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Valtionavustuksia liikuntaan
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Liikkuva koulu ja opiskelu-
kehittämisavustukset yläkoulujen ja toisen 
asteen ammatillisten oppilaitosten toimintaan 
ajalle 1.12.2022-31.12.2023

➢ Hakemukset käsittelyssä

➢ Päätökset tehdään 23.11.2022

Liikunnallisen elämäntavan paikalliset 
kehittämisavustukset

➢ Haku meneillään

➢ Hakuaika loppuu 30.11.2022

Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-
aikatilojen perustamishankkeiden 
investointiavustukset

➢ Hakuaika 25.11-31.12.2022

➢ Valtakunnallinen hakuinfo 30.11.2022 klo 13.00

➢ Ohjelma

Esitykset liikuntapaikkojen 
rahoitussuunnitelmaan vuosille 2023 - 2026 

➢ ilmoitetaan aluehallinnon sähköisessä 
asiointipalvelussa 31.12.2022 mennessä

Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen 
mallin toteuttamiseen

➢ Haku aukeaa keväällä, aikataulu ei ole vielä 
tiedossa

Seuratoiminnan kehittämistuki

➢ Haku meneillään

➢ Hakuaika loppuu 30.11.2022

➢ Päätökset tehdään huhtikuussa 2023

https://okm.fi/-/liikkuva-koulu-ja-opiskelu-kehittamisavustukset-ylakoulujen-ja-toisen-asteen-ammatillisten-oppilaitosten-toimintaan-ajalle-1.12.2022-31.12.2023
https://okm.fi/-/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset
https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1132786
https://okm.fi/-/esitykset-liikuntapaikkojen-rahoitussuunnitelmaan-vuosille-2022-2025
https://okm.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-


Miten avustusta haetaan?

Muista jättää

hakemus

ajoissa!
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Valtionavustusta haetaan aluehallintoviraston 
asiointipalvelussa 

Ohjeita avustuksen hakemiseen

Opas valtionavustusten hakemisesta käytöstä ja käytön 
valvonnasta

Hakemuksen yhteyteen tulee liittää hakuohjeessa vaaditut 
asiakirjat

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/
https://aviavustukset.fi/
https://okm.fi/documents/1410845/3505134/Hakijan+opas.pdf/06389db2-40ec-9e9b-6484-8be39ef48595/Hakijan+opas.pdf?t=1656505405867


Perustietoja liikunnallisen elämäntavan avustushausta

● 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-kokonaisuutta paikallisella tasolla.

Tavoitteena on inklusiivinen ja kaikille avoin liikuntakulttuuri, jossa niin mahdollisuudet kuin 
lopputulokset liikuntatoiminnassa ja -palveluissa ja niiden saatavuudessa ovat eri väestöryhmille 
tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset.

● Avustusta voidaan myöntää kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja 
säätiöille

● Hakuaika alkaa 26.10.2022 ja päättyy 30.11.2022 klo 16:15. Hakuohje

Päätökset pyritään tekemään maaliskuun 2023 alkuun mennessä

● Avustus voi kattaa enintään 50% avustettavan hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista

● Avustusta voi hakea kalenterivuodelle 2023
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https://okm.fi/-/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset
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Avustuksen painopisteet

● Ikiliikkujat 

Avustuksen tarkoituksena on tukea terveytensä kannalta 
liian vähän liikkuvien 65+ ikäisten liikunnallista 
elämäntapaa.

● Liikkuva varhaiskasvatus

Avustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen 
toimintakulttuurin muodostumista varhaiskasvatukseen.

● Liikkuva aikuinen

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

● Muut hakukohteet

Avustusta on mahdollista hakea myös muihin kohderyhmiin 
ja sisältöalueisiin, kuten Liikkuva perhe -toimintaan.



Valtakunnallista ja alueellisista 
koulutuksista

Valtakunnallinen koulutustiimi uudistaa 
koulutusjärjestelmää

Valtakunnalliset hakuinfot kaikista 
valtionavustushauista

Alueellisia koulutuksia tarpeen mukaan

Liikuntatoimen viranhaltijoiden verkostotapaamiset 
2 kertaa vuodessa Keski-Suomessa, Pirkanmaalla 
ja Pohjanmaalla

Aluehallintovirastot 
järjestävät 

valtakunnallista ja 
alueellista 

täydennyskoulutusta
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Hallituksen esitys eduskunnalle 
laiksi liikuntalain muuttamisesta
HE 259/2022

Hallitus esittää liikuntalain muuttamista. Lain tavoitteita, 
määritelmiä, valtion liikuntaneuvostoa, muutoksenhakua ja 
valtionapuviranomaista koskevia säännöksiä ollaan muuttamassa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikuntalakia. Esityksessä 
muutettaisiin lain tavoitteita, määritelmiä, valtion ja alueellista 
liikuntaneuvostoa, muutoksenhakua ja valtionapuviranomaista 
koskevia säännöksiä. Tavoitteena on tarkentaa ja selkiyttää laissa 
olevaa käsitteistöä.

Esityksessä ehdotetaan erityisesti huippu-urheilun määritelmän 
täsmentämistä siten, että siinä näkyisi ne keskeiset huippu-
urheilun tavoitteet, joilla huippu-urheilua tulee edistää. Niitä 
olisivat valmennuksen ja valmentajakoulutuksen, 
kaksoisurapolkujen, huippu-urheilun koordinaation, huippu-
urheilun tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan ja huippu-urheilun 
rahoituksen kehittäminen sekä kansainvälisten 
urheilutapahtumien järjestämisen tukeminen.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi valtionapuaviranomaiseksi 
Suomen Akatemia liikuntatieteellisten avustusten myöntämisessä.

Laki on 
tarkoitettu 
tulemaan 

voimaan keväällä 

2023.
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Valtioneuvoston asetus liikunnan 
edistämisestä

Asetuksen 11 §:ssä säädetään toimivallasta 
liikuntapaikkojen perustamishankkeissa. Sen 
mukaan aluehallintovirasto on valtionapu-
viranomainen sellaisissa liikuntalain 13 §:ssä 

tarkoitettuja liikuntapaikkoja koskevissa 
perustamishankkeissa, joiden arvioidut 
kokonaiskustannukset ovat enintään 700 000 
euroa. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että ns. delegointiraja nostetaan 700 000 eurosta 
1 200 000 euroon. 

Liikunta-asetus tulee valmisteluun vasta, kun 
liikuntalain muutoslakiesitys on hyväksytty. 

Delegointirajan 
nosto 1,2

miljoonaan

euroon
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