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§ 96
Puistolan Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön 
järjestöavustuspäätöksestä

HEL 2014-000927 T 02 05 01 00

Päätös

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

Yhdistyksen voidaan katsoa pystyvän rahoittamaan 
oikaisuvaatimuksessa kuvatut tilaisuuksien järjestämiseen ja 
tiedotuksen liittyvät kulut ilman ulkopuolista 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 Puistolan Eläkkeensaajat ry.
2 Virastopäällikön päätös 30.12.2013 (324 §)
3 Avustushakemus Puistolan Eläkkeensaajat ry.

Otteet

Ote Otteen liitteet
Puistolan Eläkkeensaajat 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. 

Puistolan Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 
1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa. 

Puistolan Eläkkeensaajat ry. pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että 
virastopäällikön päätöstä muutetaan siten, että lautakunnan 
päätöksellä järjestölle myönnetään sen hakema täysimääräinen 
avustus, josta on vielä saamatta 950 euroa. Perusteluna esitetään, että 
yhdistyksen toiminta on Helsingin kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (12.12.2011) kohtien 2.1 - 
2.4 mukaista ja täyttää muutkin ohjeessa mainitut kriteerit sekä 
vähentää sosiaali- ja terveysviraston palveluhenkilöstön työmäärää. 
Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että kulttuuri- ja opintomatkoihin ja -
käynteihin sekä lounaisiin osallistuvat maksavat niiden kustannukset 
itse. Yhdistyksen muusta toiminnasta aiheutuu tilaisuuksien tekniseen 
järjestämiseen, tiedotukseen, puhelimen käyttöön, tietohallintoon, 
esitteiden painamiseen, tulostimien värikasetteihin ja tulostuspaperin 
hankintaan liittyviä kustannuksia.

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.  

Puistolan Eläkkeensaajat ry. anoi vuodelle 2014 sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta avustusta 1 200 euroa ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pitämiin luentoihin, virkistys- ja opintotoimintaan kuten 
teatteriesitykset, konsertit ja tutustumiset kulttuurilaitoksiin ja 
nähtävyyksiin sekä koulutustoimintaan ja kerhotoimintaan. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan päätöksen 
avustushakemuksesta teki virastopäällikkö. Hän myönsi järjestölle 250 
euron avustuksen käytettäväksi vuokrakustannuksiin. Vuodelle 2013 
järjestölle myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta 1 100 
euroa viriketoimintaan. 
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Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että osanottajat maksavat itse 
kulttuuri-, opintomatka- ja lounaskulut. Yhdistyksen alustavaan 
talousarvioon vuodelle 2014 sisältyy retkitoiminnan kuluja enemmän 
kuin tämän toiminnan tuloja. Mikäli järjestö kerää retkistä 
osallistujamaksut oikaisuvaatimuksessa kerrotulla tavalla, voidaan 
olettaa, että tarvittava rahoitus oikaisuvaatimuksessa mainittuihin 
järjestely-, tiedotus- ja materiaalikuluihin saadaan kootuksi 
talousarviossa ilmoitetuilla muilla tuloilla. Näin ollen näihin 
käyttötarkoituksin ei tarvita ulkopuolista avustusta. Kerhotoimintaa 
tuetaan myönnetyllä avustuksella, joka on kohdennettu vuokrakuluihin. 
Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.
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