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Hei,

Ohessa oikaisuvaatimuksemme. Sama teksti myös pdf-liitteenä.

Päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu:
324§ Virastopäällikön päätös avustuksista järjestöille vuodelle 2014

Miten päätöstä halutaan oikaistavaksi?
Haluamme hakemuksen uudelleenkäsittelyyn, koska päätöksen perustelu ei mielestämme ole oikein.

Millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi?
Yhdistyksemme kaventaa terveyseroja ja ehkäisee syrjäytymistä tarjoamalla keliaakikoille vertaistuki-
toimintaa, iota perusterveydenhuolto ei keliaakikoille tarjoa.
Yhdistyksen vertaistukitoiminta tarvitsee resursseja toiminnan kehittämiseen varmistaakseen
keliaakikoiden elämänhallinnan ja -laadun itsenäisen selviytymisen tukena.
Lisäksi toimintatapoja pitää kehittää ja uudistaa, saada mukaan uusia toimijoita ja tavoittaa
mahdollisimman moni keliaakikko, sekä vastadiagnosoidut että jo pitkään sairastaneet.
Taloudelliset resurssit laajamittaiseen vertaistukitoimintaan eivät ole riittävät.

Konkreettisia esimerkkejä vertaistukitoiminnasta:

Erityisesti lapsikeliaakikkoperheet ovat monesti tiukoilla, ymmällä ja tarvitsevat ohjausta terveellisen ja
mahdollisimman edullisen ruoan valitsemiseen. Sama koskee myös yksinasuvia keliaakikkoja, erityisesti
ikäihmisiä. Kysymys on uudesta ilmiöstä 2010-luvulle tultaessa. Ohjauksen ja tuen tarve on merkittävästi
lisääntynyt. Vertaistukihenkilöitä tarvitaan jalkautumaan ihmisten pariin esim. HUS:in potilastukipisteisiin.
Yhdistyksemme osaavat henkilöt voisivat vapaaehtoisvoimin tehdä keliakiatestejä, joilla voidaan löytää
myös alkava, vähäoireinen tai oireeton keliakia. Näin yhdistyksen vertaistukitoiminta vähentää julkisen
terveydenhuollon paineita.

Avustus kohdistetaan helsinkiläisiin keliaakikoihin.

Moni muu potilasyhdistys on nimenomaisesti saanut tukea vertaistoimintaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijä
Uudenmaan keliakiayhdistys ry
Maarit Hyytiäinen, puheenjohtaja

Millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen?
Päätökseen tyytymättömänä yhdistyksen hallitus käsitteli asian kokouksessaan 9.1.2014 ja valtuutti
puheenjohtajan tekemään oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Uudenmaan keliakiayhdistys ry
Maarit Hyytiäinen
Sitratori 3
00420 Helsinki
puh. 040 568 4215
sähköposti: maarit.hyytiainen@pp.inet.fi
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