
Avustusinfot

9.1. & 12.1.2023

Liikunnan 
avustukset
2023



Liikuntajaosto päätti 6.10.2022 liikunnan avustusmuodoista ja niiden 

myöntämisen periaatteista. Hakuohje ja lisätietoa:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/liikunnan-avustukset

Liikuntajaosto päättää kokouksessaan 24.1.2023 avustusmäärärahan 

(8,821 m€) osituksesta eri avustusmuodoille, jonka lisäksi mahdollisesta 

toimialan erillisestä koronapalautumisrahasta päätetään alkuvuoden aikana 

(450 k€ lisäys avustuksiin)
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Liikunnan avustukset

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/liikunnan-avustukset


Avustusmuodot 2023

Ke 15.2. mennessä haettavat
• Toiminta-avustus

• Tilankäyttöavustus

• Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus

• Suunnistuskartta-avustus

Ympäri vuoden haettavana olevat (10.12.2023 mennessä)
• Kohdeavustus (painopiste: drop out -ilmiön vähentäminen, 10-15 -vuotiaat)

• Tapahtuma-avustus (haku ennen tapahtumaa)

• Starttiavustus

+ Avustus Iäkkäiden ihmisten liikkumisen edistämiseen (haku 10.1.-11.2. klo 16.00)

• Erillinen määräraha valtionperinnöistä (700 k€)
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Toiminta-avustuksen kriteereistä

• Liikuntaseuroille ja eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntatoimintaan

• Avustusta voi käyttää seuran toiminnasta syntyneisiin kuluihin. 

Avustuksen osuus seuran hyväksyttävistä menoista voi kuitenkin olla 

max 80%.

• Avustusta hakiessaan seura sitoutuu noudattamaan Reilun Pelin 

periaatteita

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/11/a49b971c-reilu-peli-2021.pdf
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https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/11/a49b971c-reilu-peli-2021.pdf


Laskenta pohjautuu:

1. seuran omaan säännölliseen harjoitustoimintaan osallistuneiden helsinkiläisten 

aktiiviharrastajien määrään (vuoden 2022 harrastajien kokonaismäärä)

2. niiden ohjaajien ja valmentajien määrään, jotka ovat käyneet valtakunnallisen 

valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 1 tason (VOK 1)

→ Käytössä muutosta estävä jarruprosentti (max -20%) avustusmäärärahan laskennassa
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Toiminta-avustus



• Avustusta jaetaan muiden kuin liikuntapalvelujen omien tilojen 

tilavuorokustannusten perusteella.

• Avustettavuuden piirissä:
• koulujen liikuntasalien vuorot

• yksityisten / seuran hallinnassa olevien liikuntatilojen vuorot

• Avustusta voi saada pääkaupunkiseudun liikuntatiloissa järjestettyihin 

säännöllisiin ja toteutuneisiin tilavuoroihin, joissa on ollut vähintään 4 

aktiiviharrastajaa + ohjaaja

• Lasketaan vuoden 2022 toteutuneiden tilakustannusten mukaan. Erillinen 

tilankäyttöliite tulee toimittaa sähköisen hakemuksen liitteenä. Laskennassa 

voidaan ottaa huomioon merkittävät dokumentoidut muutokset vuodelle 2023.
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Tilankäyttöavustus
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Tilankäyttöliite

• Muista käyttää hakiessasi viimeisintä 

versiota tilankäyttöliitteestä (excel -

lomake)

• Lomakkeen viimeisin versio löytyy aina 

liikunnan avustusten verkkosivuilta: 

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-

toimiala/fi/avustukset/liikunnan-

avustukset/liikunnan-avustukset-hakuajat-

ja-liitteet

• Lomakkeeseen lisätty vuoden 2022 tilankäytöstä kerättävä 

postinumerotieto!

Käytä Laji-sarakkeessa olevaa valmista listausta lajeista. Jos 

lajia ei löydy listalta, käytä muu laji- tai muu kamppailulaji -

valintaa.

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/liikunnan-avustukset/liikunnan-avustukset-hakuajat-ja-liitteet


• Seurat ja yhdistykset, joiden toteuttamaa liikuntamuotoa edustava 

lajijärjestö ei kuulu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun 

valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja 

kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten 

piiriin. (hakuohjeen 2.1. luvun kohta 3.)

• Muutos vuodelle 2023: myönnetään liikuntaseurojen lisäksi myös muille 

liikuntatoimintaa järjestäville yhdistyksille

• Haetaan sähköisessä asioinnissa samalla lomakkeella toiminta-

avustuksen kanssa, avustuslajiksi valitaan ”Muiden liikuntaa edistävien 

yhteisöjen avustus”
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Muiden liikuntaa edistävien 
yhdistysten avustus



• Avustusta haetaan sähköisen asioinnin (asiointi.hel.fi) liikunnan toiminta-

ja tilankäyttöavustuslomakkeella viimeistään 15.2.2023 klo 23.59.
• Lomake löytyy helpoiten hakemalla esim. ”liikuntapalvelu” tai ”toiminta” -

hakusanoilla sähköisessä asioinnissa

• Hakulomakkeelle tulee liittää pakolliset liitteet

• Apua lomakkeentäyttöön saat lomakkeentäyttöohjeesta

• Liikuntajaosto päättää toiminta-, tilankäyttö-, muiden liikuntaa edistävien 

yhdistysten ja suunnistuskartta-avustuksista sekä ikääntyneiden 

liikkumisen edistämisen avustuksista vuonna 2023 kokouksessaan 

13.4.2023.
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Avustuksen hakeminen

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/liikunnan-avustukset/liikunnan-avustukset-hakuajat-ja-liitteet
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KuVa/Avustukset/Avustushakemuslomakkeen-taytto-2023.pdf


Ennakkoon lähetetyt kysymykset/kommentit

- Toive: Olisi kätevää, jos avustushakemuksessa tarvittavat tiedot olisi listattu johonkin 

dokumenttiin ennen kuin menee täyttämään hakemusta. Voisi etsiä esim. tilastot jäsenistä 

(miehet/naiset/pojat/tytöt, kotipaikat, osallistujamäärät jne.), kun niitä ei kaikkia muista 

vaikka olisi tehnyt hommaa jo aika monta vuotta.

- Lomakkeessa olevia kohtia voisi hieman selventää yleisesti, eli joinakin vuosina meillä on 

ollut hieman epäselvää, mitä mihinkin lomakkeen kohtaan pitää kirjoittaa toiminta-

avustuksessa. Muistaakseni esim. harjoitusten määrään liittyvä kohta taisi olla epäselvä, 

eli kirjoitetaanko siihen harjoitukset tunneittain viikossa vai vuodessa vai harjoitukset 

ryhmittäin tms. Kiitos

- Onko tähtiseura-sertifiointia ajateltu ottaa mukaan kriteeristöön?
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Liikunnan avustusten verkkosivut (uudistumassa 2023):

• https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-

toimiala/fi/avustukset/liikunnan-avustukset

• liikunta.avustukset@hel.fi

Avustusneuvonta:

Ritva Oljakka, Lassi Laitinen, Janne Rissanen

Minna Rehn (tapahtuma-avustukset)

Yhteystiedot: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-

toimiala/fi/avustukset/liikunnan-avustukset/yhteystiedot
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Lisätietoa avustuksista

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/liikunnan-avustukset
mailto:liikunta.avustukset@hel.fi
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/liikunnan-avustukset/yhteystiedot

