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§ 104
Kanta-Helsingin Kansalliset seniorit ry:n oikaisuvaatimus 
virastopäällikön järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000731 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Kanta-Helsingin Kansalliset 
seniorit ry:n oikaisuvaatimuksen virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä 30.12.2013, 324 §.

Järjestö toimitti hakemuksensa myöhässä. Oikaisuvaatimuksessa ei 
tule esiin seikkoja, jotka mahdollistaisivat poikkeamisen kaupungin 
yleisohjeesta koskien myöhästyneiden hakemusten käsittelyä.  

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 Kanta-Helsingin Kansalliset Seniorit ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Kanta-Helsingin Kansalliset Seniorit ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kanta-Helsingin Kansalliset 
Seniorit 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. 

Kanta-Helsingin Kansalliset seniorit ry:n oikaisuvaatimus on tämän 
asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Kanta-Helsingin Kansalliset seniorit ry. pyytää 
oikaisuvaatimuksessaan, että virastopäällikön avustuspäätös kumotaan 
ja avustushakemus otetaan uudelleen käsittelyyn.   

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.  

Kanta-Helsingin Kansalliset seniorit ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta toiminta-avustusta 2 000 euroa seniori-ikäisille 
järjestettävään vapaaehtois- ja virkistystoimintaan, kuten 
kuukausitapaamisiin, kirjallisuuspiiriin, valokuva- ja muistikerhoon ja 
suunnittelukokouksiin. Lisäksi hakemuksen käyttötarkoituskohdassa 
kerrotaan, että vuokrat ovat yhteensä 2 700 euroa.  Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Järjestön avustushakemus 
hylättiin, koska se saapui myöhässä. Vuodelle 2013 järjestölle 
myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1600 
viriketoimintaan. 

Hakuaika päättyi 14.10.2013 klo 16.00 ja järjestön paperihakemus 
saapui kirjaamoon 17.10.2013. Oikaisuvaatimuksessaan Kanta-
Helsingin Kansalliset seniorit ry vetoaa hakuajan viimeisimpien päivien 
ruuhkauttaneen Nordean kautta sähköiseen asiointiin yrittäneiden 
tunnistautumista, sekä kaupungin sivujen ruuhkautumiseen. Lisäksi 
todetaan, että uusi viraston uusi hakuaika pakotti järjestön 
suunnittelemaan taloutta ja toiminta sääntöjen vastaisella tavalla, 
viitaten yhdistyksen myöhempään syyskokousaikatauluun. Kanta-
Helsingin Kansalliset seniorit ry:n oikaisuvaatimuksessa kuvataan 
myös sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustusohjeiden olevan 
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moniselitteiset ja että vuokra-avustamiseen keskittyminen heikentää 
eläkeläisjärjestöjen toimintaan. 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä huomioidaan se millä perustein 
järjestö vastaa heidän saamansa hylkäyspäätökseen. 
Oikaisuvaatimuksessa kuvatut häiriötilanteet Nordean 
tunnistautumisessa ja sähköisen asioinnin ruuhkautumisessa ovat 
ainoita oikaisussa tällaisia esiin nousseita seikkoja. Hakuaika kesti 
yhteensä 29 vuorokautta, jona aikana sähköisen asioinnin palvelin ei 
ollut IBM:n selvityksen mukaan toimimaton missään vaiheessa.  Ottaen 
huomioon että hakemuksen pystyi toimittamaan vaihtoehtoisesti 
kirjaamoon myös paperilla, ei oikaisuvaatimuksessa pyydettyä 
uudelleen käsittelyä tehdä. Kaupungin yleisohjeen mukaan jos 
hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä kaupungin 
viranomaiselle, hakemus katsotaan myöhästyneeksi. Myöhästyneet 
hakemukset on esitettävä hylättäväksi.
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Talous- ja strategiapalvelut


