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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia: Oikaisuvaatimus virastopäällikkö Matti Toivolan päätökseen

avustuksista järjestöille vuodelle 2014

HEL 2013-011649 T 02 05 01 00

HAKEMUS Kl 3228

Pöytäkirjanote 64/2013

Oikaisuvaatimuksen perusteet:

Viitaten aikaisempaan selvitykseen Virastopäällikkö Matti Toivolalle

koskien sekä Nordean kautta tunnistautumiseen että Helsingin kaupungin

sivujen ruuhkautumiseen kahtena viimeisenä hakupäivänä esitämme, että

hakemuksemme otetaan uudelleen käsittelyyn. Perusteluna

hakemuksen viime hetken toimittamiseen olivat uudet ohjeet

alustavan toimintasuunnitelman ja talousarvion liittämiseksi

mukaan, jolloin jouduttiin tilanteeseen jossa vuoden 2014 toimintaa

ja taloutta suunniteltiin sääntöjen vastaisella tavalla ja sääntöjen

mukaisen yleiskokouspäätöksen joutui tekemään hallitus.

Toimintamme tukee ikäihmisten yhteisöllisyyttä ja näin ollen vähentää

yksinoloaja siitä usein johtuvaa masentuneisuutta.

Sosiaali-ja terveyslautakunta aikaisti järjestöjen avustuksen hakemisen

lokakuun 14 päivään 2013 (hakuaika on päättynyt ennen tammikuun lo-

pussa) ja samalla se antoi ohjeet mihin tarkoitukseen avustuksia myönne-

tään. Hakemuksessa on pyritty näitä sääntöjä pääosin noudattamaan.



Lautakunta antoi moniselitteiset ohjeet, joihin järjestöt ovat tukeutuneet

avustusanomuksia laatiessaan. Samoin on otettu huomioon kaupungin

talous- ja suunnittelukeskuksen 12.12.2011 antamat ohjeet

Vanhusjärj estojen toiminta on voimakkaasti painottunut ongelmien

ennaltaehkäisyyn, toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukemiseen,

syrjäytymisen ehkäisyyn sekä vapaaehtoistyön laajentamiseen

vertaistuen alueelle.

Tehdyt avustuspäätökset, joilla kaupungin varoja on myönnetty

ainoastaan toimitilojen vuokrakustannuksiin on omiaan heikentämään

eläkeläisjärj estojen laajaa avopalvelutoimintaa millä ne ovat tukeneet

kaupungin omia avopalveluja. Kanta-Helsinki ei poikkeuksellisesti saa

kokoustiloja ilmaiseksi Helsingin seurakuntayhtymältä. Myöskään

kaupungin omissa tiloissa Kämpin palvelukeskuksessa, jossa toimimme

osan alkaa ei tiloja luovuteta veloituksetta.

Virastopäällikkö Matti Toivolan ratkaisu ei ole linjassa myöskään

uuden" Vanhuslain " määräysten kanssa, joissa edellytetään ikäihmisten

mahdollisuutta osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tietämämme mukaan ei avustusperusteista ole neuvoteltu

vanhusneuvoston kanssa.

Kaiken edellä olevan pemsteella pyydämme arvoisalta sosiaali- ja

terveyslautakunnalta oikaisuvaatimuksen kohteena olevan

virastopäällikön päätöksen kumoamista ja että lautakunta ottaa

käsittelyyn j a myöntää allekirj eittäneelle j ärj estolle vuoden 2013

avustuspäätösten mukaisen avustuksen.

Lisäksi esitämme, että lautakunta ryhtyisi vanhusneuvoston kanssa laati-

maan yksityiskohtaiset avustuspemsteet eläkeläisjärj estojen avustuksille.
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