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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.
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