelle 2014

13 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston 
henkilöstötoimikunnan asettaminen vuodelle 2014

14 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen toimistopäälliköiden 
sijaisten määrääminen

15 § Päätös tutkimuslupahakemukseen HEL 2014-000442

16 § Päätös tutkimuslupahakemukseen HEL 2013-016050

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 13/24.2.2014

82 § Vahingonkorvaushakemus Laakson sairaalasta kadonneesta 
ylähammasproteesista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

83 § Vahingonkorvausvaatimus Malmin sairaalassa kadonneista 
silmälaseista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

84 § Vahinkoilmoitus ja korvaushakemus injektioruiskun 
rikkoutumisesta kotihoidossa, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 
kohta

85 § Vahingonkorvausvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta

86 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon tekemästä virheellisestä 
ruokatilauksesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta
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87 § Vahingonkorvausvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta

88 § Vahingonkorvausvaatimus virheellisestä menettelystä asiakkaan 
lääkkeiden annosjakelun keskeytyksessä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 
1 mom 25 kohta

89 § Vahingonkorvausvaatimus koskien asiakkaan lääkkeiden 
katoamista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

90 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon tekemästä turhasta 
taksitilauksesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

91 § Vahinkoilmoitus asiakkaan oven avaamisesta aiheutuneista 
kustannuksista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

92 § Vahingonkorvausvaatimus koskien asiakkaan silmälasien 
katoamista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

93 § Vahingonkorvausvaatimus virheellisestä menettelystä asiakkaan 
lääkityksessä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

94 § Vahingonkorvaushakemus vesivahingosta, Salassa pidettävä 
JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 14/27.2.2014

95 § Autovahinkoilmoitus

96 § Autovahinkoilmoitus

97 § Autovahinkoilmoitus

98 § Vahinkoilmoitus asiakkaan oven avaamisesta aiheutuneista 
kustannuksista

99 § Vahingonkorvausvaatimus

100 § Autovahinkoilmoitus

101 § Autovahinkoilmoitus

102 § Autovahinkoilmoitus

103 § Vahinkoilmoitus
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104 § Vahinkoilmoitus vahingoittuneesta työpuhelimesta

105 § Autovahinkoilmoitus

106 § Autovahinkoilmoitus

107 § Vahinkoilmoitus kadonneista pesulakorteista

Osastopäällikkö 15/4.3.2014

108 § Vahingonkorvaushakemus palkanmenetyksestä, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

109 § Vahingonkorvausvaatimus virheellisestä menettelystä asiakkaan 
lääketilauksen yhteydessä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 
kohta

110 § Vahingonkorvausvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta

111 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon tekemästä virheellisestä 
kauppatilauksesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

112 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon kadottamasta avaimesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

113 § Vahingonkorvausvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta

114 § Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneista vaatteista, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

115 § Vahingonkorvausvaatimus menetetystä oppitunnista, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

116 § Vahingonkorvausvaatimus menetetystä oppitunnista, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

117 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon kadottamasta avaimesta, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 16/6.3.2014

118 § Vahingonkorvausvaatimus asunnon lukon 
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uudelleensarjoituksesta aiheutuneista kustannuksista, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

119 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista vaatteista, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

120 § Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta vaatteesta, Salassa 
pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

121 § Korvausvaatimus suun terveydenhuollon kustannusten 
korvaamisesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

122 § Vahingonkorvausvaatimus Laakson sairaalan lukollisesta 
vaatekaapista kadonneesta omaisuudesta, Salassa pidettävä JulkL 24 
§ 1 mom 25 kohta

123 § Vahingonkorvausvaatimus koskien suun terveydenhuollon 
maksuja, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

124 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta hammasproteesista, 
Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

125 § Vahingonkorvausvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 
25 kohta

Osastopäällikkö 17/7.3.2014

126 § Lääkejätehuollon suorahankinta Ekokem Oy:ltä

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastopäällikkö 4/28.2.2014

9 § W 7 koneiden hankinta toimittajan varastoon

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 132
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavia 
virastopäällikön tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Virastopäällikkö 11/7.3.2014

55 § Päihdehuollon puitesopimuksiin liittyvän asiakasmaksun 
vahvistaminen

56 § Asioiden esittely sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostojen 
kokouksissa

57 § Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelituottajien 
hyväksymiskriteerit

58 § Ateriamaksut kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeiluissa

59 § Takaisinsoittojärjestelmän omistajan nimeäminen ja ohjausryhmän 
perustaminen

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijalle.

Käsittely

Esteelliset: Matti Toivola

Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta

Maija Anttila
puheenjohtaja

Harri J. Lehtonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sirpa Asko-Seljavaara Leena Riittinen

Joonas Leppänen Markku Vuorinen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 19.03.2014.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

56§

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

55, 57, 59, 118-120, 124-127, 131-132§:t

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

3
VALITUSOSOITUS

60-117, 129-130§:t

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.
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Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:   
  

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta 
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 97 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

4
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MUUTOKSENHAKUKIELTO

128§

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 86 § 

5
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

58, 121-123§:t

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 
markkinaoikeudelle taikka molemmat. 

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
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Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, 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, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)
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 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 244 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

55, 57, 59, 118-120, 124-127, 131-132§:t

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

56§

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

3
BESVÄRSANVISNING

60-117, 129-130§:t

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt
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Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av 
beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast 
besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet 
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna 
inlämnas första vardagen därefter.

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 

befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges
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o det beslut som besvärsskriften gäller 
o till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana 

ändringar som söks 
o på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare 
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i 
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det 
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas 
ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga 
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver 
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet 
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att 
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia 
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan 

utredning över när besvärstiden har börjat 
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts 
myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 97 euro för 
behandlingen av ärendet.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13 
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och 
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Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)

 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

4
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

128§

Ändring i beslutet får inte sökas.

Tillämpat lagrum: 86 § i lagen om offentlig upphandling

5
SÖKANDE AV ÄNDRING I UPPHANDLINGSBESLUT

58, 121-123§:t

Den som är missnöjd med beslutet kan söka ändring i beslutet genom 
att begära upphandlingsrättelse eller genom att begära omprövning 
enligt kommunallagen eller genom att göra både och.

ANVISNINGAR OM BEGÄRAN OM UPPHANDLINGSRÄTTELSE

Den tid inom vilken upphandlingsrättelse ska begäras

En part ska lämna in begäran om upphandlingsrättelse inom 14 dagar 
från att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller 
avgörande i ett upphandlingsförfarande.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet 
avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den tid inom vilken 
upphandlingsrättelse ska begäras. Begäran om upphandlingsrättelse 
ska lämnas in till Helsingfors stads registratorskontor senast den 
bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, 
självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en 
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helgfri lördag får begäran om upphandlingsrättelse inlämnas första 
vardagen därefter.

Rättelsemyndighet

Upphandlingsrättelse begärs hos Helsingfors stads social- och 
hälsovårdsnämnd.

Rättelsemyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:(09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)
 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)
 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)
 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om upphandlingsrättelse

Begäran om upphandlingsrättelse ska göras skriftligt. I begäran om 
upphandlingsrättelse ska uppges

 det beslut eller andra avgörande av den upphandlande enheten 
som begäran av upphandlingsrättelse gäller

 hurdana ändringar som söks
 på vilka grunder ändring söks.

Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

Ändringssökandens namn och kontaktuppgifter ska uppges i begäran 
om upphandlingsrättelse. Om ändringssökandens talan förs av en 
laglig företrädare eller ett ombud eller om begäran om 
upphandlingsrättelse har upprättats av någon annan, ska också hans 
namn och kontaktuppgifter uppges i begäran.

Protokoll
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Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.

ANVISNINGAR OM BEGÄRAN OM OMPRÖVNING MED STÖD AV KOMMUNALLAGEN

Den som är missnöjd med beslutet kan skriftligt begära omprövning. 
Ändring får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna.

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads 
registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under 
registratorskontorets öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet 
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista 
dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, 
första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran 
om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads social- och 
hälsovårdsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
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Telefonnummer:(09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)
 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)
 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)
 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller
 hurdana ändringar som söks
 på vilka grunder ändring söks.

I begäran om omprövning ska ändringssökandens namn och 
hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans 
lagliga företrädare eller ombud ska i begäran om omprövning även 
uppges namn och hemkommun för denna person.

I begäran om omprövning ska vidare uppges den postadress och det 
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas 
ändringssökanden.

Begäran om omprövning ska undertecknas av ändringssökanden, den 
lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver 
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet 
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att 
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till begäran om omprövning ska fogas de handlingar som 
ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte 
redan tidigare har tillställts myndigheten.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.


