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§ 82
Vipuset-Helsinki ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000776 T 02 05 01 00

Päätös

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

Yhdistyksen voidaan katsoa pystyvän rahoittamaan 
oikaisuvaatimuksessa kuvatut vuokrakulut ilman sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusta. 

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 Vipuset-Helsinki ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Vipuset-Helsinki ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vipuset-Helsinki 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. 

Vipuset-Helsinki ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Vipuset-Helsinki ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan sosiaali- ja 
terveyslautakuntaa muuttamaan virastopäällikön päätöksen ja 
myöntämään 1 200 euron avustuksen. Perusteluna esitetään 
paikallisen työväentalon vuokrakulut. 

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.  

Vipuset-Helsinki ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 300 euroa toimintaan, jonka 
suurimmat kuluerät ovat vuokrat, ilmoitukset, toimintavälineiden 
hankinta harrastusryhmille ja jäsentyön kulut. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän hylkäsi 
avustushakemuksen ja perusteluna oli, että kyseessä on 
liikuntapainotteinen toiminta, jota liikuntatoimi avustaa. Hän totesi, että 
ei ole syytä myöntää päällekkäistä avustusta. Vuodelle 2013 järjestölle 
myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 300 euroa 
helsinkiläisten eläkeläisten viriketoimintaan.

Hakuasiakirjoista käy ilmi, että Helsingin kaupungin liikuntatoimi tukee 
yhdistystä taloudellisesti liikuntatilojen vuokriin ja yleisesti ulkoiluun ja 
retkeilyyn liittyvän toiminnan osalta ja Työväen Sivistysliitto tukee 
harrastuskerhoja taloudellisesti opintokerhotoimintana. 

Helsingin kaupungin avustuksia myönnettäessä noudatettavan 
yleisohjeen (12.12.2011) kohdan 6.1.g mukaan ”avustuksia 
myönnettäessä on otettava huomioon muut ulkopuoliset 
rahoitusmahdollisuudet kuten muu julkinen tuki”. Tätä kohtaa on 
noudatettu avustuspäätöstä tehtäessä kun on todettu, että kaupungin 
liikuntatoimi avustaa yhdistystä. Lisäksi tässä yhteydessä todetaan, 
että harrastustoimintaan yhdistys saa varoja myös ulkopuoliselta 
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taholta. Voidaan olettaa, että yhdistys voi jatkaa toimintaansa ilman 
muita ulkopuolisia avustuksia, koska sillä on myös omaa 
varainkeruutoimintaa. 

Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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Talous- ja strategiapalvelut


