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§ 75
Raittiusyhdistys Konesepot ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000439 T 02 05 01 00

Päätös

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

Hakija ei toimittanut kaikkia hakemuksen pakollisia liitteitä annettuun 
päivämäärään mennessä. 

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 Raittiusyhdistys Konesepot ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Raittiusyhdistys Konesepot ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Raittiusyhdistys Konesepot 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.

Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Raittiusyhdistys Konesepot ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Raittiusyhdistys Konesepot ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan 
hakemuksensa uudelleen käsittelyä ja odottaa myönteistä ratkaisua. 
Perusteluna esitetään, että yhdistys katsoo toimittaneensa kaikki 
hakemuksen liitteet hakuaikana ja osan jo ennen haun alkamista. 
Oikaisuvaatimuksen mukana toimitettu vuosikokouksen pöytäkirja on 
vuodelta 2013, vaikka hakemuksen liitteenä pyydettiin toimittamaan 
viimeisin vuosikokouksen pöytäkirja, joka tarkoittaa vuonna 2014 
pidettyä kokousta.

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.  

Raittiusyhdistys Konesepot ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 472 euroa käytettäväksi työssä 
käyvien ja eläkeläisten kerhotoimintaan, sosiaaliseen 
innovaatioterapiaan, terveiden elämäntapojen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin kurssiin sekä osallistumiseen Rautatieläisten Liiton 
Edustajakokoukseen, Naisten Kymppiin ja kesäyön marssiin. Sosiaali- 
ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän teki hylkäävän 
päätöksen, jonka perusteluna oli, että hakemuksen liitteitä ei ole 
toimitettu pyynnöstä huolimatta määräaikaan mennessä, joten 
kaupungin ohjeiden mukaisesti hakemus esitetään hylättäväksi. 
Vuodelle 2013 yhdistykselle myönnettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusta 1 100 euroa käytettäväksi 
viriketoimintaan.

Raittiusyhdistys Konesepot ry:n paperille tehty hakemus saapui 
kirjaamoon 7.10.2013 ja sen mukana toimitettiin viisi yhdeksästä 
pakollisesta liitteestä, jotka oli mainittu hakuilmoituksessa. Liitteistä 
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kaksi oli virheellisiä (tilinomistajaa koskevasta todistuksesta puuttui 
yhdistyksen nimi ja säännöt, jotka olivat toisen yhdistyksen). Sosiaali- 
ja terveysvirastosta lähetettiin yhdistykselle 20.11.2013 sähköpostitse 
pyyntö toimittaa puuttuvat ja korjatut liitteet 29.11.2013 mennessä. Ne 
eivät saapuneet määräajassa. 

Avustusten hakuilmoituksessa ja yhdistykselle lähetetyssä 
sähköpostissa ilmoitettiin selkeästi mitkä liitteet hakemukseen mukana 
tulee toimittaa. Hakuajan muuttumisen johdosta osa pakollisista 
liitteistä oli samoja kuin vuoden 2013 haussa, mutta tämä ei muuta sitä 
seikkaa, että ne tuli toimittaa myös tämän hakemuksen mukana. 
Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavissa 
yleisohjeissa (12.12.2011) todetaan kohdassa 6.2 seuraavasti ”Jos 
puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan 
täydentämispäivämäärään mennessä, on hakemus esitettävä 
hylättäväksi”. Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen.
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Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut


