
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (3)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/29
11.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

§ 83
Helsingin Kristilliset eläkeläiset ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000939 T 02 05 01 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Helsingin Kristilliset 
eläkeläiset ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Yhdistykselle virastopäällikön toimesta myönnettyä avustusrahaa 
lähimmäispalvelutoimintaan ei nosteta, sillä muu avustettavaksi haettu 
toiminta ei ole sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) 
päättämien voimassa olevien avustusten jakoperusteiden mukaista. 
Toisena käyttötarkoituskohteena ilmoitettu eläkeläisten yleinen 
kerhotoiminta tulee rahoittaa järjestön muulla varainkeruulla. 

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 Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Kristilliset Eläkeläiset 
ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
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annettu päätös
Liite 2

Esitysehdotus

Esitys 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. 

Helsingin Kristilliset eläkeläiset ry:n n oikaisuvaatimus on tämän asian 
liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Helsingin Kristilliset eläkeläiset ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
virastopäällikön myönteinen avustuspäätös kumotaan niin, että 
lautakunnan päätöksellä järjestölle myönnetään sen hakema koko 
avustus. Perusteluissa vedotaan uudistuneeseen hakuaikaan, joka 
kiirehdytti järjestöä tekemään alustavan toimintasuunnitelman ja 
talousarvioin vuodelle 2014 sekä uusien avustuksenjakokriteerien 
hankalaan tulkintaan. Lisäksi järjestö vetoaa toiminnan tavoitteisiin ja 
sen mahdollistamaan vertaistukeen. 

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.  

Helsingin Kristilliset eläkeläiset ry anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 100 euroa käytettäväksi 
lähimmäisapupalveluun sekä eläkeläisten kerhotoimintaan. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän myönsi järjestölle 600 
euron avustuksen käytettäväksi lähimmäispalvelutoimintaan. Vuodelle 
2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 
100 euroa kerho- ja lähimmäispalvelutoimintaan.

Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa kuvattu lähimmäispalvelutoiminta 
on sairaaloissa ja vanhainkodeissa tapahtuvaa välitöntä auttamis- ja 
tukemistoimintaa. Toinen käyttötarkoituksessa kuvattu toiminto on 
yleisesti eläkeläisten kerhotoiminta. Kerhotoiminnan sisältöä ei kuvata 
hakemuksessa tarkemmin. Toimintasuunnitelmassa kuvatut kurssi- ja 
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pienryhmätoiminta (matkapuhelin ja internetin käytön opastus), loma- ja 
virkistysleirit sekä retket, yleisötilaisuuksien järjestäminen ja liikuntaan 
kannustaminen ovat sellaisia kuluja, joihin yhdistysten tulee varautua 
omarahoituksella. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna 
aihetta virastopäällikön myönteisen 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.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Kristilliset Eläkeläiset 
ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry
Talous- ja strategiapalvelut


