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Kysymykset ja neuvonta



Avustuskelpoisuus

▪ Avustusten hakeminen edellyttää avustuskelpoisuutta.

▪ Avustuskelpoisuutta voi hakea vantaalainen rekisteröity 
yhdistys tai muu vantaalaisia palveleva toimija.

▪ Avustuskelpoisuuden muodot:

▪ Liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuus
▪ Erityisliikunnan avustuskelpoisuus
▪ Harrasteliikunnan avustuskelpoisuus

▪ Avustuskelpoisuutta haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta 
jatkuvalla haulla.

▪ Hakemuksen liitteet:
▪ yhdistyksen säännöt,

▪ tieto tilin omistajasta,

▪ hyväksytty toimintakertomus,

▪ hyväksytty tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto edelliseltä 
tilikaudelta.

▪ Tarkastelemme yhdistyksille myönnettyjä avustuskelpoisuuksia 
toiminta-avustushaun yhteydessä sekä määräajoin. Tarvittaessa 
pyydämme yhdistystä hakemaan avustuskelpoisuutta uudelleen.



Toiminta-avustus 
liikuntajärjestöille, hakeminen

▪ Hakuaika: 1.–28.2.2023

▪ Edellyttää liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuutta
▪ Avustussumma 500 €–25 000 €

▪ Hakemus
▪ Hakemuslomake Oma Vantaassa: Toiminta-avustus liikuntajärjestöille-

hakemus

▪ Kirjatkaa hakemukseen edellisen kokonaisen tilikauden toteutunut 
toiminta

▪ Liitteet: 
▪ hyväksytty toimintasuunnitelma
▪ hyväksytty talousarvio
▪ liikunta-avustusten allekirjoitusliite, mikäli hakemuksen lähettää ei 

nimenkirjoitusoikeudellinen tai yhdistyksenne säännöt vaativat useamman 
kuin yhden nimenkirjoittajan

▪ pöytäkirjanote tai pöytäkirja kokouksesta, jossa toimintasuunnitelma ja 
talousarvio hyväksytty

▪ Avustuksen maksaminen
▪ Maksetaan kun hakemus on hyväksytty kaupunkikulttuurin ja 

hyvinvoinnin lautakunnassa, valitusaika on päättynyt ja edellisen vuoden 
avustuksesta on toimitettu käyttöselvitys

▪ Avustus voidaan maksaa myös ennakkona erillistä hakemusta vastaan

https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/161045_Hakemuksen_ja_kayttoselvityksen_allekirjoitusliite.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/160808_Liikunta-avustusten_allekirjoitusliite.pdf


Toiminta-avustus liikuntajärjestöille ja 
erityisryhmien liikuntaan, 
käyttöselvitys

▪ Käyttöselvityksen jättöaika: 1.1.–28.4.2023

▪ Lomakkeen nimi: "Toiminta-avustus liikuntajärjestöille ja erityisryhmien liikuntaan – käyttöselvitys”

▪ Päätös: 5.4.2022 § 9, VD/3/02.03.01.03/2022

▪ Toiminta-avustuksen käytössä hyväksyttäviä menoja ovat yhdistyksen perustoiminnasta aiheutuneet kulut

▪ Lomakkeelle kirjataan yhdistyksen edellisen vuoden toimintamenot ja avustuksen käyttö 

▪ Käyttöselvitykseen liitteet:

▪ hyväksytty toimintakertomus

▪ hyväksytty tilinpäätös

▪ tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta

▪ liikunta-avustusten allekirjoitusliite, mikäli hakemuksen lähettää ei nimenkirjoitusoikeudellinen tai 
yhdistyksenne säännöt vaativat useamman kuin yhden nimenkirjoittajan

▪ pöytäkirjanote tai pöytäkirja kokouksesta, jossa toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksytty

https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/161045_Hakemuksen_ja_kayttoselvityksen_allekirjoitusliite.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/161045_Hakemuksen_ja_kayttoselvityksen_allekirjoitusliite.pdf


Soveltavan liikunnan 
kohdeavustus
▪ Esitys uudesta avustusmuodosta käsitellään lautakunnassa 24.1.2023. Kohdeavustus korvaa 

erityisliikunnan toiminta-avustuksen.

▪ Diaesitys soveltavan liikunnan kohdeavustusinfosta (19.12.2022), muutoksia tullut tämän jälkeen

▪ Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai 
muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan ohjattuun 
liikuntaan ja toiminnan järjestäminen edellyttää soveltamista ja erityisiä toimenpiteitä.

▪ Edellyttää joko liikuntajärjestöjen, erityisliikunnan tai harrasteliikunnan avustuskelpoisuutta.

▪ Tukea myönnetään vantaalaisiin kohdistuvan soveltavan harrastusliikuntatoiminnan järjestämisestä 
aiheutuviin kustannuksiin (ryhmät, tapahtumat, leirit).

▪ tuetaan ensisijaisesti viikoittaista, vähintään 3 kuukauden ajan toteutettavaa 
liikuntatoimintaa painopisteen ollessa lasten ja nuorten toiminnassa.

▪ Toiminnan on täytettävä mm. seuraavat kriteerit:

▪ tulee voida osallistua ilman kilpaurheilullisia tavoitteita

▪ toiminta on ohjattua

▪ vähintään 5 vantaalaista osallistujaa

▪ toiminnasta on selkeät suunnitelmat ja kuvaukset

▪ toiminta lisätään Hobihobi.fi –palveluun

https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/Soveltavan%20liikunnan%20kohdeavustustuksen%20infotilaisuus%2019.12.2022.pdf


Soveltavan liikunnan 
kohdeavustus, jatkuu

▪ Max 2 000 euroa/ryhmä/vuosi. Toimintatunnin (60 min) korvaus on enintään 40 euroa. Ilmoitetuista 
korvaussummista voidaan poiketa perustelluista syistä.

▪ Oikeuttaa tuetun toiminnan osalta liikuntatilojen maksuttomiin käyttövuoroihin liikunnan 
palvelualueen myöntämillä käyttövuoroilla. Harkinnan mukaan tuki voidaan myöntää 
maksuttomana käyttövuorona ilman rahallista tukea.

▪ Tuetaan: Ohjaaja-, vuokra, viestintä- ja markkinointikulut tai muut toiminnan 
järjestämisestä aiheutuneet kulut.

▪ Ei tueta: mm. matkakuluja, kilpailutoimintaa, virtuaalitoimintaa, vuokrakuluja 
ulkopaikkakunnilla, voitollista toimintaa

▪ Hakuaika: 1.3.2023 alkaen, jatkuva haku, kuitenkin vähintään 21 vrk ennen toiminnan alkamista

▪ poikkeuksena toiminta ennen hakuajan alkamista, joka huomioidaan takautuvasti

▪ Haku toistaiseksi ainoastaan PDF-lomakkeella.

▪ Kertokaa hakemuksessa mahdollisimman tarkasti suunnitellusta toiminnasta.

▪ Tuen maksaminen

▪ maksetaan kun toiminnasta on tehty käyttöselvitys ja se on hyväksytty lautakunnassa + 
valitusaika on päättynyt

▪ käyttöselvityksen jättöaika: 1 kk kuluessa toiminnan päättymisestä

▪ toimitettava tositteet kuluista

▪ avustus voidaan maksaa myös ennakkona erillistä hakemusta vastaan



Harrasteliikunnan 
kohdeavustus

▪ Esitys nimenmuutoksesta käsitellään lautakunnassa 24.1.2023.

▪ Edellyttää joko liikuntajärjestöjen, erityisliikunnan tai harrasteliikunnan 
avustuskelpoisuutta

▪ Tukea myönnetään vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan 
ohjaajakorvauksiin: 25–38 €/tunti/ohjaaja

▪ Oikeuttaa tuetun toiminnan osalta liikuntatilojen maksuttomiin 
käyttövuoroihin liikunnan palvelualueen myöntämillä käyttövuoroilla.

▪ Toiminnan on täytettävä mm. seuraavat kriteerit:

▪ toiminta on avointa

▪ osallistuminen maksaa enintään 10€/kk,

▪ toiminta on ohjattua,

▪ toiminta lisätään kaupungin Hobihobi.fi -palveluun



Harrasteliikunnan 
kohdeavustus 

▪ Hakuaika: jatkuva, kuitenkin vähintään 21 vrk ennen toiminnan 
alkamista

▪ Kertokaa hakemuksessa mahdollisimman tarkasti suunnitellusta 
toiminnasta

▪ Tuen maksaminen

▪ maksetaan kun toiminnasta on tehty käyttöselvitys ja se on 
hyväksytty kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnassa + 
valitusaika on päättynyt

▪ käyttöselvityksen jättöaika: 1 kk kuluessa toiminnan 
päättymisestä

▪ käyttöselvityksen yhteydessä tulee toimittaa tositteet 
maksetuista ohjaajapalkkioista

▪ avustuksesta voidaan maksaa myös ennakkoa erillistä 
hakemusta vastaan



Vuokratuki

▪ Edellyttää liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuutta

▪ Hakuaika: 1.–28.2.2023

▪ Vuokratukea voidaan myöntää yhdistyksen säännölliseen 
liikuntatoimintaan, jota järjestetään Vantaalla jossakin muussa kuin 
kaupungin tai kaupungin omistamien yhtiöiden hallinnoimassa 
tilassa. Tukea voi saada myös Urhea-halliin.

▪ Vuokratuki voi olla korkeintaan 25 €/käyttötunti tai 25 % 
yhteenlasketuista vuokrakuluista.

▪ Hakemus sähköisessä asiointipalvelussa

▪ Kirjatkaa hakemukseen edellisen kalenterivuoden tilavuokrat

▪ Liitteet:

▪ tositteet maksetuista vuokrista ja

▪ Liikunta-avustusten allekirjoitusliite, mikäli hakemuksen 
lähettää ei nimenkirjoitusoikeudellinen tai yhdistyksenne 
säännöt vaativat useamman kuin yhden nimenkirjoittajan

▪ Maksaminen

▪ Maksamme avustuksen, kun hakemus on hyväksytty 
kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnassa ja 
valitusaika on päättynyt.

https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/161045_Hakemuksen_ja_kayttoselvityksen_allekirjoitusliite.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/161045_Hakemuksen_ja_kayttoselvityksen_allekirjoitusliite.pdf


Hobihobi.fi
Myönteinen avustuspäätös harrasteliikunnan ohjaajatuessa ja 
soveltavan liikunnan kohdeavustuksessa edellyttää tuetun toiminnan 
lisäämisen Hobihobi.fi –sovellukseen.

Ilmoittaaksesi toimintaa HobiHobi.fi -sivuille, tarvitset Suomisport ID:n.

Rekisteröinti suoritetaan vain kerran ja tarvitset siihen 
henkilötunnuksen. Tee rekisteröinti: https://info.suomisport.fi

1. Paina "Kirjaudu"-painiketta sivun oikeasta yläreunasta
2. Täytä pyydetyt yhteystiedot.
3. Seuraa ohjeita vahvistukseen asti.
4. Suomisport ID numero (esim. Sportti-ID 98765432) löytyy 

omalta Suomisport etusivultasi.
5. Lähetä ID numero ja yhdistyksen nimi 

suomisport@olympiakomitea.fi ja pyydä, että he tekevät 
sinusta pääkäyttäjän.

Kysy apua projektikoordinaattoriltamme: 
Markus Helanen, p. 043 826 8440
markus.helanen@vantaa.fi

https://hobihobi.fi/
https://info.suomisport.fi
mailto:suomisport@olympiakomitea.fi
mailto:markus.helanen@vantaa.fi


Avustustiimi

Sähköposti: liikunta.avustukset@vantaa.fi
Päivi Sillanpää, liikuntapalvelukoordinaattori, p. 040 353 4663
Mari Soralahti, liikuntapalvelukoordinaattori, p. 050 304 5813 (ma–ti ja to–pe klo 9–11)
Anne Pakarinen, erityisliikunnan suunnittelija, p. 050 314 6402 (ma–ti ja to–pe klo 9–11)
Anton Ahonen, liikuntapäällikkö, p. 040 620 2897

Lisätietoa liikunta-avustuksista

Päivi AnneMari Anton

mailto:liikunta.avustukset@vantaa.fi
https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/talous-ja-strategia/avustukset/liikunta-avustukset
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