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

Sotep/61
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

§ 115
Otavan Eläkekerho ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000758 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Otavan Eläkekerho 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 Otavan Eläkekerho ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Otavan Eläkekerho ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otavan Eläkekerho 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. 

Otavan Eläkekerho ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Otavan Eläkekerho ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusten jakoperusteita koskevaa päätöstä 
(3.9.2013, 288 §) muutetaan tai tulkitaan siten, että aikaisempi käytäntö 
voisi jatkua ja muutkin kuin vuokrakulut otettaisiin huomioon 
avustuspäätöstä tehtäessä. 

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.

Otavan Eläkekerho ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 100 euroa käytettäväksi toimintaan. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan 
päätöksen avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän hylkäsi 
avustushakemuksen sillä perusteella, että avustettavaksi haettu kerho- 
ja retkitoiminta ei kuulu avustettavan toiminnan piiriin. Lisäksi hän 
totesi, että jäsenien entinen työnantajataho tarjoaa tilat kokoontumisille 
veloituksetta sekä antaa taloudellista tukea. Vuodelle 2013 järjestölle 
myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 100 euroa 
helsinkiläisten ikäihmisten viriketoimintaan.

Otavan Eläkekerho ry. on Kustannus Oy. Otavasta eläkkeellä olevien 
yhdistys, jota entinen työnantaja avusta 2 100 eurolla vuosittain. 
Yhdistyksen talous on viime vuosina ollut ylijäämäinen. 

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien voimassa olevien 
avustusten jakoperusteiden mukaisia, koska ne koskevat sellaisia 
ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan 
katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. matkat, retket ja 
tutustumiskäynnit). Lisäksi Helsingin kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (12.12.2011) kohdan 
6.1.g mukaan avustuksia myönnettäessä on otettava huomioon muun 
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muassa yhdistyksen muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet. 
Tällaiseksi voidaan tässä tapauksessa katsoa entisen työnantajan 
avustus. Näillä perusteilla todetaan, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt 
perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Lisäksi todetaan, että tämä oikaisuvaatimus käsitellään voimassa 
olevien sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten jakoperusteiden 
mukaisesti. Näin ollen käsittelyssä ei voida ottaa huomioon 
oikaisuvaatimuksessa mainittua pyyntöä muuttaa voimassa olevia 
jakoperusteita ja käsitellä hakemus mahdollisten uusien 
jakoperusteiden mukaisesti.
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Tiedoksi

Talous- ja strategiapalvelut


