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Nuoriso- ja yhteisöpalvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen sekä paikallisen 
kansalaistoiminnan 
avustukset



1. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen avustukset

Toiminta-avustus hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen

Toiminta-avustus 
merkittävää yhteiskunnallista työtä 
tekeville toimijoille  (MYT)

2. Avustukset paikalliseen 
kansalaistoimintaan

Kohdeavustus paikalliseen 
kansalaistoimintaan

Toiminta-avustus paikalliseen 
kansalaistoimintaan

Tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 
sekä paikalliseen kansalaistoimintaan

Avustuksiin käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 1 114 133 euroa vuonna 2023. 
Tämä on n. ¼ (neljännes) kaupungin kaikista järjestöavustuksista.



Kuntalaispalveluiden 
avustusmäärärahan jakautuminen 2022

Paikallinen kansalaistoiminta, 
kohdeavustukset

11 %

Paikallinen kansalaistoiminta, 
toiminta-avustukset

9 %

Merkittävää yhteiskunnallista työtä 
tekevät toimijat, toiminta-avustukset

61 %

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen, toiminta-

avustukset 19 %

743 000 €

235 850 €

134 250 €

104 800 €

Yhteensä 1 220 900 euroa



Toiminta-avustus hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämiseen

✓ Avustuksilla tuetaan toimintaa, joka kaventaa hyvinvointieroja 
Vantaalla.

✓ Avustuksella edistetään hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja 
kotoutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä.

✓ Toiminnan tulee kohdistua haavoittuviin ryhmiin ja vantaalaisiin 
henkilöihin.

✓ Avustusta voi käyttää järjestön perustoimintaan:

✓ Kerhojen, neuvonnan, ohjauksen jne. järjestämiseen

✓ Toiminnan yleiskuluihin kuten palkkoihin, vuokriin ja 
puhelinkuluihin

✓ Avustus voi kattaa avustettavan toiminnan kuluista korkeintaan 
90 %.

✓ Omarahoitusosuus voi koostua vapaaehtoistoiminnasta.



Toiminta-avustus merkittävää 
yhteiskunnallista työtä tekeville 
toimijoille (MYT)

✓ Avustusta myönnetään vakiintuneille toimijoille, joiden 
toiminta vahvistaa vantaalaisten hyvinvointia. Toiminnan 
puuttuminen huonontaa selkeästi kohderyhmän selviytymistä 
arjesta.

✓ Avustettava toiminta täydentää merkittävällä tavalla 
kaupungin omaa palvelutuotantoa eikä kaupunki itse tuota 
vastaavaa palvelua.

✓ Avustettava toiminta on pääasiassa palvelutoimintaa, 
joka kohdistuu vantaalaisiin erityisryhmiin.

✓ Toimijalla on oltava kaupungin tuen ohella omaa 
varainhankintaa tai muuta julkista rahoitusta sekä palkattua 
henkilökuntaa.

✓ Avustus voi kattaa avustettavan toiminnan kuluista 
korkeintaan 90 %.



Toiminta-avustusten hakeminen

Hakuaika kerran vuodessa
Vuoden 2023 toiminta-avustusten haku 1.2-28.2.2023

Kuulutus avustuksien 
hakuajoista

Hakemuksen ja liitteiden 
(hakemusvuoden 

talousarvio ja 
toimintasuunnitelma) 

lähettäminen 1.2-28.2.2023 
Oma Vantaan kautta.

Mahdolliset 
lisätietopyynnöt

Päätöksenteko 
lautakunnassa huhti-

toukokuussa, josta 
lähetetään pöytäkirjanote 

hakijalle. 

Edellisen vuoden (2022) 
avustuksen 

käyttöselvityksen ja 
liitteiden lähettäminen 
viimeistään 31.5.2023

Mahdolliset 
lisätietopyynnöt. 

Avustuksen maksaminen, 
ehtoina 

muutoksenhakuaika 
päättynyt ja hyväksyttävä 

käyttöselvitys.

Käyttöselvitykset 
lautakunnan 

hyväksyttävinä, josta 
pöytäkirjaote hakijalle



Avustukset paikalliseen 
kansalaistoimintaan

✓ Yhteisöjä elävöittävään, kaikille avoimeen toimintaan.

✓ Avustettava toiminta edistää yhteisöllisyyttä, 
osallisuutta, asukkaiden kohtaamista, tiedonkulkua, 
väestöryhmien vuoropuhelua tai viihtyvyyttä ja 
turvallisuutta.

✓ Toiminta-avustuksella tuetaan säännöllistä ja laajasti 
alueen asukkaisiin kohdistuvaa, osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia lisäävää 
kansalaistoimintaa

✓ Kohdeavustuksella tuetaan asukastapahtumia, 
kyläjuhlia.



Kohdeavustusten hakeminen

Hakuaika jatkuva

Hakemuksen tulee olla 
perillä 21 vrk ennen 

toiminnan aloittamista ja 
lautakunnan kokousta

Mahdolliset 
lisätietopyynnöt

Päätöksenteko 
lautakunnassa ja 

pöytäkirjanote hakijalle 
(muutoksenhakuaika)

Mahdollisen ennakon 
maksaminen sitoumusta 

vastaan

Tapahtuma/tilaisuus

Käyttöselvityksen 
(tilityksen) lähettäminen 

viimeistään 2kk 
tapahtuman jälkeen

Mahdolliset 
lisätietopyynnöt ja 

avustuksen maksaminen

Käyttöselvitykset 
lautakunnan 

hyväksyttävinä ja 
pöytäkirjaote hakijalle



Avustusten hakeminen

Avustuksia haetaan sähköisesti Oma Vantaa-järjestelmän kautta 
https://asiointi.vantaa.fi/

Ensimmäisellä kerralla

1.Kirjaudu palveluun yksityishenkilönä

2.Lisää toimija ja kirjaa yhdistyksen perustiedot

3.Valitse Palveluista-> Avustusten hakeminen

4.Täytä haluamasi avustushakemus

Jatkossa

1.Kirjaudu palveluun yksityishenkilönä

2.Valitse toimijaksi yhdistys

3.Valitse Palveluista ->Avustusten hakeminen

4.Täytä haluamasi käytössäsi oleva avustushakemus

Huom! Yksityishenkilöille ja toimijoille näkyvät eri hakemukset

ensin valittava, hakeeko yksityishenkilönä vai toimijana

https://asiointi.vantaa.fi/


Leea Halmén p.040 8353370

Tuulia Purola p.0400 773 203

Taina Saarenpää p. 040 523 4744

etunimi.sukunimi@vantaa.fi

www.vantaa.fi/avustukset

Kiitos!
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