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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.
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Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut


