
LIIKUNTAYHDISTYSTEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 
 

 
AVUSTUSMUODOT  
ovat perusavustus, koulutusavustus ja projektiavustus. Perusavustuksen osuus on 90 % 
kokonaisavustussummasta, ja koulutus- ja projektiavustuksen osuus on yhteensä 10 % 
kokonaisavustussummasta.  
 
 
AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN  
 
Yleistä  
Avustuksia myönnettäessä noudatetaan liikuntalain (18.12.1998/1054) 7 § (9.8.2002/662) 
valtakunnallisten liikuntajärjestöjen toiminnan avustamisesta: hakijoiden keskinäisessä vertailussa 
huomioidaan toiminnan laatu ja laajuus sekä yhteiskunnallinen merkitys. Ensisijaisesti huomioidaan 
toiminnan kohdistuminen lasten ja nuorten (alle 18 v) liikuntaan, sitten aikuisten terveysliikuntaan, ja 
kolmanneksi kilpa- ja huippu-urheiluun. 
 
Lisäksi huomioidaan yhdistyksen maksamat liikuntatilavuokrat.  
 
Perusavustus 

• myönnetään Sotkamossa rekisteröidylle liikunta- tai erityisliikuntayhdistykselle, jonka sääntöjen 
mukaisena pääasiallisena tarkoituksena on liikunnan järjestäminen tai muu liikunnan 
edistäminen.  

• Yhdistyksen tulee olla valtakunnallisen tai alueellisen liikunnan kattojärjestön jäsen.  

• Yhdistyksen tulee olla toiminut yhden tilikauden ennen avustuksen hakua.  

• Avustuksia ei myönnetä yksityisoikeudellisille tai voittoa tavoitteleville yhtiöille tai toiminimille. 
 
 
Koulutus- ja projektiavustus  
voidaan edellä mainittujen ehtojen lisäksi myöntää yhdistykselle, joka järjestää liikuntaa sotkamolaisille 
(esim. kyläyhdistys).    
 
KOULUTUSAVUSTUS voidaan myöntää  

• yhdistyksen ohjaajien, valmentajien ja muiden seuratoimijoiden liikuntaan liittyvän koulutuksen 
kuluihin  

• kouluttajan paikkakunnalle hankkimisesta aiheutuneisiin kuluihin 

• avustusta ei myönnetä ammattiin tähtäävään tutkinnon, eikä ajokortin, ensiapukurssin, 
järjestysmieskurssin tai muun vastaavan suorittamisesta aiheutuviin kuluihin.  

• korvataan kurssimaksut (75 %) ja matkakulut (50%, edullisimman matkustustavan mukaan; 
kilometrikorvaus alimman hyväksytyn taksan mukaan), kuitenkin kohtuullisesti, harkinnan 
mukaan. 

 
 
PROJEKTIAVUSTUS voidaan myöntää   

• kaikille avoimen liikuntatapahtuman, jonka tavoitteena on yleisen liikuntaharrastuksen lisääminen 
tai lisäharrastajien saaminen lajin pariin, toteuttamisesta syntyneisiin kuluihin 

• seuratoiminnan kehittämiseen  

• kurssin (startti-, tiivis-, lyhyt-) toteuttamisesta syntyneisiin kuluihin  

• yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestettävien lasten ja nuorten liikuntaleirien, kunto- ja 
terveysliikuntahankkeiden tai muiden liikuntatapahtumien kuluihin.  

• korvataan 50 % kokonaiskuluista, kuitenkin max 750 €. 



 
AVUSTUSTEN HAKEMINEN  
 
PERUSAVUSTUS 

• Avustusta haetaan vuosittain 30.4. klo 16 mennessä hakulomakkeella. Päivän osuessa 
viikonlopulle, tulee hakemus palauttaa seuraavana arkipäivänä.  

• Vain kaikilta osin täytetyt, määräaikaan mennessä jätetyt anomukset käsitellään.  
 
KOULUTUS- JA PROJEKTIAVUSTUS 

• Avustuksia voi hakea pitkin kalenterivuotta, kuitenkin mieluiten viimeistään 30.11.. 

• Avustusta tulee anoa etukäteen, ennen koulutusta tai projektin toteuttamista, siihen tarkoitetulla 
lomakkeella.   

• Avustussumma on käytettävä (pääsääntöisesti) avustuksen myöntämisvuonna ja se maksetaan 
toteutuneita kuluja vastaan (tositteet / kuitit toimitettava).  

 
 
MUITA EHTOJA  

• Yhdistyksen saama avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty.  

• Avustusta saanut yhdistys on pyydettäessä velvollinen antamaan selvityksen myönnettyjen 
varojen käytöstä.  

• Anomuksen allekirjoittaja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Jos annetut tiedot eivät ole 
totuudenmukaisia, se voi johtaa avustuksen menettämiseen. 

• Näiden avustusperiaatteiden lisäksi kunta voi myöntää avustusta haluamalleen taholle 
itsehallintonsa puitteissa.  

 

 

 

 

Sivistystoimen lautakunta 24.3.2011 § 23 

Sivistystoimen lautakunta 8.11.2012 § 86 




