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§ 79
 Uudenmaan lihastautiyhdistys ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön avustuspäätöksestä

HEL 2014-000550 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Uudenmaan 
lihastautiyhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §. 

Avustuspäätöstä tehtäessä on ollut käytettävissä kaikki yhdistyksen 
lähettämät hakemuksessa ja sen liitteissä olevat tiedot. Avustuspäätös 
on tehty sisällöllisin perustein kohdentamalla avustus sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien avustusten 
jakoperusteiden mukaisesti.

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 Uudenmaan lihastautiyhdistys ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Uudenmaan lihastautiyhdistys ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan lihastautiyhdistys 
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 järjestöavustuspäätös 30.12.2013, 324 § on 
esityslistan tämän asian liitteenä 2. 

Uudenmaan lihastautiyhdistys ry:n oikaisuvaatimus on esityslistan 
tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Uudenmaan lihastautiyhdistys ry. pyytää oikaisemaan 
järjestöavustuspäätöksen, jossa avustusta myönnettiin toimitilakuluihin, 
mutta ei muihin esitettyihin avustuskohteisiin, joita olivat eri-ikäisten 
vertaistukitoiminta ja toiminnan kulut.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. 

Uudenmaan lihastautiyhdistys ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 10 000 euroa käytettäväksi lihastautia 
sairastavien ja heidän läheistensä vertaistukitoimintaan ja tukemiseen 
kohdennettuna eri-ikäisiin sekä vertaistoiminnan ja neuvontapalvelujen 
toimitilakuluihin ja toiminnan kuluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
delegointipäätöksen mukaan päätöksen avustushakemuksesta teki 
virastopäällikkö. Hän myönsi yhdistykselle 2 500 euron avustuksen 
toimitilakuluihin kohdennettuna helsinkiläisiin. Vuodelle 2013 
yhdistykselle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 6 
500 euroa käytettäväksi eri-ikäisten helsinkiläisten lihastautia 
sairastavien ja heidän läheistensä vertaistukitoimintaan.

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.  

Uudenmaan lihastautiyhdistys ry. arvelee oikaisuvaatimuksessaan, että 
kaikki hakemusasiakirjat eivät ehkä tulleet kokonaisuudessaan perille. 
Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan koko hakemus ja kaikki sen liitteet 
saapuivat asianmukaisesti.

Hakemukseen sisältyvässä liitteessä haetun avustuksen käyttötarkoitus 
on kuvattu ryhmittelemällä se ikääntyvien ja työikäisten tukemiseen, 
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lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen sekä toimitiloihin ja toiminnan 
kuluihin. Toimitiloihin liittyvät kulut koskevat vertaistuen, ohjauksen ja 
neuvonnan mahdollistamista Helsingissä sijaitsevassa toimitilassa, 
jossa järjestetään monipuolista toimintaa useille eri ryhmille ja yksilöille. 
Kohdistamalla avustus tämän toimitilan kuluihin voidaan tukea järjestön 
toimintaa useisiin yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin liittyen. 
Avustuksen suuruus on määritelty sisällöllisin perustein ja avustuksiin 
käytettävissä olevan rahoituksen reunaehdoin. 

Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien 
yleisohjeiden (12.12.2011) kohdan 6.1.g mukaisesti ”avustuksia 
myönnettäessä on otettava huomioon muut ulkopuoliset 
rahoitusmahdollisuudet kuten muu julkinen tuki”. Tämän vuoksi on 
syytä mainita, että Raha-automaattiyhdistys on hiljattain myöntänyt 
yhdistykselle kaksi avustusta, joiden yhteissumma on 93 000 euroa 
käytettäväksi vapaaehtois- ja vertaistoimintaan sekä nuoriin 
kohdistuvaan projektiin, jonka tarkoituksena on toimintakyvyn 
edistäminen. 

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Uudenmaan lihastautiyhdistys ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Uudenmaan lihastautiyhdistys ry.
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Ote Otteen liitteet
Uudenmaan lihastautiyhdistys 
ry.
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oikaisuvaatimuksen johdosta 
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Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut


