
 
Liikunnan avustukset 
 

Avustusmuodot 

Liikunnan avustusmuotoja ovat toiminta-avustus ja koulutusavustus. Toiminta-
avustuksen osuus on 80 % vuosittaisesta kokonaisavustussummasta ja 
koulutusavustuksen osuus on 20 %. Avustushakemukset arvioidaan ja 
päätösehdotukset valmistellaan palvelualueiden yhteistyönä avustustyöryhmässä.  

 

Avustusten myöntämisperusteet ja tuen käytön ehdot 

Toiminta-avustus 

Avustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille, järjestöille tai yhteisöille, 
joiden kotipaikka on Muonio tai, jotka tuottavat liikuntatoimintaa muoniolaisille Muonion 
alueella. Yhdistyksen tulee toimia liikuntalain (390/2015) 2 §:ssä säädetyn tavoitteen 
mukaisesti.  

Hakijoiden keskinäisessä vertailussa huomioidaan toiminnan laatu, laajuus ja 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja 
tasa-arvoa. Avustuksilla tuettavan toiminnan tulee olla kaikille avointa. Ensisijaisesti 
huomioidaan toiminnan kohdistuminen lasten ja nuorten (alle 18 v) liikuntaan, sitten 
aikuisten terveysliikuntaan, ja kolmanneksi kilpa- ja huippu-urheiluun. Avustusta 
myönnetään toiminnan järjestämiseen. Jos avustuksella halutaan tehdä myös 
materiaalihankintoja, tulee nämä olla selkeästi kuvattuna avustushakemukseen. 
Avustusta voidaan myöntää, jos avustustyöryhmä katsoo materiaalihankinnat 
toiminnan järjestämisen kannalta välttämättömiksi. Materiaalihankintojen osuus ei 
kuitenkaan voi olla yli 25% myönnettävästä avustussummasta. 

Avustuksia myönnettäessä merkittävin painoarvo asetetaan hakijan suunnitellulle 
avustuksen käytölle sekä realiteeteille toimien toteuttamiseksi. Huomioitavaa on 
mahdollisten aiemmin myönnettyjen avustusten käyttö suunnitelman mukaisella 
tavalla sekä aikataulun mukaisesti toimitettu selvitys avustuksen käytön 
toteutumisesta. Mikäli käyttöselvitystä ei toimiteta asian mukaisella tavalla, ei avustusta 
voida seuraavalle kaudelle myöntää. Hakemukseen on liitettävä tulevan kauden 
talousarvio, edellisen kauden tilinpäätös sekä toiminnan- tai tilintarkastuskertomus. 
Avustuksia ei myönnetä yksityisoikeudellisille tai voittoa tavoitteleville yhtiöille tai 
toiminimille. 

 



 

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan seuraavaa: taloudellinen tila eli avustuksen 
tarve, toiminnan tarkoitus, määrä, laatu ja laajuus, toiminnan vaikuttavuus kuntalaisten 
liikkumisen edistämisessä, toiminnan yhteiskunnallinen merkitys sekä muut saadut 
avustukset.  

Koulutusavustus  
 

Liikunnan koulutusavustuksella halutaan tukea muoniolaisten yhdistysten toimijoiden 
liikunnallista kouluttautumista. Koulutusavustusta myönnetään yhdistyksen ohjaajien, 
valmentajien ja muiden aktiivisesti yhdistyksessä toimivien henkilöiden liikuntaan 
liittyvän koulutuksen kuluihin tai vastaavasti kouluttajan hankkimisesta aiheutuneisiin 
kuluihin.  

Avustusta ei myönnetä ammattiin tähtäävän tutkinnon, ajokortin, ensiapukurssin, 
järjestyksenvalvojakurssin, hygieniapassin tai muun vastaavan suorittamisesta 
aiheutuviin kuluihin. Koulutusavustuksesta voidaan korvata suurimmillaan 75% 
kurssimaksuista ja 50% matkakuluista edullisimman matkustustavan mukaisesti. 
Korvauksen suuruus arvioidaan tapauskohtaisesti ja tähän vaikuttaa myös kyseisen 
vuoden aikana haettujen koulutusavustusten määrä. Koulutusavustukset myönnetään 
liikuntapalveluista vastaavan viranhaltijan päätöksellä. 

 

Avustuksen hakeminen ja myöntäminen 

Toiminta-avustus 
 Avustusta haetaan vuosittain maaliskuun aikana. Haku tulee suorittaa 1.4. klo 16 

mennessä sähköisellä hakulomakkeella.  

 Vain kaikilta osin täytetyt, määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset 
käsitellään.  

Koulutusavustus 
 Avustuksia voi hakea pitkin kalenterivuotta, kuitenkin viimeistään 30.11. 

 Avustusta tulee anoa etukäteen, ennen koulutusta, siihen tarkoitetulla 
sähköisellä hakulomakkeella. 

 Avustussumma on käytettävä avustuksen myöntämisvuonna ja se maksetaan 
toteutuneita kuluja vastaan käyttöselvityksen perusteella (vaaditut tositteet 
toimitettava käyttöselvityksen liitteinä). Käyttöselvitys on toimitettava kuukauden 
kuluessa koulutuksen toteutumisesta. 

 

 


