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Helsingin kaupunki myöntää avustuksia

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta jakaa vuosittain noin 17 mil-
joonaa euroa avustuksina ja apurahoina helsinkiläisille te-
attereille, taideoppilaitoksille sekä eri alojen yhteisöille. Tu-
kea myönnetään myös yksityisille taiteenharjoittajille, sekä 
ammattilaisille että harrastajille.

TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN
TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODELLE 2017
Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset on tarkoi-
tettu vakiintuneille helsinkiläisille taidelaitoksille ja opis-
toille, joiden toiminta on ammattimaista ja jatkuvaa. Tukea 
myönnetään mm. ammattiteattereille, taideoppilaitoksille, 
festivaalien järjestäjille sekä muille kulttuurialan toimijoille.
Hakuaika päättyy 8.4.2016 klo 16.00. Toiminta-avustuksis-
ta päätetään kulttuuri- ja kirjastolautakunnan joulukuun ko-
kouksessa.
TAIDE- JA KULTTUURIYHTEISÖJEN
TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODELLE 2017
Avustus on tarkoitettu helsinkiläisille taide- ja kulttuurityö-
tä tekeville yhdistyksille ja yhteisöille, jos niitä ei tueta tai-
de- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustuksista tai muista 
kaupungin varoista. Hakuaika päättyy 23.9.2016 klo 16.00.
KOHDEAVUSTUKSET
Kohdeavustukset on tarkoitettu helsinkiläisille taiteen am-
mattilaisryhmille ja yhteisöille uusien esittävän taiteen ja 
ympäristötaiteen produktioiden sekä festivaalien tuottami-
seen Helsingissä. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta käsittelee 
hakemuksia kaikissa kokouksissaan. 
KAUPUNKIKULTTUURIAVUSTUKSET
Kaupunkikulttuuriavustuksia myönnetään osallisuutta li-
säävien avoimien taide-ja kulttuuriprojektien tuottamiseen 
Helsingissä pääsääntöisesti vapaaehtoistyön pohjalta. Ha-
kuaika on jatkuva.
KANSAINVÄLISET MATKA-AVUSTUKSET
Avustus on tarkoitettu helsinkiläisille esittävän taiteen am-
mattilaisille kansainvälisiin vierailuihin. Tukea myönne-
tään ulkomaille suuntautuvien matkojen matkustuskului-
hin. Avustusta ei myönnetä harrastus-, opinto-, kerho- eikä 
residenssitoimintaan. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta käsit-
telee hakemuksia kaikissa kokouksissaan.
TAIDEAPURAHAT
Taideapuraha on tarkoitettu helsinkiläisille ammattitaiteili-
joille. Taideapuraha on henkilökohtainen. Vuoden 2016 tai-
deapurahan hausta ja kriteereistä tiedotetaan vuoden 2016 
alussa kulttuurikeskuksen internetsivustolla.
Hakuaika päättyy 3.6.2016 kello 16.00.
Hakuohjeita:
Tarkemmat tiedot myönnettävistä avustuksista, haku-
ajat ja -kriteerit, tiedot hakemuksiin tarvittavista liit-
teistä sekä mahdolliset muutokset löytyvät osoitteesta: 
www.hel.fi/kulttuuri > Avustukset.
Hakemusten liitteet voi lähettää myös postitse osoittee-
seen: Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, PL 4710, 00099 
HELSINGIN KAUPUNKI. Käyntiosoite: Kalevankatu 6 (5.krs), 
00100 HELSINKI.
Kaikki annetut hakuajat päättyvät kello 16.00.
Tiedustelut: Petri Rostedt, puh. (09) 310 32988, 
petri.rostedt@hel.fi, Anna von Bagh, puh. (09) 310 37934, 
anna.vonbagh@hel.fi, Ari Tolvanen, puh. (09) 310 37008, 
ari.tolvanen@hel.fi, Michaela Stenbäck, puh. (09) 
310 37003, michaela.stenback@hel.fi, Miska Toiviainen, 
puh. (09) 310 37012, miska.toiviainen@hel.fi.

Liikuntalautakunta
Liikuntalautakunta myöntää vuosittain noin 7 miljoonaa eu-
roa avustusta liikunnan kansalaistoimintaan helsinkiläisil-
le yhdistyksille.

AVUSTUSMUODOT:
1. LIIKUNNAN KANSALAISTOIMINNAN VARSINAISET 
AVUSTUKSET (täytettävä liikuntatoimintaan liittyvät avus-
tuskelpoisuuden ehdot)
TOIMINTA-AVUSTUS
Avustuksen suuruus perustuu yhdistyksen säännöllisen 
harjoitustoiminnan määrään vuonna 2015. Laskennassa 
huomioidaan helsinkiläiset aktiiviharrastajat, painotetaan 
lasten ja nuorten toimintaa sekä huomioidaan lisäksi kou-
lutettujen ohjaajien määrän suhde ohjattavien harrastaji-
en määrään.
TILANKÄYTTÖAVUSTUS
Avustusta myönnetään muiden kuin liikuntaviraston tilojen 
käyttämiseen vuodelle 2016. Avustuksen suuruus perustuu 
vuoden 2015 tilavuokrakulujen toteumaan sekä vuotta 2016 
koskevaan tilankäyttösuunnitelmaan.
ELÄKELÄIS- JA ERITYISRYHMIEN KULJETUSAVUSTUS
Avustuksen suuruus perustuu yhdistyksen vuonna 2015 lii-
kunnallisiin tilaisuuksiin järjestämien kuljetusten toteutu-
neisiin kustannuksiin.
SUUNNISTUSKARTTA-AVUSTUS
Määrärahan suuruus perustuu suunnistusseuran vuonna 
2015 valmistamien karttojen valmistuskustannuksiin.
2. MUUT AVUSTUKSET
MUIDEN LIIKUNTAA EDISTÄVIEN YHDISTYSTEN AVUS-
TUS (varsinaisen avustuskelpoisuuden ulkopuolelle jäävät 
liikuntaa edistävät yhdistykset)
Avustusta haetaan samalla lomakkeella kuin kohdassa 
nro 1 mainittua toiminta-avustusta, mutta sen suuruuden 
määräytymisessä ei käytetä samaa laskennallista kaavaa. 
Avustuksen suuruus perustuu yhdistyksen toiminnan volyy-
min, laadun ja tuloksellisuuden pohjalta harkintaan. 
Yllä mainittuihin avustuksiin liittyvät hakemukset liitteineen 
tulee jättää ensisijaisesti sähköisen järjestelmän kautta 
osoitteessa asiointi.hel.fi tai toimittaa kaupungin kirjaa-
moon maanantaihin 15.2.2016 klo 16.00 mennessä. 
STARTTIAVUSTUS
Voidaan myöntää uusille aloittaville liikuntayhdistyksille, 
jotka ovat rekisteröintiprosessinsa käynnistäneet. Avus-
tus voidaan myöntää vain kerran ja sen suuruus on 200 eu-
roa. Starttiavustusta voi hakea läpi vuoden sähköisen jär-
jestelmän kautta osoitteesta asiointi.hel.fi tai toimittaa ha-

kemus kirjaamoon.
TAPAHTUMA-AVUSTUS
Määrärahalla tuetaan helsinkiläisten rekisteröityjen yh-
distysten, yritysten ja yhteisöjen järjestämiä liikuntatapah-
tumia vuoden 2016 aikana. Hakemus tulee jättää sähköi-
sen avustusjärjestelmän kautta osoitteesta asiointi.hel.fi 
tai toimittaa kaupungin kirjaamoon perjantaihin 29.1.2016 
klo 16.00 mennessä.
Tiedustelut: Ritva Oljakka, puh. (09) 310 87439, ritva.oljak-
ka@hel.fi, Sari Kiuru, puh. (09) 310 87736, sari.kiuru@hel.fi, 
Taina Korell, puh. (09) 310 38038, taina.korell@hel.fi; Tapah-
tuma-avustukseen liittyen: Ritva Oljakka ja Ulla Knus, puh. 
(09) 310 87747, ulla.knus@hel.fi. 
Lisätietoja avustuksista ja avustuskelpoisuuden ehdoista 
löytyy liikuntaviraston internet-sivuilta osoitteesta www.
hel.fi /liikunta > Seurat > Avustukset. Sähköinen avustus-
haku avautuu tammikuun alussa.

Nuorisolautakunta
Nuorisolautakunnan avustettavan toiminnan tulee kohdis-
tua helsinkiläisiin lapsiin tai nuoriin. Lähtökohtana avusta-
misessa on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallis-
tuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä (poikkeuksena 
loma-aikojen leiriavustus). 
Avustuksien valmistelua ja päätöksentekoa ohjaa nuori-
solautakunnan hyväksymä Nuorisoyhdistysten avustus-
ohjesääntö, jossa on määritelty tarkemmat avustuskohtai-
set kriteerit. Avustusohjesääntö löytyy internet-osoitteesta 
www.nuoriso.hel.fi/avustukset.
Nuorisolautakunta myöntää seuraavia avustuksia vuodelle 
2016:
TOIMINTA-AVUSTUS
Varhaisnuorisojärjestöjen toiminta-avustusta myönnetään 
sellaisten helsinkiläisten varhaisnuorisoyhdistysten ylei-
sen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimin-
tansa vähintään edellisenä kalenterivuonna ja joiden jäse-
nistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista yli puolet on 
7–15-vuotiaita. 
Nuorisojärjestöjen toiminta-avustusta myönnetään sellais-
ten helsinkiläisten nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan 
tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään 
edellisenä kalenterivuonna ja joiden jäsenistä tai toimin-
taan aktiivisesti osallistuvista yli puolet on 16–28-vuotiaita.
Hakuaika päättyy 29.2.2016.
PALKKAUSAVUSTUS
Nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen helsinkiläisille piiri-
järjestöille tai niitä vastaaville järjestöille, joiden jäsenistä 
tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 on alle 29-vuoti-
aita, voidaan myöntää palkkausavustusta.
Hakuaika päättyy 29.2.2016.
PROJEKTIAVUSTUS
Helsinkiläisille nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöille sekä 
nuorten toimintaryhmille voidaan myöntää projektiavustus-
ta, jos niiden jäsenistä ja toimintaan aktiivisesti osallistuvis-
ta vähintään 2/3 on alle 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Projek-
tiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hank-
keelle myönnettävä avustus, joka tähtää nuorten osallis-
tamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Sitä voi saada 
projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttami-
seen tai siihen osallistumiseen. Projektiavustuksista myön-
netään myös starttiavustuksia, kuljetusavustuksia ja talo-
kerhoavustuksia. Yli 3 000 euron projektiavustusten haku 
on porrastettu siten, että hakuajat päättyvät 15.12.2015, 
30.4.2016 ja 30.9.2016. Enintään 3 000 euron projektiavus-
tuksia voi hakea läpi vuoden. Hakemus on lähetettävä aina 
ennen ko. hanketta tai tapahtumaa.
LOMA-AIKOJEN LEIRIAVUSTUS 
Helsinkiläisille yhdistyksille sekä nuorisopiirijärjestöil-
le voidaan myöntää loma-aikojen leiriavustusta vuodelle 
2017 päivä- ja yöleirien järjestämiseen 7–15-vuotiaille hel-
sinkiläisille.  Avustusta haetaan 1.11.2016–31.10.2017 pidet-
täville leireille.
Hakuaika päättyy 31.10.2016.
Lisätietoja avustusasioista antavat nuorisosihteerit Virpi 
Talasmäki, puh. (09) 310 89132, virpi.talasmaki@hel.fi ja 
Tuulia Saves, puh. (09) 310 88501, tuulia.saves@hel.fi ja 
suunnittelija Mervi Smahl-Laurikainen, puh. (09) 310 89016, 
mervi.smahl-laurikainen@hel.fi.

Opetuslautakunta
PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄ- 
TOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Opetuslautakunta myöntää perusopetuslain 8a luvun mu-
kaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan toiminta-avustus-
ta toimintavuodelle 2016–2017. Iltapäivätoimintaan voivat 
hakea Helsingissä koulua käyvät peruskoulujen 1. ja 2. vuo-
siluokan oppilaat sekä 3.– 9. vuosiluokkien osalta erityisen 
tuen päätöksen saaneet oppilaat. Opetusvirasto koordinoi 
perusopetuksen iltapäivätoimintaa kaupungissa. 
Avustusta voivat hakea 

 – rekisteröityneet yhteisöt ja säätiöt
 – seurakunnat
 – muut iltapäivätoiminnan palveluntuottajat. 

Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhalli-
tuksen voimassa olevia avustusohjeita ja opetuslautakun-
nan avustuksen myöntämisen periaatteita (OLK 25.11.2014, 
§ 239). Hakijan, joka hakee avustusta ensimmäistä kertaa, 
tulee olla yhteydessä opetusvirastoon ennen hakemuksen 
jättämistä.
Avustusten hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköises-
ti osoitteessa asiointi.hel.fi. Paperihakemus (opev 179) on 
täyttämistä varten mahdollista tulostaa Helsingin kaupun-
gin www-sivuilta osoitteesta: www.hel.fi/www/opev/fi/
palvelut/lomakkeet/avustuslomakkeet.
Hakemusta ei voi jättää sähköpostin välityksellä eikä ope-
tusviraston neuvontaan.
Hakuaika ja hakemusten toimittaminen
Hakuaika on 7.12.–29.1.2016. Hakemuksen tulee olla peril-
lä 29.1.2016 klo 16.00 mennessä joko sähköisesti jätettynä 
tai paperihakemuksena Helsingin kaupungin kirjaamossa.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa perusopetuslinjan eri-
tyissuunnittelija Leena Palve-Kaunisto, puh. (09) 310 86809, 
leena.palve@hel.fi. Lisätietoja sähköiseen hakuun ja ta-
lous-asioihin liittyen antaa taloussihteeri Hanna Keränen, 
puh. (09) 310 86338, hanna.keranen@hel.fi. Tarkempia tieto-
ja ja ohjeita avustuksista löytyy myös opetusviraston inter-
netsivuilta osoitteesta: www.hel.fi/www/opev/fi/palvelut/ 
ip-toiminta-avustukset.

Pelastuslautakunta
Pelastuslautakunta myöntää Helsingissä toimiville yleis-
hyödyllisille järjestöille avustuksia vuoden 2017 toimintaan. 
Avustuksen myöntämisen ehtona ovat kaupungin yleisoh-
jeiden lisäksi, että avustusta saavan rekisteröidyn yhdis-
tyksen toiminta liittyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelas-
tustoimintaan tai väestönsuojeluun edistämiseen Helsin-
gin kaupungissa. 
Hakuaika päättyy 30.4.2016 klo 15.00.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Henri Nordenswan, puh. 
(09) 310 30010.

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia helsin-
kiläisille järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille, joiden toimin-
ta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. 
Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa helsinkiläi-
sen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. 
Avustukset haetaan avustusvuotta edeltävän vuoden syys-
kuussa. Hakuaika vuodelle 2016 on päättynyt.
Vuoden 2017 avustusten hakuaika on 1.–30.9.2016.
Lisätietoja: sote.avustukset@hel.fi, erityissuunnittelija 
Hanna-Leena Nuutinen, puh. (09) 310 42 662.

Suomenkielisen työväenopiston 
johtokunta
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta myöntää avus-
tusta vuodelle 2017 lain vapaasta sivistystyöstä tarkoitta-
maan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä hel-
sinkiläisille aikuisille. Avustusta voivat hakea vapaasta si-
vistystyöstä annetun lain tarkoittamat yksityiset oppilaitok-
set tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka toimivat yhteistyössä 
suomenkielisen työväenopiston kanssa aikuiskoulutuksen 
edistämisessä ja toteuttamisessa.
Avustuksiin liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät suomen-
kielisen työväenopiston verkkosivuilta 15.3.2016 jälkeen, 
www.hel.fi/www/sto/fi/paatoksenteko/avustukset. Avus-
tusta myönnetään johtokunnan asettamaan teemaan.
Hakuaika päättyy 11.11.2016 klo 16.00.
Asia valmistellaan vuosittain johtokunnan joulukuun kokouk-
seen.
Lisätietoja antavat rehtori Taina Saarinen, puh. (09) 310 88501, 
taina.h.saarinen@hel.fi ja talouspäällikkö Tarja Humalainen, 
puh. (09) 310 88503, tarja.humalainen@hel.fi.

Varhaiskasvatuslautakunta
Varhaiskasvatuslautakunta myöntää avustuksia helsinkiläi-
sille järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää varhais-
kasvatuksen toimialaa ja tavoitteiden toteutumista.
Vuoden 2016 avustuskohteet ovat:

 – alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalvelujen rin-
nalla arkisin päiväaikaan toteutettava kerhotoiminta ja

 – varhaiskasvatuspalveluja täydentävä hoitoaputoiminta.
Järjestöavustuksilla ei tueta

 – uskonnollista eikä poliittista toimintaa
 – palvelutuotantoa, joka on kilpailutettu tai jota ostetaan 
tai jonka kaupunki järjestää palvelusetelillä.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on mm., että
 – järjestö on rekisteröitynyt
 – toiminnasta on näyttöä vähintään vuoden ajalta
 – toiminta kohdistuu helsinkiläisiin.

Hakemuksessa tulee kuvata lyhyesti avustettavaksi haet-
tavan toiminnan sisältö. Lisäksi tulee tuoda esille, kuinka 
monta avustettavaksi haettavaa toimintakertaa on vuon-
na 2016 ja kuinka monta lasta osallistuu yhteen toimin-
takertaan. Kustakin avustuskohteesta tehdään erillinen 
hakemus.
Hakuaika on 1.1.–29.1.2016. Hakuaika päättyy 29.1.2016 
klo 16.00.
Lisätietoja antaa Asta Sjöberg, puh. (09) 310 44619, 
asta.sjoberg@hel.fi.

Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta myöntää Helsingissä toimiville jär-
jestöille avustuksia vuoden 2017 toimintaan. Avustuksen 
myöntämisen ehtona ovat kaupungin yleisohjeiden lisäksi 
seuraavat seikat: avustusta saavan rekisteröidyn järjestön 
tulee toiminnallaan tukea ja täydentää ympäristölautakun-
nan ja -keskuksen toimialaan kuuluvien asioiden toteutu-
mista Helsingin kaupungissa tai korvata ympäristökeskuk-
sen helsinkiläisille tarjoamia palveluja. Ympäristölautakun-
nan ja -keskuksen toimialan sisältöön voit tutustua osoit-
teessa www.hel.fi/ymparistolautakunta.
Hakuaika päättyy 30.4.2016 klo 16.00. Päätökset hakemus-
ten johdosta tehdään talvella 2017.
Lisätietoja antaa vs. johtava ympäristölakimies Tiina Fiskaali, 
puh. (09) 310 32082, tiina.fiskaali@hel.fi.

Muut avustukset
ASUKASOSALLISUUS
Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuoden 2017 toi-
mintaan.
Asukasosallisuuden avustuslajit ovat:

 – yleisavustus muiden kuin kaupungin ylläpitämien asu-
kastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin

 – toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien raken-
teiden ja menetelmien kehittämiseen

 – projektiavustus edellisten avustuslajien mukaisten uusien, 
alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen.

Asukasosallisuuden avustuskriteerit ovat: 
 – Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin 
kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa 
täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsään-
töisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti 
eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan

 – Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkai-
den osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisölli-
syyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantaminen

 – Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, ku-
ten asukas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, 
säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja 
hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun 
avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Hel-
singin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin 
sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita. Projektiavustuksia 
voivat hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten 
kaupunginosaliikkeet ja erilaiset toiminta- ja työryhmät

 – Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoi-
den kanssa

 – Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustai-
nen harkinta. Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa 
toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan 
siitä eniten hyötyvän

 – Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, 
jotka voivat koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuis-
ta, tiloista tai niiden edelleen vuokraamisesta saaduis-
ta tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista avustuksista

 – Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen nä-
kyväksi tekemistä ja niistä raportointia.

Hakuaika 1.4.–2.5.2016. Hakuaika päättyy 2.5.2016 klo 16.00.
Lisätietoja Janne Typpi, kaupunginkanslia, puh. (09) 310 73372, 
 janne.typpi@hel.fi.
MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA
Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta ju-
listaa haettavaksi avustuksen maahanmuuttajajärjestöjen 
toimintakyvyn ja rakenteiden vahvistamiseen.
Avustusta vuodelle 2016 voi hakea:

 – työntekijöiden, jäsenten, vapaaehtoisten ja hallituk-
sen jäsenten koulutuksiin, jotka koskevat vapaaehtois-, 
vaikuttamis- tai yhdistystoimintaa

 – järjestöä pysyvästi kehittäviin konsulttipalveluihin ja jär-
jestelmiin

 – strategiatyöhön
 – viestinnän kehittämiseen
 – vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen.

Avustusta voi hakea järjestö, jonka jäsenistä yli 50 % on 
maahanmuuttajataustaisia ja jonka tehtäviin kuuluu aktii-
visen kansalaisuuden ja kotoutumisen edistäminen mm. tu-
kemalla työllistymistä, suomen tai ruotsin kielen oppimis-
ta, kouluttautumista ja hyvinvointia. Avustusta ei myönnetä 
järjestöjen ydintoimintojen toteuttamiseen. Avustuksen suu-
ruuteen vaikuttavat kehitystoimintaan osallistuvien määrä ja 
kohderyhmän koko. Järjestöjen edustajat voivat varata 45 
minuutin ajan hakuklinikoihin 25.–29.1.2016 klo 9 ja 16 välillä.
Hakuaika päättyy 19.2.2016 klo 16.00. Hakemuslomake löy-
tyy portaalista asiointi.hel.fi > Avustukset kohdasta ” Maa-
hanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus”.
Lisätietoa avustuksesta: www.hel.fi > Maahanmuuttajat > 
Järjestöyhteistyö ja avustukset.
Lisätietoja antaa suunnittelija Leena Faurie, puh. (09) 310 36495, 
leena.faurie@hel.fi.
TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNTA
Työllistämistoimikunta käsittelee avustushakemukset vuo-
delle 2016, jonka jälkeen kaupunginkanslia tekee toimikun-
nan esityksen pohjalta päätöksen avustusten jaosta.
Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:
1. Toiminta-avustus
Avustusta myönnetään yleisavustuksena järjestöjen toi-
mintaan. Avustuksen myöntämisessä otetaan ensisijaises-
ti huomioon:

 – järjestössä vuositasolla toteutettavat työkokeilupäivät 
(päivät).

Lisäksi otetaan huomioon:
 – järjestön tarjoamat koulutukset työttömille (henkilöt)
 – muu ryhmätoiminta (henkilöt ja kerrat)
 – toiminnan kohdistuminen kaupungin strategiassa mainit-
tuihin työllisyydenhoidon painopisteryhmiin (pitkään työt-
tömänä olleet, nuoret ja maahanmuuttajat)

 – toiminnan suuntautuminen tavoitteellisesti kohti avoimia 
työmarkkinoita tai koulutukseen

 – kaupungin avustusten yleisohjeissa mainitut seikat, eri-
tyisesti toiminnan tulokset ja laajuus, palvelujen laatu se-
kä yhteisön asiantuntemus.

Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnasta aiheu-
tuvat kustannukset, esimerkiksi palkkaus- ja tilakustannuk-
set suhteutettuna toiminnan laajuuteen.
Edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen otetaan huomi-
oon seuraavan vuoden avustussummassa.
2. Toiminnan kehittämisavustus
Avustusta myönnetään työttömille tarkoitetun järjestötoi-
minnan kehittämiseen, järjestöjen sisäisen osaamisen li-
säämiseen, viestinnän vahvistamiseen, palveluiden kehittä-
miseen ja lisäämiseen sekä uusien yhteistyöpolkujen avaa-
miseen. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös use-
ammalle järjestölle yhteisestä hakemuksesta.
Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös muihin työlli-
syyttä edistäviin hankekustannuksiin samoilla edellytyksil-
lä kuin toiminta-avustusta.
Avustusten myöntämisessä noudatetaan lisäksi kaupungin 
avustusten yleisohjeita.
Hakuaika päättyy 31.12.2015 klo 16.00.
Lisätietoja antaa erityissuunnittelija Ilkka Oksman, puh. 
(09) 310 76461, ilkka.oksman@hel.fi.
KAUPUNGINHALLITUS
Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuosittain sellaisil-
le järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan 
toimialaan. Vuoden 2017 talousarviosta haettavien avustus-
ten hakuaika päättyy 2.5.2016 klo 16.00.
Lisätietoja antaa Pia Halinen, puh. (09) 310 25718, 
pia.halinen@hel.fi.

HELSINGIN KAUPUNGISSA TOIMIVAT JÄRJESTÖT VOIVAT HAKEA AVUSTUSTA TOIMINTAANSA
Helsingin kaupunki käyttää sähköistä avustus-
ten käsittelyjärjestelmää Hakemusten jättämi-
nen tapahtuu kaupungin asiointipalvelut sivus-
tolla (asiointi.hel.fi), josta hakemukset siirtyvät 
sähköisesti käsittelyjärjestelmään. Sähköinen 
hakeminen on ensisijainen tapa hakea kaupun-
gin avustuksia. 
Toissijaisesti avustushakemukset voidaan 
toimittaa Helsingin kaupungin kirjaamoon 
osoitteella:

Helsingin kaupungin kirjaamo
Asiaa käsittelevän viraston tai
lautakunnan nimi
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Kaupungintalo,
Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki.
Asiointi.hel.fi:stä löytyvät kaikki kaupungin säh-
köiset avustushakemuslomakkeet ja kuvaukset 
siitä, mihin tarkoitukseen lomakkeella on mah-
dollista hakea avustusta. Kuvauksista on linkit 

virastojen nettisivuille, joilta löytyy tulostettavat 
PDF-lomakkeet kirjallisen hakemuksen tekoa 
varten. Kaikilla virastoilla ei enää jatkossa ole 
paperihakemuksia käytössä.
Mikäli hakemuslomaketta ei ole toimitettu mai-
nittuun määräaikaan mennessä, hakemus katso-
taan myöhästyneeksi. Myös postitse lähetetty-
jen hakemusten tulee olla perillä yllä mainitussa 
osoitteessa mainittuun määräaikaan mennessä, 
postileima ei riitä. Hakemusta ei voi toimittaa 

sähköpostitse. Myöhästyneet sekä vaillinaiset 
hakemukset, joita ei ole pyynnöstä huolimatta 
annettuun määräaikaan mennessä täydennetty, 
esitetään hylättäviksi. Samaan toimintaan voi-
daan myöntää avustusta vain yhdeltä taholta.

Lisätietoja avustusasioista saa alla ilmoitetuilta 
henkilöiltä puhelimitse tai sähköpostitse.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan kau-
punginhallituksen hyväksymiä avustusohjeita.


