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§ 131
Puistolan Pyry ry:n oikaisuvaatimus koskien sosiaali- ja terveystoi-
mialan toimialajohtajan erillistä avustuspäätöstä 25.4.2022 § 80 iäk-
käiden ihmisten liikkumisen edistämiseksi

HEL 2022-004315 T 02 05 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Puistolan Pyry ry:n oikaisu-
vaatimuksen sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätöksestä 
25.4.2022 § 80 koskien erillistä avustuspäätöstä 2022 iäkkäiden ihmis-
ten liikkumisen edistämiseksi.

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole esitetty sellaisia perusteluja, joiden 
vuoksi se tulisi hyväksyä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Mari Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46595

mari.riila(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 10.5.2022
2 Oikaisuvaatimus 10.5.2022 (Henkilötiedot suojattu)
3 Toimialajohtajan päätös 25.4.22pdf
4 Avustuspäätökset Iäkkäiden liikkumisen edistäminen
5 Puistolan Pyry ry Avustushakemus
6 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019
7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntäminen avustusten jakoperusteet 

3.9.2013

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen (14.12.2021 § 307) mukai-
sesti erillistä avustusta myönnetään järjestöille vuonna 2022 hankkei-
siin, jotka kehittävät iäkkäille ihmisille suunnattuja lähipalveluja, digitaa-
lisia palveluja ja vapaaehtoistoimintaa. Erillisavustusten avustuseh-
doissa otetiin huomioon Helsingin hyvinvointisuunnitelman ja liikkumi-
sohjelman arkiaktiivisuuden lisäämistä koskevat tavoitteet. Jakoperus-
teina painotetiin erityisesti saavutettavuutta ja iäkkäiden henkilöiden 
osallisuutta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.2.2013 § 12 oikeuttanut toimiala-
johtajan päättämään enintään 10 000 euron järjestöavustuksista. Pää-
tökset järjestöjen tekemistä avustushakemuksista perustuvat Helsingin 
kaupungin avustusten yleisohjeisiin (kaupunginhallitus 28.10.2019 § 
723) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan (3.9.2013 § 288) vahvista-
miin avustusten jakoperusteisiin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan pää-
töksen (14.12.2021 § 307) mukaisesti edellä mainituista ohjeista poike-
ten avustuksia voitiin myöntää myös uusille toimijoille, jos yhteisö oli 
merkitty yhdistys-/säätiörekisteriin tai on todisteellisesti jättänyt ilmoi-
tuksen yhdistyksen/säätiön rekisteröimiseksi. 

Puistolan Pyry ry on hakenut erillisavustusta iäkkäiden liikkumisen 
edistämiseksi 3 000 euroa. Avustusta haettiin korkeiden salivuokrien 
maksuun. Hankesuunnitelmana on kävijämäärän kasvattaminen. 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on päätöksellään 25.4.2022 
§ 80 hylännyt yhdistyksen hakemuksen, koska avustuksen saamiseksi 
edellytetyt kriteerit eivät täyty. Hankesuunnitelman mukaan avustusta 
haetaan vuokrakustannuksiin, mutta hankkeeseen suunnitellusta toi-
minnasta ei ollut kuvausta.

Puistolan Pyry ry on tehnyt sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan 
25.4.2022 § 80 päätöksestä kirjaamoon 13.5.2022 saapuneen oikaisu-
vaatimuksen koskien saamaansa kielteistä avustuspäätöstä. Oikaisu-
vaatimus on tämän asian liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 138 §:n mukaisessa määräajassa 
ja oikealle toimielimelle.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset ja perusteiden arviointi

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen oikaisua Puistolan Pyry 
ry:n osalta siten, että sille myönnetään rahoitusta.
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Puistolan Pyry ry perustelee vaatimustaan toteamalla hankkeen tarkoi-
tuksen olevan ikäihmisten ja etenkin koronan aikana harjoituksista pois 
pudonneiden saaminen liikunnan pariin. Toiminnan tavoitteena on saa-
da osallistujien kunto nousemaan, jolloin vältetään ennenaikaiset muu-
tot palvelutaloihin sekä vähennetään lääkärissä käyntejä. Kohderyh-
mää tavoitetaan olemalla yhteydessä harrastuksesta poisjääneisiin se-
kä laittamalla ilmoituksia kouluille ja ilmoitustauluille. Oikaisuvaatimuk-
sen tekijä muistuttaa, että Puistolan alueella asuu paljon ikäihmisiä 
omakotitaloissaan ja tapahtumat ovat avoimia kaikille.

Erillisavustuksen hakuohjeissa kerrottiin, että avustus on tarkoitettu 
iäkkäiden liikkumista edistäviin hankkeisiin, ei yhdistysten normaalin 
toiminnan tukemiseen. Avustettavaksi esitettävän hankkeen sisältöä, 
tavoitteita ja toteutusta tuli kuvata hakudokumentilla, jonka perusteella 
hankesuunnitelma arvioitiin. Erillisavustuksesta ei myönnetä rahaa 
pelkkiin vuokrakustannuksiin. Puistolan Pyry ry:n hankesuunnitelma jäi 
liian yleiselle tasolle, eikä siitä selvinnyt millaisilla toimenpiteillä iäkkäi-
den liikkumista hankkeessa edistetään tai millaisella aikataululla tapah-
tumia toteutetaan.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta seikkaa, 
jonka perusteella asia tulisi ratkaista toisin kuin alkuperäisessä sosiaali- 
ja terveystoimialan toimialajohtajan päätöksessä 25.4.2022 § 80 on 
tehty.

Oikaisuvaatimuksessa ei myöskään ole esitetty väitteitä tai näyttöä sii-
tä, että sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös olisi syntynyt virheelli-
sessä järjestyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittä-
nyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta Helsingin hallinto-
oikeudelta kunnallisvalituksella. Hallinto-oikeus voi tutkia valituksen ai-
noastaan kuntalain 135 §:stä ilmenevillä perusteilla. Kunnallisvalituksen 
valitusperusteet ilmenevät tämän päätöksen liitteenä olevasta muutok-
senhakuohjeesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Armi Vaden, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden(a)hel.fi
Mari Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46595

mari.riila(a)hel.fi

Liitteet
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Talouden tuki

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 25.04.2022 
§ 80


