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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
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Selkäyhdistys ry.
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Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut


