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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.
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