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Pyydämme oikaisua päätökseen, jossa Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt, ettei avustusta
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistykselle esitetä. Päätös on perusteltu sillä, ettei yhdistyksen hallitukselle
ja toiminnanjohtajalle ole myönnetty vastuuvapautta ja tilintarkastajat ovat huomauttaneet, että
yhdistyksen toiminnassa on huomautettavaa ja tämä voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Yhdistys haki avustusta vuodelle 2020 60 000€. Vuonna 2019 avustusta myönnettiin 40 000€.

Perustelut oikaisupyynnölle

Edellinen toiminnanjohtaja on työskennellessään pimittänyt tietoja hallitukselta ja nämä toimet ovat
edelleen tutkinnan alla. Nykyinen hallitus on tutkinut edellisen toiminnanjohtajan toimia ja havainnut niissä
puutteita, tuonut nämä asiat ilmi tilintarkastajille. Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen
toiminnanjohtaja on vaihtunut keväällä 2019. Myös hallituksen jäseniä on vaihdettu vuoden 2018 jälkeen.
Hallintoa on tarkennettu. Yhdistyksellä on sähköinen taloushallintajärjestelmä käytössä keväästä 2019,
jonka ansiosta talouden seuraaminen on tarkempaa ja väärinkäytöksien mahdollisuus pienenee. Asiat, jotka
ovat johtaneet vastuuvapauden myöntämättä jättämiseen ovat siis siltä osin korjattu jo vuonna 2019.

Jos yhdistykselle tulisi vahingonkorvausvaatimuksia rahallisessa muodossa, avustusrahoja ei tulla siihen
käyttämään. Yhdistyksellä on omaisuutta, mm. kiinteistö ja osakkeita, joita voidaan tarvittaessa realisoida.
Myös Diabetesliitto voi tarvittaessa avustaa lainaamalla yhdistykselle rahaa. Eli avustuksen käyttö haettuun
tarkoitukseen on siltä osin turvattu. Avustuksen käytön seurantaa on tarkennettu, käytössä on sähköinen
taloushallintajärjestelmä, jossa avustuksen käyttöä on helppo seurata. Vuoden 2019 avustus on käytetty
asiallisesti ja täysimääräisesti siihen toimintaan, johon se oli haettu.

Yhdistyksemme voi tarvittaessa tehdä selvityksen avustuksen käytöstä kolmen kuukauden välein, jolla
pystymme todistamaan, että avustus käytetään siihen haettuun tarkoitukseen.

Pyydän huomioimaan, että avustuksen myöntämättä jättäminen johtaa entisestään diabeetikoiden
palveluiden heikentymiseen. Helsingin kaupunki ei pysty tällä hetkellä tarjoamaan diabeetikoille niitä
palveluita, joita yhdistys on avustushakemuksessaan suunnittelut tarjoavansa. Erityisesti tyypin 2
diabeetikot jäävät vaille palveluita. Meillä on suunnitelmissa pitää omahoidon tukiryhmiä, jotka olivat jo
vuonna 2019 suosittuja. Lisäksi järjestämme verensokerin mittausta maksutta yleisötapahtumissa, tällä
pystymme seulomaan oireettomia diagnosoimattomia diabeetikoita ja tavoittamaan huonossa
hoitotasapanoissa olevia lääkitystä käyttäviä diabeetikoita. Meillä on aina tapahtumissa mukana
diabeteshoitaja, joka voi antaa ohjausta ja neuvontaa paikanpäällä. Järjestämme myös maksuttomia
yleisöluentoja diabeetikoille kerran kuussa Kampin palvelukeskuksessa. Käymme myös muissa
palvelukeskuksissa mittaamassa verensokeria ja puhumassa tyypin 2 diabeteksen omahoidosta. Näitä
tilaisuuksia on jo sovittuna useampia. Jos avustus jää kokonaan saamatta joudumme näitä tapahtumia ja
tilaisuuksia perumaan. Lisäksi vertaistukiryhmät, joissa diabeetikot saavat arvokasta vertaistukea.



Vesivoimistelua on järjestetty vuosikausia. Ryhmät tälle keväälle on jo alkanut. Kuluja on katettua
avustuksella, ja näin ollen hinta on pystytty pitämään edullisena.

Tyypin 1 diabeetikot, varsinkin nuoret tarvitsevat vertaistukea ja tietoa. Tätä varten haettiin avustusta, jotta
voisimme järjestää helsinkiläisille tyypin 1 diabetes nuorille leirin. Alueellista leiri toimintaa ei ole, aiemmin
HUS järjesti leirin vastasairastuneille alle 12-vuotialle. Nyt sitä ei enää järjestetä.
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