
Avustus liikunnallisen 

elämäntavan paikallisille 

kehittämishankkeille 2017 

 

Lisätietoja:  

Ilpo Piri, puh. 0295 016 559, 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi 

 

Varhaiskasvatus, lapset ja nuoret, aikuiset, ikäihmiset 
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Tavoitteena on: 

- Erilaisten toimintamallien löytäminen terveytensä kannalta 

liian vähän liikkuvien lasten liikunta-aktiivisuuden 

lisäämiseksi uusien suositusten mukaiseksi 
 

- Hankkeiden tulee liittyä Muutosta liikkeellä! 

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia 

edistävään liikuntaan 2020 (2013) toteuttamiseen sekä 

tukea Liikuntalain (390/2015) ja Hallitusohjelman (2015) 

linjausten toimeenpanoa liikunnan osalta 
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Avustuksella voidaan tukea varhaiskasvatuksen liikunnan 

kehittämistä 
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- Avustuksen hakijana voivat olla kunnat ja 

varhaiskasvatuksen järjestäjät 

- Avustusta ei myönnetä suoraan päiväkodille  

- Avustuksen hakuaika vuodelle 2017 on 30.11.2016  

- Hausta ilmoitetaan kunnille 
 

- Lisätietoa avustuksesta löytyy myös OKM:n 

nettisivulta osoitteesta: 

http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/

avustukset/index.html 
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-   Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla 

toiminnan vakiinnuttaminen osaksi avustuksen 

saajan normaalia toimintaa 

- Kehittämishanke voi olla yksi- tai useampivuotinen 

- Avustusta myönnetään samaan toimintaan enintään 

kolme vuotta 

- Hakijalla tulee olla lähtötilanteessa omarahoitusta n. 

puolet hankkeen kustannuksista 

- Päätökset avustuksista tehdään alkuvuodesta 2017 
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Hankkeen rahoitus 2017 

Kunnan omarahoitus josta omaa rahaa 20 000€          25 000€  

ja muita laskennallisia kuluja 5 000€ 

Valtionavustus                  25 000€ 

                                                                                  Yht.     50 000€ 

Rahan käyttö 
 

Hankekoordinaattorin palkkakulut                                         30 000€ 

Tuntiohjaajien palkkakulut                           8 000€  

Välinehankinnat               6 000€ 

Tilavuokrat               1 000€ 

Henkilökunnan koulutuskustannukset            4 000€ 

Matkakulut               1 000€ 

                 Yht.    50 000€ 

ESIMERKKIHANKE 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ilpo Piri, Opetus ja kulttuuri -vastuualue 
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Liikuntapaikka-avustusta voidaan myöntää myös 

päiväkotien liikuntaolosuhteiden rakentamiseen, 

varustamiseen ja peruskorjaamiseen 

- avustusta hakee kunta tai toiminnan järjestäjä 

- hankkeen kustannusarvio tulee olla 

  vähintään 20 000€ 

- avustus on n. 1/3 hankkeen hinnasta 

- hakuaika vuoden loppu 
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LIIKUNTAPAIKKA-AVUSTUS 
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Kuvia päiväkotien pihoilta ja tiloista 
Kolsan päiväkoti Tuusula 
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Tanssikallion päiväkoti Hyvinkää 
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