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Liikuntatoimen toiminta-avustuksen jakoperusteet vuodelle 2015

HEL 2015-000344 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää vahvistaa liikuntaseuroille ja erityis- ja 
eläkeläisryhmille vuodeksi 2015 jaettavan toiminta-avustuksen 
jakoperusteet seuraavasti:

Toiminta-avustusta myönnetään liikuntaseuroille ja erityis- ja 
eläkeläisryhmille, jotka täyttävät lautakunnan 13.11.2014 kokouksessa 
vahvistamat avustettavuuden yleiset perusteet vuodelle 2015 (§ 190).

Toiminta-avustuksen perusteena käytetään kunkin liikuntaseuran ja 
erityis- ja eläkeläisryhmän avustushakemuksessaan esittämiä 
suoritteita vuodelta 2014. 

Toiminta-avustuksesta jaetaan 20 prosenttia koko toiminnan 
perusteella ja 80 prosenttia alle 19-vuotiaille helsinkiläisille nuorille 
järjestetyn toiminnan perusteella.

Koko toiminta 20 prosenttia

Toiminnan määrä ja tehokkuus  
- aikuisten säännöllinen harjoitustoiminta 60%
- järjestön järjestäminen kilpailuiden määrä 10%

Toiminnan monipuolisuus  
- helsinkiläisten aktiivien määrä 10% 
- järjestön järjestämät liikuntakurssit 10% 
- kunto- ja liikunnalliset virkistystilaisuudet sekä näytökset 10% 
  
Alle 19-vuotiaiden toiminta  
  
Toiminnan määrä ja tehokkuus  
- ohjattu säännöllinen harjoitustoiminta 70%
- helsinkiläisten aktiiviharjoittelijoiden määrä 20%
- leiritoiminta 10%

Lisäksi lautakunta päättää, että toiminta-avustuksen jakoa rajoittavat 
seuraavat tekijät:
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1. Haetun toiminta-avustuksen euromäärä: 
-  Järjestölle myönnettävän avustuksen määrä ei voi ylittää haetun 

toiminta-avustuksen määrää. 
2. Varsinaisen toiminnan menot: 
- Järjestölle myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 85 

prosenttia järjestön varsinaisen toiminnan menoista. 
3. Alin myönnettävä toiminta-avustus: 
- Järjestölle myönnettävä alin toiminta-avustus on 200 euroa, sen 

alle jääviä toiminta-avustuksia ei makseta. 
 Edelleen lautakunta päättänee, että pisteytystä suoritettaessa 

käytetään seuraavia määritelmiä eri liikuntasuoritteita 
pisteytettäessä: 

- Aktiiviharjoittelijoiksi luetaan järjestön ohjattuun toimintaan 
säännöllisesti, vähintään viikoittain osallistuva harjoittelija. 

- Ohjattua kausiharjoitustoimintaa on säännöllisesti, vähintään 
viikoittain järjestetty harjoitustoiminta, jota ohjaa ja johtaa 
järjestön ohjaaja. Kausiharjoitustoimintaa on kaikki yli 8 viikkoa 
kestävä harjoitustoiminta. 

- Kurssitoimintaa on 8 viikkoa tai tätä lyhyempi kestoinen 
liikunnallinen, sitä tukeva tai siihen valmistava ohjattu toiminta. 
Myös pääkaupunkiseudulla tapahtuva leiritoiminta luetaan 
kurssitoiminnaksi. 

- Leiritoimintaa on Suomessa, pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
tapahtuva leiritoiminta, joka kestää vähintään kaksi vuorokautta ja 
sisältää yöpymisen leirin yhteydessä. 

- Lisäksi lautakunta päättää, että avustettavuutta hakevan järjestön 
tulee pitää luetteloa sen toimintaan (ohjattu kausiharjoitus-, 
kurssi-, leiri-, kunto- ja virkistys- sekä näytöstoiminta) 
osallistuvista edelleen määritellyistä aktiiviharjoittelijoista. 
Luettelosta tulee ilmetä kunkin osallistujan nimi, kotipaikkakunta 
sekä onko hän kyseisenä kirjaamisvuonna aikuinen vai alle 19-
vuotias aktiiviharjoittelija ja kuinka usein kyseinen 
aktiiviharjoittelija on osallistunut järjestön säännölliseen ohjattuun 
harjoitustoimintaa. Kalenterivuonna 19 vuotta täyttävä 
aktiiviharjoittelija luetaan lasten ja nuorten ryhmään koko 
kalenterivuoden ajaksi. 

- Myös kilpailutoiminnasta tulee pitää luetteloa kilpailuun 
osallistuvista joukkueista, ryhmistä ja yksilöistä. Luetteloon tulee 
liittää kilpailu- tai otteluohjelma sekä kilpailun tulokset. 

- Avustettavuutta haettaessa luetteloja ei toimiteta 
liikuntavirastoon, eikä niitä tule liittää hakemukseen. Järjestön 
tulee kuitenkin säilyttää kyseiset luettelot mahdollista tarkastusta 
varten ja esittää ne vaadittaessa. 
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Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta päätti 13.11.2014 kokouksessa helsinkiläisten 
liikuntajärjestöjen avustettavuuden yleiset  perusteet vuodelle 2015 (§ 
190). Liikuntaseurat ja erityis- ja eläkeläisryhmät hakevat 
avustettavuutta ja avustuksia 27.2.2015 mennessä. Tällä päätöksellä 
tarkennetaan 13.11.2014 tehtyä päätöstä siltä osin, millaisin 
painotuksin toiminta-avustus jaetaan sekä mitkä tekijät rajoittavat 
toiminta-avustuksen jakoa.
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