
  

HELSINGIN KAUPUNGISSA TOIMIVAT JÄRJESTÖT VOIVAT HAKEA AVUSTUSTA TOIMINTAANSA

Helsingin kaupunki myöntää avustuksia
Verkkoasiointi on ensisijainen ta-
pa hakea kaupungin avustuksia. Ny-
kyinen avustusasioinnin osoite on  
asiointi.hel.fi. Helsingin kaupungin 
verkkoasiointi uudistetaan vuoden 
2023 aikana. Avustusasioinnin uu-
distuessa uusi osoite on www.hel.
fi/avustukset. Toissijaisesti avus-
tushakemukset 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
Avustussivustolta löytyvät kuvauk-
set eri avustushakemustyypeistä ja 
hakemuslomakkeet. Kun siirrytään 
uuteen verkkoasiointipalveluun, ny-
kyinen asiointikansio poistuu käy-
töstä 30.6.2023. Asiointikansiossa 
olevat hakemukset, luonnokset ja 
viestit eivät siirry uuteen avustus-
asiointiin. Asiointikansiossa olevat 
lähetetyt hakemukset on mahdollis-
ta tulostaa pdf-tulosteena ja tallen-
taa omaan säilytykseen 29.6.2023 
mennessä.
 Verkkoasiointiin kirjautumiseen 
vaaditaan vahva tunnistautuminen, 
joka tehdään Suomi.fi-palvelussa. 
Rekisteröidyn yhteisön puolesta 
asiointi vaatii voimassa olevan val-
tuutuksen. Valtuutukset on oltava 
tehtynä Suomi.fi palvelussa hyvissä 
ajoin ennen avustuksen hakuajan al-
kamista. Valtuutusta haettaessa tai 
myönnettäessä käytetään Avustus-
hakemuksen tekeminen -valtuus-
koodia, lisätietoja suomi.fi/valtuudet. 
Ohjeet valtuutuksen tekemiseen löy-
tyvät osoitteesta www.Suomi.fi.

Avustuksen hakemisen määräaika
Mikäli hakemuslomaketta ei ole toi-
mitettu kunkin avustustyypin haku-
ajan päättymiseen mennessä, ha-
kemus katsotaan myöhästyneek-
si. Myös postitse lähetettyjen hake-
musten tulee olla perillä yllä maini-
tussa osoitteessa mainittuun mää-
räaikaan mennessä, postileima ei 
riitä. Hakemusta ei voi toimittaa 
sähköpostitse. Myöhästyneet se-
kä vaillinaiset hakemukset, joita ei 
ole pyynnöstä huolimatta annettuun 
määräaikaan mennessä täydennet-
ty, esitetään hylättäviksi. Samaan 
toimintaan voidaan myöntää avus-
tusta vain yhdeltä taholta.
 Lisätietoja avustusasioista saa 
alla ilmoitetuilta henkilöiltä puheli-
mitse tai sähköpostitse. Avustusten 
myöntämisessä noudatetaan kau-
punginhallituksen hyväksymiä avus-
tusten yleisohjeita.

Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

PERUSOPETUSLAIN 
MUKAISEN KOULULAISTEN 
ILTAPÄIVÄTOIMINNAN 
TOIMINTA-AVUSTUS
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
myöntää perusopetuslain 8a luvun 
mukaiseen koululaisten iltapäivä-
toimintaan toiminta-avustusta toi-
mintavuodelle 2023–2024. Avus-
tusten myöntämisessä noudate-
taan kaupunginhallituksen voimas-
sa olevia avustusohjeita ja kasva-
tus- ja koulutuslautakunnan avus-
tuksen myöntämisen periaatteita 
(22.10.2019, § 336).
 Mahdollisten uusien palvelun-
tuottajien tulee olla yhteydessä kou-
lulaisten iltapäivätoiminnan palvelu-
vastaava Leena Palve-Kaunistoon 
ennen avustushakemuksen jättä-
mistä.
 Rekisteröityneille yhteisöille ja 
säätiöille, seurakunnille sekä muille 
iltapäivätoiminnan palveluntuottajil-
le voidaan myöntää toiminta-avus-
tusta perusopetuslain 8a luvun mu-
kaiseen koululaisten iltapäivätoimin-
taan toimintavuodelle 2023–2024. 
Ilta päivätoimintaa järjestetään Hel-
singissä koulua käyville peruskou-
lujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille 
sekä 3.–9. vuosiluokkien osalta eri-
tyisen tuen päätöksen saaneille op-
pilaille.
 Hakuaika on 2.–27.1.2023. Hakuai-
ka päättyy 27.1.2023 klo 16.00.
 Lisätietoja toimintaan liittyen an-
taa koululaisten iltapäivätoiminnan 
palveluvastaava Leena Palve-Kau-
nisto, puh. 09 310 86809, leena.pal-
ve@hel.fi. Lisätietoja sähköiseen ha-
kuun ja talousasioihin liittyen antaa 
laskentasuunnittelija Hanna Kerä-
nen, puh. 09 310 86338, hanna.ke-
ranen@hel.fi.
 Tarkempia tietoja ja ohjeita avus-
tuksista löytyy kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan internet-sivuil-
ta osoitteesta www.hel.fi/kasvatuk-
sen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/pal-
velut/avustukset.

VAPAA SIVISTYSTYÖ
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
myöntää avustusta vuodelle 2024 
lain vapaasta sivistystyöstä tarkoit-
tamaan aikuiskoulutukseen, joka on 
suunnattu lähinnä helsinkiläisille ai-
kuisille. Avustusta voivat hakea va-
paasta sivistystyöstä annetun lain 
tarkoittamat yksityiset oppilaitok-
set tai rekisteröityneet yhteisöt, jot-

ka toimivat yhteistyössä suomenkie-
lisen työväenopiston kanssa aikuis-
koulutuksen edistämisessä ja to-
teuttamisessa.
 Hakuaika on 3.4.–6.10.2023. Ha-
kuaika päättyy 6.10.2023 klo 16.00.
 Lisätietoja toimintaan liittyen an-
taa vapaan sivistystyön päällikkö Vil-
le Ylikahri, puh. 09 310 88501, ville.yli-
kahri@hel.fi. Lisätietoja sähköiseen 
hakuun liittyen antaa laskentasuun-
nittelija Hanna Keränen, puh. 09 310 
86338, hanna.keranen@hel.fi.
 Avustuksiin liittyvät tarkemmat 
tiedot löytyvät 3.4.2023 mennes-
sä suomenkielisen työväenopiston 
verkkosivuilta www.hel.fi/sto/fi/paa-
toksenteko/avustukset.
 Avustushakemukselle valitaan 
avustuslajiksi vapaa sivistystyö.

Kaupunkiympäristö-
lautakunnan ympäristö- ja 
lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ym-
päristö- ja lupajaosto myöntää Hel-
singissä toimiville järjestöille avus-
tuksia vuoden 2024 toimintaan.
 Kaupunkiympäristölautakunnan 
ympäristö- ja lupajaoston toimin-
taan voi tutustua osoitteessa www.
hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatok-
senteko/Ymparisto-ja-lupajaosto. 
Ympäristöpalveluiden toiminnan si-
sältö on kuvattu kaupunkiympäris-
tön toimialan toimintasäännössä 
osoitteessa www.hel.fi/fi/paatok-
senteko-ja-hallinto/kaupungin-orga-
nisaatio/kaupungin-hallinto-ja-toi-
mintasaannot.
 Avustusta hakevan rekisteröidyn 
järjestön, yrityksen tai säätiön tu-
lee toiminnallaan tukea ja täyden-
tää kaupunkiympäristölautakunnan 
ympäristö- ja lupajaoston sekä kau-
punkiympäristön toimialan ympä-
ristöpalveluiden toimialaan kuulu-
vien asioiden toteutumista Helsin-
gin kaupungissa tai korvata ympä-
ristöpalveluiden helsinkiläisille tar-
joamia palveluja.
 Hakuaika päättyy 30.4.2023 klo 
16.00.
 Lisätietoja antaa Asta Ekman, 
puh. 040  334 1646, asta.ekman@
hel.fi.

Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan kulttuuri- 
ja kirjastojaosto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuuri- ja kirjastojaosto jakaa vuo-
sittain noin 17 miljoonaa euroa avus-
tuksina kulttuurille ja taiteelle. Tässä 
ilmoitettujen avustusmuotojen lisäk-
si voidaan vuoden aikana käynnistää 
myös erillishakuja.

TAIDE- JA 
KULTTUURIAVUSTUKSET
Taide- ja kulttuuriavustuksia myön-
netään Helsingissä tapahtuvaan 
yleisölle avoimeen taide- ja kulttuu-
ritoimintaan. Avustuksilla tuetaan 
helsinkiläisille suuntautuvaa toi-
mintaa, joka tuo ihmisiä yhteen tai-
de- ja kulttuurisisältöjen äärelle se-
kä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaa-
miseen tai vuorovaikutukseen. Tai-
de- ja kulttuuriavustukset sisältävät 
kaksi avustuslajia: toiminta-avustuk-
set ja projektiavustukset. 

TOIMINTA-AVUSTUKSET
Toiminta-avustuksia myönnetään 
helsinkiläisille rekisteröityneille toi-
mijoille, joiden toiminta on jatkunut 
rekisteröityneenä vähintään yhden 
tilivuoden. Avustus myönnetään ko-
ko vuoden toimintaan vuodelle 2024. 
Toiminta-avustuksia voidaan myön-
tää myös monivuotisina.
 Hakuaika päättyy 31.8.2023 klo 
16.00. Tarkemmat hakuajat löytyvät 
osoitteesta www.hel.fi/kulttuurin 
avustukset.

PROJEKTIAVUSTUKSET
Projektiavustuksia myönnetään re-
kisteröityneille toimijoille, rekisteröi-
tymättömille työryhmille ja yksityis-
henkilöille. Avustusta myönnetään 
projektitoimintaan. Avustusta hae-
taan jatkuvassa haussa pääasias-
sa kuluvalle vuodelle 2023 ja erik-
seen ilmoitettavan aikataulun mu-
kaan vuodelle 2024.
 Tiedot hakuajoista löytyvät osoit-
teesta www.hel.fi/kulttuurinavus-
tukset.

Lisätietoja taide- ja kulttuuriavus-
tuksista antavat Nina Gran, puh. 
09 310 37006, nina.gran@hel.fi, In-
ka Kunnala, puh. 09 310 33169, in-
ka.kunnala@hel.fi, Sara Kuusi, puh. 
09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi, Tii-
na Laukkanen, puh. 040 176 9173, 
tiina.laukkanen@hel.fi, Sampo Lau-
rikainen, puh. 09 310 80007, sam-
po.laurikainen@hel.fi, Silja Nummi, 
09 310 38995, silja.nummi@hel.fi, 
Jenni Peisa, puh. 09 310 20455, jen-
ni.peisa@hel.fi, Veikko Kunnas, puh. 
09 310 37002, veikko.kunnas@hel.fi.

KEHITTÄMISAVUSTUKSET 
Kehittämisavustuksia myönnetään 
helsinkiläisille rekisteröityneille toi-
mijoille, jotka eivät ole esittävän tai-
teen tai musiikin valtionosuusjärjes-
telmän piirissä. Avustusta myönne-
tään hankkeisiin, jotka vastaavat vä-
hintään yhteen seuraavista kritee-
reistä:

 – kulttuurin kentällä koettu kehittä-
mistarve (esimerkiksi silloin, kun 
vastaava toiminta puuttuu kau-
pungista)

 – hankkeet, jotka hyödyttävät tai-
teen ja kulttuurin kenttää toteut-
tajatahoaan laajemmin

 – hankkeet, jotka tukevat kaupun-
gin valtuustostrategisia ja kult-
tuuripoliittisia tavoitteita.

Avustusta haetaan pääsääntöisesti 
hakuaikojen mukaisesti seuraavalle 
vuodelle. Avustus voidaan myöntää 
1–3-vuotisena. Monivuotiset avus-
tukset vahvistetaan hakemuksesta 
vuosittain.
 Kehittämisavustuksia voidaan 
myöntää myös erikseen päätettävi-
en erillishakujen mukaisesti. Tällai-
sia hakuja ovat mm. Helsingin mallin 
erillishaku. Tarkista tarkemmat tie-
dot osoitteesta www.hel.fi/kulttuu-
rinavustukset.
 Kehittämisavustusten ja Helsingin 
mallin kehittämisavustusten hakuai-
ka päättyy 31.8.2023 klo 16.00. Tar-
kista tarkemmat hakuajat osoittees-
ta www.hel.fi/kulttuurinavustukset.
 Lisätietoja kehittämisavustuksis-
ta antaa Jenni Peisa, puh. 09 310 
20455, jenni.peisa@hel.fi ja Helsin-
gin mallin kehittämisavustuksista 
Sara Kuusi, puh. 09 310 32204, sa-
ra.kuusi@hel.fi

TAITEEN PERUSOPETUKSEN 
AVUSTUKSET
Taiteen perusopetus on tavoitteel-
lista tasolta toiselle etenevää ensi-
sijaisesti lapsille ja nuorille järjes-
tettävää eri taiteenalojen opetus-
ta, joka samalla antaa oppilaalle val-
miuksia ilmaista itseään ja hakeutua 
asianomaisen taiteenalan ammatil-
liseen ja korkea-asteen koulutuk-
seen. Avustuksia myönnetään vuo-
delle 2024.
 Taiteen perusopetukselle on lisäk-
si haettavissa kehittämisavustuksia 
ja erityisavustus. Katso tarkemmat 
tiedot osoitteesta www.hel.fi/kult-
tuurinavustukset.
 Taiteen perusopetuksen ja taiteen 
perusopetuksen kehittämisavustus-
ten hakuaika päättyy 28.9.2023 klo 
16.00. Katso tarkemmat hakuajat 
osoitteesta www.hel.fi/kulttuurin-
avustukset.
 Lisätietoja antaa Nina Gran, puh. 
09 310 37006, nina.gran@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan 
liikuntajaosto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaosto jakaa avustuksia liikun-
nallisen toiminnan ja tapahtumien 
järjestämiseen. Avustuksien hake-
mista, valmistelua, päätöksentekoa 
sekä käyttöä ohjaa liikuntajaoston 
hyväksymä ha ku ohje, jossa on mää-
ritelty tarkem mat avustuskohtaiset 
kriteerit. Haku ohje löytyy osoitteesta  
www.hel.fi/static/public/hela/Kult-
tuuri-_ja_vapaa-aikalautakunnan_ 
liikuntajaosto/Suomi/Paatos/2022/
KUVA_2022-10-06_Lija_5_Pk/EBD 
75839-4863-C091-9685-837EB55 
00001/Liite.pdf
 Liikuntajaosto myöntää seuraavia 
avustuksia vuodelle 2023:

TOIMINTA-AVUSTUS 
Toiminta-avustus on liikuntaseuroil-
le sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen 
liikuntaryhmien toimintaan suunnat-
tu yleisavustusluontoinen avustus. 
Toiminta-avustusta myönnetään 
harkinnanvaraisesti, ja sen myöntä-
minen perustuu laskennallisiin kri-
teereihin. Yhdistyksen tulee olla ol-
lut toiminnassa yhden kokonaisen 
kalenterivuoden ennen avustuksen 
hakemista. 
 Hakuaika on 9.1.–15.2.2023. Haku-
aika päättyy 15.2.2023 klo 16.00.
 Lisätietoja antavat erityissuunnit-
telija Janne Rissanen, puh. 09 310 
37159, janne.rissanen@hel.fi, suun-
nittelija Lassi Laitinen, 09 310 87947, 
lassi.laitinen@hel.fi ja suunnittelija 
Ritva Oljakka, 09 310 87439, ritva.ol-
jakka@hel.fi.

TILANKÄYTTÖAVUSTUS
Tilankäyttöavustus on harkinnan-
varainen avustus, jota myönne-
tään muissa kuin liikuntapalvelui-
den omissa liikuntatiloissa tapah-
tuneeseen liikuntatoimintaan ja tilo-
jen käyttöön. Tilankäyttöavustusta 
voidaan myöntää niille liikuntaseu-
roille ja eläkeläis- ja erityisjärjestö-
jen liikuntaryhmille, joille myönne-
tään liikunnan toiminta-avustusta 
samana vuonna.
 Hakuaika on 9.1.–15.2.2023. Haku-
aika päättyy 15.2.2023 klo 16.00.
 Lisätietoja antavat erityissuunnit-
telija Janne Rissanen, 09 310 37159, 
janne.rissanen@hel.fi, suunnitteli-
ja Lassi Laitinen, 09 310 87947, las-
si.laitinen@hel.fi ja suunnittelija Rit-
va Oljakka, 09 310 87439, ritva.oljak-
ka@hel.fi.

MUIDEN LIIKUNTAA EDISTÄVIEN 
YHDISTYSTEN AVUSTUS
Muiden liikuntaa edistävien yhdis-
tysten avustus on liikuntaseuroille 
sekä muille liikuntaa järjestäville yh-
distyksille suunnattu yleisavustus-
luonteinen avustus. Avustusta voi-
vat hakea ne seurat ja yhdistykset, 
jotka eivät ole toiminta-avustuksen 
piirissä.

 Hakuaika on 9.1.–15.2.2023. Haku-
aika päättyy 15.2.2023 klo 16.00.
 Lisätietoja antavat erityissuunnit-
telija Janne Rissanen, puh. 09 310 
37159, janne.rissanen@hel.fi, suun-
nittelija Lassi Laitinen, 09 310 87947, 
lassi.laitinen@hel.fi ja suunnittelija 
Ritva Oljakka, 09 310 87439, ritva.ol-
jakka@hel.fi.

TAPAHTUMA-AVUSTUS
Tapahtuma-avustus on rekisteröi-
dyille yhdistyksille, yrityksille ja yh-
teisöille suunnattu avustus liikun-
nallisten tapahtumien järjestämi-
seen. Tapahtuma tulee järjestää Hel-
singin kaupungin alueella ja sen tu-
lee liikuttaa helsinkiläisiä.
 Liikuntajaosto on delegoinut pää-
töksen tapahtuma-avustuksien myön-
tämisestä liikuntapalvelupäällikölle.
 Hakuaika on 1.1.–10.12.2023, ha-
kemus tulee jättää ennen tapahtu-
maa. Hakuaika päättyy 10.12.2023 
klo 16.00.
 Lisätietoja antaa suunnittelija 
Minna Rehn, 09 310 36758, minna.
rehn@hel.fi.

KOHDEAVUSTUS
Kohdeavustus on liikunnan kohden-
nettuun toimintaan suunnattu har-
kinnanvaraisesti myönnettävä avus-
tus. Avustusta voivat hakea liikunta-
seurat sekä muut liikuntaa järjestä-
vät yhdistykset. 
 Vuonna 2023 kohdeavustusta 
myönnetään toimintaan, joka mah-
dollistaa 10–15-vuotiaiden lasten ja 
nuorten pysymisen mukana harras-
tustoiminnassa sekä toimintaan, jo-
ka mahdollistaa liikuntaharrastuk-
sen aloittamisen yläkouluiässä.
 Liikuntajaosto on delegoinut pää-
töksen kohdeavustuksien myöntä-
misestä liikuntapalvelupäällikölle.
 Hakuaika on 1.1.–10.12.2023. Ha-
kuaika päättyy 10.12.2023 klo 16.00.
 Lisätietoja antaa suunnittelija 
Lassi Laitinen, 09 310 87947, lassi.
laitinen@hel.fi.

STARTTIAVUSTUS
Starttiavustus on tarkoitettu alle 
yhden vuoden toimineille tai rekis-
teröintiprosessinsa käynnistäneil-
le liikuntaseuroille. Avustus voidaan 
myöntää seuralle vain kerran ja sen 
suuruus on 500 euroa.
 Liikuntajaosto on delegoinut pää-
töksen starttiavustuksien myöntä-
misestä liikuntapalvelupäällikölle.
 Hakuaika on 1.1.–10.12.2023. Ha-
kuaika päättyy 10.12.2023 klo 16.00.
 Lisätietoja antaa suunnittelija Rit-
va Oljakka, 09 310 87439, ritva.oljak-
ka@hel.fi.

SUUNNISTUSKARTTA-AVUSTUS
Suunnistuskartta-avustus on liikun-
taseuroille suunnattu avustus vuon-
na 2022 painettujen suunnistus-
karttojen valmistuskuluihin. Avus-
tuksen piiriin kuuluvat Suunnistus-
liiton karttarekisteriin raportoidut 
suunnistus- ja opetuskartat.
 Liikuntajaosto on delegoinut pää-
töksen suunnistuskartta-avustuk-
sien myöntämisestä liikuntapalve-
lupäällikölle.
 Hakuaika on 9.1.–15.2.2023. Haku-
aika päättyy 15.2. klo 16.00.
 Lisätietoja antaa suunnittelija Rit-
va Oljakka, 09 310 87439, ritva.oljak-
ka@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan 
nuorisojaosto
Nuorisojaoston avustettavan toi-
minnan tulee kohdistua helsinkiläi-
siin lapsiin ja nuoriin. Lähtökoh-
ta na avustamisessa on, että jäse-
nistä ja aktiivisesti toimintaan osal-
listuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita 
hel sin kiläisiä (poikkeuksena loma-
aiko jen leiriavustus, jossa ei ole 
vastaavaa jäsenkriteeriä) ja haki-
jan kotipaikka on Helsinki. Avustuk-
sien valmistelua ja päätöksentekoa  
ohjaa nuorisojaoston hyväksymä 
Nuorisoyhdistysten avustusohje-
sääntö, jossa on määritelty tar-
kemmat avustuskohtaiset kritee-
rit. Avustusohjesääntö löytyy osoit-
teesta www.hel.fi/kulttuurin-ja- 
vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/
nuoriso toiminnan_avustukset/avus-
tusten-myontamisperusteet.
 Loma-aikojen leiriavustukset 
myönnetään kaudelle 1.11.2022–
31.10.2023, kaikki muut avustukset 
vuodelle 2023.

TOIMINTA-AVUSTUS
Toiminta-avustusta myönnetään sel-
laisten helsinkiläisten varhaisnuori-
so- ja nuorisojärjestöjen yleisen toi-
minnan tukemiseen, jotka ovat aloit-
taneet toimintansa vähintään edelli-
senä kalenterivuonna ja joiden jäse-
nistä tai aktiivisesti toimintaan osal-
listuvista yli puolet on 7–28-vuotiaita 
helsinkiläisiä. Toiminta-avustuksista 
myönnetään myös ennakoita.

PALKKAUSAVUSTUS
Palkkausavustusta myönnetään re-
kisteröityneille helsinkiläisille nuo-
risojärjestöille tai vastaaville, joilla 
on alaisuudessaan paikallisia hel-
sinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaos-
toja/osastoja/toimintaryhmiä tai 
järjestön toiminnan luonne muutoin 
edellyttää organisoimista ja joiden 
jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti 

osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiai-
ta. Palkkausavustuksesta myönne-
tään myös ennakoita. Kriteerit täyt-
täville palkkausavustusta hakeville 
yhdistyksille tehdään toiminnan ar-
viointi. 

PROJEKTIAVUSTUS
Projektiavustusta myönnetään hel-
sinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuo-
risojärjestöille tai nuorten toimin-
taryhmille, joiden jäsenistä ja ak-
tiivisesti toimintaan osallistuvista 
2/3 on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. 
Projektiavustus on kertaluonteinen, 
nuorisotoiminnalliselle hankkeelle 
myönnettävä avustus, joka tähtää 
nuorten osallistamiseen ja sosiaali-
seen vahvistamiseen. Sitä voi saada 
projektin, hankkeen, tapahtuman tai 
tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen 
osallistumiseen.
 Projektiavustuksista myönnetään 
myös starttiavustuksia ja taloker-
hoavustuksia.

LOMA-AIKOJEN LEIRIAVUSTUS
Loma-aikojen leiriavustusta myön-
netään helsinkiläisille yhdistyksil-
le päivä- ja yöleirien järjestämiseen 
7–16-vuotiaille helsinkiläisille lapsil-
le ja nuorille.

Hakuajat:
 – toiminta- ja palkkausavustusen-

nakot 15.12.2023 mennessä
 – toiminta- ja palkkausavustukset 

28.2.2023 mennessä
 – projektiavustukset läpi vuoden, 

kuitenkin niin että hakemus on jä-
tettävä ennen hankkeen alkamista 

 – loma-aikojen leiriavustus 31.10. 
2023 mennessä.

Lisätietoja antavat suunnittelija Tuu-
lia Saves, puh. 09 310 23056, suun-
nittelija Liisa Remes, puh. 09  310 
26783 ja suunnittelija Virpi Talas-
mäki, puh. 09 310 89132.
 Lisätietoja avustuksista www.hel.
fi/nuorisonavustukset.

Kaupunginhallitus ja 
sosiaali-, terveys ja 
pelastuslautakunta
Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen ja sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä pelastus-
toimen avustuksia myönnetään vuo-
delle 2024 Helsingissä toimiville jär-
jestöille, yhdistyksille ja säätiöille toi-
mintaan, joka on helsinkiläisten hy-
vinvointia ja terveyttä edistävää se-
kä hyvinvointieroja kaventavaa. 
 Pelastustoiminnan avustukset koh-
dennetaan järjestöille, joiden toi-
minta kytkeytyy onnettomuuksien 
ehkäisyyn, pelastustoimintaan tai 
väestönsuojelun edistämiseen Hel-
singin kaupungissa.
 Hakuaika on 1.4.–2.5.2023. Haku-
aika päättyy 2.5.2023 klo 16.00.
 Lisätietoja antavat kehittämis-
päällikkö Veera Vilkama, kaupun-
ginkanslia, osallisuus ja neuvonta, 
puh. 09 310 39101 veera.vilkama@
hel.fi ja vuorovaikutussuunnittelija 
Veli-Matti Hurtig, kaupunginkanslia, 
osallisuus ja neuvonta, puh. 09 310 
32627, veli-matti.hurtig@hel.fi.
 Tarkemmat tiedot avustuksista 
löytyvät osoitteesta www.hel.fi/fi/
paatoksenteko-ja-hallinto/tilavara-
ukset-ja-avustukset/avustukset.

Muut kaupungin 
myöntämät avustukset

ASUKASOSALLISUUS
Asukasosallisuuden avustuksia 
myönnetään Helsingin kaupungin 
strategian mukaiseen ja kaupungin 
toimintaa täydentävään, yleishyödyl-
liseen, avoimeen ja pääsääntöises-
ti maksuttomaan, innovatiiviseen ja 
monipuolisesti eri väestöryhmille 
suunnattuun toimintaan.
 Avustettavan toiminnan tavoit-
teena tulee olla asukkaiden osallis-
tumis- ja vaikutusmahdollisuuksien 
parantaminen.
 Asukasosallisuuden avustuksia 
voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, 
kuten asukas- ja kaupunginosayh-
distykset, muut yhdistykset, säätiöt, 
osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, 
asukastaloja hallinnoivat pysäköin-
tiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun 
avustettava toiminta on yleishyödyl-
listä ja kohdistuu Helsingin kaupun-
gin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin ha-
kijoihin sovelletaan kaupungin ylei-
siä ohjeita.
 Asukasosallisuuden avustusla-
jit ovat

 – yleisavustus muiden kuin kau-
pungin ylläpitämien asukastilojen 
ylläpitämiseen ja toiminnan koor-
dinointiin

 – toiminta-avustus asukasosalli-
suutta parantavien rakenteiden 
ja menetelmien kehittämiseen

 – pienavustus edellä mainittu-
jen avustuslajien mukaisten uu-
sien, alkavien tai kertaluonteisten 
hankkeiden toteuttamiseen.

Yleis- ja toiminta-avustukset myön-
netään vuodelle 2024, pienavustuk-
set vuodelle 2023. Avustukset myön-
tää kaupunginhallitus.
 Hakuaika on 1.4.–2.5.2023. Ha-
kuaika päättyy 2.5.2023 klo 16.00. 
Pien avustuksia voi hakea läpi vuo-
den.

 Lisätietoja antaa vuorovaikutus-
suunnittelija Veli-Matti Hurtig, kau-
punginkanslia, osallisuus ja neuvon-
ta, puh. 09 310 32627, veli-matti.hur-
tig@hel.fi.
 Tarkemmat tiedot avustuksista 
löytyvät osoitteesta www.hel.fi/fi/
paatoksenteko-ja-hallinto/tilavara-
ukset-ja-avustukset/avustukset.

KOTOUTTAMISTYÖN 
AVUSTUS JÄRJESTÖILLE
Avustusta voi hakea kaupungin ko-
touttamisohjelman tavoitteiden ja 
teemojen mukaisiin hankkeisiin, pi-
lotteihin sekä kotouttamista kehit-
tävään toimintaan. Avustusta ei ole 
tarkoitettu järjestön tilavuokriin 
omista tiloista, puhelin- ja nettiku-
luihin eikä sillä voi kattaa majoitus- 
tai matkakuluja tai laitteiden han-
kintaa. Avustus tulee käyttää koko-
naisuudessaan vuoden 2024 aikana.
 Avustusta voivat hakea kaikki hel-
sinkiläiset järjestöt, jotka toimin-
nallaan edistävät helsinkiläisten ul-
komaalaistaustaisten henkilöiden 
kotoutumista. Avustusta haetaan 
vuonna 2024 toteutettavaan toimin-
taan.
 Avustusta haetaan sähköisesti 
kaupungin hakujärjestelmässä. Lo-
make löytyy kohdasta ”Kotouttamis-
työn avustus järjestöille”. Kotoutta-
misavustuksen suuruus on noin 
10 000 euroa. Myöhässä saapunei-
ta hakemuksia ei käsitellä.
 Hakemukseen on liitettävä huolel-
lisesti täytettynä hakusivulta ladat-
tavissa oleva lomake ”Palvelusuun-
nitelma”, jossa kuvataan haetta-
van avustuksen käyttötarkoitus se-
kä budjetti. Palvelusuunnitelma lii-
tetään osaksi sähköistä hakemus-
ta. Ilman hakemukseen liitettyä pal-
velusuunnitelmaa lähetettyjä hake-
muksia ei käsitellä.
 Hakuaika on marraskuussa 2023. 
Tarkempi aika ilmoitetaan verkkosi-
vuilla syksyn 2023 aikana.
 Lisätietoja antaa erityissuunnitte-
lija Miia Koivu, miia.koivu@hel.fi, 09 
3103 7946.

TYÖLLISYYSAVUSTUS
Työllisyysavustusta myönnetään yh-
distyksille ja säätiöille, joiden toimin-
ta edistää työttömien helsinkiläisten 
työllistymismahdollisuuksia.
 Avustusta myönnetään seuraaviin 
tarkoituksiin:

TOIMINTA-AVUSTUS
Avustus myönnetään yleisavustuk-
sena järjestöjen toimintaan. Myön-
tämisessä otetaan  ensisijaisesti  
huomioon vuositasolla toteutetta-
vat työkokeilupäivät. Työkokeilul-
la tarkoitetaan TE-palveluna järjes-
tettävää työpaikalla tapahtuvaa työ-
kokeilua. Lisäksi otetaan huomioon 
työttömille tarjottavat työllistymistä 
edistävät koulutukset sekä muu työl-
listymistä edistävä ryhmätoiminta. 
Edellytyksenä on toiminnan kohdis-
tuminen kaupungin työllisyydenhoi-
don painopisteryhmiin (pitkään työt-
tömänä olleet, nuoret, maahanmuut-
tajat) sekä toiminnan suuntautumi-
nen tavoitteellisesti kohti avoimia 
työmarkkinoita tai koulutukseen. 
 Avustuksen myöntämiseen vai-
kuttavat hakijan toiminnan tulok-
set ja laajuus, palvelujen laatu sekä 
yhteisön asiantuntemus. Avustusta 
myönnettäessä huomioidaan toimin-
nasta aiheutuvat kustannukset, esi-
merkiksi palkkaus- ja tilakustannuk-
set suhteutettuna toiminnan laajuu-
teen, sekä edellisten vuosien tavoit-
teiden toteutuminen.

TOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUS
Avustus myönnetään työttömille 
tarkoitetun järjestötoiminnan kehit-
tämiseen, järjestöjen sisäisen osaa-
misen lisäämiseen, viestinnän vah-
vistamiseen, palveluiden kehittämi-
seen ja lisäämiseen sekä uusien yh-
teistyöpolkujen avaamiseen. Kehit-
tämisavustusta voidaan myöntää 
myös useammalle järjestölle yhtei-
sestä hakemuksesta. 
 Hakemus liitteineen jätetään säh-
köi seen asiointipalveluun. Mikäli  
avustusta haetaan ensimmäistä 
kertaa tai tauon jälkeen, hakijaa pyy-
detään olemaan yhteydessä ennen 
hakemuksen jättämistä.
 Hakuaika vuodelle 2023 päättyy 
16.12.2022 klo 16.00. Hakuaika vuo-
delle 2024 on 17.11.–14.12.2023 ja se 
päättyy 14.12.2023 klo 16.00.
 Lisätietoja antaa Sari Rasanen, 
puh. 09  310 43978, sari.rasanen@
hel.fi.
 Hakuohje hakemuksen laatimisen 
tueksi löytyy asiointipalvelusta: Työl-
lisyysavustus > Lisää palvelusta.

KAUPUNGINHALLITUS
Helsingin kaupungin yleisavustuk-
set on tarkoitettu rekisteröityjen 
yh teisöjen yleisesti hyödylliseen 
toi mintaan. Kaupunginhallituksen 
yleis  avus tusta voi hakea toimin-
taan, joka ei kuulu minkään lauta-
kunnan toimialaan. Avustettavan ha-
kijan toiminnasta tulee olla näyttöä 
vähintään yhden vuoden ajalta ja toi-
minnan tulee kohdistua pääosin hel-
sinkiläisiin.
 Vuoden 2024 talousarviosta haet-
tavien avustusten hakuaika päättyy 
2.5.2023 klo 16.00.
 Lisätietoja antaa Riina Kopola, rii-
na.kopola@hel.fi.
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