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1. YLEISTÄ LIIKUNTA-AVUSTUKSISTA  
 
Nämä myöntämisperiaatteet täydentävät kaupunginhallituksen 13.12.2021 hyväksymiä Vantaan 
kaupungin avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita. 
 
Vantaan kaupunginvaltuusto myöntää kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnalle vuosittain 
määrärahan käytettäväksi vantaalaisen liikuntatoiminnan tukemiseen. Liikuntalain määritelmän 
mukaan liikuntatoiminnan tarkoituksena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja 
harrastaa, edistää kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön 
hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Tarkoi-
tuksena on myös edistää liikunnan avulla tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja eriarvoisuuden vähentä-
mistä sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristöä kunnioittavaa kestävää kehitystä.   
 
Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta päättää vuosittain avustusmäärärahan jakamisesta 
eri avustusmuotojen kesken. Liikuntatoimintaan tarkoitetut avustukset jakaantuvat seuraaviin avus-
tusmuotoihin: 

1. Toiminta-avustus liikuntajärjestöille    
2. Harrasteliikunnan kohdeavustus   
3. Soveltavan liikunnan kohdeavustus 
4. Vuokratuki  
5. Vantaan markkinointituki liikuntaan   
6. Kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille    

 
Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta päättää liikunta-avustuksista liikuntajohtajan esityk-
sestä. Myönnetty avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana. 
 
Jos kaupungilla on järjestöltä saatavana maksuja, ne voidaan periä avustuksista.  
 
Jos avustusta saanutta järjestöä edustava urheilija tai valmentaja jää kiinni doping-rikkeestä, järjes-
tön saamat avustukset voidaan evätä osittain tai kokonaan. Seuraamuksesta päättää kaupunkikult-
tuurin ja hyvinvoinnin lautakunta.  
 

  



Vantaan kaupungin liikunta-
avustusten myöntämis- 
periaatteet  

3 / 14 

VD/310/02.03.01.03/2023   
  

 

 

 
Vantaan kaupunki 

 
PL 1510 

 
Sähköpostiosoite: 

Kaupunkikulttuurin ja 
hyvinvoinnin toimiala                                   

01030 Vantaan kaupunki 
www.vantaa.fi 

liikunta.avustukset@vantaa.fi 

Liikunnan palvelualue   
   

 

2. AVUSTUSKELPOISUUS  
 
Osa liikunta-avustuksista edellyttää avustuskelpoisuuden hakemista. Avustuskelpoisuutta haetaan 
kerran, minkä jälkeen se vahvistetaan vuosittain toiminta-avustuksen hakemisen yhteydessä tai 
määrävuosittain suoritettavan auditoinnin avulla. Avustuskelpoisuutta voi hakea vantaalainen re-
kisteröity yhdistys tai muu vantaalaisia palveleva toimija. 
 

Avustuskelpoisuuden yleiset ehdot 
 
Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta myöntää avustuskelpoisuuden edellyttäen, että ha-
kija täyttää avustuskelpoisuudelle asetetut yleiset ehdot:  

- hallinnointi ja taloudenpito on vastuullista,   
- vastuuhenkilöt on nimetty,  
- toiminta on liikuntalain ja kaupungin arvojen mukaista,   
- toimija sitoutuu yhteistyöhön kaupungin kanssa ja 
- toimija sitoutuu säännölliseen raportointiin ja arviointiin.   

 
 

2.1. Liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuus 
 

Liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuus mahdollistaa 
- liikuntajärjestöjen toiminta-avustuksen, 
- harrasteliikunnan kohdeavustuksen,   
- soveltavan liikunnan kohdeavustuksen, 
- vuokratuen, 
- tuetun tilahinnoittelun (hinnaston ”Seurat”-maksuluokka),  
- perusliikuntapaikkojen maksuttoman käytön alle 18-vuotiaiden säännöllisessä toiminnassa 

ja 
- maksuttomien käyttövuorojen hakemisen alle 18-vuotiaiden ja perheiden matalan kynnyk-

sen liikuntatoimintaan. 
  

Avustuskelpoisuuden saadakseen hakijan tulee täyttää yleisten ehtojen lisäksi seuraavat lisäehdot: 
- Toimija on Vantaalle rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka toiminnan päätarkoitus on liikun-

nan järjestäminen tai muu liikunnan edistäminen. 
- Yhdistys tai säätiö on ollut toiminnassa vähintään 12 kuukautta.   
- Perustoiminnan piirissä on aktiivisesti vähintään 50 yhdistyksen tai säätiön toimintaan osal-

listuvaa vantaalaista harrastajaa. 
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Yhdistyksen tai säätiön tulee pystyä osoittamaan perustoimintaan aktiivisesti osallistuvien harrasta-
jien määrän esimerkiksi osallistujaseurannan tai -tilastoinnin avulla.   
 
Yhdistysten yhdistyessä ja muodostaessa uuden rekisteröidyn yhdistyksen tai toiminnan erkaantu-
essa vanhasta yhdistyksestä, uuden yhdistyksen kohdalla lisäehdoista voidaan poiketa tai ne voi-
daan jättää huomioimatta.     
 

2.2. Erityisliikunnan avustuskelpoisuus 
 

Erityisliikunnan avustuskelpoisuus mahdollistaa 
- soveltavan liikunnan kohdeavustuksen, 
- harrasteliikunnan kohdeavustuksen, 
- tuetun tilahinnoittelun (hinnaston ”Seurat”-maksuluokka) ja 
- maksuttomien käyttövuorojen hakemisen alle 18-vuotiaiden ja perheiden matalan kynnyk-

sen liikuntatoimintaan. 
 
Erityisryhmien liikunnalla (soveltava liikunta, erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden lii-
kuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea osallistua 
yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.   

 
Avustuskelpoisuuden saadakseen hakijan tulee täyttää yleisten ehtojen lisäksi seuraavat lisäehdot:   

- Yhdistys tai säätiö edistää vantaalaisten erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden liikuntaa.   
- Yhdistys tai säätiö on ollut toiminnassa vähintään 12 kuukauden ajan.   

 

2.3. Harrasteliikunnan avustuskelpoisuus  
 
Harrasteliikunnan avustuskelpoisuus mahdollistaa 

- harrasteliikunnan kohdeavustuksen,   
- soveltavan liikunnan kohdeavustuksen ja 
- maksuttomien käyttövuorojen hakemisen alle 18-vuotiaiden ja perheiden matalan kynnyk-

sen liikuntatoimintaan. 
 

Avustuskelpoisuuden saadakseen hakijan tulee täyttää yleisten ehtojen lisäksi seuraava lisäehto:   
- Toimijan tulee edistää toiminnallaan vantaalaisten harrasteliikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta. 
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2.4. Avustuskelpoisuuden hakeminen  
 
Avustuskelpoisuutta haetaan ilman erillistä hakuaikaa sähköisessä asiointipalvelussa. 
 
Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa: 

- yhdistyksen säännöt, 
- pankin varmistama tieto tilin omistajasta (uudet hakijat sekä muuttuneet tiedot), 
- hyväksytty toimintakertomus ja 
- hyväksytty tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta. 

 
 
 

3. TOIMINTA-AVUSTUS LIIKUNTAJÄRJESTÖILLE  
 
Toiminta-avustusta myönnetään liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuuden saaneille. Toiminta-avus-
tuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toiminnan laajuus ja laatu. Avustusta myönne-
tään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. 
 
Toiminta-avustusta myönnetään hakemisvuotta edeltävän kokonaisen tilikauden aikana toteutu-
neen toiminnan perusteella. Toiminta-avustus määräytyy seuraavaan matemaattiseen malliin pe-
rustuen:  
 

 %-osuus määrärahasta   

Säännöllisesti toimintaan osallistuvien määrä   10 

Toimintaryhmien lukumäärä   
- alle 12-vuotiaiden ryhmien painokerroin 2   
- 12–20-vuotiaiden ryhmien painokerroin 3   
- aikuisten (yli 20-vuotiaat) ryhmien painokerroin 1   
- sekaryhmät (ryhmässä eri ikäisiä) painokerroin 2   

50 

Aktiivisesti seurassa työskentelevien ohjaajien ja   
valmentajien lukumäärä   
- koulutetut valmentajat ja ohjaajat painokerroin 2   
- muut valmentajat ja ohjaajat painokerroin 1   

30 

Hyväksytyt toimintamenot   10 
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Säännöllisesti toimintaan osallistuvien määrä lasketaan toimintaryhmiin osallistuvista, joiksi laske-
taan seuran järjestämään toimintaan säännöllisesti viikoittain vähintään kolmen (3) kuukauden ajan 
osallistuvat harrastajat.   
 
Toimintaryhmällä tarkoitetaan esimerkiksi yhtä joukkuetta tai ikäluokkaa, jolle järjestetään sään-
nöllistä ohjattua toimintaa. Ryhmällä on nimetty ohjaaja, siinä on vähintään kymmenen (10) harras-
tajaa ja se toimii säännöllisesti viikoittain vähintään kolmen (3) kuukauden ajan. Ryhmien iänmukai-
sessa luokittelussa ryhmä kirjataan siihen ikäluokkaan, johon sen jäsenistä kuuluu vähintään 2/3.   
 
Sekaryhmässä on jäseniä tasaisesti useammasta ikäluokasta.   
 
Koulutettu valmentaja tai ohjaaja on suorittanut vähintään lajiliiton tai aluejärjestön alimman tason 
koulutuksen tai jolla on liikunta-alan tutkinto.   
 
Muut valmentajat ja ohjaajat ovat ryhmään nimettyjä ja toimintaan säännöllisesti osallistuvia val-
mentajia ja ohjaajia. 
 
Hyväksyttyjä toimintamenoja ovat valmentaja- ja ohjaajapalkkiot, koulutuskustannukset sekä va-
rustehankinnat.   
 
Pienin jaettava toiminta-avustus on suuruudeltaan 500 euroa ja suurin mahdollinen toiminta-avus-
tus on 25 000 euroa.  Myönnettävä toiminta-avustus ei voi olla suurempi kuin hakijan hyväksytyt 
toimintamenot. 
 

3.1. Avustuksen hakeminen  
 
Toiminta-avustuksen hakuaika alkaa 1. helmikuuta ja päättyy helmikuun viimeisenä arkipäivänä. 
Avustusta haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan haki-
joille, joiden hakemus liitteineen on jätetty määräaikaan mennessä. Hakuajan ulkopuolella jätettyjä 
hakemuksia ei käsitellä. 
 
Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
 

3.2. Avustuksen maksaminen  
 
Toiminta-avustus maksetaan, kun lautakunnan myöntämispäätös ja mahdollisen edellisen vuoden 
toiminta-avustuksen käyttöselvityksen hyväksyntä ovat saaneet lainvoiman. 
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Toiminta-avustus voidaan maksaa myös ennakkomaksuna lautakunnan päätöksen jälkeen. Ennak-
komaksua haetaan erillisellä hakemuksella. 
 
 
 

3.3. Avustuksen käyttöselvitys 
 
Toiminta-avustuksesta on annettava käyttöselvitys avustusta seuraavana keväänä. Käyttöselvityk-
sen jättöaika alkaa 1. tammikuuta ja päättyy huhtikuun viimeisenä arkipäivänä. Käyttöselvitys teh-
dään sähköisessä asiointipalvelussa.    
 
Käyttöselvityksen liitteenä tulee toimittaa: 

- hyväksytty toimintakertomus,    
- hyväksytty tilinpäätös ja    
- tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta.    

 
Toiminta-avustuksen käytössä hyväksyttäviä menoja ovat yhdistyksen tai säätiön perustoiminnasta 
aiheutuneet kulut.  
 
 
 

4. HARRASTELIIKUNNAN KOHDEAVUSTUS 
 
Harrasteliikunnan kohdeavustusta voidaan myöntää toimijoille, jotka ovat saaneet liikuntajärjestö-
jen, erityisliikunnan tai harrasteliikunnan avustuskelpoisuuden.  
 
Harrasteliikunnan kohdeavustusta myönnetään vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoimin-
nan järjestämiseen. Avustuksella tuetaan rahallisesti toiminnasta koituvia ohjaajakuluja sekä mah-
dollistetaan maksuttomat käyttövuorot avustusta saaneen toiminnan järjestämiseen. Tukea voi-
daan myöntää säännölliseen harrasteliikuntatoimintaan, harrasteliikuntatapahtumiin sekä liikunta-
leireille. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon käytettävissä oleva määräraha.  
 
Harrasteliikunnan kohdeavustusta myönnetään ohjaajakorvauksiin 25–38 euroa/ohjaaja/60 mi-
nuuttia. Tuntikorvauksen suuruuteen vaikuttaa ohjauksen vaativuustaso. Harrasteliikunnan koh-
deavustus oikeuttaa tuetun toiminnan osalta liikuntatilojen maksuttomiin käyttövuoroihin liikun-
nan palvelualueen myöntämillä käyttövuoroilla. Harkinnan mukaan tuki voidaan myöntää maksut-
tomana käyttövuorona ilman rahallista tukea.  
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Avustuksella tuettavan toiminnan tulee täyttää seuraavat kriteerit:   

- Toiminta on kaikille avointa ja luokittelematonta, ei lajiliittojen kilpailutoimintaan tähtäävää 
toimintaa. Osallistujan taitotaso ja osaaminen eivät rajaa osallistumista. Ryhmän toiminta 
perustuu harrastustoimintaan, ei kilpailutoimintaan.  

- Osallistuminen liikuntatoimintaan voi maksaa osallistujalle enintään kymmenen (10) euroa 
kuukaudessa, sisältäen mahdollisen toimijan edellyttämän jäsenmaksun ja lajiliiton edellyt-
tämän lisenssimaksun. Toiminnan järjestäjä voi tarjota vapaaehtoisena lisäpalveluna esim. 
vakuutusta, välipalaa, välineitä ja varusteita. Osallistujaa ei voida kuitenkaan velvoittaa 
hankkimaan lisäpalvelua, eikä sillä voi rajata osallistujaa pois toiminnasta tai heikentää osal-
listumisen mahdollisuutta. 

- Leiri voi maksaa enintään kymmenen (10) euroa päivässä. Leirin tulee kestää vähintään 
kolme (3) päivää. Leiripäivän tulee kestää vähintään neljä (4) tuntia. Leirimaksun tulee sisäl-
tää mahdolliset ruuat. 

- Toiminta on ohjattua.   
- Toimija sitoutuu markkinoimaan toimintaa käyttäen omia sekä kaupungin osoittamia tiedo-

tuskanavia. 
- Toimija sitoutuu raportointeihin ja ilmoittamaan mahdollisista toimintaa koskevista muutok-

sista välittömästi.  
 
Hakemuksia käsiteltäessä etusijalla on lasten- ja nuorten toiminta. Laajuudeltaan merkittävää ja 
kaupungin palvelutarjontaa täydentävää harrasteliikuntatoimintaa järjestäviä toimijoita on mah-
dollista tukea sopimusperusteisesti erikseen määriteltävien sopimusehtojen mukaisesti.   
 

4.1. Avustuksen hakeminen 
 
Harrasteliikunnan kohdeavustusta on haettava sähköisessä asiointipalvelussa viimeistään 21 vuoro-
kautta ennen avustettavan toiminnan aloittamista.  
 
Tukea myönnetään enintään avustusvuodeksi kerrallaan. Mikäli avustus on myönnetty vuodeksi 
kerrallaan, toiminnasta tulee antaa väliraportti pyydettäessä. 
 

4.3. Avustuksen käyttöselvitys ja maksaminen 
 
 
Harrasteliikunnan kohdeavustuksesta on annettava käyttöselvitys sähköisessä asiointipalvelussa vii-
meistään yhden (1) kuukauden kuluessa tuetun toiminnan päättymisestä. Käyttöselvityksen yhtey-
dessä toimitetaan tositteet maksetuista ohjaajapalkkioista. 
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Mikäli päätös avustuksen myöntämisestä on tehty toiminnan päättymisen jälkeen, käyttöselvityk-
sen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Ellei käyttöselvitystä tehdä määräajassa, 
avustus ja mahdollisen tilan maksuttomuus raukeavat. 
 
Avustus maksetaan käyttöselvityksessä ilmoitetun toteutuneen toiminnan ja kustannusten perus-
teella. Lautakunta hyväksyy käyttöselvityksen ja avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman.  
 
Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 75 % lautakunnan päätöksen jälkeen. Ennakkomaksua tu-
lee hakea erillisellä hakemuksella.  
 

 

5. SOVELTAVAN LIIKUNNAN KOHDEAVUSTUS  
 

 
Soveltavan liikunnan kohdeavustusta voidaan myöntää toimijoille, jotka ovat saaneet liikuntajärjes-
töjen, erityisliikunnan tai harrasteliikunnan avustuskelpoisuuden.  
 
Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai 
muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan ohjattuun lii-
kuntaan ja toiminnan järjestäminen edellyttää soveltamista ja erityisiä toimenpiteitä. 
 
Soveltavan liikunnan kohdeavustusta myönnetään Vantaalla järjestettävän ja vantaalaisiin kohdis-
tuvan, terveyttä ja toimintakykyä edistävän, soveltavan liikuntatoiminnan järjestämisestä aiheutu-
viin kustannuksiin. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää myös Vantaan ulkopuolella järjes-
tettävään toimintaan, mikäli se kohdistuu vantaalaisiin ja toiminta täydentää Vantaalla tapahtuvaa 
palvelutarjontaa. Harkinnanvaraista avustusta myönnettäessä otetaan huomioon käytettävissä 
oleva määräraha. 
 
Tukea voidaan myöntää säännölliseen harrasteliikuntatoimintaan, harrasteliikuntatapahtumiin ja 
liikuntaleireille. Avustuksella tuetaan ensisijaisesti viikoittaista, vähintään kolmen (3) kuukauden 
ajan toteutettavaa liikuntatoimintaa painopisteen ollessa lasten ja nuorten toiminnassa. 
 
Suurin myönnettävä avustus on 2 000 euroa/ryhmä/vuosi. Toimintatunnin (60 min) korvaus on enin-
tään 40 euroa. Mikäli ryhmä kokoontuu useamman kerran viikossa, avustusta myönnettäessä huo-
mioidaan vain yksi (1) viikoittainen kokoontumiskerta. Ilmoitetuista korvaussummista voidaan poi-
keta perustelluista syistä. 
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Soveltavan liikunnan kohdeavustus oikeuttaa tuetun toiminnan osalta liikuntatilojen maksuttomiin 
käyttövuoroihin liikunnan palvelualueen myöntämillä käyttövuoroilla. Harkinnan mukaan tuki voi-
daan myöntää maksuttomana käyttövuorona ilman rahallista tukea.  
 

Kohdeavustuksen käytössä hyväksyttäviä menoja ovat ohjaaja-, vuokra-, viestintä- ja markkinointi-
kulut tai muut toiminnan järjestämisestä aiheutuneet kulut. Vuokrakuluja ei huomioida Vantaan ul-
kopuolella toteutettavassa toiminnassa. Avustusta ei myönnetä matkakuluihin, kilpailutoimintaan 
eikä toimintaan, joka tuottaa voittoa tai jonka keskeinen tarkoitus on varainhankinta. Avustusta ei 
pääsääntöisesti myönnetä virtuaalisesti toteutettuun toimintaan. 

 
Avustuksella tuettavan toiminnan tulee täyttää seuraavat 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. 
- Leirin tulee kestää vähintään kolme (3) päivää ja yhden leiripäivän tulee kestää vähintään 

neljä (4) tuntia. 
- Toimija sitoutuu markkinoimaan toimintaa käyttäen omia sekä kaupungin osoittamia tiedo-

tuskanavia. Toiminnan kuvauksesta tulee käydä ilmi, että kohderyhmänä ovat erityisryhmiin 
kuuluvat kuntalaiset tai sovellettu liikuntatoiminta. 

- Tuen saamisen myötä yhdistys antaa kaupungille suostumuksen avustetun toiminnan tie-
dottamisesta kaupungin tiedotuskanavissa.  

- Toimija sitoutuu raportointeihin ja ilmoittamaan mahdollisista toimintaa koskevista muutok-
sista välittömästi.  

  

5.1. Avustuksen hakeminen 
 
Soveltavan liikunnan kohdeavustusta on haettava sähköisessä asiointipalvelussa viimeistään 21 vuo-
rokautta ennen avustettavan toiminnan aloittamista.  
 
Tukea voidaan myöntää enintään avustusvuodeksi kerrallaan. Mikäli avustus on myönnetty vuo-
deksi kerrallaan, toiminnasta tulee antaa väliraportti pyydettäessä. 
 

5.3. Avustuksen käyttöselvitys ja maksaminen 
 
Soveltavan liikunnan kohdeavustuksesta on annettava käyttöselvitys sähköisessä asiointipalvelussa 
viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa tuetun toiminnan päättymisestä. Käyttöselvityksen yh-
teydessä toimitetaan tositteet maksetuista kuluista. 
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Mikäli päätös avustuksen myöntämisestä on tehty toiminnan päättymisen jälkeen, käyttöselvityk-
sen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Ellei käyttöselvitystä tehdä määräajassa, 
avustus ja mahdollisen tilan maksuttomuus raukeavat. 
 
Avustus maksetaan käyttöselvityksessä ilmoitetun toteutuneen toiminnan ja kustannusten perus-
teella. Lautakunta hyväksyy käyttöselvityksen ja avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman.  
 
Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 75 % lautakunnan päätöksen jälkeen. Ennakkomaksua tu-
lee hakea erillisellä hakemuksella. 
 
 
 

6. MUUT TUET 
 
 

6.1. VUOKRATUKI  
 
Vuokratukea voidaan myöntää liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuuden saaneille toimijoille. Vuok-
ratukea voidaan myöntää säännölliseen liikuntatoimintaan, jota järjestetään Vantaalla jossakin 
muussa kuin kaupungin tai kaupungin omistamien yhtiöiden hallinnoimassa liikuntatilassa. Tukea 
voidaan myöntää myös Urhea sr:n Urhea-hallin liikuntatilojen käytöstä koituneisiin kustannuksiin.   
 

Vuokratukea myönnetään määrärahan puitteissa edellisen vuoden aikana syntyneisiin todellisiin 
kustannuksiin perustuen. Järjestön itsensä hallinnoimassa liikuntatilassa käyttötuntihinta määritel-
lään maksettujen tilavuokrien ja muille käyttäjille myytyjen vuorojen erotuksesta. Vuokratuki voi 
olla korkeintaan 25 euroa käyttötuntia kohden tai 25 % yhteenlasketuista vuokrakuluista.     
 

Vuokratuen hakuaika alkaa 1. helmikuuta ja päättyy helmikuun viimeisenä arkipäivänä. Avustusta 
haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Vuokratukea haettaessa on toimitettava hakemuksen 
liitteenä pankkitositteet maksetuista vuokrista. Vuokratuki maksetaan lautakunnan päätöksen saa-
tua lainvoiman.   
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6.2. VANTAAN MARKKINOINTITUKI LIIKUNTAAN  
 
Markkinointitukea myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti. 
Teemavuodet ja erilaiset painotukset ovat mahdollisia. 
 

Markkinointitukea myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:     
1. Markkinointituki yksilöurheilijalle – kansainvälisesti tai kansallisesti huomattava ja näkyvä 

arvokisatason urheilija, joka on kilpaillut aikuisten sarjassa olympialaisissa, paralympialai-
sissa tai MM- tai EM- kisoissa. Kumppaniurheilijasopimus tehdään määräajaksi erikseen 
määriteltävien sopimusehtojen mukaisesti. Avustusta ei myönnetä joukkuelajin urheilijoille.  

2. Markkinointituki joukkueelle – joukkue edustaa vantaalaista seuraa, joka tarjoaa urheilijoil-
leen edellytykset kehittyä lajinsa huipulle. Joukkue kilpailee ylimmillä valtakunnallisilla sar-
jatasoilla tai arvokisatasolla, sopimus tehdään sarja- tai kilpailukauden ajaksi erikseen mää-
riteltävien sopimusehtojen mukaisesti.     

3. Markkinointituki tapahtumille – Vantaalla järjestettävä huomattava kansainvälinen tai kan-
sallinen urheilu- ja liikuntatapahtuma, sopimus tehdään järjestävän tahon kanssa kertaluon-
teisena korkeintaan kolmeksi perättäiseksi vuodeksi erikseen määriteltävien sopimusehto-
jen mukaisesti. 
 

  

6.2.1. Tuen hakeminen ja maksaminen 
 
Markkinointitukea yksilöurheilijalle ja joukkueelle haetaan marras-joulukuussa. Tapahtumien mark-
kinointitukea voi hakea jatkuvalla haulla viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen tapahtumaa. Kaikkia 
markkinointituen muotoja haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. 
 
Markkinointituki maksetaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan päätöksen saatua 
lainvoiman sekä sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 
 
 

6.2.2. Tuen käyttöselvitys 
 
Urheilijalle ja joukkueelle myönnetystä markkinointituesta tehdään käyttöselvitys avustusvuoden 
loppuun mennessä.  
 
Tapahtumien markkinointituesta tulee tehdä käyttöselvitys yhden (1) kuukauden kuluttua tapah-
tuman päättymisestä.  
 
Käyttöselvitykset tehdään sähköisen asiointipalvelun kautta. 
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6.3. KILPA- JA HUIPPU-URHEILUTUKI EDUSTUSJOUKKUEILLE    
 
Kilpa- ja huippu-urheilutukeen ovat oikeutettuja ammattimaisesti toimivat vantaalaisia seuroja 
edustavat pääsarjatasojen aikuisjoukkueet, jotka pelaavat ottelunsa Vantaalla. Joukkueen kokoon-
panoon on kuuluttava koko kauden ajan vähintään yksi (1) urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain 
(276/2009) mukaisesti vakuutettu ammattiurheilija.   
 
Kilpa- ja huippu-urheilutuki jakautuu sekä rahalliseen tukeen että tilojen käytön tukeen. Tilojen käy-
tön tuki mahdollistaa tilojen osoittamisen maksutta edustustason joukkueiden käyttöön arkipäivisin 
(maanantai–perjantai) kello 8.00–16.30 välisenä aikana. Muina aikoina tapahtuvasta tilojen käy-
töstä veloitetaan hinnaston mukainen Seurat –maksuluokan hinta.  
 

Kilpa- ja huippu-urheilutukea edustusjoukkueille haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta joulu-
kuussa kevätkaudelle (1.1.-30.6) ja kesäkuussa syyskaudelle (1.7.–31.12.).  Tukeen oikeutetut jouk-
kueet päätetään harkinnanvaraisesti puolivuosittain liikuntajohtajan viranhaltijapäätöksellä.   
 

Määrärahan suuruus määräytyy areenoiden nimimyynnin, areenoiden ja muiden nimettävien mai-
nospaikkojen kokonaismyyntituotoista. Areenoiksi määriteltyjä liikuntapaikkoja ovat: Monitoimikes-
kus Lumo, Energia Areena, Myyrmäen jalkapallostadion, Myyrmäki-halli, Tikkurilan Areena ja Tikku-
rilan urheilutalo.     
 

Kilpa- ja huippu-urheilutukea saavat joukkueet eivät ole oikeutettuja Vantaan markkinointitukeen.     
 

Määrärahasta jaetaan 50 % tasaosuuksina siihen oikeutettujen joukkueiden kesken ja toinen 50 % 
jaetaan medianäkyvyysarvosta ja tunnettuudesta koostuvaan kaksiportaiseen indeksointimalliin pe-
rustuen. 
 

 %-osuus 

Tasaosuudet joukkueiden kesken   50 

INDEKSI  
Medianäkyvyysindeksi 
- TV-kontaktit (katsojaluvut), painokerroin 2,5   
- TV-media-aika (sekuntia), painokerroin 1   
- TV esiintymiset (lukumäärä), painokerroin 1,5   
- Lehtikuvat kärkimediaklusterissa (lukumäärä), painokerroin 2,5   
- Web-kuvat kärkimediaklusterissa (lukumäärä), painokerroin 2,5   

37,5 

Tunnettuusindeksi   
- Tunnettuus pääkaupunkiseudulla, painokerroin 7   
- Tunnettuus yli 15-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa, painokerroin 3   

12,5 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.finlex.fi%2Ffi%2Flaki%2Falkup%2F2009%2F20090276&amp;data=04%7C01%7Canton.ahonen%40vantaa.fi%7C3209fab820ac4d7d439908d97cdb73a5%7Cdad5d62c98304db09c1589befcc5cf3e%7C0%7C0%7C637678104250030791%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=SsrIpOggWg5B6bEtZLzsNQiQOnBgWnMN7Alx7rrwxWg%3D&amp;reserved=0
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7. MUUT MÄÄRÄYKSET  
 
Enintään 500 euron tuet voidaan myöntää kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan dele-
gointipäätöksen nojalla liikuntajohtajan viranhaltijapäätöksellä.   
 


