
Den elektroniska kommunikationen för an
sökan om understöd öppnas 8.1.2018, var
efter man kan sända ansökningar till Hel
singfors stad, inom tidsfristerna för ansök
ning.
 Helsingfors stad använder ett elektroniskt 
system för behandling av ansökningar om 
understöd. Ansökningarna ska lämnas in på 
stadens webbplats för etjänster (asiointi.
hel.fi>På svenska) och de överförs elektro
niskt till handläggningssystemet. Den elek
troniska ansökningen är det primära sättet 
att ansöka om understöd av staden. I andra 
hand kan ansökningar skickas till Helsing
fors 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 al
la understöd och beskrivningar av vilka un
derstöd som kan sökas med blanketterna. 
I beskrivningarna finns länkar till sektorer
nas webbplatser där blanketterna finns i 
PDFformat och kan skrivas ut för en hand
skriven ansökan. Framöver använder inte al
la sektorer längre pappersblanketter.
 Om ansökningsblanketten inte har läm
nats in inom utsatt tid, anses ansökan ha 
kommt in för sent. Också ansökningar per 
post ska vara på adressen ovan inom utsatt 
tid, det räcker inte med poststämpel. Ansök
ningar kan inte lämnas in per epost. Förse
nade och bristfälliga ansökningar, som trots 
uppmaning inte kompletterats i tid, före slås 
bli avslagna. Samma verksamhet kan beviljas 
understöd endast från en instans.
 De personer som anges nedan ger närma
re upplysningar om understöden per telefon 
eller epost.
 Understöden beviljas i enlighet med de an
visningar för understöd som stadsstyrelsen 
har godkänt.

Fostrans- och  
utbildningsnämnden
VERKSAMHETSUNDERSTÖD FÖR 
EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR 
SKOLELEVER ENLIGT LAGEN OM 
GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING
Fostrans och utbildningsnämnden beviljar 
verksamhetsunderstöd för sådan eftermid
dagsverksamhet för skolelever som avses i 
8a kap i lagen om grundläggande utbildning, 
för verksamhetsåret 2018—2019. Understö
det beviljas utgående från de allmänna grun
derna för understöd godkända av stadssty
relsen och utbildningsnämndens principer 
för beviljande av understöd (Utbildnings
nämnden 25.4.2017, § 53).

Eventuella nya serviceproducenter ska kon
takta Leena PalveKaunisto, serviceansva
rig för eftermiddagsverksamhet för skolbarn 
vid forstrans och utbildningssektorn, innan 
de lämnar in sin ansökan om understöd.

Registrerade samfund och stiftelser, för
samlingar samt övriga serviceproducen
ter av eftermiddagsverksamhet kan beviljas 
verksamhetsunderstöd för eftermiddags
verksamhet för skolbarn som avses i 8a kap i 
lagen om grundläggande utbildning, för verk
samhetsåret 2018—2019. Eftermiddagsverk
samhet ordnas i Helsingfors för elever i års
kurs 1 och 2 och för de elever i årskurs 3—9 
som har fått beslut om specialstöd.

Ansökningstiden är 8.1—2.2.2018. Ansök-
ningstiden går ut 2.2.2018 kl. 16.00.

Upplysningar om verksamheten lämnas av 
Leena PalveKaunisto, serviceansvarig för 
eftermiddagsverksamhet för skolelever, tfn 
(09) 310 86809, leena.palve@hel.fi. Närma
re information om elektronisk ansökning och 
svar på ekonomiska frågor ges av ekonomi
sekreterare Hanna Keränen, (09) 310 86338, 
hanna.keranen@hel.fi. 

Närmare information och anvisningar finns 
också på fostrans och utbildningssektorns 
webbsidor https://www.hel.fi/kasvatuksen- 
ja-koulutuksen-toimiala/sv/tjanster/under-
stod-stipendier/

FRITT BILDNINGSARBETE
Fostrans och utbildningsnämnden bevil
jar understöd för vuxenutbildning som av
ses i lagen om fritt bildningsarbete och som 
främst riktar sig till vuxna helsingforsbor 
under 2019. Understöd kan sökas av privata 
läroanstalter och registrerade sammanslut
ningar som avses i lagen om fritt bildnings
arbete, vilka samarbetar med finska arbetar
institutet i fråga om att främja och verkställa 
vuxenutbildning.

Ansökningstiden är 1.4—9.11.2018. Ansök-
ningstiden går ut 9.11.2018 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av rektor Taina Saari
nen, tfn (09) 310 88501, taina.h.saarinen@
hel.fi. Närmare information om elektronisk 
ansökning ges av ekonomisekreterare Han
na Keränen, tfn (09) 310 86338, hanna.ke
ranen@hel.fi.

Mer information om understödet på fin
ska arbetarinstitutets webbsidor senast 
1.4.2018, www.hel.fi/www/sto/fi/paatoksen-
teko/avustukset. 

SMÅBARNSPEDAGOGIK
Fostrans och utbildningssektorn beviljar 
understöd till organisationer i Helsingfors 
för sådan verksamhet som stöder och kom
pletterar servicehelheten för småbarnspe
dagogik och förskoleundervisning och att 
dessas mål nås.

Verksamheter som kan få understöd år 2018 
är klubbverksamhet som ordnas vardagar 
dagtid (kl. 8—17) för barn under skolåldern 
vid sidan om tjänsterna för småbarnspeda
gogik och som kompletterande vårdhjälp
verksamhet.

Understödet är inte avsett för
 – religiös eller politisk verksamhet
 – konkurrensutsatt eller upphandlad ser

viceproduktion eller tjänster som staden
ordnar med användning av servicesedlar.

Förutsättningar för att understöd kan bevil
jas är bl.a. att

 – organisationen är registrerad
 – organisationen bevisligen har varit aktiv

under minst ett år
 – verksamheten är till för helsingforsare.

I ansökningen ska man kort beskriva inne
hållet i den verksamhet för vilken man ansö
ker om understöd. Dessutom ska det klart 
framgå av ansökan

 – på vilket klockslag verksamheten ordnas
 – hur många verksamhetstillfällen (bl.a.

klubbar) som ska ordnas år 2018
 – hur många barn som deltar i ett verksam

hetstillfälle i genomsnitt.

Om understöd söks för flera objekt, ska se
parata ansökningar fyllas i för varje objekt. 
Som understödsform på ansökan väljer man 
småbarnspedagogik.

Ansökningstiden är 8.1—2.2.2018. Ansök-
ningstiden går ut 2.2.2018 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av Pirjo Pekkala, tfn 
(09) 310 41138, pirjo.pekkala@hel.fi. Närma
re information om elektronisk ansökning ges 
av ekonomisekreterare Hanna Keränen, tfn 
(09) 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Stadsmiljönämndens  
miljö- och tillståndssektion
Stadsmiljönämndens miljö och tillstånds
sektion beviljar organisationer som verkar i 
Helsingfors understöd för verksamhet 2019. 
Understöd kan beviljas en registrerad orga
nisation vars verksamhet stöder och kom
pletterar de ärenden som hör till stadsmiljö
nämndens miljö och tillståndssektions samt 
stadsmiljösektorns miljötjänsters verksam
hetsområde i Helsingfors stad eller ersätter 
de tjänster som miljötjänster erbjuder hel
singforsare. 

Man kan läsa mer om stadsmiljösektorns 
miljö och tillståndssektions verksamhet 
på adressen https://www.hel.fi/kaupunki
ymparisto/sv/beslutsfattande/miljoochtill
standssektionen/Miljötjänsternas innehåll 
beskrivs i stadsmiljösektorns verksamhets
stadga (på finska) på adressen www.hel.fi/
helsinki/fi/kaupunkijahallinto/hallinto/orga
nisaatio/hallintosaantojatoimintasaannot.

Ansökningstiden är 8.1—30.4.2018. Ansök-
ningstiden går ut 30.4.2018 kl. 16.00. Beslut 
om understöden fattas vintern 2019. 

Upplysningar lämnas av miljödirektör Esa 
Nikunen, tfn (09) 310 32000, esa.nikunen@
hel.fi och Kristiina Pohjanen, tfn (09) 310 
37101, kristiina.pohjanen@hel.fi.

Räddningsnämnden
Räddningsnämnden beviljar allmännyttiga 
organisationer med verksamhet i Helsing
fors understöd för verksamheten 2019. Un
derstödet förutsätter att villkoren i stadens 
allmänna anvisningar uppfylls och att orga
nisationen är registrerad och bedriver verk
samhet som hänför sig till förebyggandet av 
olyckor, räddningsarbetet eller främjandet 
av befolkningsskyddet i Helsingfors. 

Ansökningstiden är 8.1–30.4.2018. Ansök-
ningstiden går ut 30.4.2018 kl. 16.00.  

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

Kultur- och fritids- 
nämndens kultursektion
Kultur och fritidsnämndens kultursektion 
delar årligen ut ca 15,5 miljoner euro i un
derstöd och stipendier till konst och kultur. 
Den konstnärliga kvaliteten, mångformighe
ten och jämställdheten, samt åtkomst och 
tillgänglighet, delaktighet och engagemang, 
den funktionella kvaliteten och utförandet 
utgör gemensamma bedömningsgrunder 
för alla understöd.

UTVECKLINGSUNDERSTÖD
Utvecklingsunderstöden är avsedda för hel
singforsiska registrerade konst och kul
turinrättningar och samfund för utveck
lingsprojekt som svarar mot det upplevda 
utvecklingsbehovet inom kulturbranschen, 
till exempel när staden saknar motsvarande 
verksamhet. Utvecklingsunderstöden bevil
jas för verksamhetsåret 2019 och understö
det kan beviljas för 1—3 år. Det finns ansök
ningstider för utvecklingsunderstöden. 

KONST- OCH KULTURUNDERSTÖD
Konst och kulturunderstöden kan beviljas 
helsingforsiska konst och kulturinrättning
ar och konstsamfund, organisationer, fören
ingar, arbetsgrupper, konstnärer, stadsdels
evenemang och invånare för öppen konst 
och kulturverksamhet och grundläggande 
konstundervisning. Understöd som uppgår 
till högst 50 000 euro beviljas för 2018 i en 
fortlöpande ansökningsprocess. Understö
den för verksamhetsåret 2019 som överstiger 
50 000 euro samt eventuella fler åriga konst 
och kulturunderstöd har ansökningstider. 

Information om när man ska lämna in ansök
ningarna finns 1.1.2018 på hel.fi/kulttuurija-
vapaa-aika > Avustukset > Kulttuurin avus-
tuk set.

Upplysningar: Anna von Bagh, tfn (09) 
310 37934, anna.vonbagh@hel.fi, Veikko Kun
nas, tfn (09) 310 37002, veikko.kunnas@hel.
fi, Sampo Laurikainen, tfn (09) 310 80007, 
sampo.laurikainen@hel.fi, Jenni Peisa, tfn 
(09) 310 20455, jenni.peisa@hel.fi, Petri Ro
stedt, tfn (09) 310 32988, petri.rostedt@hel.
fi, Michaela Stenbäck, tfn (09) 310 37003, mi
chaela.stenback@hel.fi och Ari Tolvanen, tfn 
(09) 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi.

Närmare uppgifter om understöd som bevil
jas, handläggningstider ansökningstider och  
kriterier, nödvändiga bilagor och eventuella 
ändringar finns på adressen hel.fi/kulttuu-
rijavapaa-aika > Avustukset > Kulttuurin 
avus tukset.

Kultur- och fritids- 
nämndens idrottssektion
Idrottsnämnden beviljar årligen understöd 
på ca 7 miljoner euro till föreningar inom 
idrott och motion och special och pensio
närsorganisationer i Helsingfors för idrotts
verksamhet. Villkoren för understöd och 
duglighet fastställs årligen.

UNDERSTÖD TILL IDROTTSFÖRENINGAR

1.  VERKSAMHETSUNDERSTÖD 
Allmänt understöd för idrottsverksamhet till 
föreningar som uppfyller understödskraven 
samt för pensionärs och specialgruppers
idrottsverksamhet (det kalkylmässiga bidra
get baserar sig på bl.a. antalet aktiva delta
gare föregående år och uppgifter om regel
bunden träningsverksamhet).

2. UNDERSTÖD FÖR LOKALANVÄNDNING
Understöd för lokalanvändning riktat till för
eningar som uppfyller understödskraven
samt för pensionärs och specialgruppers
idrottsverksamhet. För lokalhyror för re
gelbunden träningsverksamhet i andra än
idrottstjänsternas lokaler (understödet ba
serar sig på maximipriserna per timme för 
understödet för lokalanvändning, lokalhyror 
för regelbunden träningsverksamhet som
föreningen betalat föregående år samt loka
lanvändningsplanen för ansökningsåret).

3. UNDERSTÖD TILL ANDRA 
FÖRENINGAR SOM FRÄMJAR MOTION
Allmänt understöd för idrottsverksamhet i
idrottsklubbar som uppfyller understödskra
ven för övriga föreningar som främjar idrott. 

4. UNDERSTÖD FÖR TRANSPORT AV 
PENSIONÄRS OCH SPECIALGRUPPER
Riktat bidrag baserat på transportkostnader 
till motionsevenemang som föreningen beta
lat föregående år.

5. UNDERSTÖD FÖR KOSTNADER FÖR 
FRAMSTÄLLNING AV ORIENTERINGSKARTOR
Riktar sig till orienteringsklubbar för kostna
der för kartor som framställts 2017.

Ansökningstiden är 8.1–15.2.2018. Ansök-
ningstiden går ut 15.2.2018 kl. 16.00. Ansö
kan med bilagor ska lämnas in i det elektro
niska systemet på asiointi.hel.fi eller på sta
dens registratorskontor. 

6. STARTBIDRAG
För föreningar som varit aktiva under min
dre än ett år eller har inlett registreringspro
cessen. Startunderstöd kan beviljas bara en 
gång och dess storlek är 500 euro. Startun
derstöd kan sökas året om i det elektronis
ka systemet på asiointi.hel.fi eller genom att 
lämna in en ansökan på registratorskotoret.

EVENEMANGSUNDERSTÖD
Med anslaget understöds idrottsevenemang 
som ordnats av registrerade föreningar, fö
retag och samfund från Helsingfors under 
2018. Man ska ansöka om understödet fö
re evenemanget och man kan ansöka året 
runt. Ansökan ska lämnas in via det elektro
niska ansökningssystemet på asiointi.hel.fi 

Förfrågningar: (09) 310 87439, ritva.oljak
ka@hel.fi.

Upplysningar om understöden på kultur 
och fritidssektorns webbplats https://www.
hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv

Förfrågningar och rådgivning: liikuntaviras
to.avustukset@hel.fi, Ritva Oljakka, (09) 310 
87439, ritva.oljakka@hel.fi, Sari Kiuru, (09) 
310 87736, sari.kiuru@hel.fi och Taina Ko
rell, (09) 310 38038, taina.korell@hel.fi.

Kultur- och 
fritidsnämndens 
ungdomssektion
Kultur och fritidsnämndens ungdomssek
tion beviljar understöd för verksamhet som 
riktas till helsingforsiska barn och ungdo
mar. Utgångspunkten för understödet är 
att minst 2/3 av medlemmarna eller de ak
tiva deltagarna är helsingforsare under 29 
år (med undantag av lägerunderstödet un
der lovtider i fråga om vilket detta kriterium 
inte tillämpas) och att sökandens hemort är 
Helsingfors. 

Beredningen och beslutsfattandet av under
stöden styrs av Understödsreglementet för 
ungdomsföreningar som ungdomsnämn
den godkänt. I understödsreglementet an
ges understödskriterierna i detalj. Under
stödreglementet finns på adressen https://
www.hel.fi/static/liitteet/nk/Understods-
reglemente%20for%20ungdomsforening-
ar_2016_1.9..pdf

Lägerunderstöd under lovtider beviljas för 
perioden 1.11.2018–31.10.2019. Alla andra un
derstöd beviljas för 2018.

VERKSAMHETSUNDERSTÖD 
Verksamhetsunderstöd beviljas för den all
männa verksamheten för organisationer för 
yngre ungdomar och ungdomsorganisatio
ner i Helsingfors som har inlett sin verksam
het senast under föregående kalenderår och 
där minst hälften av medlemmarna eller de 
aktiva deltagarna är helsingforsare i åldern 
7—28 år. Verksamhetsunderstöd kan bevil
jas också i förskott.

LÖNEUNDERSTÖD
Löneunderstöd beviljas registrerade ung
domsorganisationer eller motsvarande orga
nisationer i Helsingfors vilka har underställ
da lokala helsingforsiska ungdomsfören
ingar, sektioner/avdelningar/verksamhets
grupper eller organisationens karaktär i öv
rigt förutsätter organisering, och där minst 
2/3 av medlemmarna eller de aktiva delta
garna är helsingforsare under 29 år. Löne
understöd kan beviljas också i förskott. För
eningar som uppfyller kriterierna för löneun
derstödet ska genomgå en verksamhetsbe
dömning. 

Ansökningstid: Verksamhets och löne
understöd i förskott se nast 15 .12.2017. 
Verksamhets och löneunderstöd senast 
28.2.2018.

PROJEKTUNDERSTÖD 
Projektunderstöd beviljas organisationer 
för yngre och äldre ungdomar eller grupper 
med ungdomsverksamhet i Helsingfors där 
minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva 
deltagarna är helsingforsare i åldern 7—28 
år. Projektunderstödet är ett engångsunder
stöd för ett projekt inom ungdomsverksam
heten med syfte att engagera unga och stär
ka deras sociala färdigheter. Understöd kan 
beviljas för att genomföra eller delta i projekt 
eller evenemang.

Dessutom beviljas startunderstöd, trans
portunderstöd och understöd till husklub
bar som projektunderstöd.

Ansökningstid: Projektunderstöd ansöks 
året runt, ansökan ska dock lämnas in inn
an projektet inleds.

LÄGERUNDERSTÖD UNDER LOVTIDER 
Lägerunderstöd beviljas föreningar i  H el
singfors för att ordna dag och nattläger un
der lovtiderna för h elsingforsare i  å ldern 
7—15 år. 

Ansökningstid: Lägerunderstöd för lovtider 
senast 31.10.2018.

Upplysningar: ungdomssekreterare Virpi Ta
lasmäki, tfn (09) 310 89132, och ungdomsse
kreterare Tuulia Saves, tfn (09) 310 23056.

Mer information om understöden på https://
www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimia-
la/sv/Understod/

Social- och 
hälsovårdsnämnden
Social och hälsovårdsnämnden beviljar un
derstöd till organisationer, föreningar o ch 
stiftelser i Helsingfors för verksamhet som 
stöder och kompletterar social och hälso
vårdsväsendets verksamhetsområde. Un
derstöd beviljas i första hand för sådan verk
samhet vars syfte är att minska skillnaderna 
i helsingforsarnas hälsa och välbefinnande. 
Understöd ska sökas i september före det 
år för vilket understöd söks. Ansökningsti
den för 2018 har gått ut.

Ansökningstiden för understöd för år 2019 
är 1—28.9.2018.

Upplysningar: sote.avustukset@hel.fi, speci
al planerare HannaLeena Nuutinen, tfn (09) 
310 42662.

Övriga understöd 
som staden beviljar

INVÅNARDELAKTIGHET
Stadsstyrelsen beviljar understöd för verk
samhet år 2019.

Understöd för invånardelaktighet beviljas i 
form av:

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

 – verksamhetsunderstöd för utveckling av
strukturer och metoder som ökar invånar
delaktigheten.

Kriterierna för understöd för invånardelak
tighet är:

 – understöd för invånardelaktighet beviljas 
för allmännyttig, öppen och i regel avgifts
fri, innovativ verksamhet som följer sta
dens strategi, kompletterar stadens verk
samhet och riktar sig mångsidigt till olika 
befolkningsgrupper

 – den understödda verksamheten ska ha
som mål att förbättra invånarnas möjlig
heter till delaktighet och påverkan.

Ansökningstiden är 2.4–30.4.2018. Ansök-
ningstiden går ut 30.4.2018 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av Ella Tanskanen, 
stadskansliet, delaktighet och rådgivning, 
tfn (09) 310 36029, ella.tanskanen@hel.fi.

UTVECKLINGSUNDERSTÖD FÖR 
INVANDRARORGANISATIONER 
Utvecklingsunderstöd för invandrarorgani
sationer delas ut för att stärka funktionsför
mågan och strukturerna i invandrarorgani
sationer. Understödet beviljas av stadskans
liets näringslivsdirektör.

Understöd för 2018 kan sökas för:
 – utbildning som hänför sig till frivillig, på

verknings och föreningsverksamhet för
anställda, medlemmar, frivilliga och sty
relsemedlemmar

 – konsulttjänster och system som perma
nent utvecklar organisationen

 – strategiarbete
 – kommunikationsutveckling
 – frivilligverksamhet samt för utveckling av 

dess samordning.

Understöd kan sökas av en organisation vars 
medlemmar till minst 50 % har invandrar
bakgrund och till vars uppgift hör att aktivt 
främja medborgarskap och integration bl.a. 
genom att stödja sysselsättning, inlärning av 
svenska eller finska språket, utbildning och 
välfärd. Understöd beviljas inte för att orga
nisationen ska driva sin kärnverksamhet. An
talet personer som deltar i utvecklingsarbe
tet och målgruppens storlek inverkar på un
derstödsbeloppet. 

Representanter för organisationer kan re
servera en tid på 45 min till ansökningskli
niker 29.1–2.2.2018.

Ansökningsgtiden börjar 8.1.2018 och slutar 
fredagen 16.2.2018 kl. 16.00. 

Ansökningsblanketten finns i portalen asi-
ointi.hel.fi > Understöd, rubrik ”Maahan-
muuttajajärjestöjen kehittämisavustus”.

Upplysningar lämnas av specialplanerare 
Laura Kyntölä, tfn (09) 310 36666, laura.kyn
tola@hel.fi.

SYSSELSÄTTNINGSUNDERSTÖD
Sysselsättningsunderstödet för 2018 bevil
jas föreningar och stiftelser i Helsingfors 
vars verksamhet främjar helsingforsarnas 
sysselsättningsmöjligheter. Understödet be
viljas av stadskansliets kanslichef.

Understöd beviljas för följande ändamål:

1. VERKSAMHETSUNDERSTÖD 
Understödet beviljas som ett allmänt under
stöd för organisationsverksamhet. Vid bevil
jandet av understödet beaktas i första hand:

 – arbetsprövningsdagar som ordnas i orga
nisationen på årsnivå (antalet dagar). 

Dessutom beaktas:
 – utbildningar som organisationen erbjuder 

arbetslösa (antalet personer)
 – övrig gruppverksamhet för arbetslösa

(antalet personer och tillfällen)
 – att verksamheten riktar sig till de priori

terade grupperna för stadens sysselsätt
ningsåtgärder (långtidsarbetslösa, ungdo
mar och invandrare)

 – att verksamheten målinriktat riktar sig till 
den öppna arbetsmarknaden eller utbild
ningen

 – de frågor som tas upp i stadens allmänna 
anvisningar för beviljande av understöd, 
i synnerhet verksamhetens resultat och
omfattning, servicekvaliteten och sam
manslutningens sakkännedom.

Vid beviljande av understöd beaktas kostna
derna för verksamheten, till exempel anställ
nings och lokalkostnaderna i förhållande till 
verksamhetens omfattning. 

När understödsbeloppet för följande år be
stäms tar man i beaktande hur väl målsätt
ningarna för föregående år har nåtts.

2. UNDERSTÖD FÖR 
VERKSAMHETSUTVECKLING
Understöd för verksamhetsutveckling bevil
jas för utveckling av organisationsverksam
het för arbetslösa, ökning av det interna kun
nandet i organisationerna, effektivisering av 
kommunikationen, serviceutveckling och ök
ning av tjänster och skapande av nya samar
betsstigar. Utvecklingsunderstöd kan bevil
jas också till flera organisationer på dessas 
gemensamma ansökan.

Utvecklingsunderstöd kan beviljas också för 
kostnader för andra sysselsättningsfrämjan
de projekt på samma förutsättningar som 
verksamhetsunderstöd. 

Vid beviljande av understöd följs dessutom 
stadens allmänna anvisningar om beviljan
de av understöd.

Sysselsättningsunderstödet söks elektro
niskt. Ansökningstiden går ut 31.12.2017. 

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 > Työlli-
syysavustus > Lisää palvelusta.

STADSSTYRELSEN
Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd till 
organisationer med sådan verksamhet som 
inte hör till något av nämndernas verksam
hetsområden.

Ansökningstiden för understöd från bud
getanslag 2019 börjar 8.1.2018. Ansöknings-
tiden går ut 30.4.2018 kl. 16.00.

Upplysningar lämnas av Pia Halinen, tfn (09) 
310 25718, pia.halinen@hel.fi.

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


