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Avustuskriteerit 2023

• 1) Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea 

voimassa olevan kaupunkistrategian ja kaupunginvaltuuston hyväksymän lakisääteisen 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman tavoitteiden toteutumista.

• 2) Avustuksilla tuetaan helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää sekä 

hyvinvointieroja kaventavaa toimintaa.

• 3) Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota järjestöjen yleishyö- dyllisyyteen, 

toiminnan vaikuttavuuteen sekä järjestöjen omavaraisuuteen.

• 4) Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toi- mintaresurssia

(esim. vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole yhden ulkoisen rahoittajan tuen 

varassa.
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Avustuskriteerit 2023
• 5) Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tukemistoimintaan, joten 

välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi 

tekemistä, ei ensisijaisesti avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja 

vieraanvaraisuuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvikkeet, kalusteet, 

ATK, internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka- tai päivärahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen 

tilaaminen tai tuottaminen, korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset kiinteistönhoitokulut) eikä 

sellaisia ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän 

kustantamaan itse (esim. luentopalkkiot, juh- lat ja retket).

• 6) Avustuksia ei myönnetä kertaluontoiseen toimintaan. Toiminnan tulee olla pitkäjänteistä ja 

jatkuvamuotoista.

• 7) Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, eikä sellaiseen toimintaan, 

johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin avustusta.

• Lisäksi noudatetaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita
29.9.2022 Etunimi Sukunimi 3

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatostiedote/2022/Keha_2022-09-26_Khs_34_Pt/988D9B4E-696F-CA77-9CED-831D5A200000/Liite.pdf


Avustuhaku
• Hakuaika 1.-17.10. klo 16.00 mennessä. 

• Ensisijaisesti avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa https://asiointi.hel.fi. 

Sivulla on linkki sähköisen asioinnin yleisohjeisiin ja käytön tuki on avoinna ma–pe klo 8.00–

18.00, puh. 09 310 88800.  

• Toissijaisesti avustusta voi hakea paperisella lomakkeella Lv 290:

• Avustushakemus, Yhteisöt (docx)

• Ansökan om understöd, Samfund (docx)

• Allowance Application, Communities (docx)

• Lomakkeen voi myös noutaa kirjaamosta. Paperinen hakemus ja sen liitteet toimitetaan kirjaamoon.

• Postiosoite: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kaupunginkanslia, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

• Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13.
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https://www.hel.fi/static/sote/lomakkeet/avustuslomake-lv290-suomi.docx
https://www.hel.fi/static/sote/lomakkeet/avustuslomake-lv290-ruotsi.docx
https://www.hel.fi/static/sote/lomakkeet/avustuslomake-lv290-englanti.docx


Avustusvalmistelun aikataulu haun 
päätyttyä
• 18.10. -25.10. klo 16:00 mennessä puuttuvien liitteiden täydennys 

• 18.10.-10.11.2022 avustusesityksen valmistelu

• Sotepe-jaosto lausunto 21.11.2022 kaupunginhallitukselle sekä mahdollinen 

päätös valtionrahoituksesta rahoitettavista avustuksista (ehdollinen päätös, 

riippuvainen taloarviosta)

• Marraskuussa talousarvion käsittely valtuustossa

• Kaupunginhallituksen päätös avustuksista 12.12.2022
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