
Soveltavan liikunnan kohdeavustuksen 
infotilaisuus: ohjeet osallistujille

✓ Pidetään kamerat ja mikrofonit suljettuina, kiitos!

✓ Kysymykset voi laittaa Keskustelu–kenttään, toiminnon saat auki puhekuplasta yläriviltä. 
Keskustelu-toiminto on käytössä tilaisuuden ajan.

✓ Live-tekstityksen saat käyttöön kokouksen asetuksista, yläriviltä kolmen pisteen takaa kohdasta 
"Lisää" ja valitsemalla ”ota live-tekstitys käyttöön”.

✓ Voit seurata dioja valitsemallasi kielellä, muuttamalla asetuksia sovelluksen vasemmasta 
alareunasta kolmen pisteen takaa.

✓ Tilaisuus tallennetaan ryhmätyöosuutta lukuun ottamatta ja tallenne on saatavissa pyydettäessä.



Soveltavan liikunnan 
kohdeavustuksen 
infotilaisuus 
Erityisliikunnan toiminta-avustuksen korvaaminen soveltavan liikunnan kohdeavustuksella

Liikunnan palvelualue / avustustiimi



Infotilaisuuden eteneminen

16.00

Soveltavan liikunnan

kohdeavustusuudistuksen esittely ja aikataulu

16.30
Ryhmätyöskentely

17.00
Ryhmätyöskentelyn purku

17.25
Tilaisuuden päättäminen



Ajat ovat muovanneet käsitteistöä

Erityisliikunta Soveltava liikunta

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.

Erityisliikunta-käsite korostaa liikkujaa ja tämän sairaus- tai vammaperusteisia erityistarpeita, minkä voidaan 
katsoa eristävän yksilöä yhteisöstä.

Soveltava liikunta-käsite korostaa liikuntatoimintaa ja sen sovellettavuutta kaikille sekä kaikille avointa 
toimintaa.



Miksi muutos?

Muutosten tavoitteena on lisätä ja kannustaa yhdistyksiä järjestämään soveltavaa liikuntaa.

Soveltavan/erityisliikuntatoiminnan tukeminen keskitetään yhden avustusmuodon alle ja hakijoiden 
yhdenmukainen kohtelu paranee

• Avustusmuoto avataan kaikille avustuskelpoisuuden saaneille toimijoille (liikuntajärjestöjen 
avustuskelpoisuus, erityisliikunnan avustuskelpoisuus, harrasteliikunnan avustuskelpoisuus).

• Poistetaan päällekkäisyyttä eri viranomaisten ja avustuslajien kesken.

Tuki suunnataan ainoastaan soveltavaan harrasteliikuntatoimintaan

• Tukea ei voi käyttää yhdistyksen perustoiminnasta aiheutuneisiin kuluihin toiminta-avustusten 
tavoin.

Tuki kohdistuu tulevaan eli suunnitelmissa olevaan toimintaan



Muutoksen muita vaikutuksia

Muutos avustuskelpoisuuteen

• Mahdollistetaan soveltavan liikunnan kohdeavustuksen hakeminen kaikille avustuskelpoisuuden 
saaneille yhdistyksille.

Muutos liikuntajärjestöjen toiminta-avustukseen

• Poistetaan korotettu tuki erityisliikuntatoimintaan.

• Yhdistys voi jatkossa valita ilmoittaako edelleen erityisliikuntaryhmät toiminta-avustushakemuksessa 
ilman korotettua tukea vai hakeeko soveltavan liikunnan kohdeavustusta.

Muutos harrasteliikunnan ohjaajatukeen

• Poistetaan erityisliikuntaryhmien ensisijaisuus.

• Yhdistys voi jatkossa valita hakeeko harrasteliikunnan ohjaajatukea soveltavan liikunnan 
ryhmätoimintaan vai hakeeko soveltavan liikunnan kohdeavustusta.



Kohderyhmä
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.

Avustuskelpoisuuden saaneille:

• Erityisliikunnan avustuskelpoisuus

• Liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuus

• Harrasteliikunnan avustuskelpoisuus



Myöntämisperiaatteet 

Liikuntaryhmät, -leirit, -tapahtumat

• Tuetaan ensisijaisesti viikoittaista, vähintään 3 kk ajan toteutettavaa toimintaa: painopiste lapset ja nuoret

• Myös ulkopaikkakunnalla tapahtuvaan toimintaan.

• Ei myönnetä virtuaaliseen/video-ohjattuun toimintaan.

Max 2 000 € /ryhmä/vuosi. Toimintatunnin (60 min) korvaus max 40 €.

• Myöntämisessä käytetään harkintaa.

Hyväksyttävät menot

• Ohjaaja-, vuokra-, viestintä- ja markkinointikulut tai muut toiminnan järjestämisestä aiheutuneet kulut.

• Ei hyväksytä kilpailutoiminnasta aiheutuneita kuluja.

Voi oikeuttaa maksuttomiin käyttövuoroihin liikunnan palvelualueen hallinnoimissa liikuntatiloissa tuetun 
toiminnan osalta. Harkinnan mukaan soveltavan liikunnan kohdeavustus voidaan myöntää maksuttomana 
käyttövuorona ilman rahallista tukea.

Ei saa tuottaa voittoa.



Tuettavan toiminnan kriteerit

• Toimintaan tulee voida osallistua ilman kilpaurheilullisia tavoitteita.

• Toiminta on ohjattua.

• Toimintaryhmässä tulee olla vähintään viisi (5) vantaalaista osallistujaa.

• Toiminnasta ja sen tavoitteista on selkeät suunnitelmat ja kuvaukset.

• Toimija sitoutuu markkinoimaan toimintaa käyttäen omia sekä kaupungin osoittamia tiedotuskanavia. 
Toiminnan kuvauksesta tulee käydä ilmi, että kohderyhmänä ovat erityisryhmiin kuuluvat kuntalaiset tai 
sovellettu liikuntatoiminta.

• Tuen saamisen myötä yhdistys antaa kaupungille suostumuksen avustetun toiminnan tiedottamisesta 
kaupungin tiedotuskanavissa.

• Toimija sitoutuu raportointeihin.



Hakeminen

Haetaan 21 vrk ennen toiminnan aloittamista. 
Poikkeuksena vuosi 2023.

Vaihtoehto 1.

Käsittely lautakunnassa tammi-, huhti- ja syyskuun kokouksissa. 
Avustusta myönnetään enintään 6 kuukauden ajalle.

Vaihtoehto 2. 

Käsittely lautakunnassa kuukausittain. 
Tukea myönnetään enintään avustusvuodeksi kerrallaan. 
Tällöin toiminnasta tulee antaa välikäyttöselvitys pyydettäessä.



Käyttöselvitys ja maksaminen

Käyttöselvitys on tehtävä 1 kk kuluessa toiminnan päättymisestä

• Tarvitsemme mm. seuraavia tietoja:

• raportti käyntikerroista ja osallistujamääristä 

• tositekohtainen selvitys menoista: oikeaksi todistetut kuittikopiot toimitettava pyydettäessä

• saadut tulot (esim. muut ko. toimintaan myönnetyt avustukset/apurahat, osallistumismaksut)

• ohjaajien lukumäärä

Käyttöselvitys käsitellään lautakunnassa

Avustus maksuun käyttöselvityksen hyväksynnän ja valitusajan jälkeen

• Maksettava summa määräytyy käyttöselvityksessä ilmoitetun toteutuneen toiminnan, menojen ja 
tulojen perusteella.



Haku- ja käsittelyprosessi

Toimita hakemus 21 vrk ennen toiminnan aloittamista, POIKKEUS kevät 2023

Hakemus käsitellään lautakunnassa

Jätä käyttöselvitys 1 kk kuluessa toiminnan päättymisestä

Käyttöselvitys käsitellään lautakunnassa

Avustus maksuun valitusajan päätyttyä



Esimerkki avustussumman määräytymisestä

Ohjattu liikuntaryhmä kokoontuu:
Keväällä 9.1.-17.4.2023 (14 kertaa, ei kokoontumista 20.2.2023)
Syksyllä 4.9.-11.12.2023 (14 kertaa, ei kokoontumista 16.10.2023)

Ryhmä kesto eri aikamäärillä laskettuna:

60 min (40 €): kevät 14 x 40 € = 560 €, syksy 14 x 40 € = 560 € yht. 1 120 €
90 min (60 € ): kevät 14 x 60 € = 840 €, syksy 14 x 60 €= 840 € yht. 1 680 €
30 min (20 €): kevät 14 x 20 € = 280 €, syksy 14 x 20 € = 280 € yht. 560 €

Yhdistyksellä on neljä (4) ohjattua liikuntaryhmää (kesto 60 min) kevät ja syyskaudella: 4 x 1120 € = 4 480 €



Avustusuudistuksen eteneminen

Uuden avustuslajin työstäminen, kesä 2022-

Esitys soveltavan liikunnan avustusmäärärahan lisäämisestä hyväksyttiin kaupunkikulttuurilautakunnassa 13.12.2022

Soveltavan liikunnan kohdeavustusinfo ma 19.12.2022

Avustuskuulutus vuodenvaihteessa

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan avustusinfo ke 18.1.2023, klo 17 (Teams)

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan kokous tammikuu ti 24.1.2023

Avustuksen hakeminen, kevät 2023

• Kevään osalta tukea voi poikkeuksellisesti hakea jo alkaneeseen toimintaan



Siirtyminen ryhmiin
Mitä ajatuksia uudistus/myöntämisperiaatteet herättävät? 

Ryhmän fasilitoija (kirjuri) kirjaa esiin tulleet ajatukset, huomiot ja kysymykset, joista esitetään yhteenveto 
ryhmätyöosuuden päätyttyä.

Ryhmissä esiin tulleet asiat jäävät avustustiimin hyödynnettäviksi.

Ryhmä 1: Mari
Ryhmä 2: Kiia
Ryhmä 3: Jenni

Mikäli jostakin syystä yhteytesi tilaisuuteen katkeaa ryhmätyön aikana, 
liity tilaisuuteen uudelleen ilmoittautumisen yhteydessä saamasi linkin 
avulla. Ohjaamme Sinut takaisin ryhmääsi.



Ryhmätöiden purkaminen



KIITOS!

Yhteystiedot:

Anne Pakarinen

Erityisliikunnan suunnittelija

anne.pakarinen@vantaa.fi

Puh. 050 314 6402
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