
  

HELSINGIN KAUPUNGISSA TOIMIVAT JÄRJESTÖT VOIVAT HAKEA AVUSTUSTA TOIMINTAANSA
Helsingin kaupunki myöntää avustuksia

Helsingin kaupunki käyttää sähköistä avus-
tusten käsittelyjärjestelmää. Hakemusten 
jättäminen tapahtuu kaupungin asiointipal-
velut sivustolla (asiointi.hel.fi), josta hake-
mukset siirtyvät sähköisesti käsittelyjär-
jestelmään. Sähköinen hakeminen on ensi-
sijainen tapa hakea kaupungin avustuksia. 
Toissijaisesti avustushakemukset voidaan 
toimittaa Helsingin kaupungin kirjaamoon 
osoitteella:
 Helsingin kaupungin kirjaamo
 Asiaa käsittelevän toimialan tai
 lautakunnan nimi
 PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
 Käyntiosoite: Kaupungintalo,
 Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 HELSINKI
Asiointi.hel.fi:stä löytyvät kaikki kaupungin 
sähköiset avustushakemuslomakkeet ja ku-
vaukset siitä, mihin tarkoitukseen lomak-
keella on mahdollista hakea avustusta. Ku-
vauksista on linkit toimialojen nettisivuil-
le, joilta löytyy tulostettavat PDF-lomakkeet 
kirjallisen hakemuksen tekoa varten. Kaikil-
la toimialoilla ei enää jatkossa ole paperiha-
kemuksia käytössä.
 Mikäli hakemuslomaketta ei ole toimitet-
tu mainittuun määräaikaan mennessä, ha-
kemus katsotaan myöhästyneeksi. Myös 
postitse lähetettyjen hakemusten tulee ol-
la perillä yllä mainitussa osoitteessa mainit-
tuun määräaikaan mennessä, postileima ei 
riitä. Hakemusta ei voi toimittaa sähköpos-
titse. Myöhästyneet sekä vaillinaiset hake-
mukset, joita ei ole pyynnöstä huolimatta 
annettuun määräaikaan mennessä täyden-
netty, esitetään hylättäviksi. Samaan toimin-
taan voidaan myöntää avustusta vain yhdel-
tä taholta.
 Lisätietoja avustusasioista saa alla ilmoi-
tetuilta henkilöiltä puhelimitse tai sähkö-
postitse.
 Avustusten myöntämisessä noudatetaan 
kaupunginhallituksen hyväksymiä avustus-
ohjeita.

Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta
PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN 
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN 
TOIMINTA-AVUSTUS
Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää 
perusopetuslain 8a luvun mukaiseen kou-
lulaisten iltapäivätoimintaan toiminta-avus-
tusta toimintavuodelle 2019–2020. Avus-
tusten myöntämisessä noudatetaan kau-
punginhallituksen voimassa olevia avustus-
ohjeita ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
avustuksen myöntämisen periaatteita (kas-
vatus- ja koulutuslautakunta 17.4.2018, § 68).

Mahdollisten uusien palveluntuottajien tulee 
olla yhteydessä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan koululaisten iltapäivätoiminnan 
palveluvastaava Leena Palve-Kaunistoon 
ennen avustushakemuksen jättämistä.

Rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille, 
seurakunnille sekä muille iltapäivätoiminnan 
palveluntuottajille voidaan myöntää toimin-
ta-avustusta perusopetuslain 8a luvun mu-
kaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan toi-
mintavuodelle 2019–2020. Iltapäivätoimin-
taan järjestetään Helsingissä koulua käyvil-
le peruskoulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilail-
le sekä 3.–9. vuosiluokkien osalta erityisen 
tuen päätöksen saaneille oppilaille.

Hakuaika on 7.1.–1.2.2019. Hakuaika päättyy 
1.2.2019 klo 16.00.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa koulu-
laisten iltapäivätoiminnan palveluvastaava 
Leena Palve-Kaunisto, leena.palve@hel.fi, 
puh. 09 310 86809. Lisätietoja sähköiseen 
hakuun ja talousasioihin liittyen antaa las-
kentasuunnittelija Hanna Keränen, hanna.
keranen@hel.fi, puh. 09 310 86338.

Tarkempia tietoja ja ohjeita avustuksista löy-
tyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan in-
ternet-sivuilta osoitteesta www.hel.fi/kas-
vatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palve-
lut/avustukset/.

VAPAA SIVISTYSTYÖ
Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää 
avustusta vuodelle 2020 lain vapaasta sivis-
tystyöstä tarkoittamaan aikuiskoulutukseen, 
joka on suunnattu lähinnä helsinkiläisille ai-
kuisille. Avustusta voivat hakea vapaasta si-
vistystyöstä annetun lain tarkoittamat yksi-
tyiset oppilaitokset tai rekisteröityneet yh-
teisöt, jotka toimivat yhteistyössä suomen-
kielisen työväenopiston kanssa aikuiskou-
lutuksen edistämisessä ja toteuttamisessa.

Hakuaika on 1.4.–8.11.2019. Hakuaika päät-
tyy 8.11.2019 klo 16.00.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa vapaan 
sivistystyön päällikkö Ville Ylikahri, ville.yli-
kahri@hel.fi, puh. 09 310 88501. Lisätietoja 
sähköiseen hakuun liittyen antaa laskenta-
suunnittelija Hanna Keränen, hanna.kera-
nen@hel.fi, puh. 09 310 86338.

Avustuksiin liittyvät tarkemmat tiedot löyty-
vät suomenkielisen työväenopiston verkko-
sivuilta 1.4.2019 mennessä, www.hel.fi/sto/
fi/paatoksenteko/avustukset.

VARHAISKASVATUS
Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää 
avustuksia helsinkiläisille järjestöille, joi-
den toiminta tukee ja täydentää varhaiskas-
vatusta.

Vuoden 2019 avustuskohteet ovat
 – alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatus-

palveluja täydentävä lastenhoitopalvelu ja 
 – varhaiskasvatuspalvelujen rinnalla arkisin 

päiväaikaan (klo 8–17) toteutettava kerho-
toiminta.

Järjestöavustuksilla ei tueta
 – uskonnollista eikä poliittista toimintaa
 – palvelutuotantoa, joka on kilpailutettu tai 

jota ostetaan tai jonka kaupunki järjestää 
palvelusetelillä.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä 
mm. on, että

 – järjestö on rekisteröitynyt
 – toiminnasta on näyttöä vähintään vuo-

den ajalta
 – toiminta kohdistuu helsinkiläisiin.

Hakemuksessa tulee kuvata lyhyesti avus-
tettavaksi haettavan toiminnan sisältö. Li-
säksi on tuotava selkeästi esille

 – mihin kellonaikaan avustettavaksi haetta-
va toiminta toteutetaan

 – tuntimäärä/viikko
 – toimintakerrat/kuukausi vuoden 2019 

ajalta
 – ohjaajien lukumäärä, mikäli hakee avus-

tusta ohjaajien palkkakustannuksiin
 – luettelo tarvikkeista, mikäli hakija hakee 

avustusta tarvikkeisiin
 – kuinka monta lasta keskimäärin osallistuu 

yhteen toimintakertaan.

Kustakin avustuskohteesta tehdään erilli-
nen hakemus. Avustushakemukselle tulee 
valita avustuslajiksi varhaiskasvatus.

Hakuaika on 7.1.–1.2.2019. Hakuaika päättyy 
1.2.2019 klo 16.00.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa Pirjo 
Pekkala, pirjo.pekkala@hel.fi, puh. 09 310 
41138. Lisätietoja sähköiseen hakuun liittyen 
antaa laskentasuunnittelija Hanna Keränen, 
hanna.keranen@hel.fi, puh. 09 310 86338.

Tarkempia tietoja ja ohjeita avustuksista löy-
tyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan in-
ternet-sivuilta osoitteesta www.hel.fi/kas-
vatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palve-
lut/avustukset/.

Kaupunkiympäristölauta- 
kunnan ympäristö- ja 
lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- 
ja lupajaosto myöntää Helsingissä toimiville 
järjestöille avustuksia vuoden 2020 toimin-
taan. Avustusta saavan rekisteröidyn järjes-
tön tulee toiminnallaan tukea ja täydentää 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäris-
tö- ja lupajaoston sekä kaupunkiympäristön 
toimialan ympäristöpalveluiden toimialaan 
kuuluvien asioiden toteutumista Helsingin 
kaupungissa tai korvata ympäristöpalvelui-
den helsinkiläisille tarjoamia palveluja. 

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- 
ja lupajaoston toimintaan voi tutustua osoit-
teessa www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
paatoksenteko/Ymparisto-ja-lupajaosto/. 
Ympäristöpalveluiden toiminnan sisältö on 
kuvattu kaupunkiympäristön toimialan toi-
mintasäännössä osoitteessa www.hel.fi/hel-
sinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organi-
saatio/hallintosaanto-ja-toimintasaannot.

Hakuaika päättyy 30.4.2019 klo 16.00. Pää-
tökset avustuksista tehdään talvella 2020.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Tuo-
mas Lahti, tuomas.lahti@hel.fi, puh. 09 310 
20520.

Pelastuslautakunta
Pelastuslautakunta myöntää Helsingissä 
toimiville yleishyödyllisille järjestöille avus-
tuksia vuoden 2020 toimintaan. Avustuksen 
myöntämisen ehtona on kaupungin yleisoh-
jeiden lisäksi, että avustusta saavan rekis-
teröidyn yhdistyksen toiminta liittyy onnet-
tomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan 
tai väestönsuojelun edistämiseen Helsingin 
kaupungissa. 

Hakuaika on 1.1.–30.4.2019. Hakuaika päät-
tyy 30.4.2019 klo 16.00.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Henri  
Nordenswan, henri.nordenswan@hel.fi, 
puh. 09 310 30010.

Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan 
kulttuurijaosto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kult-
tuurijaosto jakaa vuosittain noin 17 miljoo-
naa euroa avustuksina kulttuurille ja taiteel-
le. Avustusten myöntämisperusteet ovat tai-
teellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-ar-
vo, saavutettavuus ja saatavuus, osallisuus 
ja osallistuminen sekä toiminnallinen laatu 
ja toteutus.

TAIDE- JA KULTTUURIAVUSTUKSET
Taide- ja kulttuuriavustuksia voidaan myön-
tää helsinkiläisille taide- ja kulttuurilaitoksille 
ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, työ-
ryhmille, taiteilijoille, kaupunginosatapahtu-
mille ja asukkaille yleisölle avoimen taide- ja 
kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusope-
tuksen avustamiseen. 

KEHITTÄMISAVUSTUKSET
Kehittämisavustuksia voidaan myöntää hel-
sinkiläisille rekisteröityneille taide- ja kult-
tuurilaitoksille sekä -yhteisöille kehittämis-
hankkeisiin, jotka vastaavat kulttuurin ken-
tällä koettuun kehittämistarpeeseen, esi-
merkiksi silloin, kun vastaavaa toimintaa 
puuttuu kaupungista. Kehittämisavustukset 
myönnetään 1–3-vuotisina.

Tiedot hakuajoista löytyvät www.hel.fi/kult-
tuurijavapaa-aika > Avustukset > Kulttuurin 
avustukset.

Lisätietoja antavat Anna von Bagh, an-
na.vonbagh@hel.fi, puh. 09 310 37934, Ari 
Tolvanen, ari.tolvanen@hel.fi, puh. 09 310 
37008, Jenni Peisa, jenni.peisa@hel.fi, puh. 
09 310 20455, Michaela Stenbäck, michae-
la.stenback@hel.fi, puh. 09 310 37003, Nina 
Gran, nina.gran@hel.fi, puh. 09 310 37006, 
Petri Rostedt, petri.rostedt@hel.fi, puh. 09 
310 32988, Sampo Laurikainen, sampo.lau-
rikainen@hel.fi, puh. 09 310 80007 ja Veik-
ko Kunnas, veikko.kunnas@hel.fi, puh. 09 
310 37002.

Tarkemmat tiedot myönnettävistä avustuk-
sista, avustusten myöntämisperusteet, ha-
kuajat ja -ohjeet sekä mahdolliset muutok-
set löytyvät osoitteesta www.hel.fi/kulttuu-
rin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi > Avustukset > 
Kulttuurin avustukset.

Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan 
liikuntajaosto
Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan liikunta-
jaosto myöntää vuosittain avustusta helsin-
kiläisille liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja 
erityisryhmien liikuntatoimintaan. Avustus-
ten ja avustuskelpoisuuden myöntämisen 
ehdoista päätetään vuosittain.

LIIKUNTASEUROJEN AVUSTUKSET

1. TOIMINTA-AVUSTUS 
Harkinnanvarainen avustus liikuntatoimin-
taan avustuskelpoisuuden ehdot täyttäville 
seuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmien lii-
kuntatoimintaan (avustus määräytyy lasken-
nallisin perustein määräytyen aktiiviharras-
tajamäärien ja säännöllisen harjoitustoimin-
nan mukaan).

2. TILANKÄYTTÖAVUSTUS
Kohdennettu harkinnanvarainen avustus 
tilankäyttöön avustuskelpoisuuden ehdot 
täyttäville seuroille sekä eläkeläis- ja erityis-
ryhmien liikuntatoimintaan. Säännöllisen 
liikunnan harjoitustoiminnan tilavuokriin 
muissa kuin liikunnan palvelun tiloissa (avus-
tus perustuu tilankäyttöavustuksen enim-
mäistuntihintoihin ja yhdistyksen säännölli-
sestä harjoitustoiminnasta edellisenä vuon-
na maksamiin tilavuokramaksuihin).

3. MUIDEN LIIKUNTAA EDISTÄVIEN 
YHDISTYSTEN AVUSTUS
Harkinnanvarainen avustus liikuntatoimin-
taan muiden liikuntaa edistävien yhdistysten 
avustuskriteerit täyttäville liikuntaseuroille. 

4. SUUNNISTUSKARTTA-AVUSTUS
Kohdennettu avustus suunnistusseuroille 
vuonna 2018 valmistettujen karttojen val-
mistuskustannuksiin.

Hakuaika päättyy 15.2.2019. Hakemukset 
liitteineen tulee jättää sähköisen järjestel-
män kautta osoitteessa asiointi.hel.fi tai toi-
mittaa kaupungin kirjaamoon. 

5. STARTTIAVUSTUS
Alle yhden vuoden toimineelle tai rekiste-
röintiprosessinsa käynnistäneelle yhdistyk-
selle. Avustus voidaan myöntää yhdistyk-
selle vain kerran ja sen suuruus on 500 eu-
roa. Starttiavustusta voi hakea läpi vuoden 
sähköisen järjestelmän kautta osoitteesta 
asiointi.hel.fi tai toimittaa hakemus kaupun-
gin kirjaamoon.

TAPAHTUMA-AVUSTUKSET
Määrärahalla tuetaan helsinkiläisten re-
kisteröityjen yhdistysten, yritysten ja yhtei-
söjen järjestämiä liikuntatapahtumia vuo-
den 2019 aikana. Avustusta tulee hakea en-
nen tapahtumaa ja avustusta voi hakea ym-
päri vuoden. Hakemus tulee jättää sähköi-
sen avustusjärjestelmän kautta osoitteesta 
asiointi.hel.fi. 

Lisätietoja avustuksista kulttuuri- ja va-
paa-aikatoimen Internet-sivuilta osoitteesta 
www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimi-
ala/fi > Avustukset > Liikunnan avustukset. 

Tiedustelut ja neuvonta: liikunta.avustuk-
set@hel.fi, Ritva Oljakka, ritva.oljakka@hel.
fi, puh. 09 310 87439, Sari Kiuru, sari.kiuru@
hel.fi, puh. 09 310 87736, Lassi Laitinen, las-
si.laitinen@hel.fi, puh. 09 310 87947 ja Tai-
na Korell, taina.korell@hel.fi, puh. 09 310 
38038.

Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan 
nuorisojaosto
Nuorisojaoston avustettavan toiminnan tu-
lee kohdistua helsinkiläisiin lapsiin ja nuoriin. 
Lähtökohtana avustamisessa on, että jäse-
nistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 
2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä (poik-
keuksena loma-aikojen leiriavustus, jossa ei 
ole vastaavaa jäsenkriteeriä) ja hakijan ko-
tipaikka on Helsinki. Avustuksien valmiste-
lua ja päätöksentekoa ohjaa nuorisojaos-
ton hyväksymä Nuorisoyhdistysten avus-
tusohjesääntö, jossa on määritelty tarkem-
mat avustuskohtaiset kriteerit. Avustusoh-
jesääntö löytyy osoitteesta www.hel.fi/kult-
tuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi > Avustuk-
set > Nuorisotoiminnan avustukset.

Loma-aikojen leiriavustukset myönnetään 
kaudelle 1.11.2019–31.10.2020. Kaikki muut 
avustukset myönnetään vuodelle 2019.

TOIMINTA-AVUSTUS
Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten 
helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuoriso-
järjestöjen yleisen toiminnan tukemiseen, 
jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään 
edellisenä kalenterivuonna ja joiden jäse-
nistä tai aktiivisesti toimintaan osallistuvis-
ta yli puolet on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. 
Toiminta-avustuksista myönnetään myös 
ennakoita.

PALKKAUSAVUSTUS
Palkkausavustusta myönnetään rekisteröi-
tyneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai 
vastaaville, joilla on alaisuudessaan paikalli-
sia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaosto-
ja/osastoja/toimintaryhmiä tai järjestön toi-
minnan luonne muutoin edellyttää organisoi-
mista ja joiden jäsenistä tai toimintaan aktii-
visesti osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiai-
ta. Palkkausavustuksesta myönnetään myös 
ennakoita. Kriteerit täyttäville palkkausavus-
tusta hakeville yhdistyksille tehdään toimin-
nan arviointi. 

PROJEKTIAVUSTUS
Projektiavustusta myönnetään helsinkiläi-
sille varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöil-
le tai nuorten toimintaryhmille, joiden jäse-
nistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 
2/3 on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Projek-
tiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoimin-
nalliselle hankkeelle myönnettävä avustus, 
joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosi-
aaliseen vahvistamiseen. Sitä voi saada pro-
jektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden 
toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen.
 
Projektiavustuksista myönnetään myös 
starttiavustuksia, kuljetusavustuksia ja ta-
lokerhoavustuksia.

LOMA-AIKOJEN LEIRIAVUSTUS
Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään 
helsinkiläisille yhdistyksille päivä- ja yölei-
rien järjestämiseen 7–16-vuotiaille helsinki-
läisille lapsille ja nuorille.

Hakuajat:
 – Toiminta- ja palkkausavustusennakot 

15.12.2018 mennessä.
 – Toiminta- ja palkkausavustukset 28.2.2019 

mennessä.
 – Projektiavustukset läpi vuoden, kuiten-

kin niin että hakemus on jätettävä ennen 
hankkeen alkamista.

 – Loma-aikojen leiriavustus 31.10.2019 men-
nessä.

Lisätietoja antavat nuorisosihteeri Virpi Ta-
lasmäki, puh. 09 310 89132 ja nuorisosihtee-
ri Tuulia Saves, puh. 09 310 23056.

Lisätietoja avustuksista osoitteessa www.
hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi > 
Avustukset > Nuorisotoiminnan avustukset.

Sosiaali- ja 
terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avus-
tuksia helsinkiläisille järjestöille, yhdistyksil-
le ja säätiöille, joiden toiminta tukee ja täy-
dentää sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. 
Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa 
helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvoin-
tierojen kaventamiseksi. Avustukset hae-
taan avustusvuotta edeltävän vuoden syys-
kuussa. Hakuaika vuodelle 2019 on päätty-
nyt.

Vuoden 2020 avustusten hakuaika on tä män-
hetkisten tietojen mukaan 2.9.–30.9.2019 ja 
se päättyy 30.9.2019 klo 16.00.

Lisätietoja: sote.avustukset@hel.fi, erityis-
suunnittelija Hanna-Leena Nuutinen, puh. 
09 310 42662.

Muut kaupungin 
myöntämät avustukset
ASUKASOSALLISUUS
Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuo-
den 2020 toimintaan.

Asukasosallisuuden avustuksia myönne-
tään Helsingin kaupungin strategian mukai-
seen ja kaupungin toimintaa täydentävään, 
yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöi-
sesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja mo-
nipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun 
toimintaan.

Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee ol-
la asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmah-
dollisuuksien parantaminen.

Asukasosallisuuden avustuksia voivat ha-
kea rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas- ja 
kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, 
säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, 
asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja 
muut yritykset, sikäli kun avustettava toimin-
ta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin 
kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin ha-
kijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita.

Asukasosallisuuden avustuslajit ovat
 – yleisavustus muiden kuin kaupungin yllä-

pitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja 
toiminnan koordinointiin

 – toiminta-avustus asukasosallisuutta pa-
rantavien rakenteiden ja menetelmien 
kehittämiseen.

Hakuaika on 1.4.–30.4.2019. Hakuaika päät-
tyy 30.4.2019 klo 16.00.

Lisätietoja antaa vuorovaikutussuunnitteli-
ja Anu Markkola, anu.markkola@hel.fi, puh. 
09 310 36547.

KOTOUTTAMISTYÖN AVUSTUS 
JÄRJESTÖILLE
Kaupunginkanslian elinkeino-osaston työ-
voima- ja maahanmuuttoyksikkö myöntää 
avustuksia järjestöille kaupungin kotoutta-
misohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Vuonna 2020 tuettavien avustuskohteiden 
tulee toteuttaa Helsingin kaupungin kotout-
tamisohjelman 2017–2021 tavoitteita ja tee-
moja.

Avustusta voivat hakea kaikki helsinkiläiset 
järjestöt, jotka toiminnallaan edistävät helsin-
kiläisten ulkomaalaistaustaisten henkilöiden 
kotoutumista. Kotoutumista edistävää toi-
mintaa ovat esimerkiksi ulkomaalaistaustais-
ten helsinkiläisten työllisyyden, kouluttautumi-
sen tai hyvinvoinnin tukeminen ja osallistumis-
mahdollisuuksien lisääminen sekä yhdenver-
taisten mahdollisuuksien rakentaminen.

Avustusta voi hakea kaupungin kotoutta-
misohjelman tavoitteiden ja teemojen mu-
kaisiin hankkeisiin, pilotteihin sekä kotout-
tamista kehittävään toimintaan. Avustusta 
ei ole tarkoitettu järjestön tilavuokriin omis-
ta tiloista, puhelin- ja nettikuluihin eikä sillä 
voi kattaa majoitus- tai matkakuluja tai lait-
teiden hankintaa. Avustus tulee käyttää ko-
konaisuudessaan vuoden 2020 aikana.

Avustusta haetaan sähköisesti kaupungin  
asiointiportaalissa. Hakemukseen on liitet-
tävä huolellisesti täytettynä hakusivulta la-
dattavissa oleva lomake ”Palvelusuunnitel-
ma”, jossa kuvataan haettavan avustuksen 
käyttötarkoitus sekä budjetti. Palvelusuun-
nitelma liitetään osaksi sähköistä hakemus-
ta. Ilman hakemukseen liitettyä palvelusuun-
nitelmaa lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä. 

Hakulomake löytyy portaalista asiointi.hel.
fi > Asiointipalvelut > Kaupunginkanslia, Ko-
touttamistyön avustus järjestöille.

Haku alkaa syksyllä 2019. 

Lisätietoja antaa erityissuunnittelija Laura 
Kyntölä, laura.kyntola@hel.fi, puh. 09 310 
36666.

TYÖLLISYYSAVUSTUS
Työllisyysavustusta vuodelle 2019 myönne-
tään helsinkiläisille yhdistyksille ja säätiöille, 
joiden toiminta edistää työttömien helsinki-
läisten työllistymismahdollisuuksia.

Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoi-
tuksiin:

1. TOIMINTA-AVUSTUS 
Avustus myönnetään yleisavustuksena jär-
jestöjen toimintaan.

Myöntämisessä otetaan ensisijaisesti huo-
mioon vuositasolla toteutettavat työkokei-
lupäivät (päivät).

Lisäksi otetaan huomioon
 – työttömille tarjottavat koulutukset (hen-

kilöt),
 – muu työttömille tarkoitettu ryhmätoimin-

ta (henkilöt ja kerrat),
 – toiminnan kohdistuminen kaupungin työl-

lisyydenhoidon painopisteryhmiin (pit-
kään työttömänä olleet, nuoret, maahan-
muuttajat),

 – toiminnan suuntautuminen tavoitteelli-
sesti kohti avoimia työmarkkinoita tai kou-
lutukseen sekä

 – kaupungin avustusten yleisohjeissa mai-
nitut seikat, erityisesti toiminnan tulokset 
ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön 
asiantuntemus.

Avustusta myönnettäessä huomioidaan 
toiminnasta aiheutuvat kustannukset, esi-
merkiksi palkkaus- ja tilakustannukset suh-
teutettuna toiminnan laajuuteen. 

Edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen 
otetaan huomioon seuraavan vuoden avus-
tussummassa.

2. TOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUS
Avustus myönnetään työttömille tarkoitetun 
järjestötoiminnan kehittämiseen, järjestöjen 
sisäisen osaamisen lisäämiseen, viestinnän 
vahvistamiseen, palveluiden kehittämiseen 
ja lisäämiseen sekä uusien yhteistyöpolku-
jen avaamiseen. Kehittämisavustusta voi-
daan myöntää myös useammalle järjestöl-
le yhteisestä hakemuksesta.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös 
muihin työllisyyttä edistäviin hankekustan-
nuksiin samoilla edellytyksillä kuin toimin-
ta-avustusta. 

Avustusten myöntämisessä noudatetaan li-
säksi kaupungin avustusten yleisohjeita.

Hakemus liitteineen on jätettävä sähköi-
seen asiointipalveluun. Hakuaika päättyy 
31.12.2018.

Lisätietoja antaa Sari Rasanen, sari.rasa-
nen@hel.fi, puh. 09 310 43978.

Hakuohje hakemuksen laatimisen tueksi löy-
tyy asiointipalvelusta: Työllisyysavustus > Li-
sää palvelusta.

KAUPUNGINHALLITUS
Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuo-
sittain sellaisille järjestöille, joiden toiminta 
ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan.

Vuoden 2020 talousarviosta haettavien 
avustusten hakuaika päättyy 30.4.2019 klo 
16.00.

Lisätietoja antaa Pia Halinen, pia.halinen@
hel.fi, puh. 09 310 25718.


