
Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustus 
Avustus on tarkoitettu liikuntaa edistävien järjestöjen toimintaan vuodelle 2021. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä enintään noin 42 miljoonaa 

euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään 

helmikuun 2021 loppuun mennessä. Vuoden 2021 päätöksissä pyritään tekemään myös 

ehdolliset ja suuntaa antavat (=mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat) 

päätökset vuosien 2022-2024 avustuksista. Avustusta on kuitenkin haettava vuosittain. 

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. 

 

Valtionapukelpoisuus. Avustus voidaan myöntää sellaiselle valtakunnalliselle ja 

alueelliselle liikuntaa edistävälle järjestölle, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on 

liikuntalain (390/2015) ja valtioneuvoston asetuksen liikunnan edistämisestä (550/2015) 

nojalla hyväksynyt valtionapukelpoiseksi. Ks. oma haku ja hakuaika valtionapukelpoiseksi 

hakemisesta täältä. (linkki päivitetään myöhemmin) 

 

Valtakunnalliset ja alueelliset liikuntaa edistävät järjestöt jaetaan alla oleviin ryhmiin. 

Järjestöryhmien toiminnan heterogeenisyydestä johtuen eri ryhmille on yhteisten 

arviointikriteerien lisäksi omat kriteerinsä.  

 

Järjestöryhmät: 

• Lajiliitot  

• Muut liikuntaa edistävät järjestöt  

• Liikunnan aluejärjestöt   

• Liikunnan palvelujärjestöt 

Hakuaika alkaa 25.9.2020 ja päättyy 30.10.2020 klo 16.15. 

 

Avustukseen sovellettavat säädökset: 

• Liikuntalaki (390/2015) 

• Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä (550/2015)  

• Valtionavustuslaki (688/2001)  

• Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja 

• Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 

• Suomea sitovien kansainvälisten säännösten noudattaminen, kuten urheilua 

koskevat yleissopimukset ja ihmisoikeussopimukset 

 

Keskeisiä kansainvälisiä säännöksiä ovat erityisesti:  

• Kansainvälinen dopingin vastainen yleissopimus (SopS 4/2007)  

• Lapsen oikeuksien yleissopimus (SopS 60/1991) 

• Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus (SopS 27/2016) 



• Euroopan neuvoston katsomoturvallisuus yleissopimus (SopS 9/1987) 

• Euroopan neuvoston dopingin vastainen yleissopimus (SopS 23/1990) 

• Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnista tehty yleissopimus (ei 

ratifioitu) 

Piiloita kaikki Avustuksen tavoite 

Avustuksella edistetään liikuntalain 2 §:n tavoitteita tukemalla valtakunnallisten ja 

alueellisten liikuntaa edistävien järjestöjen toimintaa.  

 

Liikuntalain tavoitteena on edistää 

• eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa 

• väestön hyvinvointia ja terveyttä 

• fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista 

• lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä 

• liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta 

• huippu-urheilua 

• liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita ja 

• eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. 

 

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, 

yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat, ympäristön kunnioittaminen ja 

kestävä kehitys. 

 

Valtakunnalliset ja alueelliset liikuntaa edistävät järjestöt tukevat monin eri tavoin 

jäsenistönsä ja muiden kohderyhmiensä toimintaedellytyksiä liikunnassa ja urheilussa. 

Avustuksen tarkoituksena on rahoittaa järjestön perustoiminnan toteuttamista. 

Miten avustusta haetaan? 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole 

mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen. 

 

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan 

umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on 

hakijalla. 

 

Asiointipalvelun käyttöohjeet 

 

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä 

tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja 

väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, 

mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. 



Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen 

yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. 

Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun. 

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen 

muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa. 

Asiointipalvelun käyttöohje PDF 1.5MB 

Lisätietoa OKM:n verkkosivuilla 

Suomi.fi-ohjeet ja tuki 

Katso-palvelun ohjeet 
Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan? 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Avustettavan toiminnan on oltava yleishyödyllistä. 

Liikunta-asetuksen 10 §:n mukaan toiminta-avustus myönnetään tulosperusteisesti 

järjestön toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteella. Tulosperusteita arvioidaan 

suunnitellun ja toteutuneen toiminnan perusteella. 

 

Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan 

huomioon seuraavat perusteet: 

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yleisavustuksia liikuntaa edistävien järjestöjen 

toimintaan liikuntalain (390/2015) ja valtioneuvoston asetuksen liikunnan edistämisestä 

(550/2015) mukaisesti. Avustuksen saajan on toiminnassaan toteutettava liikuntalain 2 § 

tavoitteita ja lähtökohtia. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi avustuksen määrää harkitessaan järjestöjen toimintaa 

liikuntalain 12 §:n ja sen nojalla annetun asetuksen 10 §:n mukaisesti. Liikuntalain 12 §:n 

mukaan valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon:  

- liikuntalain tavoitteiden toteuttaminen  

- järjestön toiminnan laajuus, laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

- liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden, sukupuolten tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden toteuttaminen  

- järjestön toiminnan alueellinen kattavuus 

- järjestön taloudellinen tila 

 

Järjestö voi toteuttaa yhtä tai useampaa liikuntalain 2 §:n tavoitetta. Riippumatta siitä 

toteuttaako järjestö yhtä tai useampaa tavoitetta, toiminta voidaan arvioida määrällisesti ja 

laadullisesti yhtä hyväksi.  

 

Arviointikriteerit jaetaan kahteen luokkaan: 

- kaikille yhteiset vastuullisuuskriteerit  

- järjestöryhmäkohtaiset muut kriteerit 

1.1.    Vastuullisuuskriteerit  

https://minedu.fi/documents/1410845/3505134/Asiointipalvelun+k%C3%A4ytt%C3%B6ohje+yhteis%C3%B6ille/795bb74b-f07e-49a1-9208-69e463270d14/Asiointipalvelun+k%C3%A4ytt%C3%B6ohje+yhteis%C3%B6ille.pdf/Asiointipalvelun+k%C3%A4ytt%C3%B6ohje+yhteis%C3%B6ille.pdf/Asiointipalvelun+k%C3%A4ytt%C3%B6ohje+yhteis%C3%B6ille.pdf
https://minedu.fi/asiointipalvelu
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/katso_uusi/kayttajan-ohjeet/katso-palvelun-yksityiskohtaiset-ohjeet/


Seuraavien vastuullisuuskriteerien avulla arvioidaan kaikkien avustusta hakevien 

järjestöjen toiminnan laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta, liikuntalain tavoitteiden 

toteuttamista sekä liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita, sukupuolten tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta. Lisäksi arvioidaan, miten järjestö noudattaa Suomea sitovia 

kansainvälisiä säännöksiä.  

 

- Hyvä hallinto. Järjestön toiminnassa noudatetaan ja edistetään hyvän hallinnon 

periaatteita. Toimintakulttuuri on avointa ja kaikilla järjestön jäsenillä on mahdollisuus 

osallistua aktiivisesti toimintaan ja päätöksentekoon. Järjestön taloudenpito ja 

varainhankinta ovat vastuullisia. Lajiliittojen kohdalla ottelumanipulaation riski on otettu 

huomioon ja sitä ehkäistään aktiivisesti. 

 

- Sukupuolten tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus. Toiminnassa edistetään sukupuolten 

tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. Toiminta on tasa-arvoista, esteetöntä, saavutettavaa ja 

avointa kaikille väestöryhmille. Sukupuolten tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus otetaan 

huomioon järjestön hallinnossa, päätöksenteossa ja päättävien elimien henkilövalinnoissa 

sekä järjestön jäsenille ja muille sidosryhmille suuntautuvassa toiminnassa. Järjestöiltä 

edellytetään ajantasaista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa (sisältäen tavoitteet, 

toimenpiteet, seurannan ja arvioinnin). 

 

- Turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö. Toiminta on turvallista ja terveellistä. 

Toimintaympäristö, -tavat ja -kulttuuri edistävät fyysistä ja henkistä terveyttä ja terveellisiä 

elämäntapoja. Kaikki toimintaan osallistuvat ovat turvassa kiusaamiselta ja häirinnältä. 

 

- Kestävä kehitys. Järjestön toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa vähennetään 

toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia ja edistetään kestävän kehityksen mukaisia 

ratkaisuja. Varsinaiset ympäristövastuusuunnitelmat tai -ohjelmat arvioidaan kuitenkin 

vasta vuoden 2022 avustusten yhteydessä. 

 

- Antidopingtoiminta. Niillä järjestöillä, joilla on kilpailutoimintaa, tulee olla 

antidopingohjelma. Muiden osalta antidopingtoiminta arvioidaan suhteessa toiminnan 

laatuun. Mikäli antidopingtoiminta ei ole hakijan toiminnan laadun kannalta olennaista, se 

jätetään arvioinnin ulkopuolelle. 

 

Vastuullisuuskriteerit pisteytetään. Antidopingtoiminnan arvioinnin suorittaa Suomen 

urheilun eettinen keskus SUEK. Muiden vastuullisuuskriteerien osalta arvioinnin suorittaa 

opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä asiantuntijoiden kanssa.  

 

Määrärahasta 15 prosenttia jaetaan vastuullisuuskriteerien pohjalta. 

Vastuullisuusarvioinnin perusteella jaettava määräraha suhteutetaan 

järjestöryhmäkohtaisten kriteerien pohjalta tehtävään arviointiin. 

1.2. Järjestöryhmäkohtaiset kriteerit 

1.2.1 Lajiliitot 

 

Valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon lajiliiton toiminnan laatu, laajuus 



ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten järjestö toteuttaa liikuntalain tavoitteita ja 

noudattaa Suomea sitovia kansainvälisiä säännöksiä. 

 

Arviointikriteerit painotuksineen (suuntaa antavat): 

1. Lajiliiton jäsen- tai harrastemaksun tai lisenssin maksavien määrä tai muulla tavoin 

todennettava jäsenten määrä 35 % 

2. Edellä mainituista alle 18-vuotiaiden määrä 15 % 

3. Lajiliiton jäsenseurojen henkilöjäsenten määrä 14 % 

4. Lajiliiton jäsenseurojen määrä 6 % 

5. Lajiliiton edellisen vuoden kokonaismenot vähennettynä saadut 

valtionavustukset 15 % 

Lajiliittojen saama avustus perustuu näiden arviointikriteerien yhteismäärään, joka 

suhteutetaan käytettävissä olevaan määrärahaan. Yksittäinen lajiliitto voi saada avustusta 

enintään yhdeksän prosenttia lajiliittojen valtionavustukseen osoitetusta määrärahasta. 

Yleisavustuksen alaraja on 10 000 euroa. 

 

1.2.2. Muut liikuntaa edistävät järjestöt 

 

Järjestön toiminnan laajuutta, laatua, vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista 

vaikuttavuutta arvioidaan seuraavien kriteerien avulla: 

 

1a) Jäsenmäärä tai  

1b) Mikäli järjestöllä, joka on saavuttanut valtionapukelpoisuuden liikunta-asetuksen 8 §:n 

erityisen perusteen (=toiminta palvelee liikuntapoliittisesti tai toiminnallisesti merkittävää 

erityisryhmää) avulla, jäsenmäärän arviointi on epärelevantti tai ei ole mahdollinen, 

arviointi toteutetaan jäsenmäärän sijaan muun soveltuvan kriteerin avulla 

2) Koulutustoiminnan määrä 

3) Käytännön liikunta- ja urheilutoiminnan ja -tapahtumien määrä 

4) Seminaarien ja verkostotapaamisten määrä 

5) Viestinnän, vaikuttamistyön ja yhteiskunnallisen vaikuttamistyön määrä ja laatu 

6) Kansainvälisen toiminnan määrä ja laatu 

7) Järjestön oman toiminnan seuranta ja arviointi 

 

Järjestöjen toiminnan laajuutta, laatua, vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta 

osoittavat kriteerit pisteytetään. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon järjestön 

toiminnan alueellinen kattavuus, taloudellinen tila ja järjestössä 

tehtävä poikkihallinnollinen ja -sektorinen työ. 

 

Järjestön toiminnan alueellista kattavuutta arvioitaessa tarkastellaan järjestön toiminnan 

maantieteellistä laajuutta. Suuntaa antavat määritelmät ovat: a) Valtakunnallinen = Koko 

maan tai useamman kuin seitsemän maakunnan alueella, b) Alueellinen = Vähintään 

yhden maakunnan alueella ja c) Paikallinen = Vähintään yhden kunnan alueella. 

Maakunnilla tarkoitetaan tässä maakuntien liittoja: https://www.kuntaliitto.fi/elinvoima-ja-

tyollisyys/maakuntien-liitot  

https://www.kuntaliitto.fi/elinvoima-ja-tyollisyys/maakuntien-liitot
https://www.kuntaliitto.fi/elinvoima-ja-tyollisyys/maakuntien-liitot


 

Järjestön taloudellista tilaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota järjestön oman toiminnan 

tuottoihin, hallinto- ja henkilöstökustannusten osuuteen kokonaiskustannuksista sekä 

toiminnan tuottavuuteen (toiminnan kustannukset suhteessa toiminnan laajuuteen, laatuun 

ja vaikuttavuuteen).  

1.2.3. Liikunnan aluejärjestöt 

 

Järjestön toiminnan laajuutta, laatua, vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista 

vaikuttavuutta arvioidaan seuraavien kriteerien avulla: 

 

1) Jäsenmäärä  

2) Alueen toimintaympäristö (asukasluku, kuntien määrä, seurojen määrä) 

3) Koulutustoiminnan määrä 

4) Käytännön liikunta- ja urheilutoiminnan ja -tapahtumien määrä 

5) Seminaarien ja verkostotapaamisten määrä 

6) Viestinnän, vaikuttamistyön ja yhteiskunnallisen vaikuttamistyön määrä ja laatu 

7) Järjestön oman toiminnan seuranta ja arviointi 

 

Järjestöjen toiminnan laajuutta, laatua, vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta 

osoittavat kriteerit pisteytetään. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon järjestön 

toiminnan alueellinen kattavuus, taloudellinen tila ja järjestössä 

tehtävä poikkihallinnollinen ja -sektorinen työ. 

 

Järjestön toiminnan alueellista kattavuutta arvioitaessa tarkastellaan järjestö 

toimintaympäristöä ja toiminnan maantieteellistä laajuutta.  

 

1.2.4. Liikunnan palvelujärjestöt 

 

Liikunnan palvelujärjestöiksi määritellään tässä haussa Suomen Olympiakomitea ja 

Paralympiakomitea. Palvelujärjestöt hakevat avustusta ja käyvät tavoiteohjauskeskustelut 

ministeriön kanssa vuosittain. 

  

1.3. Muut kerättävät tiedot 

Hakulomakkeilla kerätään edellä kuvattujen arvioinnissa käytettävien tietojen lisäksi myös 

muita tietoja hakijajärjestöistä. Näitä tietoja ovat järjestön palkatun henkilöstön ja 

hallituksen jäsenten määrä ja sukupuolijakauma sekä järjestön paikallisten jäsenjärjestöjen 

jäsenmäärä. Lajiliittojen osalta kerätään lisäksi tietoja seurojen työntekijöistä, 

koulutustoiminnasta sekä maajoukkueista ja valmennusryhmistä. Muut kerättävät tiedot on 

merkitty hakulomakkeissa tähdellä (*). 

 

Tietoja kerätään liikuntajärjestöjen toiminnan tilan, kehittymisen ja muutosten 

seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Tietoja käytetään liikuntapoliittisen johtamisen, 

päätöksenteon ja toimialan ohjaamisen tueksi. Lisäksi tietoja voidaan käyttää 



tutkimustarkoituksiin.  

  

2. Yleiset perusteet sekä valtionavustus- ja yhdistyslakien 
mukaiset yleiset edellytykset 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että 

kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla 

ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan 

yhdenvertaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia on luettavissa tästä linkistä. 

  

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset 

avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset 

huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa. 

 

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom): 

• Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä. 

• Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen 

tavoitteiden kannalta. 

• Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama 

muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus. 

• Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden 

toimintaa. 

 

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen 

painavasta syystä, jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen 

työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom). 

  

Yhdistyslain 11§:n mukaan yhdistyksen on pidettävä jäsenluetteloa. 

3. Esteitä avustuksen myöntämiselle 

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että 

avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan 

mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt 

velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön 

valvontaa varten. 

Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy? 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä 

määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista 

kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään 

https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7


avustuspäätöksessä ja sen liitteessä. 

 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa 

kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine 

sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina. 

 

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti. 

 

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja 

toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen 

maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §). 

 

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa 

hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai 

seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa 

noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä. 

• Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. 

rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa 

hankintalakia kaikissa hankinnoissaan. 

• Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, 

saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia. (Laki julkisista 

hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous 

useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka 

alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 

euroa. 

 

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ohjeita, ehtoja ja rajoituksia. Katso opetus- ja 

kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön 

valvonnasta ja avustusten ehdot ja -rajoitukset kokonaisuudessaan. 

 

Valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on järjestön osallistuminen toiminnan 

seurantaan ja arviointiin valtionapuviranomaisen edellyttämällä tavalla. Kilpa- ja huippu-

urheilun tutkimuskeskus KIHU, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja 

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK kokoavat ja analysoivat järjestöistä kerättyjä 

tietoja opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Seurantatietojen pohjalta laaditut 

tuloskortit, yhteenvetoraportit ja -julkaisut ovat saatavilla myös järjestöjen käyttöön.  

Miten tuloksista ja avustuksen käytöstä raportoidaan? 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. 

Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. 
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Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n 

asiointipalvelussa. 

 

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä 

lomakkeella. 

Lomakkeet ja liitteet 

Hakemukseen tulee sisällyttää seuraavat liitteet: 

-    Yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio  

-    Yhteisön tuloslaskelma, tase, tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus 

edelliseltä tilikaudelta  

-    Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta. 

-    Yhteisön säännöt 

-    Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

-    Mahdollinen antidoping-ohjelma 

Kaikkien pyydettyjen dokumenttien tulee olla ajantasaisia, hallituksen hyväksymiä ja 

helposti kaikkien järjestön jäsenten saatavilla. 

Liitteiden sisällyttäminen hakemukseen on välttämätöntä hakemusten käsittelyn ja niiden 

keskinäisen vertailtavuuden vuoksi. Hakemusta on mahdollista täydentää myöhemmin, 

mutta puutteellinen hakemus viivästyttää hakemusten käsittelyä. 
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