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§ 64
Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto 
Moniheli ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan 
avustuspäätöksestä

HEL 2014-000182 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Pääkaupunkiseudun 
monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry:n 
oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan 
järjestöavustuspäätöksestä 17.12.2013, 421 §.

Avustusta haetaan määräaikaiseen projektitoimintaan, josta ei vielä ole 
näyttöä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten jakoperusteiden 
3.9.2014 (288 §) mukaisesti kertaluontoisia kohdeavustuksia ei 
pääsääntöisesti myönnetä. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 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 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen 
yhteistyöverkosto Moniheli ry.

2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen 

yhteistyöverkosto Moniheli ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pääkaupunkiseudun 
moinikulttuurijärjestöjen 

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
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yhteistyöverkosto Moniheli ry. oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistyksen avustushakemuksesta 
tekemä päätös 17.12.2013 (421 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli 
ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli 
ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan kielteisen päätöksen oikaisua 
oikeaksi ja toteaa, että avustettavaksi haettu toiminta ei ole hanke, 
vaan pysyväksi tarkoitettua toimintaa, jonka käynnistämiseksi 
avustusta haettiin. Lisäksi järjestö tuo esille, että toiselle projektille 
saatu EU-rahoitus ei liity tähän avustushakemukseen.  

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.  

Moniheli ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
avustusta 44 760 euroa kahden jäsenjärjestönsä kanssa toteutettavan 
maahanmuuttajanaisia palvelevan puhelin- ja internetpalvelun 
kehittämiseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi hakemuksen 
17.12. 2013 (421 §), koska se  kohdistui projektiin ja lautakunnan 
avustusten jakoperusteiden mukaisesti kertaluontoisia kohdeavustuksia 
ei pääsääntöisesti myönnetä. Lisäksi todettiin, että järjestö on saanut 
toiselle projektilleen avustusta eräästä EU-rahastosta. Vuodelle 2013 
sosiaali- ja terveyslautakunta ei myöntänyt järjestölle avustusta, koska 
sen katsottiin olevan kattojärjestö ja koska toimintaa avusti Helsingin 
kulttuurikeskus.

Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavissa 
yleisohjeissa (12.12.2011) todetaan kohdassa 6.1.d, että avustuksia 
myönnettäessä on otettava huomioon ”avustettavan toiminnan tulokset 
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ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus”. Koska 
avustettavaksi haetaan uutta alkavaa toimintaa, ei sen onnistumisesta 
ja tuloksista ole vielä näyttöä. Hakemuksessa kerrotaan, että avustusta 
haetaan projektille, joka toteutetaan 1.2. - 31.12.2014, joten 
hakemukseen voidaan katsoa kohdistuneen projektitoimintaan ja 
koskevan kertaluonteista avustusta, jota sosiaali- ja terveyslautakunta 
ei pääsääntöisesti myönnä 3.9.2013 (288 §) hyväksymiensä 
avustusten jakoperusteiden mukaan. Hylkäyspäätös on perusteltu 
kaupungin ohjeiden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten 
jakoperusteiden mukaisesti, joten oikaisuvaatimus ei 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 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen 
yhteistyöverkosto Moniheli ry.

2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 17.12.2013 (421 §)
3 Avustushakemus Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen 

yhteistyöverkosto Moniheli ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pääkaupunkiseudun 
moinikulttuurijärjestöjen 
yhteistyöverkosto Moniheli ry.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 2

Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut


