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Liikunnallisen 
elämäntavan 
paikalliset 
kehittämisavustukset 
hankehaku

Haku alkaa 26.10.2021 ja päättyy 30.11.2021 klo 16.15 tämänhetkisen tiedon 
mukaan

Hakuohje valmistuu lokakuun 2021 aikana eli muutoksia voi vielä tulla

Sähköinen haku: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi

Hakuilmoituksessa on linkki asiointipalveluun (täydennysten tekeminen, 
päätöksen vastaanottamisen, muutoshakemukset, raportoinnit 
valtionavustuksen käytöstä) 

Kaikki haun vaiheet ja niissä syntyneet asiakirjat löytyvät samasta paikasta 
palvelusta: täydennysten tekeminen, päätöksen vastaanottamisen, 
muutoshakemukset, raportoinnit valtionavustuksen käytöstä

Ohjevideot sähköisen asiointijärjestelmän käytöstä: 
https://aviavustukset.fi/hakeminen/sahkoinen-asiointipalvelu/

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/


Muutoksia 
hankehakuun 500 000 euron vähennys määrärahassa

Liikkuvaa opiskelua ei enää rahoiteta

Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja 
fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti 
vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan 
paikallisten kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan 
valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia eli Liikkuvat-
ohjelmia paikallisella tasolla.



Rahoitettavat 
painopistealueet

Varhaiskasvatus

liikkuva aikuinen 

Ikiliikkuja



Tarkemmin 
painopistealuista

Liikkuva varhaiskasvatus
Avustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin 
muodostumista varhaiskasvatukseen. Pyrkimyksenä on, että 
varhaiskasvatus mahdollistaa lapsen liikkumisen vähintään kaksi 
tuntia päivässä, mikä kattaa noin 2/3 fyysisen aktiivisuuden 
suosituksista.

Liikkuva aikuinen
Avustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin 
muodostumista työelämään (Liikkuva työelämä), liikuntaneuvonnan 
käynnistämistä ja liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittämistä 
sekä työelämän ulkopuolella ja varusmiespalvelukseen siirtymässä 
olevien henkilöiden liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämistä.

Ikiliikkuja
Avustuksen tarkoituksena on tukea ilman säännöllisiä palveluja 
kotona asuvien ja toimintakyvyn heikentymisvaarassa olevien 
ikäihmisten liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta. Pyrkimyksenä on 
ikäihmisten toiminta- ja liikkumiskyvyn säilyminen ja paraneminen.



Avustusta voidaan myöntää

•kunnille 

•varhaiskasvatusta järjestäville       
rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille



Avustusta ei voida myöntää

kuntien 
varhaiskasvatusyksiköille 

kuntien ikäihmisten 
palveluyksiköille 

liikuntaseuroille ja 
muille paikallisille 

yhdistyksille

yksittäisille työpaikoille 
rekisteröimättömille 

yhteisöille
yksityisille henkilöille



Omarahoitus

• Hankkeen omarahoituksen tulee olla 
vähintään puolet hankkeen toteutuneista 
kokonaiskustannuksista. Omarahoitus ei voi 
olla laskennallista, esimerkiksi kunnan omien 
tilojen laskennallisia vuokria, vyörytyseriä tai 
talkootyötä, kun siihen ei liity kirjanpitoon 
kirjattavaa tuloa eikä menoa. Omarahoitus 
tulee pystyä osoittamaan kirjanpidossa 
tiliselvityksen yhteydessä. 

• Aluehallintoviraston myöntämä avustus voi 
kattaa enintään 50 prosenttia toiminnan tai 
hankkeen kokonaiskustannuksista.

• Tiliselvitys (tiliote ja toiminnallinen 
raportointi): muutokset tiliselvityksen 
tarkastuksessa!



Vakiinnuttaminen

• Avustustoiminnan vaikuttavuuteen 
kiinnitetään erityistä huomiota. Avustamisen 
tarkoituksena on tukea sellaisia 
toimintamalleja, joita pystytään 
vakiinnuttamaan osaksi normaalia 
palvelujärjestelmää myös ilman ulkopuolista 
taloudellista tukea.

• Tärkeää hankkeen vakiinnuttamisen kannalta 
on pitkäjänteinen sitoutuminen 
suunniteltuihin toimenpiteisiin sekä niiden 
rahoittamiseen.



Hyväksyttäviä 
kustannuksia ovat 
hanketoiminnasta 
aiheutuneet suoranaiset 
kustannukset

ohjaajapalkkiot koulutuskustannukset
markkinointikustannukse

t

liikuntavälineiden 
hankinnasta aiheutuvat 

kohtuulliset kustannukset 
(korkeintaan 25-30 % 

kokonaiskustannuksista)

liikuntatapahtumakustan
nukset (osana muuta 

toimintaa)

ohjaajien 
matkakustannukset

kuljetuskustannukset 

muista kuin kunnan tai 
toiminnan järjestäjän 

omista tiloista 
aiheutuneet 

vuokrakustannukset



Hyväksyttävät 
palkkakustannukset

Hankkeen hyväksyttäviä palkkakustannuksia 
ovat hankkeesta aiheutuvat 
palkkakustannukset, esimerkiksi:

• hanketta varten palkattujen henkilöiden 
palkkakustannukset

• vakinaisten työntekijöiden lisätyön tekemisestä 
aiheutuvat lisäkorvaukset

• hankkeesta aiheutuvat sijaiskulut

• hankkeelle nimetyn koordinaattorin 
(työaikasuunnitelmaan tai -määräykseen perustuva) 
palkkakustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia 
riippumatta siitä, onko koordinaattori vakinaistettu vai 
ei. Muilta osin hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia 
eivät ole vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset. 

Kaikki hankkeen hyväksyttävät 
palkkakustannukset tulee kohdentaa 
hankkeen kustannuspaikalle.


