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Nuoriso- ja yhteisöpalvelut

Avustukset 

nuorisotoimintaan



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta myöntää harkintansa mukaan avustuksia 
vantaalaisille nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöille sekä muiden yhteisöjen alle 29-vuotiaisiin 
vantaalaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan toimintaan. 

Toiminnan pääpainon tulee olla 7-17-vuotiaille kohdennetussa toiminnassa.

Avustukset on tarkoitettu 

• lasten ja nuorten vapaa-ajan käyttöön kohdistuvaan aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen, 

• sosiaaliseen vahvistamiseen, 

• itsenäistymisen tukemiseen ja 

• päihteettömyyden edistämiseen. 

Toiminnan tulee täyttää nuorisopalveluiden hyväksymät laatu- ja turvallisuustavoitteet ja sen tulee 
olla lapsia ja nuoria osallistavaa toimintaa.

Nuorisopalveluiden avustukset jakaantuvat toiminta- ja kohdeavustuksiin.



Toiminta-avustus
Toiminta-avustusta myönnetään vantaalaisille vähintään edellisenä kalenteri-
vuotena toimintansa aloittaneiden nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen 
sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen toiminnan 
toteuttamiseen. 

Toiminta-avustukset maksetaan, kun kaupunki on saanut edellisen vuoden 
avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen. 

Avustuksen ennakkoa voi hakea sitoumusta vastaan 50% edellisen vuoden 
avustuksen määrästä ja loppuosa myönnetystä avustuksesta maksetaan 
avustuspäätöksen jälkeen.

Avustus on enintään 80 % toiminnan hyväksyttävistä kuluista.

Avustusmääräraha on 328 100 €.

Huomioitavaa: Järjestöt ilmoittavat perustietojen ohella vapaaehtois-
toimijoiden määrän ja tehdyt tunnit. 

Avustusten haku ja edellisen vuoden selvitys on 1.4. mennessä (3.4.2023). 



Toiminta-avustusten hakeminen

Hakuaika kerran vuodessa.
Vuoden 2023 toiminta-avustusten haku 1.2. – 3.4.2023

Kuulutus avustusten hakuajoista

Tarvittaessa on mahdollista 
hakea sitoumusta vastaan 

toiminta-avustuksen 
ennakkoa, joka on enintään 50 % 

edellisen vuoden myönnetystä 
avustuksesta.

Hakemus ja vuoden 2022 
käyttöselvitys sekä liitteiden 

lähettäminen 3.4.2023 
mennessä Oma Vantaan kautta.

Valmistelu ja mahdolliset 
lisätietopyynnöt.

Hakijalla on mahdollisuus jättää 
lautakunnalle 

käyttöoikeuspyyntö toiminta-
avustuksen käyttämättä 
jääneestä osasta. Tästä 

lähetetään erikseen tieto.

Päätöksenteko lautakunnassa 
toukokuussa.Päätöksestä lähete

tään pöytäkirjanote hakijalle. 
Otteessa ilmoitettu 

muutoksenhakuaika. 
(oikaisuvaatimus)

Avustuksen maksaminen



Kohdeavustus
Kohdeavustusta myönnetään 

• vantaalaisille nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöille, 

• nuorten toimintaryhmille sekä muille nuorisotyötä tekeville ryhmille.

Kohdeavustus on kertaluonteinen avustus

• lasten tai nuorten toimintaan kohdistuvan projektin, hankkeen, 

• leirin, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen

• uusien työmuotojen kokeiluun sekä 

• nuorten itsensä toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista 
ja vaikuttamista.

Kohdeavustukset jakautuvat projektiavustuksiin, leiri- ja retkiavustuksiin, kumppanuus-avustuksiin, 
nuorten toimintarahaan, starttiavustukseen sekä nuorisotyön ja nuorten stipendiin.

Kohdeavustusten haku on jatkuva ja hakemus on palautettava vähintään 21 päivää ennen toiminnan 
aloittamista. 

Myönnetyn avustuksen kokonaissummasta voidaan maksaa sitoumusta vastaan 75% .

Käyttöselvitys on palautettava kahden kuukauden sisällä toiminnan päättymisestä. 

Kohdeavustuksiin käytettävissä oleva määräraha on 144 372 €.



Projekti-, leiri- ja retki-
ja starttiavustus

Projektiavustuksen voi saada esim. projektin, 
hankkeen, toiminnan, tilaisuuden tai tapahtuman 
toteuttamiseen

Leiri- ja retkiavustusta myönnetään harkinnan 
mukaan vantaalaisen varhaisnuoriso- tai 
nuorisoyhdistyksen tai muun nuorisotyötä 
harjoittavan yhdistyksen vantaalaisille lapsille ja 
nuorille järjestämään leiriin tai retkeen. 

Avustus voidaan myöntää myös piiri- ja 
keskusjärjestön järjestämän leirin tai retken 
osallistumiskuluihin.

Starttiavustus voidaan myöntää vantaalaiselle, 
toimintaansa aloittavalle yhdistykselle toiminnan 
käynnistämisestä aiheutuviin kuluihin.



Kumppanuusavustus ja 
nuorten toimintaraha

Kumppanuusavustusta myönnetään nuoriso- ja 
varhaisnuorisoyhdistyksille sekä muille yhdistyksille, 
avoimen nuorisotoiminnan toteuttamiseen.

Avustus tulee käyttää yhdistyksen varsinaisen toiminnan 
tukemiseen tai kerhotoiminnasta aiheutuviin kuluihin.

Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden nuorten toimintarahaa 

myönnetään vantaalaisten nuorten uusille projekteille.

Avustusta voivat hakea 13-19-vuotiaat ja ryhmässä tulee olla 

vähintään kolme jäsentä. Nuoriso- ja yhteisöpalveluista saa 

tarvittaessa opastusta projektin toteuttamiseen.

Toimintarahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty 

yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista sekä nimetty täysi-

ikäinen vastuuaikuinen. 

Toimintarahaa ei myönnetä jo olemassa olevaan toimintaan, 

oppilaitosten toimintaan eikä jo toteutuneelle projektille. 

Toiminnan tulee olla päihteetöntä.

Nuorten toimintarahassa on jatkuva haku.



Linkit avustusohjeisiin

https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/talous-ja-strategia/avustukset-ja-apurahat

https://www.vantaa.fi/fi/vantaan-kaupungin-avustusten-ja-apurahojen-yleiset-myontamisperiaatteet

https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/161524_Vantaan_kaupungin_nuorisoavustusten_myonta
misperiaatteet_1.1.2022_alkaen.pdf

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/136816_Avustusten_ja_apurahojen_yleiset_myontamisperiaatteet_voimassa01012018alkaen.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/136816_Avustusten_ja_apurahojen_yleiset_myontamisperiaatteet_voimassa01012018alkaen.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/136816_Avustusten_ja_apurahojen_yleiset_myontamisperiaatteet_voimassa01012018alkaen.pdf


Kohdeavustuksen haku ja selvitys

Järjestön nimi

Kulut 
eriteltyinä
VD/111/2023 (löytyy päätöksestä)

Päivämäärä Palvelu, tavara, tms. Summa €

17.1-30.4.2023 Palkat/palkkiot 2 000,00 €

20.1.2020
S-Market, tyttöjen 
tapaamisen tarjottavat

23,50 €

31.1.2023
Tilavuokra (kenelle 
maksettu)

200

2.3.2023Bussiliput 25

Yhteensä 2 248,50 €

Haettaessa kohdeavustusta, on tärkeää kuvata 
toimintamuoto (toimintasuunnitelma) seuraavin tiedoin

- Ajanjakso (esim. 3.2. - 28.2.2023)

- Viikonpäivät ja kellonaika (esim. maanantaisin klo 17-18 
ja torstaisin klo 18-20)

- Mitä toimintaa ja kenelle kohdennettu (esim. 13 –17-
vuotiaat tytöt)

- Osoite, missä toiminta järjestetään

Kuvaus /toimintasuunnitelma voi olla hakemuksessa tai 
erillisellä liitteellä esim. lukujärjestyksen muodossa

Kohdeavustuksen käyttöselvitys (palautusaika määritelty 
avustuspäätöksessä)

- Selvityksessä tulee olla menojen ja tulojen 
yhteenlaskettu määrä ja erillisellä liitteellä (esim. 
Excel) tarkemmat tiedot kuluista. Kuitteja ei tarvitse 
toimittaa, ellei niitä pyydetä.
Liite on tallennettava ymmärrettävästi, esim. Järjestön 
nimi_kohdeavustuksen kulut_syksy 2023
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