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Kulttuurin avustukset



Kulttuuripalveluiden avustuslajit

• Ammattimaisesti toimivien taide- ja kulttuuritahojen toiminta-avustukset
Avustus on tarkoitettu vantaalaisille valtionapua saaville kulttuurilaitoksille sekä muille kaupungin julkisuuskuvan 
kannalta merkittäville kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille.

• Taiteen perusopetuksen toiminta-avustukset
Avustus on tarkoitettu Vantaalla taiteen perusopetusta antaville laitoksille ja yhteisöille.

• Taidekasvatus- ja kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset
Avustus on tarkoitettu Vantaalla vakiintuneesti toimivien taide- ja kulttuuriyhdistysten sekä taidekasvatusta 
antavien yhdistysten toimintaan.

• Seniori-ikäisille suunnatun kulttuuritoiminnan avustukset
Avustus on tarkoitettu Vantaalla seniori-ikäisille suunnattuun sekä jatkuvaan (toiminta-avustukset) että 
kertaluonteiseen (tapahtuma-avustukset) taide- ja kulttuuritoimintaan.

• Teatteri- ja orkesterituki

• Taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset
Avustus on tarkoitettu yhteisöille ja ryhmille kertaluontoisten taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen 
Vantaalla.

• Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki (ent. Vantaan markkinointituki)

• Taiteilija-apurahat

• Vantaan kulttuuripalkinnot ja stipendit



Kulttuurin avustukset 1 556 995 €  

Teatteri- ja orkesterituki  570 000 €

Taiteen perusopetus 310 000 €

Kaupunkimarkkinointituki 120 000 €

Taidekasvatus- ja 
kulttuuriharrastusyhdistykset 

116 850 €

Taide- ja kulttuuritapahtumien kohdeavustukset 120 145 €

Seniori-ikäisille suunnatun 
kulttuuritoiminnan avustukset 

Taiteilija apurahat   60 000 €    Kulttuuripalkinnot 20 000 €



Avustusten hakeminen 

Ammattimaisesti toimivien taide- ja kulttuuritahojen toiminta-avustukset

• Hakuaika päättyy avustusvuotta edeltävän vuoden lokakuun lopussa. Avustuksesta tulee tehdä 
käyttöselvitys avustusvuotta seuraavan vuoden huhtikuun viimeiseen päivään mennessä.

Muiden toiminta-avustuksien hakuaika päättyy maaliskuun viimeisenä päivänä. Edellisen vuoden 
avustuksen käyttöselvitys tulee tehdä seuraavan vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. 
Näitä ovat:

• Taiteen perusopetus

• Taidekasvatus- ja kulttuuriharrastusyhdistykset

• Seniori-ikäisille suunnatun kulttuuritoiminnan avustukset ympärivuotiseen toimintaa



Taide- ja kulttuuritapahtumien 
kohdeavustukset  

• Taide- ja kulttuuritapahtumien kohdeavustukset sekä

• Seniori-ikäisille suunnatun kulttuuritoiminnan avustukset kertaluonteiseen taide- ja 
kulttuuritoimintaan käsitellään tammikuun, huhtikuun ja syyskuun kaupunkikulttuurin ja 
hyvinvoinnin lautakunnan kokouksissa.

• Nämä avustukset on haettava vähintään 21 vuorokautta ennen tapahtuman/toiminnan 
aloittamista. Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta käsittelee avustushakemukset, jotka 
on jätetty vähintään 21 vuorokautta ennen kokousta.



Muiden haettavien 
avustusten hakuajat

Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien 
kaupunkimarkkinointituki

• Kaupunkimarkkinointituella ei ole ennalta määrättyä 
hakuaikaa, vaan haku on jatkuva.

• Tukea haettaessa on hakemuksia käsittelevälle viranomaiselle 
toimitettava vapaamuotoisen hakemuksen 
liitteenä tapahtuman toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Taiteilija-apurahat

• Hakuaika päättyy vuosittain helmikuun loppuun 
mennessä. Apurahojen käytöstä tulee esittää 
vapaamuotoinen käyttöselvitys seuraavan vuoden helmikuun 
loppuun mennessä.



Hakemuksetta myönnettävät 
avustukset
Vantaan kulttuuripalkinnot ja stipendit

Vantaan kulttuuripalkinnot myönnetään vuosittain hakemuksetta kahdelle taholle:

1. Kannustuksena ansioituneelle taiteilijalle sekä tunnustuksena merkittävästä kulttuuriteosta.

2. Ansioituneen taiteilijan palkinto myönnetään Vantaalla vakituisesti asuvalle, taiteellisen lahjakkuutensa 
osoittaneelle taiteilijalle. Kulttuuripalkinto merkittävästä kulttuuriteosta kaupunkilaisten taidekentän elävöittämiseksi 
myönnetään kaupungissa toimivalle yhteisölle tai henkilölle. Palkintojen arvo on 10 000 euroa.

Nuoren taiteilijan stipendi

Nuoren taiteilijan stipendi on huomionosoitus, joka myönnetään vuosittain kannustamaan uransa alussa olevaa 
lahjakasta nuorta vantaalaista taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. Stipendin arvo on 3 000 – 5 000 €.

Teatteri- ja orkesterituki

Teatteri- ja orkesterituki kohdennetaan ilman hakumenettelyä Vantaalla ammattimaisesti toimivien ja valtionosuutta 
saavien teatterien ja orkesterien toimintaan. Tuen saajien kanssa tehdään asiasta sopimus.



Maksatus ja käyttöselvitys

Toiminta-avustus maksetaan pääsääntöisesti, kun lautakunnan tekemä avustuksen myöntämispäätös on saanut 
lainvoiman ja kun edellisen vuoden käyttöselvitys toiminta-avustuksesta on toimitettu määräaikaan mennessä. 
Toiminta-avustuksesta voidaan myös maksaa ennakkomaksu, joka on enintään 50 % edellisenä vuonna saadusta 
avustuksesta. Ennakkomaksu voidaan maksaa sitoumusta vastaan sen jälkeen, kun lautakunta on päättänyt myöntää 
toiminta-avustuksen. Ennakkomaksua tulee hakea erikseen.

Taide- ja kulttuuritapahtumien kohdeavustukset sekä seniori-ikäisten taide- ja kulttuuritapahtumien 
kohdeavustukset maksetaan tapahtuman toteuttamisen jälkeen tuloja ja menoja koskevaa hyväksyttävää 
käyttöselvitystä vastaan. Käyttöselvitys tulee tehdä siihen tarkoitetulla tilityslomakkeella. Käyttöselvityksen määräaika 
on 2 kuukautta tapahtuman ja/tai tilaisuuden päättymisestä. Mikäli avustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, 
käyttöselvityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli selvitystä ei tehdä määräaikaan mennessä, 
avustusta ei makseta. Avustuksesta on pyydettäessä annettava tositekohtainen selvitys. Myönnetystä avustuksesta 
voidaan maksaa ennakkoon enintään 75 % kirjallisella sitoumuksella.

Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki voidaan maksaa 
aikaisintaan myöntämispäätöksen saatua lainvoiman. Tuen saajan kanssa tehdään sopimus, jossa määritellään 
osapuolten vastuut ja velvoitteet. Vapaamuotoinen käyttöselvitys tuen sopimuksen mukaisesta käytöstä tulee 
tehdä neljän kuukauden sisällä tapahtumasta.



Kiitos
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