TAUSTAA
Lähteenä käytetty Kimmo Aaltosen kirjaa Urheilun ja Liikunnan Oikeus käytännössä ( 2001)

Liikuntalaki 18.12.1998/1054
1 § Liikuntalain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää
kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja
kehitystä liikunnan avulla. Lisäksi lain tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja
suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.
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
Kunnallisen liikuntatoimen näkökulmasta liikuntalaki on ennen muuta puitelaki, joka ei rajoita eikä
oleellisesti puutu toiminnan sisältöön. Laki tosin antaa toiminnalle selkeät tavoitteet ja suuntaviivat.
Liikuntalaki antaa siis hyvät puitteet toiminnan kehittämiselle.
Kunnat saavat liikuntatoiminnan käyttökustannuksiin vuosittain valtionosuutta. ( Arvio Siikalatvalle
vuonna 2009: 12,0 € x 6450 x 30 % = 23 220 euroa). Ennen vuotta 1993 voimassa ollut
valtionapujärjestelmä oli tehtäväkohtainen ja kustannusperusteinen. Valtionapua myönnettiin
asukasperusteisesti toisaalta urheiluseurojen avustuksiin, toisaalta kuntien liikuntatoiminnan
kehittämiseen ja kuljetuskustannuksiin. Vuonna 1993 tuli voimaan uudenlainen kuntien
valtionosuusjärjestelmä, joka edelleen on perusperiaatteiltaan voimassa. Tämä
valtionosuusjärjestelmä on luonteeltaan laskennallinen ja suoriteperustainen. Kuntien
liikuntatoimintaa koskeva valtion ohjaus purettiin lainsäädännöstä lähes kokonaan. Valtionosuudet
muodostavat vain noin5 % kuntien liikuntatoiminnan käyttökustannuksista, joten erityistä
valtionavun käytön valvontamenettelyä ei kuntien itsehallinnollisuus huomioon ottaen ole pidetty
tarpeellisena.

Urheiluseurojen avustaminen
Kansalaistoiminnan tukeminen on liikuntalain mukaan kuntien tehtävä. Vuoteen 1993 asti kunnat
saivat valtionapua urheiluseuroille myönnettäviin avustuksiin. Nykyisin kunnat avustavat seuroja
harkintansa mukaan käytettävissään olevista varoista. Avustusten myöntämisessä kunnissa on
monenlaisia käytäntöjä. Osa kunnista on määritellyt tulosperusteet, joiden mukaan seuroille
myönnetään yleisiä toiminta-avustuksia. Ne voivat koskea esimerkiksi nuorisourheilun määrää ja
laatua. On myös kuntia, joissa seura-avustukset määräytyvät lautakunnan hyväksyminen
kunnallispoliittisin perustein. Osassa kunnissa voidaan yleisen toiminta-avustuksen lisäksi myöntää
kohdeavustuksia joihinkin tiettyihin tehtäviin. Jotkut kunnat rahoittavat urheiluseurojen toimintaa
ainoastaan kohdeavustuksin.
Laissa päädytään järjestöavustusten osalta edelleen tukemaan liikuntaa ensisijaisesti
liikuntajärjestöjen kautta. Valtakunnallisen liikunnan kansalaistoiminnan tukemisen rajoittaminen
käytännön syistä liikuntajärjestöihin ei merkitse sitä, että kunnissa ei voitaisi suunnata
liikuntamäärärahoja aikaisempaa laajemmalle kansalaistoiminnan kentälle. Kunnat harjoittavat tältä
osin itsenäistä politiikkaa.

SIIKALATVAN KUNTA
Nuoriso- ja liikuntapalvelut
AVUSTUSSÄÄNNÖT/LIIKUNTA
Hyväksytty 29.4.2009 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksessa
VUOSIAVUSTUS
Vuosiavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
vuoden aikana myöntää paikallisille liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille tai yhteisöille
sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai toiminnan
aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Avustusmuotoja ovat
1) Perusavustus
2) Kohdeavustus

1. PERUSAVUSTUS
Perusavustus ilmoitetaan haettavaksi vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Hakuaika päättyy
maaliskuun 31. päivänä. Avustusmenettelystä ilmoitetaan kuntatiedotteessa ja kunnan nettisivuilla.
Perusavustus myönnetään rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille, joiden kotipaikka on
Siikalatva.
Perusavustus on 50 % jaettavasta vuosiavustusten määrärahasta. Perusavustuksen saamiseksi
urheiluseuran tulee esittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä
vuodelta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää ko. vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma.
Perusavustuksen jakamisessa kiinnitetään huomiota seuran





toiminnan määrä (urheilijoiden, joukkueiden, harrastajien, kilpailu- ja harjoitustilaisuuksien
lukumäärä sekä järjestettyjen leirien luku- ja osanottomäärä)
toiminnan laatu ja laajuus, (urheilijoiden ja joukkueiden taso, menestyminen ja saavutetut
tulokset)
jäsenmäärä
muiden liikuntatilaisuuksien ja tapahtuminen määrä sekä niiden osanottajamäärät

2. KOHDEAVUSTUS
Kohdeavustus on 50 % jaettavasta vuosiavustusten määrärahasta.
Kohdeavustus ilmoitetaan haettavaksi elokuussa ja hakuaika päättyy syyskuun loppuun mennessä.
Ohjaaja-avustus myönnetään kahdesti vuodessa ja tapahtuma-avustus myönnetään heti toiminnan
tapahduttua.
Kohdeavustusta voivat hakea urheiluseurat ja liikuntayhdistykset tai muut siikalatvalaiset
yhdistykset sääntöjensä mukaisen liikuntatoiminnan osalta.
Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluonteista avustusta. Tällaisia avustuksia voivat olla mm.
jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan liikuntatapahtuman (josta ei peritä
pääsymaksua tai osanottomaksua) toteuttamiseen myönnettävä avustus.

Kohdeavustuksina voidaan myöntää seuraavat avustukset
1. Ohjaaja-avustus
Ohjaaja-avustusta myönnetään seuralle/yhdistykselle joka maksaa korvausta
ohjaajalle/valmentajalle. Harjoitukseen osallistuvat ovat pääosaltaan Siikalatvan kunnassa
asuvia alle 18-vuotiaita nuoria. Ohjaajan tulee pitää harjoituksista harjoituspäiväkirjaa, joka on
tulostettavissa kunnan nettisivuilta tai saatavissa vapaa-aikatoimistoista.
Samalle ryhmälle maksetaan korkeintaan kahdesta harjoittelukerrasta (Huom! ei pelit,
turnaukset, kilpailut) viikossa. Avustusta maksetaan 0,50 euroa/ohjattava/kerta.
Ohjaaja-avustus myönnetään kahdessa osassa
I ohjausjakso 1.12. – 31.5., palautus 10.6. mennessä
II ohjausjakso 1.6. – 30.11., palautus 10.12. mennessä
2. Koulutusavustus
Koulutusavustusta myönnetään urheiluseuran omaan koulutustoimintaan sekä liitto- ja
piiritasoiseen koulutustoimintaa osallistumista varten. Kuluihin lasketaan kurssimaksut,
(ohjaaja-, tuomari- ja seuratoimitsijakurssit) matkakulut, materiaalikulut.
Avustuksen maksaminen tapahtuu kuittia vastaan.
3. Toimitila-avustukset
Muualta kunnan alueelta vuokratut tilat korvataan harkinnan mukaisesti, mikäli kunnan
omistamissa tiloissa ei voi harjoittaa tarpeellista harjoitustoimintaa. Kilpailuista/turnauksien
järjestämisestä aiheutuneita vuokria ei korvata.

4. Tapahtuma-avustus
Tapahtuma-avustuksiin käytetään 20 % kohdeavustuksiin varatusta avustussummasta
Tapahtuma-avustusta voivat hakea seurat ja yhdistykset kaikille kuntalaisille tarkoitetun
kunto- ja terveysliikunnan järjestämiseen. Tapahtuma-avustuksesta myönnetään myös kuntien
ja kylien välisien kilpailujen ja turnauksien järjestämiseen. Avustus on tarkoitettu kattamaan
tapahtumista aiheutuneita kuluja ja se myönnetään tapauskohtaisesti. Tapahtuma-avustuksen
piiriin kuuluu kylien/ kuntien väliset kilpailut, cupit, turnaukset, viestit tai muut vastaavat.
Avustuksella tuetaan, palkintoja, matkakuluja ja muita järjestelyistä aiheutuneita kuluja.
Osallistujamäärä tulee olla vähintään 10 henkilöä.
Avustuksen yhtenä tavoitteena on myös kannustaa yhdistyksiä ja järjestöjä
vapaaehtoistoimintaan ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Avustus myönnetään heti toiminnan
tapahduttua. Seuran ja yhdistyksen oma kilpailutoiminta ei kuulu tapahtuma-avustuksen piiriin.
Tapahtumaa kohden anottava summa voi olla suuruudeltaan 100 – 200 euroa
5. Muut toiminta-avustus esim. matka-avustus tai toiminnan käynnistämisavustus joka
maksetaan harkinnanvaraisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tekemällä päätöksellä.

Yleisiä määräyksiä
Avustukset tulee käyttää niihin tarkoituksiin, joihin ne on myönnetty. Kunta voi, ellei
avustuksen saanut noudata annettuja ohjeita, periä myönnetyt varat takaisin ja jättää
avustettavan seuraavassa avustusten jaossa huomiotta. Avustusta ei myönnetä verotusoikeuden
omaavalle yhteisölle, piirijärjestölle tai niihin tarkoituksiin, mihin yhdistys on saanut kunnalta
tai valtiolta jo avustusta.

