
Helsingfors stad beviljar understöd
ORGANISATIONER MED VERKSAMHET I HELSINGFORS KAN ANSÖKA OM UNDERSTÖD FÖR VERKSAMHETEN

Den elektroniska ansökningen är det primä-
ra sättet att ansöka om understöd hos sta-
den på adressen asiointi.hel.fi. I andra hand 
kan ansökningar skickas till Helsingfors 
stads registratorskontor på adressen:
 Helsingfors stads registratorskontor
 Namnet på den sektor eller
 nämnd som behandlar ärendet
 PB 10, 00099 Helsingfors stad
 Besöksadress: Stadshuset, Norra
 esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors
På webbplatsen asiointi.hel.fi finns elektro-
niska ansökningsblanketter för stadens alla 
understöd och beskrivningar av de ändamål 
för vilka understöd kan sökas med blanket-
terna. Om en del understöd finns dessutom 
ytterligare information på sektorernas egna 
webbplatser. E-tjänsten ska förnyas år 2022, 
staden informerar om ändringarna på webb-
platsen asiointi.hel.fi.
 För att logga in till e-tjänsterna behövs 
stark autentisering, som görs i tjänsten 
 Suomi.fi. För att använda tjänsten på en re-
gistrerad sammanslutnings vägnar behövs 
en giltig fullmakt. Vänligen se till att fullmak-
terna finns i tjänsten Suomi.fi i god tid innan 
ansökningstiden för understödet börjar. Att 
få fullmakterna kan ta flera veckor. Då man 
ansöker om eller beviljar en fullmakt använ-
der man fullmaktskoden Ansöka om under-
stöd. Ytterligare information finns på www.
suomi.fi/fullmakter.
 Anvisningar om hur man ger en fullmakt 
finns i tjänsten www.Suomi.fi. Du kan kont-
rollera dina fullmakter per telefon 0295 53 
5115 (mån.–fre. kl. 10–15) eller per e-post or-
ganisaatiopalvelut@dvv.fi. 

Deadline för att ansöka om understöd
Om ansökningsblanketten inte har lämnats 
in före deadline för respektive slag av under-
stöd anses ansökan ha kommit in för sent. 
Också ansökningar per post ska vara fram-
me på den nämnda adressen inom utsatt tid, 
det räcker inte med poststämpeln. Ansök-
ningar kan inte lämnas in per e-post. Förse-
nade och bristfälliga ansökningar som trots 
uppmaning inte kompletterats i tid föreslås 
bli avslagna. En och samma verksamhet kan 
beviljas understöd från bara en instans.
 De personer som anges nedan ger närma-
re upplysningar om understöden per telefon 
eller e-post.
 Vid beviljande av understöd följs de all-
männa anvisningar om understöd som 
stadsstyrelsen godkänt.

Fostrans- och 
utbildningsnämnden

VERKSAMHETSUNDERSTÖD FÖR 
EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR 
SKOLELEVER I ENLIGHET MED LAGEN 
OM GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING
Fostrans- och utbildningsnämnden beviljar 
verksamhetsunderstöd för sådan eftermid-
dagsverksamhet för skolelever som avses i 
kapitel 8a i lagen om grundläggande utbild-
ning för verksamhetsåret 2022–2023. Un-
derstödet beviljas utifrån de anvisningar om 
understöd som godkänts av stadsstyrelsen 
och utbildningsnämndens principer för be-
viljande av understöd (Utbildningsnämnden 
22.10.2019 § 336).

Eventuella nya serviceleverantörer ska kon-
takta Leena Palve-Kaunisto, serviceansva-
rig för eftermiddagsverksamhet för skolbarn 
vid fostrans- och utbildningssektorn, innan 
de lämnar in sin ansökan om understöd.

Registrerade sammanslutningar och stif-
telser, församlingar samt övriga producen-
ter av eftermiddagsverksamhet kan bevil-
jas verksamhetsunderstöd för sådan efter-
middagsverksamhet för skolbarn som av-
ses i kapitel 8a i lagen om grundläggande 
utbildning för verksamhetsåret 2022–2023. 
Eftermiddagsverksamhet ordnas i Helsing-
fors för elever i årskurs 1 och 2 samt de elev-
er i årskurs 3–9 som har fått beslut om sär-
skilt stöd.

Ansökningstiden är 3–28.1.2022. Ansök-
ningstiden går ut 28.1.2022 kl. 16.00.

Upplysningar om verksamheten lämnas av 
Leena Palve-Kaunisto, serviceansvarig för 
eftermiddagsverksamhet för skolelever, tfn 
09 310 86809, leena.palve@hel.fi. Informa-
tion om elektronisk ansökning och svar på 
ekonomiska frågor ges av redovisningspla-
nerare Hanna Keränen, tfn 09 310 86338, 
hanna.keranen@hel.fi.

Närmare upplysningar och hjälp för ansö-
kan finns på fostrans- och utbildningssek-
torns webbsida på adressen www.hel.fi/ 
kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv/
tjanster/understod-stipendier.

FRITT BILDNINGSARBETE
Understöd som beviljas för år 2023 för vux-
enutbildning som avses i lagen om fritt bild-
ningsarbete och som främst riktar sig till 
vuxna helsingforsare. Understöd kan sökas 
av sådana privata läroanstalter eller regist-
rerade sammanslutningar i enlighet med la-
gen om fritt bildningsarbete som samarbe-
tar med finska arbetarinstitutet i fråga om 
att främja och genomföra vuxenutbildning.

Ansökningstiden är 4.4–7.10.2022. Ansök-
ningstiden går ut 7.10.2022 kl. 16.00.

Upplysningar om verksamheten lämnas av 
chefen för fritt bildningsarbete Ville Ylikahri, 
tfn 09 310 88501, ville.ylikahri@hel.fi. När-
mare upplysningar om elektronisk ansök-
ning lämnas av redovisningsplanerare Han-
na Keränen, tfn 09 310 86338, hanna.kera-
nen@hel.fi.

Närmare upplysningar om understöden 
finns på finska arbetarinstitutets webb-
sidor senast 4.4.2022, www.hel.fi/sto/fi/ 
paatoksenteko/avustukset.

Som understödsform på ansökan väljer man 
fritt bildningsarbete.

Stadsmiljönämndens miljö- 
och tillståndssektion
Stadsmiljönämndens miljö- och tillstånds-
sektion beviljar organisationer som verkar 
i Helsingfors understöd för verksamheten 
år 2023.

Understöd kan beviljas till en registrerad or-
ganisation, ett företag eller en stiftelse vars 
verksamhet stöder och kompletterar de 
ärenden som hör till stadsmiljönämndens 
miljö- och tillståndssektions samt stadsmil-
jösektorns miljötjänsters verksamhetsområ-
de i Helsingfors stad eller ersätter den ser-
vice som miljötjänsterna erbjuder helsing-
forsarna.

Mer information om stadsmiljösektorns 
miljö- och tillståndssektions verksamhet 
på adressen www.hel.fi/kaupunkiymparis-
to/sv/beslutsfattande/miljo-och-tillstands-
sektionen. Miljötjänsternas verksamhets-
innehåll beskrivs i verksamhetsstadgan för 
stadsmiljösektorn på adressen www.hel.fi/
helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/
organisation/stadgor.

Ansökningstiden går ut 30.4.2022 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av Tuomas Lahti, tfn 
040 843 1410, tuomas.lahti@hel.fi.

Räddningsnämnden
Räddningsväsendet kan bevilja allmännyt-
tiga organisationer med verksamhet i Hel-
singfors allmänna understöd för verksam-
heten år 2023.

Understödet förutsätter att villkoren i sta-
dens allmänna anvisningar uppfylls och att 
organisationen är registrerad och bedriver 
verksamhet som främjar förebyggandet av 
olyckor, räddningsarbetet eller befolknings-
skyddet i Helsingfors stad.

Det kan finnas speciella villkor för understö-
det. De finns på räddningsväsendets webb-
plats efter 1.1.2022 på adressen www.hel.fi/
pela/sv.

Ansökningstiden är 1.1.2022–30.4.2022. An-
sökningstiden går ut 30.4.2022 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av förvaltningschef 
Henri Nordenswan, tfn 09 310 30010, hen-
ri.nordenswan@hel.fi.

Kultur- och fritidsnämndens 
kultur- och bibliotekssektion
Kultur- och fritidsnämndens kultur- och bib-
liotekssektion delar årligen ut ca 17 miljoner 
euro i understöd till konst och kultur. Utö-
ver de bidragsformer som anges här kan sta-
den under året öppna separata ansökningar.

KONST- OCH KULTURUNDERSTÖD 
Konst- och kulturunderstöden är avsed-
da för öppen konst- och kulturverksamhet 
och grundläggande konstundervisning och 
de kan sökas av konst- och kulturinrättning-
ar och -gemenskaper, organisationer, fören-
ingar, arbetsgrupper, konstnärer och invåna-
re i Helsingfors. Understöd kan sökas för bå-
de permanent verksamhet och verksamhet 
i projektform.

Konst- och kulturunderstöd beviljas för inne-
varande år 2022 samt för år 2023 i enlighet 
med de separata ansökningstiderna.

Uppgifter om ansökningstiderna finns på 
adressen www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa- 
ajan- toimiala/sv/Understod/understod- for-
kultur.

Upplysningar lämnas av Nina Gran, tfn 09 
310 37006, nina.gran@hel.fi, Marjaana Jar-
anne, tfn 09 310 21502, marjaana.jaranne@
hel.fi, Sara Kuusi, tfn 09 310 32204, sara.kuu-
si@hel.fi, Tiina Laukkanen, tfn 040 176 9173, 
tiina.laukkanen@hel.fi, Sampo Laurikainen, 
tfn 09 310 80007, sampo.laurikainen@hel.
fi, Salla Mistola, tfn 09 310 35771, salla.mi-
stola@hel.fi, Jenni Peisa, tfn 09 310 20455, 
jenni.peisa@hel.fi, Ari Tolvanen, tfn 09 310 
37008, ari.tolvanen@hel.fi och Veikko Kun-
nas, tfn 09 310 37002, veikko.kunnas@hel.fi.

Närmare upplysningar om understöden 
och separata ansökningar, grunderna för 
att bevilja understöd, ansökningstider och 
-instruktioner samt eventuella ändringar 
finns på adressen www.hel.fi/ kulttuurin-
ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/understod/ 
understod-for-kultur.

UTVECKLINGSUNDERSTÖD 
Utvecklingsunderstöden är avsedda för re-
gistrerade konst- och kulturinrättningar och 
-samfund i Helsingfors för utvecklingspro-
jekt som svarar mot det upplevda utveck-
lingsbehovet inom kulturbranschen, till ex-
empel när staden saknar motsvarande verk-
samhet. Utvecklingsunderstödet kan bevil-
jas för 1–3 år.

Utvecklingsstödet för 2022 beviljas huvud-
sakligen under ansökningstiden.

Uppgifter om ansökningstiderna finns på 
adressen www.hel.fi/kulttuurin- ja-vapaa-
ajan-toimiala/sv/understod/understod-for-
kultur.

Upplysningar lämnas av Nina Gran, tfn 09 
310 37006, nina.gran@hel.fi, Sara Kuusi, tfn 
09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi, Salla Misto-
la, tfn 09 310 35771, salla.mistola@hel.fi, Ari 
Tolvanen, tfn 09 310 37008, ari.tolvanen@
hel.fi och Veikko Kunnas, tfn 09 310 37002, 
veikko.kunnas@hel.fi.

Närmare uppgifter om understöden och se-
parata ansökningar, grunderna för att bevil-
ja understöd, ansökningstider och -instruk-
tioner samt eventuella ändringar finns på 
adressen www.hel.fi/kulttuurin-ja- vapaa-
ajan-toimiala/sv/understod/understod- 
for - kultur.

Kultur- och fritidsnämndens 
idrottssektion
Till motionsverksamhet som understöds 
hör idrottsföreningar i Helsingfors samt 
motionsgrupper för pensionärs- och spe-
cialorganisationer. Dessutom understöds 
idrottsevenemang som ordnas i Helsing-
fors. Idrottssektionen fattar årligen beslut 
om de exakta kriterierna för beviljandet av 
understöd för motion. Idrottssektionens an-
sökningsanvisning finns på adressen www.
hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/
understod/understod-till-idrott.

VERKSAMHETSUNDERSTÖD 
Verksamhetsunderstöd, inklusive ande-
len för verksamhet och lokalanvändning, är 
ett allmänt bidrag för idrottsföreningarnas 
verksamhet. Understöd beviljas även till mo-
tionsverksamhet för pensionärs- och speci-
algrupper. En förening som får understöd 
ska ha varit verksam under ett helt kalender-
år före ansökningen. Idrottssektionen fattar 
beslut om att bevilja verksamhetsunderstöd.

UNDERSTÖD TILL ANDRA FÖRENINGAR 
SOM FRÄMJAR IDROTT OCH MOTION
Ett understöd som beror på prövning för 
idrotts- och motionsverksamhet för klubbar 
som uppfyller kriterierna för övriga idrotts- 
och motionsfrämjande föreningar. Idrotts-
sektionen fattar beslut om att bevilja under-
stöd till andra föreningar som främjar idrott 
och motion.

UNDERSTÖD FÖR ORIENTERINGSKARTOR
Riktar sig till orienteringsklubbar för produk-
tionskostnaderna för kartor som framställts 
2021. Understödet omfattar orienterings-
kartor och undervisningskartor som finns i 
Orienteringsförbundets kartregister. Chefen 
för idrottstjänsterna fattar beslut om utdel-
ningen av understöd för orienteringskartor.

Verksamhetsunderstöd och understöd till 
andra föreningar som främjar idrott och mo-
tion samt understöd för orienteringskartor 
ska sökas senast 15.2.2022. Ansökan med 
bilagor ska lämnas in i det elektroniska sys-
temet på asiointi.hel.fi eller på stadens re-
gistratorskontor. Ansökningar till stadens 
registratorskontor ska vara inlämnade den 
sista ansökningsdagen kl. 16.00.

STARTUNDERSTÖD
För idrottsföreningar som varit verksamma i 
mindre än ett år eller har inlett registrerings-
processen. Startbidraget kan beviljas bara 
en gång och dess storlek är 500 euro. Che-
fen för idrottstjänsterna fattar beslut om ut-
delningen av startunderstöd. 

RIKTADE UNDERSTÖD FÖR 
IDROTT OCH MOTION
Riktade understöd för idrott och motion 
kan beviljas till registrerade idrotts- och 
motionsföreningar i Helsingfors för riktad 
idrotts- och motionsverksamhet eller projekt 
som inte stöds genom grundunderstöd. Med 
riktade understöd kan man stödja åtgärder 
och projekt som främjar jämlikhet och jäm-
ställdhet inom såväl motion och idrott som 
föreningsverksamhet.

År 2022 är målgruppen personer som behö-
ver särskilt stöd/personer med funktions-
nedsättning/personer som behöver anpass-
ningsåtgärder för att kunna delta i idrott och 
motion. Chefen för idrottstjänsterna fattar 
beslut om utdelningen av riktade understöd. 

EVENEMANGSUNDERSTÖD
Med evenemangsunderstödet stödjer man 
idrottsevenemang som ordnas i Helsingfors 
år 2022 av registrerade föreningar, företag 
och samfund. Understödet ska sökas före 
evenemanget. Chefen för idrottstjänsterna 
fattar beslut om utdelningen av evenemang-
sunderstöd.

Startunderstöd, riktat understöd för idrott 
och motion och evenemangsunderstöd är 
möjligt att ansöka året om. Ansökan med 
bilagor ska lämnas in i det elektroniska sys-
temet på asiointi.hel.fi eller på stadens re-
gistratorskontor. 

Närmare upplysningar om understöden 
finns på kultur- och fritidssektorns webb-
sidor på adressen www.hel.fi/kulttuurin-
ja- vapaa-ajan-toimiala/sv/Understod/ 
understod-till-idrott.

Upplysningar och rådgivning: liikunta.av-
ustukset@hel.fi, Janina Kauppinen, tfn 09 
310 37159, janina.kauppinen@hel.fi, Lassi 
Laitinen, tfn 09 310 87947, lassi.laitinen@
hel.fi, Ritva Oljakka, tfn 09 310 87439, ritva.
oljakka@hel.fi, evenemangsunderstöd: Min-
na Rehn, tfn 09 310 36794, minna.rehn@hel.
fi, enhetschef Taina Korell, tfn 09 310 38038, 
taina.korell@hel.fi.

Kultur- och fritidsnämndens 
ungdomssektion
Ungdomssektionen beviljar understöd för 
verksamhet riktad till barn och ungdomar i 
Helsingfors. Utgångspunkten för understö-

det är att minst 2/3 av medlemmarna och de 
aktiva deltagarna är helsingforsare under 29 
år (med undantag av lägerunderstödet un-
der lovtider i fråga om vilket medlemskrite-
riet inte tillämpas) och att sökandens hemort 
är Helsingfors. Beredningen och beslutsfat-
tandet kring understöden styrs av Under-
stödsreglementet för ungdomsföreningar 
som ungdomssektionen godkänt. I under-
stödsreglementet anges kriterierna för res-
pektive understöd mer i detalj. 

Lägerunderstöden för lovtiderna beviljas för 
perioden 1.11.2022–31.10.2023. Alla andra un-
derstöd beviljas för 2022.

VERKSAMHETSUNDERSTÖD
Verksamhetsunderstöd beviljas för allmän 
verksamhet i organisationer för yngre ung-
domar och ungdomsorganisationer i Hel-
singfors som har inlett sin verksamhet se-
nast under föregående kalenderår och där 
minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva 
deltagarna är helsingforsare under 29 år 
och minst hälften är helsingforsare i åldern 
7–28 år. Verksamhetsunderstöd kan beviljas 
också i förskott.

LÖNEUNDERSTÖD
Löneunderstöd beviljas till registrerade ung-
domsorganisationer eller motsvarande i Hel-
singfors som basar för lokala helsingforsis-
ka ungdomsföreningar, sektioner/avdelning-
ar/verksamhetsgrupper eller då organisatio-
nens karaktär i övrigt förutsätter organise-
ring och där minst 2/3 av medlemmarna el-
ler de aktiva deltagarna är under 29 år. Löne-
understöd kan beviljas också i förskott. För-
eningar som uppfyller kriterierna för löneun-
derstödet ska genomgå en verksamhetsbe-
dömning. 

PROJEKTUNDERSTÖD
Projektunderstöd beviljas till organisationer 
för yngre ungdomar och ungdomsorganisa-
tioner eller grupper med ungdomsverksam-
het i Helsingfors där minst 2/3 av medlem-
marna eller de aktiva deltagarna är helsing-
forsare i åldern 7–28 år. Projektunderstödet 
är ett engångsunderstöd för ett projekt inom 
ungdomsverksamheten med syfte att enga-
gera unga och stärka deras sociala färdighe-
ter. Understöd kan beviljas för att genomföra 
eller delta i projekt eller evenemang.

Dessutom beviljas startunderstöd och un-
derstöd till husklubbar.

LÄGERUNDERSTÖD UNDER LOVTIDER
Lägerunderstöd under lovtider beviljas till 
föreningar i Helsingfors för att ordna dag- 
och nattläger för helsingforsbarn och -ung-
domar i åldern 7–16 år.

Ansökningstider:
 – verksamhets- och löneunderstöd i för-

skott senast 15.12.2021
 – verksamhets- och löneunderstöd senast 

28.2.2022
 – projektunderstöd kan sökas året om, an-

sökan ska dock lämnas in innan projek-
tet inleds

 – lägerunderstöd under lovtider senast 
31.10.2022.

Upplysningar lämnas av planerare Tuulia 
Saves, tfn 09 310 23056, planerare Liisa Re-
mes, tfn 09 310 26783 och planerare Virpi Ta-
lasmäki, tfn 09 310 89132.

Närmare upplysningar om understöden 
finns på adressen www.hel.fi/kulttuurin-ja-
vapaa-ajan-toimiala/ sv/Understod/Under-
stod_till_ungdoms verksamhet.

Social- och 
hälsovårdsnämnden
En officiell kungörelse kommer att utfärdas 
under år 2022 om de nuvarande verksam-
hetsunderstöden för organisationer som so-
cial- och hälsovårdsnämnden beslutar om.

Övriga understöd som 
staden beviljar
INVÅNARDELAKTIGHET
Bidrag för invånardelaktighet beviljas för 
verksamhet som följer Helsingfors stads 
strategi och kompletterar stadens verk-
samhet, till karaktären är allmännyttig, öp-
pen och huvudsakligen avgiftsfri, innovativ 
och mångsidigt riktas till olika befolknings-
grupper.

Den understödda verksamheten ska ha som 
mål att förbättra invånarnas möjligheter till 
delaktighet och påverkan.

Understöd för invånardelaktighet kan sökas 
av registrerade sammanslutningar, såsom 
invånar- eller stadsdelsföreningar,  andra 
föreningar, stiftelser, andelslag, sociala fö-
retag, parkeringsbolag som förvaltar invå-
narhus och andra företag, såvitt den verk-
samhet som understödet beviljas för är all-
männyttig och riktar sig till Helsingfors stads 
invånare. På företag som söker bidrag tilläm-
pas stadens allmänna anvisningar.

Understöd för invånardelaktighet beviljas i 
form av

 – allmänt understöd för underhåll av andra 
än stadens invånarlokaler och samord-
ning av verksamheten

 – verksamhetsunderstöd för att utveck-
la strukturer och metoder som ökar invå-
nardelaktigheten

 – små bidrag för nya eller enstaka projekt 
i enlighet med de understödsformer som 
nämns ovan.

Allmänna understöd och verksamhets-
understöd beviljas för år 2023, små bidrag 
för år 2022.

Ansökningstiden är 1.4–30.4.2022. Ansök-
ningstiden går ut 30.4.2022 kl. 16.00. Små 
bidrag kan sökas under hela året.

Upplysningar lämnas av delaktighetsan-
svarig Veli-Matti Hurtig, stadskansliet, del-
aktighet och rådgivning, tfn 09 310 32627, 
 veli-matti.hurtig@hel.fi.

ORGANISATIONSUNDERSTÖD 
FÖR INTEGRATIONSARBETE
Understöd kan sökas för projekt, pilotpro-
jekt eller integrationsutvecklande verksam-
het som är i linje med målen och temana i 
stadens integrationsprogram. Understödet 
är inte avsett att täcka organisationens hy-
reskostnader för egna lokaler eller telefon- 
och internetkostnader. Det är inte heller till-
låtet att använda det för att täcka logi- eller 
resekostnader eller anskaffning av utrust-
ning. Hela understödet ska användas un-
der år 2023.

Understöd kan sökas av alla organisatio-
ner i Helsingfors som idkar verksamhet 
som främjar integrationen av personer av 
utländsk härkomst i Helsingfors. Under-
stöd söks för verksamhet som genomförs 
år 2023.

Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt i 
stadens ansökningssystem. En blankett hit-
tas på ”Organisationsunderstöd för integra-
tionsarbete”. Understödet för integrations-
arbete uppgår till cirka 10 000 euro. Ansök-
ningar som inte lämnas in inom utsatt tid be-
handlas inte.

Till ansökan ska blanketten ”Serviceplan”, 
som kan laddas ner från ansökningssidan, 
bifogas. Blanketten ska fyllas i noggrant. I 
den beskrivs hur understödet ska användas 
samt budgeten. Serviceplanen bifogas som 
en del av den elektroniska ansökan. Om ser-
viceplanen inte har bifogats behandlas an-
sökan inte.

Ansökningstiden är i november 2022. Den 
exakta tiden meddelas på stadens webb sida 
under hösten 2022.

Upplysningar lämnas av specialplanerare 
Miia Koivu, tfn 09 310 37946, miia.koivu@
hel.fi.

SYSSELSÄTTNINGSUNDERSTÖD
Sysselsättningsunderstöd beviljas till för-
eningar och stiftelser för verksamhet som 
främjar arbetslösa helsingforsares syssel-
sättningsmöjligheter.

Understöd beviljas för följande ändamål:

VERKSAMHETSUNDERSTÖD
Understödet beviljas som ett allmänt under-
stöd för organisationers verksamhet. Då un-
derstödet beviljas tar man primärt hänsyn 
till de dagar under ett år som arbetsprövning 
har ordnats. Med arbetsprövning avses en 
arbetsprövning som godkänts av arbets- 
och näringsbyrån/Helsingfors kommunför-
sök och som utförs på en arbetsplats. Dess-
utom beaktas sysselsättningsfrämjande ut-
bildning för arbetslösa och annan syssel-
sättningsfrämjande gruppverksamhet. Un-
derstödet förutsätter att verksamheten rik-
tar sig till de prioriterade grupperna för sta-
dens sysselsättningsåtgärder (långtidsar-
betslösa, ungdomar, invandrare) och att 
verksamheten målmedvetet inriktas på den 
öppna arbetsmarknaden eller på utbildning. 

Verksamhetens resultat och omfattning, 
servicekvaliteten och samfundets sakkun-
skap påverkar huruvida man beviljas un-
derstöd. Vid beviljande av understöd beak-
tas kostnaderna för verksamheten, till ex-
empel anställnings- och lokalkostnaderna i 
förhållande till verksamhetens omfattning, 
samt hur väl målsättningarna för tidigare år 
uppnåtts.

UNDERSTÖD FÖR
VERKSAMHETSUTVECKLING
Understöd beviljas för att utveckla organisa-
tionsverksamhet för arbetslösa, öka organi-
sationers interna kompetens, stärka kom-
munikationen, utveckla och öka tjänsterna 
samt öppna nya samarbetsvägar.  Också en 
grupp organisationer kan beviljas utveck-
lingsunderstöd utifrån en gemensam an-
sökan.

Ansökan med bilagor ska lämnas in via sta-
dens e-tjänster. Om man söker om syssel-
sättningsbidraget för första gången eller ef-
ter en paus ber vi den sökande kontakta oss 
innan ansökan lämnas in.

Ansökningstider: Ansökningstiden för år 
2022 går ut 31.12.2021. Ansökningstiden 
för år 2023 är 21.11–16.12.2022 och går ut 
16.12.2022 kl. 16.00. 

Upplysningar lämnas av Sari Rasanen, tfn 
09 310 43978, sari.rasanen@hel.fi.

Anvisningar om hur man fyller i ansöknings-
blanketten finns på asiointi.hel.fi: Sysselsätt-
ningsunderstöd > Mer om tjänsterna. 

STADSSTYRELSEN
Helsingfors stads allmänna understöd är av-
sett för allmännyttig verksamhet i registre-
rade sammanslutningar. Stadsstyrelsens all-
männa understöd kan sökas för verksamhet 
som inte stöds av andra sektorer.

Ansökningstiden för understöd av anslag ur 
budgeten för 2023 går ut 30.4.2022 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av Riina Kopola, tfn 09 
310 28256, riina.kopola@hel.fi.
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