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

Sotep/51
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

§ 105
Koillis-Helsingin Seniorit ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-001071 T 02 05 01 00

Päätös

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

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia.

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 Koillis-Helsingin Seniorit ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Koillis-Helsingin seniorit ry.pdf

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen on kokouksessa kutsuttuna 
asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.
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Virastopäällikön yhdistyksen avustushakemuksesta tekemä päätös 
30.12.2013 (324 §) on tämän asian liitteenä 2. 

Koillis-Helsingin Seniorit ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 
1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Koillis-Helsingin Seniorit ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
virastopäällikön päätös kumotaan ja, että hakemus käsitellään 
uudelleen.  Perusteluna esitetään, yhdistyksen toiminnan tarkoitus on 
tuottaa jäsenistölleen yhteisöllisyyttä, vertaiskokemuksia, sekä mielen 
ja kehon toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Yhdistys kuvaa välittömän 
auttamis- ja tukemistoiminnan olevan heidän perustoimintaansa.  

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.  

Koillis-Helsingin Seniorit ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta toiminta-avustusta 1 200 käytettäväksi 
virkistystoimintaan, yhdessäoloon, nauruun ja lauluun, tiedon jakoon, 
liikkumiseen, ajatustenvaihtoon, muisteluun, teatteri-, konsertti- ja 
museokäynteihin, tutustumiskäynteihin, (huolehtien 
vähäsaattoisempienkin mukaanpääsystä), yhteistyöhön 
palvelukeskuksessa asuvien ja toimivien kanssa. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hakemus hylättiin 
perusteella, että virkistyskulut, kuten kulttuuritapahtumien 
osallistumiskulut, retket sekä harrastuskulut eivät kuulu avustuksen 
jakoperusteisiin. Vuodelle 2013 järjestölle myönnettiin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusta 800 viriketoimintaan. 

Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että osanottajat maksavat itse 
teatteri- ja kulttuuri- ja retkikulut. Hakemuksella näihin kuitenkin haettiin 
avustusta. Tämä on ristiriitaista ja koska talousarviossakaan ei ole 
tulopuolelle kirjattu mahdollista avusta, jää haettavan avustuksen 
käyttökohde ja tarve vuodelle 2014 epäselväksi. Kaupungin yleisohjeen 
mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan seurata.

Lisäksi on perusteltua todeta, että sosiaali- ja terveysviraston 
mahdollistama ilmainen toimitila Syystien palvelukeskuksessa Ylä-
Malmilla mahdollistaa jäsenistön yhteisöllisyyden ja myös toiminnan 
jatkumisen.
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Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut


