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Helsingin kaupunki myöntää avustuksia

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta jakaa vuosittain noin 17 mil-
joonaa euroa avustuksina ja apurahoina helsinkiläisille 
teat tereille, taideoppilaitoksille sekä eri alojen yhteisöille. 
Tukea myönnetään myös yksityisille taiteenharjoittajille, se-
kä ammattilaisille että asukasyhteisöille.

Tällä hetkellä kulttuurikeskuksen avustusjärjestelmää ke-
hitetään kulttuuri- ja kirjastolautakunnan valtuuttamana ja 
avustusperiaatteet sekä -käytännöt uudistetaan. Kun kult-
tuuri- ja kirjastolautakunta on hyväksynyt uudistetut avus-
tusmuodot, hakuajat ja -kriteerit, niin niistä tiedotetaan 
31.1.2017 mennessä sekä kuulutetaan virallisesti. Ajanta-
saiset tiedot löytyvät osoitteesta: www.hel.fi/kulttuuri > 
Avustukset.

Lisätiedot: Veikko Kunnas, puh. (09) 310 37002, veikko.kun-
nas@hel.fi, Reetta Sariola, puh. (09) 310 32987, reetta.sa-
riola@hel.fi.

Liikuntalautakunta
Liikuntalautakunta myöntää vuosittain noin 7 miljoonaa eu-
roa avustusta helsinkiläisille liikuntaseuroille sekä erityis- 
ja eläkeläisjärjestöille liikuntatoimintaan.

LIIKUNNAN KANSALAISTOIMINNAN 
VARSINAISET AVUSTUKSET

1. Avustuskelpoisten liikuntayhdistysten toiminta-avustus 
Yleisavustus seuran toimintaan (laskennallinen avustus 
perustuu edellisen vuoden aktiiviharrastaja- ja toiminta-
tietoihin).

2. Avustuskelpoisten liikuntayhdistysten tilankäyttöavustus
Säännöllisen harjoitustoiminnan tilavuokriin muissa kuin lii-
kuntaviraston tiloissa (avustus perustuu tilankäyttöavus-
tuksen enimmäistuntihintoihin ja yhdistyksen säännölli-
sestä harjoitustoiminnasta edellisenä vuonna maksamiin 
tilavuokramaksuihin sekä hakuvuoden tilankäyttösuunni-
telmaan).

3. Eläkeläis- ja erityisryhmien kuljetusavustus
Eläkeläis- ja erityisryhmien liikunnallisiin tilaisuuksiin liit-
tyviin yhdistyksen edellisenä vuonna maksamiin kuljetus-
kustannuksiin.

4. Suunnistuskarttojen valmistuskustannusavustus
Suunnistusseurojen vuonna 2016 valmistamien karttojen 
valmistuskustannuksiin. Hakemukset liitteineen tulee jät-
tää sähköisen järjestelmän kautta osoitteessa asiointi.hel.
fi 15.2.2017 mennessä tai toimittaa kaupungin kirjaamoon 
15.2.2017 klo 16.00 mennessä. 

MUUT LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSMUODOT

1. Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus
Avustuskelpoisuuden ulkopuolelle jääville liikuntaa edistä-
vien yhdistysten avustus. Hakemukset liitteineen tulee jät-
tää sähköisen järjestelmän kautta osoitteessa asiointi.hel.
fi 15.2.2017 mennessä tai toimittaa kaupungin kirjaamoon 
15.2.2017 klo 16.00 mennessä. 

2. Starttiavustus
Alle yhden vuoden toimineelle tai rekisteröintiprosessin-
sa käynnistäneelle yhdistykselle. Avustus voidaan myön-
tää yhdistykselle vain kerran ja sen suuruus on 200 euroa. 
Starttiavustusta voi hakea läpi vuoden sähköisen järjestel-
män kautta osoitteesta asiointi.hel.fi tai toimittaa hakemus 
kirjaamoon.

Tiedustelut: Ritva Oljakka, puh. (09) 310 87439, ritva.oljak-
ka@hel.fi, Sari Kiuru, puh. (09) 310 87736, sari.kiuru@hel.fi, 
Taina Korell, puh. (09) 310 38038, taina.korell@hel.fi. 

TAPAHTUMA-AVUSTUS
Määrärahalla tuetaan helsinkiläisten rekisteröityjen yh-
distysten, yritysten ja yhteisöjen järjestämiä liikuntatapah-
tumia vuoden 2017 aikana. Hakemus tulee jättää sähköi-
sen avustusjärjestelmän kautta osoitteesta asiointi.hel.fi 
31.1.2017 tai toimittaa kaupungin kirjaamoon 31.1.2017 klo 
16.00 mennessä.

Tiedustelut: Ritva Oljakka, puh. (09) 310 87439, ritva.oljak-
ka@hel.fi, Essi Eranka, puh. (09) 310 74342.

Lisätietoja avustuksista löytyy myös liikuntaviraston Inter-
net-sivuilta osoitteesta www.hel.fi/liv > Seurat > Avustuk-
set. Sähköinen avustushaku avautuu tammikuun alussa.

Nuorisolautakunta
Nuorisolautakunnan avustettavan toiminnan tulee kohdis-
tua helsinkiläisiin lapsiin ja nuoriin. Lähtökohtana avusta-
misessa on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallis-
tuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä (poikkeuksena 
loma-aikojen leiriavustus, jossa ei ole vastaavaa jäsenkri-
teeriä) ja hakijan kotipaikka on Helsinki.

Avustuksien valmistelua ja päätöksentekoa ohjaa nuori-
solautakunnan hyväksymä Nuorisoyhdistysten avustusoh-
jesääntö, jossa on määritelty tarkemmat avustuskohtaiset 
kriteerit. Avustusohjesääntö löytyy osoitteesta www.nuo-
riso.hel.fi/avustukset.

Nuorisolautakunta myöntää seuraavia avustuksia vuodel-
le 2017:

TOIMINTA-AVUSTUS
Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten helsinkiläisten 
varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöjen yleisen toiminnan 
tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään 
edellisenä kalenterivuonna ja joiden jäsenistä tai aktiivi-
sesti toimintaan osallistuvista yli puolet on 7–28-vuo tiaita 
helsinkiläisiä. Toiminta-avustuksista myönnetään myös en-
nakoita.

PALKKAUSAVUSTUS
Palkkausavustusta myönnetään rekisteröityneille helsinki-
läisille nuorisojärjestöille tai vastaaville, joilla on alaisuu-
dessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaos-
toja / osastoja / toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luon-
ne muutoin edellyttää organisoimista ja joiden jäsenistä tai 
toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiai-
ta. Palkkausavustuksesta myönnetään myös ennakoita. Kri-
teerit täyttäville palkkausavustusta hakeville yhdistyksille 
tehdään toiminnan arviointi.

Hakuaika: toiminta- ja palkkausavustusennakot 15.12.2016 
mennessä, toiminta- ja palkkausavustukset 28.2.2017 men-
nessä.

PROJEKTIAVUSTUS
Projektiavustusta myönnetään helsinkiläisille varhaisnuo-
riso- ja nuorisojärjestöille tai nuorten toimintaryhmille, joi-
den jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 
on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Projektiavustus on kerta-
luonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettä-
vä avustus, joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaa-
liseen vahvistamiseen. Sitä voi saada projektin, hankkeen, 
tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osal-
listumiseen.
 
Projektiavustuksista myönnetään myös starttiavustuksia, 
kuljetusavustuksia ja talokerhoavustuksia.

Hakuaika läpi vuoden, kuitenkin niin että hakemus on jätet-
tävä ennen hankkeen alkamista.

LOMA-AIKOJEN LEIRIAVUSTUS 
Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisille yh-
distyksille päivä- ja yöleirien järjestämiseen 7–15-vuotiaille 
helsinkiläisille lapsille ja nuorille.

Hakuaika 31.10.2017 mennessä.

Lisätietoja avustuksista www.nuoriso.hel.fi/avustukset.

Lisätietoja antavat nuorisosihteeri Virpi Talasmäki, puh. (09) 
310 89132, nuorisosihteeri Martti Rasa, puh. (09) 310 23056, 
suunnittelija Mervi Smahl-Laurikainen, puh. (09) 310 89016.

Opetuslautakunta
PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTA-
PÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Opetuslautakunta myöntää perusopetuslain 8a luvun mu-
kaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan toiminta-avustus-
ta toimintavuodelle 2017–2018 (10.8.2017–2.6.2018). Avus-
tusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen 
voimassa olevia avustusohjeita ja opetuslautakunnan avus-
tuksen myöntämisen periaatteita (OLK 25.11.2014, § 239).

Helsinki laajentaa perusopetuslain mukaista koululaisten il-
tapäivätoimintaa. Uusien ryhmien perustamisesta kiinnos-
tuneiden nykyisten ja mahdollisten uusien palveluntuotta-
jien tulee olla yhteydessä opetusviraston perusopetuslinjan 
erityissuunnittelija Leena Palve-Kaunistoon ennen avustus-
hakemuksen jättämistä.

Avustusta voivat hakea 
 – rekisteröityneet yhteisöt ja säätiöt
 – seurakunnat
 – muut iltapäivätoiminnan palveluntuottajat.

Iltapäivätoimintaa järjestetään Helsingissä koulua käy-
ville peruskoulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä 3.–
9. vuosiluokkien osalta erityisen tuen päätöksen saaneil-
le oppilaille.

Hakuaika 9.1.–17.2.2017.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa perusopetuslinjan eri-
tyissuunnittelija Leena Palve-Kaunisto, puh. (09) 310 86809, 
leena.palve@hel.fi. Lisätietoja sähköiseen hakuun ja ta-
lousasioihin liittyen antaa taloussihteeri Hanna Keränen, 
puh. (09) 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Tarkempia tietoja ja ohjeita avustuksista löytyy myös ope-
tusviraston internet-sivuilta osoitteesta: www.hel.fi/www/
opev/fi/palvelut/ip-toiminta-avustukset.

Pelastuslautakunta
Pelastuslautakunta myöntää Helsingissä toimiville yleis-
hyödyllisille järjestöille avustuksia vuoden 2018 toimintaan. 
Avustuksen myöntämisen ehtona ovat kaupungin yleisoh-
jeiden lisäksi, että avustusta saavan rekisteröidyn yhdis-
tyksen toiminta liittyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelas-
tustoimintaan tai väestönsuojelun edistämiseen Helsingin 
kaupungissa. 

Hakuaika 1.1.–30.4.2017. Hakuaika päättyy 30.4.2017 klo 
16.00.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Henri Nordenswan, puh. 
(09) 310 30010.

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia helsin-
kiläisille järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille, joiden toimin-
ta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. 
Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa helsinkiläi-
sen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaven tamiseksi. 
Avustukset haetaan avustusvuotta edeltävän vuoden syys-
kuussa. Hakuaika vuodelle 2017 on päättynyt.
 
Vuoden 2018 avustusten hakuaika on 1.–29.9.2017.
 
Lisätietoja: sote.avustukset@hel.fi, erityissuunnittelija 
Hanna-Leena Nuutinen, puh. (09) 310 42662.

Suomenkielisen työväenopiston 
johtokunta
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta myöntää avus-
tusta vuodelle 2018 lain vapaasta sivistystyöstä tarkoitta-
maan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä hel-
sinkiläisille aikuisille. Avustusta voivat hakea vapaasta si-
vistystyöstä annetun lain tarkoittamat yksityiset oppilaitok-
set tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka toimivat yhteistyössä 
suomenkielisen työväenopiston kanssa aikuiskoulutuksen 
edistämisessä ja toteuttamisessa.

Avustuksiin liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät suomenkieli-
sen työväenopiston verkkosivuilta 15.3.2017 jälkeen, www.
hel.fi/www/sto/fi/paatoksenteko/avustukset. Avustusta 
myönnetään johtokunnan asettamaan teemaan.

Hakuaika päättyy 10.11.2017.

Asia valmistellaan vuosittain joulukuun kokoukseen.

Lisätietoja antavat rehtori Taina Saarinen, puh. (09) 310 88501, 
taina.h.saarinen@hel.fi ja talouspäällikkö Tarja Humalainen, 
puh. (09) 310 88503, tarja.humalainen@hel.fi.

Varhaiskasvatuslautakunta
Varhaiskasvatuslautakunta myöntää avustuksia helsinkiläi-
sille järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää varhais-
kasvatuksen toimialaa ja tavoitteiden toteutumista.

Vuoden 2017 avustuskohteet ovat alle kouluikäisten lasten 
varhaiskasvatuspalvelujen rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 
8–17) toteutettava kerhotoiminta ja varhaiskasvatuspalve-
luja täydentävä hoitoaputoiminta.

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

tai jonka kaupunki järjestää palvelusetelillä.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on mm., että
 – järjestö on rekisteröitynyt
 – toiminnasta on näyttöä vähintään vuoden ajalta
 – toiminta kohdistuu helsinkiläisiin.

Hakemuksessa tulee kuvata lyhyesti avustettavaksi haet-
tavan toiminnan sisältö. Lisäksi on tuotava selkeästi esille:

 – mihin kellonaikaan avustettavaksi haettava toiminta to-
teutetaan

 – kuinka monta avustettavaksi haettavaa toimintakertaa 
(esim. kerhoja) on vuonna 2017

 – kuinka monta lasta keskimäärin osallistuu yhteen toi-
mintakertaan.

Kustakin avustuskohteesta tehdään erillinen hakemus.

Hakuaika 1.–31.1.2017. Hakuaika päättyy 31.1.2017 klo 
16.00.

Lisätietoja antaa Asta Sjöberg, puh. (09) 310 44619, asta.
sjoberg@hel.fi.

Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta myöntää Helsingissä toimiville järjes-
töille avustuksia vuoden 2018 toimintaan. Avustusta saavan 
rekisteröidyn järjestön tulee toiminnallaan tukea ja täyden-
tää ympäristölautakunnan ja -keskuksen toimialaan kuulu-
vien asioiden toteutumista Helsingin kaupungissa tai kor-
vata ympäristökeskuksen helsinkiläisille tarjoamia palvelu-
ja. Ympäristölautakunnan ja -keskuksen toimialan sisältöön 
voit tutustua osoitteessa www.hel.fi/ymparistolautakunta.

Hakuaika päättyy 30.4.2017 klo 16.00. Päätökset avustuk-
sista tehdään talvella 2018.

Lisätietoja antaa controller Johanna Salo, puh. (09) 310 31569, 
johanna.salo@hel.fi.

Muut avustuksia 
myöntävät toimielimet
ASUKASOSALLISUUS
Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuoden 2018 toi-
mintaan.

Asukasosallisuuden avustuslajit ovat:
 – yleisavustus muiden kuin kaupungin ylläpitämien asu-

kastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin
 – toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien raken-

teiden ja menetelmien kehittämiseen.

Asukasosallisuuden avustuskriteerit ovat: 
 – asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin 

kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa 
täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsään-
töisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolises-
ti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan

 – avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkai-
den osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhtei-
söllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman paran-
taminen.

Hakuaika 3.4.–2.5.2017. Hakuaika päättyy 2.5.2017 klo 16.00.

Lisätietoja antaa Janne Typpi, kaupunginkanslia, osallisuus 
ja neuvonta, puh. (09) 310 73372, janne.typpi@hel.fi.

MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN 
NEUVOTTELUKUNTA
Maahanmuutto- ja kotoutumisneuvottelukunta julistaa 
haettavaksi avustuksen maahanmuuttajajärjestöjen toi-
mintakyvyn ja rakenteiden vahvistamiseen.

Avustusta vuodelle 2017 voi hakea:
 – työntekijöiden, jäsenten, vapaaehtoisten ja hallituksen 

jäsenten koulutuksiin, jotka koskevat vapaaehtois-, vai-
kuttamis- tai yhdistystoimintaa

 – järjestöä pysyvästi kehittäviin konsulttipalveluihin ja jär-
jestelmiin

 – strategiatyöhön
 – viestinnän kehittämiseen
 – vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen.

Erityisenä painopisteenä vuoden 2017 avustuksissa on li-
säksi yhteisöllisyyttä korostavan ja kulttuurien välistä dia-
logia edistävän toiminnan tukeminen.

Avustusta voi hakea järjestö, jonka jäsenistä yli 50 % on 
maahanmuuttajataustaisia ja jonka tehtäviin kuuluu aktii-
visen kansalaisuuden ja kotoutumisen edistäminen mm. tu-
kemalla työllistymistä, suomen tai ruotsin kielen oppimista, 
kouluttautumista ja hyvinvointia. Avustusta ei myönnetä jär-
jestöjen ydintoimintojen toteuttamiseen. Avustuksen suu-
ruuteen vaikuttavat kehitystoimintaan osallistuvien määrä 
ja kohderyhmän koko.

Järjestöjen edustajat voivat varata 45 minuutin ajan haku-
klinikoihin 6.–10.2.2017 klo 9 ja 15 välillä. Hakuaika päättyy 
17.2.2017 klo 16.00. Hakemuslomake löytyy portaalista asi-
ointi.hel.fi (Avustukset kohdasta ”Maahanmuuttajajärjes-
töjen kehittämisavustus”).

Lisätietoa avustuksesta: www.hel.fi > Maahanmuuttajat 
> Järjestöyhteistyö ja avustukset, www.hel.fi/palvelut > 
Kaupunginkanslia, maahanmuuttajajärjestöjen kehittämis-
avustus.

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

TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNTA
Työllistämistoimikunta käsittelee avustushakemukset vuo-
delle 2017, jonka jälkeen kaupunginkanslia tekee toimikun-
nan esityksen pohjalta päätöksen avustusten jaosta. Työl-
lisyysavustusta myönnetään helsinkiläisille yhdistyksille ja 
säätiöille, joiden toiminta edistää työttömien helsinkiläisten 
työllistymismahdollisuuksia.

Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

1. Toiminta-avustus
Myönnetään yleisavustuksena järjestöjen toimintaan. 
Myöntämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon vuosita-
solla toteutettavat työkokeilupäivät (päivät).

Lisäksi otetaan huomioon:
 – työttömille tarjottavat koulutukset (henkilöt)
 – muu työttömille tarkoitettu ryhmätoiminta (henkilöt ja 

kerrat)
 – toiminnan kohdistuminen kaupungin strategiassa mai-

nittuihin työllisyydenhoidon painopisteryhmiin (pitkään 
työttömänä olleet, nuoret, maahanmuuttajat)

 – toiminnan suuntautuminen tavoitteellisesti kohti avoimia 
työmarkkinoita tai koulutukseen

 – kaupungin avustusten yleisohjeissa mainitut seikat, eri-
tyisesti toiminnan tulokset ja laajuus, palvelujen laatu se-
kä yhteisön asiantuntemus.

Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnasta aiheu-
tuvat kustannukset, esimerkiksi palkkaus- ja tilakustannuk-
set suhteutettuna toiminnan laajuuteen.

Edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen otetaan huo-
mioon seuraavan vuoden avustussummassa.

2. Toiminnan kehittämisavustus
Myönnetään työttömille tarkoitetun järjestötoiminnan ke-
hittämiseen, järjestöjen sisäisen osaamisen lisäämiseen, 
viestinnän vahvistamiseen, palveluiden kehittämiseen ja li-
säämiseen sekä uusien yhteistyöpolkujen avaamiseen. Ke-
hittämisavustusta voidaan myöntää myös useammalle jär-
jestölle yhteisestä hakemuksesta.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös muihin työlli-
syyttä edistäviin hankekustannuksiin samoilla edellytyksil-
lä kuin toiminta-avustusta.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan lisäksi kaupungin 
avustusten yleisohjeita.

Hakuaika 1.12.–31.12.2016.

Työllisyysavustusta haetaan sähköisesti. Hakuohje hake-
muksen laatimisen tueksi löytyy asiointipalvelusta asioin-
ti.hel.fi > Työllisyysavustus > Lisää palvelusta.

Lisätietoja antaa Sari Rasanen, puh. (09) 310 43978, sari.
rasanen@hel.fi.

KAUPUNGINHALLITUS
Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuosittain sellaisil-
le järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan 
toimialaan. Vuoden 2018 talousarviosta haettavien avustus-
ten hakuaika päättyy 2.5.2017 klo 16.00.

Lisätietoja antaa Pia Halinen, puh. (09) 310 25718, pia.ha-
linen@hel.fi.

HELSINGIN KAUPUNGISSA TOIMIVAT JÄRJESTÖT VOIVAT HAKEA AVUSTUSTA TOIMINTAANSA
Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmä uudistuu. 
Johtamisjärjestelmän uudistuksen myötä nykyiset 
lautakunnat muuttuvat laajemmiksi toimialakohtaisiksi 
lautakunniksi kaupunginvaltuuston 22.6.2016 
päätöksen mukaisesti. Uudistuvan johtamisjärjestelmän 
mukaiset uudet toimialat aloittavat toimintansa 
1.6.2017 ja tämän jälkeen uudet toimialat tekevät 
avustuspäätökset. Johtamisjärjestelmän muutos ei 
vaikuta avustushakemusten lähettämiseen kaupungille.

Helsingin kaupunki käyttää sähköistä avustusten käsitte-
lyjärjestelmää. Hakemusten jättäminen tapahtuu kaupun-
gin asiointipalvelut sivustolla (asiointi.hel.fi), josta hake-
mukset siirtyvät sähköisesti käsittelyjärjestelmään. Säh-
köinen hakeminen on ensisijainen tapa hakea kaupungin 
avustuksia. Toissijaisesti avustushakemukset voidaan toi-
mittaa Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteella:
 Helsingin kaupungin kirjaamo
 Asiaa käsittelevän viraston tai lautakunnan nimi
 PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
 Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, 
 00170 Helsinki.

Asiointi.hel.fi:stä löytyvät kaikki kaupungin sähköiset avus-
tus hakemuslomakkeet ja kuvaukset siitä, mihin tarkoituk-
seen lomakkeella on mahdollista hakea avustusta. Ku-
vauksista on linkit virastojen nettisivuille, joilta löytyy tu-
lostettavat PDF-lomakkeet kirjallisen hakemuksen tekoa 
varten. Kaikilla virastoilla ei enää jatkossa ole paperihake-
muksia käytössä.

Mikäli hakemuslomaketta ei ole toimitettu mainittuun mää-
rä aikaan mennessä, hakemus katsotaan myöhästyneeksi. 
Myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä 
yllä mainitussa osoitteessa mainittuun määräaikaan men-

nessä, postileima ei riitä. Hakemusta ei voi toimittaa sähkö-
postitse. Myöhästyneet sekä vaillinaiset hakemukset, joita 
ei ole pyynnöstä huolimatta annettuun määräaikaan men-
nessä täydennetty, esitetään hylättäviksi. Samaan toimin-
taan voidaan myöntää avustusta vain yhdeltä taholta.

Lisätietoja avustusasioista saa alla ilmoitetuilta henkilöiltä 
puhelimitse tai sähköpostitse.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhalli-
tuksen hyväksymiä avustusohjeita.


