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Ohjeita

• Pidä esitysten ajan mikrofoni ja kamera suljettuna

• Keskustelukanava on käytössä

• Puheenvuorot pyydetään esitysten jälkeen käsi-painikkeella

• Esittelyosuudet tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin Vantaa.fi –nettisivujen kautta.



Ohjelma

Yhteinen osuus klo 17:00-17:30

• Tilaisuuden avaus, kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan yhteisten palveluiden päällikkö Leena Rusanen

• Avustusten hakujärjestelmän uudistus, projektipäällikkö Päivi Malmsten

• Vastauksia ennakkokysymyksiin

Avustuslajikohtaiset pienryhmät klo 17:30-18:30 (Huom! erilliset kokouslinkit)

• Avustuslajin esittely

• Järjestöjen edustajien kysymykset valmistelijoille

• Mahdollisuus saada neuvontaa

Pienryhmät jaoteltu seuraavasti:

1. Liikunta-avustukset
2. Nuorisotoiminnan avustukset

3. Hyvinvoinnin ja paikallisen kansalaistoiminnan avustukset

4. Kulttuuriavustukset



Hyvinvointialueuudistus

• Hyvinvointialueuudistus astui voimaan 1.1.2023, sote-palveluita tuottavat järjestöt siirtyivät Vantaa-Kerava –
hyvinvointialueen avustettaviksi

• Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan organisaatiorakennetta päivitetty



Järjestöjen 
toimitilojen tukimalli

• Järjestöjen omassa käytössä olevista toimitiloista ja kaupungin 
tukimuodoista tehtiin kysely, joka suunnattiin kaupungin 
hallinnoimissa tiloissa toimiville järjestöille

• Tavoitteena oli selvittää tilojen toiminnan luonnetta, käyttöastetta, 
tilojen kustannusrakennetta ja toimijoiden kokemuksia nykyisestä 
yhteistyömallista

• Vastauksia saatiin 30 järjestötiloissa toimivilta, 
kumppanitoimijoilta, urheiluseuroilta sekä toimijoilta, jotka eivät 
ole kaupungin tuen piirissä

➢ Tuen piirissä olevat pääsääntöisesti tyytyväisiä nykymalliin

➢ Tuen ulkopuolella toivovat kaupungin tukea tilakuluihinsa

• Kyselyn tuloksia esiteltiin lautakunnalle joulukuussa. Tukimallia 
ryhdytään uudistamaan tämän vuoden aikana järjestöjä 
osallistaen.



Vantaan kaupungin 50v. juhlavuosi 2024

• Vuonna 2024 Vantaa täyttää kaupunkina 50 vuotta. 

• Juhlavuotta vietetään 1.1.-31.12.2024 

• Asukaskyselyn tuloksena (08/2022) juhlavuoden teemaksi muodostui Kotona 
Vantaalla. 

• Juhlavuonna Vantaan päivän ympärillä toteutetaan mm. Vantaan 50-juhlaviikko 
12.5-19.5.2024. Juhlavuoden tiedote julkaistaan keväällä 2023. 

• Juhlavuoden avustushaut ovat normaalin aikataulun mukaisesti, avustusinfo 
järjestetään tammikuussa -24. 

• Muita järjestöjen osallistumismahdollisuuksia Juhlavuoteen ideoidaan lisää 
kevään aikana

Vinkki! 

Nosta juhlavuotena esiin toiminnassanne vantaalaista osaamista, arkea ja juhlaa.

Mitä Kotona Vantaalla – teema teille merkitsee?

Päivitä jo olemassa olevaa toimintaa tai innovoi uutta!

Vie tapahtuma Vantaan tapahtumakalenteriin > Vantaa 50-juhlavuosi – kategoriaan. 

Lisätiedot: projektikoordinaattori Ulla Viskari-Perttu 

ulla.viskari-perttu@vantaa.fi

mailto:ulla.viskari-perttu@vantaa.fi


Yleistä avustuksista

• Kokonaismäärärahan päättää kaupunginvaltuusto, avustuslajikohtaisesta jaosta lautakunta

• Avustusten myöntämisestä päättää kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta, avustuksia käsitellään 
kaikissa kokouksissa

• Avustusten myöntämistä ja käyttöä ohjaa kaupungin yleiset myöntämisperiaatteet sekä avustuslajikohtaiset 
kriteerit

• Avustusten hakuajat on ilmoitettu avustuskuulutuksessa ja ne vaihtelevat avustuslajeittain. Pääsääntöisesti 
toiminta-avustusten hakuaika on helmikuu ja käyttöselvitysten jättäminen seuraavan vuoden huhtikuun 
loppuun mennessä.

• Palvelualueet vastaavat avustushakemusten ja käyttöselvitysten käsittelystä ja valmistelusta 
päätöksentekoon

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/136816_Avustusten_ja_apurahojen_yleiset_myontamisperiaatteet_voimassa01012018alkaen.pdf
http://paatokset.vantaa.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2669492


Vuoden 2023 avustusmäärärahat yht
4,5 M€

Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen, 

MYT, paikallinen 
kansalaistoiminta

1 136 258 €
25 %

Kulttuuritoiminta
1 556 995 €

34 %

Liikuntatoiminta
1 375 552 €

30 %

Nuorisotoiminta
472 472 €

11 %



Avustusten käsittelyprosessi

Avustushakemus 
sähköiseen palveluun

Avustushakemuksen 
käsittely ja valmistelu 

lautakuntaan
Lautakuntakäsittely

Avustuksella tuettua 
toimintaa

Avustuksen 
käyttöselvitys 

sähköiseen 
palveluun

Käyttöselvityksen 
käsittely ja 
valmistelu 

lautakuntaan

Lautakuntakäsittely

Avustuksen ennakon maksatus

Avustuksen maksatus



Sähköinen avustusten haku https://asiointi.vantaa.fi

Ensimmäisellä kerralla (jos yhdistys ei aiemmin ole 
hakenut Oma Vantaan kautta avustuksia)

1. Kirjaudun palveluun yksityishenkilönä

2. Lisää toimija ja kirjaa yhdistyksen perustiedot

3. Valitse Palveluista Avustusten hakeminen

4. Poimi listalta ja täytä haluamasi avustushakemus

Jatkossa

1. Kirjaudu palveluun yksityishenkilönä

2. Valitse edustamasi yhdistys oman nimesi kohdalta 
avautuvasta listasta

3. Valitse Palveluista Avustusten hakeminen

4. Täytä haluamasi  avustushakemus

Omat tiedot –osiossa yhdistys voi lisätä ja poistaa 
henkilöitä, joilla on mahdollisuus tehdä hakemuksia ja 
käyttöselvityksiä.

Lisätietoja järjestelmän käytöstä käyttöohjeessa. Käytön tuki Vantaa-info:
ma–ti klo 8–15:30, ke 8-14, to-pe 8–15:30 (09) 83911 omavantaatuki@vantaa.fi

mailto:omavantaatuki@vantaa.fi


Ennakkokysymyksiä

1. Sekaannusta hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen sekä erityisryhmien liikunnan toiminta-avustuksissa

➢ Yleinen toiminta-avustus hyte:stä, soveltavan liikunnan toteuttamiseen liikunnasta

2. Eläkkeensaajien avustaminen kaupungin toimesta

➢ Jatkuu kaupungin toimesta entiseen tapaan

3. Voiko saada avustusta samaan toimintaan kaupungilta ja Vantaa-Kerava hyvinvointialueelta?

➢ Toiminta-avustusta voi saada vain jommastakummasta

4. Avustusten hakuajan aikaistaminen edelliselle vuodelle

➢ Hakuaika johtuu kaupungin talousarvioaikataulusta. Selvitetään mahdollisuuksia aikaistaa.

5. Mitä tietoja tarvitaan hakemukseen?

➢ OmaVantaa –järjestelmässä info-napin takaa löytyy tarkempia tietoja.

6. Hakemusten täydentäminen

➢ Hakemuksia on mahdollista täydentää avustusvalmistelijan määrittämän lisäajan puitteissa.

7. Mitä avustuksia yhdistyksemme voi saada?

➢ Määritellään avustuslajikohtaisissa myöntämisperiaatteissa
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