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§ 78
 Uudenmaan Keliakiayhdistys ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
avustuspäätöksestä

HEL 2014-000459 T 02 05 01 00

Päätös

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

Avustettavaksi haetut toimintamuodot eivät ole sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 3.9.2014 (288 §) päättämien 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 Uudenmaan keliakiayhdistys ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Uudenmaan keliakiayhdistys ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan keliakiayhdistys 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 järjestöavustuspäätös 30.12.2013, 324 § on 
esityslistan tämän asian liitteenä 2. 

Uudenmaan Keliakiayhdistys ry:n oikaisuvaatimus on esityslistan 
tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Uudenmaan Keliakiayhdistys ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan 
hakemuksensa käsittelyä uudelleen ja perusteluna esitetään, että 
yhdistyksen toiminta kaventaa terveyseroja ja ehkäisee syrjäytymistä 
keliaakikoille tarjottavan vertaistukitoiminnan avulla.

Järjestön avustushakemus on tämän asian liitteenä 3. 

Uudenmaan Keliakiayhdistys ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 4 000 euroa käytettäväksi 
helsinkiläisten keliaakikoiden terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamiseen tarjoamalla erilaista vertaistukea, neuvontaa ja 
tietoutta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan 
päätöksen avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän hylkäsi 
avustushakemuksen ja perusteluna oli, että avustettavassa 
toiminnassa painotetaan terveyserojen kaventamista, jota haettu 
toiminta ei ensisijaisesti ole. Lisäksi hän totesi, että vertaistoimintaa 
järjestö on pystynyt toteuttamaan ilman avustusta. Järjestölle ei 
myönnetty avustusta vuodelle 2013, koska terveyslautakunta hylkäsi 
silloisen avustushakemuksen todeten, että järjestöjen tukemisessa 
painotetaan terveyserojen kaventamista, eikä tämä toiminta ole 
ensisijainen avustuskohde.

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.  

Uudenmaan Keliakiayhdistys ry. on Keliakialiitto ry:n jäsenyhdistys. 
Toimintakertomus- ja toimintasuunnitelmatiedoissa kuvataan 
yhdistyksen toimintaa koko sen toiminta-alueella, eikä Helsingin 
toimintaa ole erikseen kuvattu. Tilinpäätöstiedoista käy ilmi, että 
yhdistys on pystynyt toimimaan ilman Helsingin kaupungin avustusta ja 
näin on varmaankin mahdollista toimia myös jatkossa. Yhdistyksen työ 
kohderyhmän parissa on arvokasta ja kannatettavaa, mutta sen ei 
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voida katsoa olevan sellaista terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamiseen vaikuttavaa toimintaa, joita sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusten jakoperusteissa 3.9.2013 (288 §) 
tarkoitetaan. Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen.

Esittelijä
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