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SAVITAIPALEEN KUNTA

Sivistyslautakunta 24.3.2009 

LIIKUNTATOIMEN  AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Yleistä
lähde: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19981054

Liikuntalaki 18.12.1998/1054:

2 §. Vastuut ja yhteistyövelvoitteet

Yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Liikunnan
järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt.

Ministeriö, jonka toimialaan kuuluu liikuntatoimi, jäljempänä ministeriö, vastaa liikuntatoimen
yleisestä johdosta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta liikunnan yhteistyössä
valtionhallinnossa. Alueellisella tasolla nämä tehtävät kuuluvat läänin liikuntatoimelle ja
paikallistasolla kunnille.

Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista
yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla
liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Valtionrahoitus
5 § (9.8.2002/662). Valtionosuus kunnan liikuntatoimeen

Kunnalle myönnetään valtionosuutta liikuntatoimen käyttökustannuksiin siten kuin opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) säädetään. Valtionosuus tulee
käyttää 2 §:n 3 momentin mukaiseen toimintaan.
Kunnat saavat liikuntatoiminnan käyttökustannuksiin asukasluvun mukaan valtionosuutta
valtion talousarviossa määritellyn yksikköhinnan mukaisesti. Kuntien liikuntatoiminnan
valtionosuudet maksetaan veikkausvoittovaroista valtion urheilubudjetista.

Savitaipaleen kunnan liikuntatoimen avustukset

Savitaipaleen kunnan liikuntatoimen avustukset ryhmitellään seuraavasti:
1. Perusavustus
2. Kohde- ja koulutusavustus

1. Perusavustus

Liikuntatoimen talousarvioon varataan vuosittain määräraha seurojen perusavustuksiin sekä
kohde- ja koulutusavustuksiin

Perusavustuksen tarkoitus on:

• Savitaipaleella toimivan rekisteröidyn liikunta- tai urheilutoimintaa tarjoavan seuran tai
yhdistyksen perustoiminnan avustaminen.



2

• Mahdollistaa em. seurojen ja yhdistysten järjestämien liikuntatilaisuuksien ja liikuntalajien
monipuolinen tarjonta kaikille ikäryhmille.

• Mahdollistaa vastuullisen ja ammattitaitoisen seuratoiminnan kehittäminen.

Perusavustuksen jakamisen painopisteitä ovat:

• Seuran tai yhdistyksen jäsenmäärä.
• Seuran sisällä toimivien jaostojen ja osastojen määrä.
• Seuran tai yhdistyksen järjestämien säännöllisten liikuntaryhmien tai harjoitusvuorojen

määrä sekä niihin osallistuvien määrä.
• Toiminnan kohdentuminen lasten ja nuorten liikuntaan.
• Liikunnan tarjoaminen kaikille kunnan ikäryhmille.
• Seuran tai yhdistyksen sitoutuminen toimintaan, ohjaajien kouluttaminen ja vastuullinen

ote liikuntaryhmien ohjaamisessa.

Perusavustuksen hakeminen ja avustuksesta päättäminen:

Perusavustukset haetaan alkuvuodesta Yhteissanomissa ja kunnan internet-sivulla
ilmoitettuun määräpäivään mennessä. Hakulomakkeen saa kunnan infopisteestä, kirjastosta
tai internet-sivulta: http://www.savitaipale.fi/liikunta/avustukset.php. Hakemukseen on liitettävä
yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma sekä
talousarvio.

Perusavustuksesta päättää sivistyslautakunta liikuntatoimenohjaajan valmistelun pohjalta.
Avustus on kertaluonteinen ja harkinnanvarainen. Myönnetty avustus on käytettävä saman
kalenterivuoden aikana hakemuksessa eriteltyyn toimintaan.

Perusavustuksen käyttö

Seuran tai yhdistyksen saama perusavustus käytetään varsinaisen toiminnan kuluihin, kuten
hallinto- ja tiedotuskuluihin sekä liikuntatoiminnan yleiskustannuksiin, kuten tilojen käyttömak-
suihin, kalusto- ja välinehankintoihin, lisenssimaksuihin, jäsenjärjestöjen maksuihin sekä tur-
nausten ja kilpailujen matka,- tuomari- ja palkintokuluihin. Perusavustusta ei saa käyttää PR-
ja edustustilaisuuksien kuluihin, tarjoilukuluihin, lainojen lyhennys- ja  korkokustannuksiin eikä
liiketoiminnasta aiheutuviin kuluihin.

2. Kohde- ja koulutusavustus

Liikuntatoimen kohdeavustuksiin varataan vuosittain talousarviossa määräraha.

Avustuksen tarkoitus on:

• Tukea savitaipalelaisten rekisteröityjen seurojen tai yhdistysten kuntalaisille järjestämiä
liikuntatapahtumia.

• Avustaa em. seurojen tai yhdistysten ohjaaja-, valmentaja- ja seuratoiminnan koulutuksen
kuluissa.

• Avustaa erikseen perustelluissa seuran toimintaa edistävissä väline- ja kalustohankin-
noissa.
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Kohde- ja koulutusavustuksen hakeminen ja avustuksesta päättäminen:

Seuratoiminnan koulutusavustus haetaan takautuvasti loppusyksyllä. Hakulomakkeen saa
kunnan infopisteestä, kirjastosta tai internet-sivulta:
http://www.savitaipale.fi/liikunta/avustukset.php.

Avustushakemuksessa on oltava mukana tositteet maksetuista laskuista.
Koulutusavustuksesta päättää sivistyslautakunta liikuntatoimenohjaajan esityksen pohjalta.

Liikuntatapahtumien järjestäminen haetaan vapaamuotoisena hakemuksena tai tarjouksena
pitkin vuotta. Hakemukset on toimitettava liikuntatoimenohjaajalle hyvissä ajoin ennen
suunniteltua tapahtumaa. Hakemuksessa / tarjouksessa on oltava suunnitelma tapahtuman
järjestämisestä, ajankohta ja paikka sekä tapahtuman kustannusarvio. Kustannusarvioon
voidaan laskea myös kohtuullinen korvaus talkootyöstä. Liikuntatoimenohjaaja käsittelee tar-
joukset ja tekee tapahtumasta viranhaltijapäätöksen.

Tapahtuma-avustus maksetaan sen jälkeen, kun tapahtuman järjestänyt seura tai yhdistys on
toimittanut liikuntataimenohjaajalle tapahtumasta raportin. Raportissa tulee ilmetä tapahtuman
nimi, tapahtuma-aika ja -paikka, talkooväen määrä, käytetyt välineet ja kalusto sekä
osallistujien ja yleisön määrä.

Urheilijoiden palkitseminen kannustusstipendillä

Savitaipaleen kunta palkitsee vuosittain urheilussa menestyneitä savitaipalelaisia harkinnan-
varaisella kannustusstipendillä. Stipendien saajat päättää kunnanhallitus.

Stipendin saajan kriteereitä ovat: palkittava on kirjoilla Savitaipaleella ja/tai on savitaipalelai-
sen tai suomenniemeläisen urheiluseuran jäsen (mikäli Savitaipaleella ei ole omaa seuraa).
Urheilija on saavuttanut lajissaan menestystä vähintään valtakunnallisella (SM) tasolla. Urhei-
lija harjoittelee, valmentautuu ja kilpailee tavoitteellisesti ja säännöllisesti sekä osoittaa pitkä-
jänteisyyttä ja sitoutumista edustamaansa lajiin. Stipendin saaja on itse lajia suorittava urhei-
lija. Valmentajat ja muu tukiorganisaatio ei kuulu tämän kannustusstipendin kriteereihin.

Stipendit jaetaan kerran vuodessa joko keväällä tai syksyllä. Palkittaessa otetaan huomioon
urheilijan edeltävän ja/tai kuluvan vuoden suoritukset. Kannustusstipendi on harkinnanvarai-
nen. Kunnanhallitus varaa oikeuden vaihdella vuosittain palkittavia urheilijoita.

Savitaipaleella 18.3.2009
Timo Mikkola
liikuntatoimenohjaaja


