
Uudet liikuntatoiminnan 
avustusperusteet

Seurafoorumi 28.4.2015



Avustettavuus
• Haetaan kerran, minkä jälkeen avustettavuutta arvioidaan 

vuosittain itsearvioinnin sekä muutaman vuoden välein 
suoritettavan auditoinnin avulla

• Vantaalainen rekisteröity yhdistys tai muu vantaalaisia 
palveleva toimija 

• Toiminnan laadun arviointi
- Hallinnointi ja taloudenpito järjestetty
- Toiminta monipuolista ja tasa-arvoista
- Toiminta vastaa kaupungin arvoja (mm. ympäristön huomioiminen, 

kasvatuksellisuus, innovatiivisuus)
- Yhteistyö kaupungin toimijoiden kanssa
- Aktiivinen osallistuminen (mm. Seurafoorumit)
- Toiminnan raportointi ja arviointi (mm. palautekyselyt)
- Harrastuksen hinnan seuranta
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Liikunnan avustusmuodot
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1) Liikuntajärjestöjen toiminta-avustus

2) Erityisryhmien liikunta-avustus 
3) Kohdeavustukset 

4) Tilojen käytön tuki 

5) Kumppanuudet (alk. vuosi 2016)
6) Kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille (alk. vuosi 2016)



29.4.2015 Liikuntapalvelut 4

- Tarkoitettu perustoiminnan tukemiseksi rekisteröidyille vantaalaisille 
yhdistyksille, joiden toiminnan päätarkoitus on liikunnan järjestäminen tai muu 
liikunnan edistäminen

- Haetaan kuulutettuna hakuaikana jätettyä hakemusta vastaan edellisen 
toimintavuoden toteuman perusteella (hakulomake ja itsearviointi), 
myöhästyneet ja puutteelliset hakemukset hylätään

- Avustuksia myönnetään käytettävän määrärahan puitteissa matemaattiseen 
malliin perustuen

Liikuntajärjestöjen toiminta-avustus 
Periaatteita



Liikuntajärjestöjen toiminta-avustus
Kriteereitä
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%-osuus Huom

Toiminnan laajuus 100

Säännöllisesti toimintaan osallistuvien 
jäsenten määrä

10 Vähintään 1 krt/vko, min 6 kk ajan

Ryhmien lukumäärä 50 Alle 12-v. ryhmien painokerroin 2
12-18-v. ryhmien painokerroin 3
Aikuisten ryhmien painokerroin 1
Erityisryhmien painokerroin 10

Hyväksytyt toimintamenot 10 Ohjauskulut, koulutuskustannukset, 
varustehankinnat

Valmentajien ja ohjaajien lukumäärä 30 Koulutettujen valmentajien/ohjaajien painokerroin 2
Muiden valmentajien/ohjaajien painokerroin 1

Toiminnan laatu Itsearviointi



Erityisryhmien liikunta-avustus
Periaatteita 
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- Vantaalaisille vammaisyhdistyksille, joiden toiminnasta osa on liikuntaa, tai 
muille vammaisyhdistyksille, joiden järjestämä liikuntatoiminta kohdistuu 
vantaalaisiin

- Kuulutettuna hakuaikana jätettyä hakemusta vastaan edellisen 
toimintavuoden toteuman perusteella, myöhästyneet ja puutteelliset 
hakemukset hylätään

- Avustuksia myönnetään käytettävän määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti 
toiminnan laajuuteen ja laatuun perustuen
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- Tarkoitettu harrasteliikunnan tukemiseksi toimintoihin (kerhot, tapahtumat), 
jotka kohdistuvat vantaalaisiin

- Kohdeavustuksia myönnetään käytettävän määrärahan puitteissa 
sopimusperusteisesti ilman erillistä hakuaikaa. Sopimus tulee tehdä vähintään 
kuukausi ennen toiminnan käynnistymistä / tapahtumaa

- Avustus maksetaan raportoidun toteutuman perusteella 

Kohdeavustus
Periaatteita
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Myöntämisen ehdot Avustuksen määräytymisperuste

Harrasteliikunnan tukeminen (säännöllinen 
toiminta tai tapahtumat)

25-38 €/ohjaaja/tunti
Erityisosaamista vaativasta 
toiminnasta lisäkorvaus

Kaikille avointa ja luokittelematonta

Toiminta ohjattua

Etusijalla ryhmät, joissa koulutetut ohjaajat

Ei lajiliittojen kilpailutoimintaan tähtäävää 
toimintaa

Osallistuminen voi maksaa harrastajalle max 100 
€/vuosi , etusijalla ilmaiset ryhmät

Toimija osallistuu järjestettyihin koulutuksiin

Toimija sitoutuu raportointeihin

Kohdeavustus
Kriteereitä
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- Liikuntatilojen hinnoitteluperusteet: maksuttomuus ja subventiot

- Vuokratukea myönnetään muissa kuin kaupungin hallinnoimissa tiloissa 
tapahtuvaan liikuntatoimintaan 

- Vuokratukea haetaan kuulutettuna hakuaikana edellisen toimintavuoden 
toteuman perusteella (hakulomake, vuokratositteet), myöhästyneet ja 
puutteelliset hakemukset hylätään

- Vuokratukea myönnetään käytettävän määrärahan puitteissa todellisiin 
kustannuksiin perustuen

Tilojen käytön tuki
Periaatteita
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Myöntämisen ehdot Tuen suuruus

Vantaalainen järjestö

Pääosa jäsenistä vantaalaisia

Tukea myönnetään maksettuja vuokria vastaan Max 25 % kuluista
Max 25 €/käyttötunti

Vuokratuki
Kriteereitä
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- Arvokisatason yksilöurheilijat, ylimpien sarjatasojen joukkueet sekä 
huomattavat kansainväliset tai kansalliset Vantaalla järjestettävät tapahtumat

- Teemavuodet ja erilaiset painotukset mahdollisia

- Kumppanuuksia solmitaan käytettävän määrärahan puitteissa 
harkinnanvaraisesti ja sopimusperusteisesti

Kumppanuudet
Periaatteita
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Myöntämisen ehdot

Urheilija

Vantaalainen

Arvokisatason urheilija

Yhteistyö kaupungin kanssa markkinoinnissa ja viestinnässä

Joukkue

Edustaa vantaalaista seuraa

Ylimmät valtakunnalliset sarjatasot

Tarjoaa pelaajilleen edellytykset kehittyä lajinsa huipulle

Yhteistyö kaupungin kanssa markkinoinnissa ja viestinnässä

Tapahtumat

Huomattava Vantaalla järjestettävä kilpailu tai liikuntatapahtuma

Yhteistyö kaupungin kanssa markkinoinnissa ja viestinnässä

Kumppanuudet 
Kriteereitä
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- Ammattimaisesti toimivat pääsarjatason huippujoukkueet

- Määräraha suuruus määräytyy mainospaikkojen myyntituotoista

- Myönnetään harkinnanvaraisesti näkyvyysarvoon perustuen

Kilpa- ja huippu-urheilutuki
Periaatteita



29.4.2015 Liikuntapalvelut 14

Myöntämisen ehdot

Ottelut pelataan Vantaalla

Joukkue edustaa vantaalaista seuraa

Pääsarjatason aikuisjoukkue

Toiminta ammattimaista

Yhteistyö kaupungin kanssa markkinoinnissa ja viestinnässä

Kilpa- ja huippu-urheilutuki
Periaatteita
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