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URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN 
AVUSTUSOHJEET 

 
Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 23.1.2018 

Avustusohjeet tulevat voimaan 1.3.2018 
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LIIKUNTATOIMINTAA YHTEISTYÖLLÄ 
 
Liikuntalain 2 §:n mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Liikuntatoimin-
taa järjestetään yhteistyössä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa. 
 
Sivistyskeskuksen johtosäännön mukaan vapaa-aikalautakunta päättää toimialallaan toimivien yhteisöjen, yh-
distysten ja yksityishenkilöiden toiminnan avustamisesta lautakunnalle myönnettyjen määrärahojen ja kunkin 
hallinnonalan jakosääntöjen puitteissa, mikäli lautakunta ei ole siirtänyt päätösvaltaansa viranhaltijan tehtäväksi. 
 
 
AVUSTUSMUODOT 
 

1. Toiminta-avustus 
2. Kohdeavustus 
3. Urheiluvalmennusstipendi 
4. Soveltavan liikunnan toiminta–avustus 

 
 
AVUSTUSMUOTOJEN KOHDENTUMINEN 

 
Toiminta-avustus ja kohdeavustus ovat raisiolaisille urheiluseuroille kohdennettu avustusmuoto. Urheiluvalmen-
nusstipendi on raisiolaisille urheilijoille kohdennettu avustus. 

 
Soveltavan liikunnan toiminta-avustus myönnetään Raisiossa tapahtuvaan toimintaan, mutta järjestäjä voi olla 
muukin kuin raisiolainen yhdistys tai urheiluseura. 
 
 
YLEISET MÄÄRÄYKSET 

 
1. Urheiluseura on seuraavat vaatimukset täyttävä organisaatio 

 
- sillä on kirjalliset yhdistyslain määräykset täyttävät säännöt ja se on hyväksytty yhdistysrekisteriin ja sen 

kotipaikka on Raisio, 
 

- se kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen tai/ja alueelliseen liikuntajärjestöön, 
 

- se pitää vuosittain säännöissä määrätyn vuosikokouksen, jossa hyväksytään toimintakertomus ja tilit se-
kä esitellään tilintarkastuskertomus kuluneelta toimintakaudelta, 

 
- se koostuu vähintään 20 jäsenestä,  
 
Vapaa-aikalautakunta voi niin halutessaan poiketa yllä olevista määräyksistä. 

 
2. Avustusta ei myönnetä 

 
- pelkästään taloudellista toimintaa harjoittavalle yhdistykselle, 

 
- taloudellisen tuen hankkimiseksi perustetuille yhdistyksille, esim. keräysorganisaatioille, 

 
- yhdistykselle, joka saa avustusta joltakin toiselta kunnan organisaatiolta. 

 
 



 3 

3. Avustuksen hakeminen  
 

- Toiminta-avustusta haetaan maaliskuun loppuun mennessä Seuraverkon kautta. 
 

- Kohdeavustusta haetaan lokakuun puoliväliin mennessä. 
 

- Urheiluvalmennusstipendiä haetaan tammikuun puoliväliin mennessä. 
 

- Soveltavan liikunnan toiminta-avustusta haetaan lokakuun puoliväliin mennessä. 
 
4. Tarkastus 

 
Liikuntapalveluilla on oikeus toimeenpanna avustushakemuksen perustana olevien asiakirjojen tarkastus. Yhdis-
tys on velvollinen säilyttämään nämä asiakirjat vähintään viiden vuoden ajan toimintavuoden päättymisestä. 
 
5. Ennakon maksaminen 
 
Liikuntapalvelut voi harkitessaan maksaa yhdistyksille ennakkona enintään 50 % edellisenä vuonna myönnetys-
tä toiminta-avustuksesta. Järjestön tulee ennen ennakon maksatusta toimittaa riittävä selvitys edellisenä vuonna 
saadun avustuksen käytöstä sekä allekirjoittaa takaisinmaksusitoumus siltä varalta, että vapaa-aikalautakunnan 
lopullinen päätös sitä mahdollisesti edellyttää. 

 
6.  Avustuksen maksaminen 

 
Avustukset maksetaan yhdistyksen ilmoittamalle pankkitilille päätöksen saatua lainvoiman ja kun pyydetyt asia-
kirjat on toimitettu.  

 
7.  Virheellisesti annetut tiedot 

 
Sellaisten virheellisten tietojen antaminen, jotka voivat vaikuttaa avustusten suuruuteen voi aiheuttaa myönne-
tyn avustuksen takaisinmaksuvelvollisuuden ja järjestön sulkemisen pois avustuksen piiristä määräajaksi. 
 
Vapaa-aikalautakunta voi päätöksellään muuttaa näitä sääntöjä tai tehdä määrätystä asiasta poikkeavan perus-
tellun päätöksen. Sääntöjä ei kuitenkaan muuteta kesken avustusvuotta. 

 
Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt nämä ohjeet 23.1.2018 ja ne tulevat voimaan 1.3.2018.  

 
 
TOIMINTA-AVUSTUKSEN JAKAMINEN 
 
Avustuksen jakopäätöksen tekee vapaa-aikalautakunta. 
 
Käytettävissä oleva toiminta-avustusmääräraha jaetaan perusosaan ja toimintaosaan. Perusosa jaetaan katego-
rioittain. Samassa kategoriassa olevat seurat saavat saman avustussumman, kategoriassa kolme voi saada eri 
summat. Seurat sijoittuvat kategorioittain täyttäessään pääosan kriteereistä. Toimintaosa määräytyy edellisen 
kalenterivuoden ohjattujen harjoitusten perusteella. 
 
Perusosa 

 
I kategoria 

- iso yleisseura tai iso lajiseura 
- merkittävää nuorisotoimintaa 
- merkittävää harrasteliikuntatoimintaa 
- mukana SM-tasoisessa kilpailutoiminnassa 
- jäsenmäärä yli 400 
- aktiivista ohjaaja- ja koulutustoimintaa 
- seura on saavuttanut Sinettiseura–tunnustuksen ko. vuonna 
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II kategoria 
- keskikokoinen yleisseura tai lajiseura 
- merkittävää nuorisotoimintaa 
- harrasteliikuntatoimintaa 
- mukana alueellisessa kilpailutoiminnassa 
- jäsenmäärä alle 400 
- aktiivinen ohjaaja- ja koulutustoiminta 

 
III kategoria 

- pieni yleisseura tai lajiseura 
- uusi seura 
- nuorisotoimintaa 
- harrasteliikuntatoimintaa 
- jäsenmäärä 20 -300 
- aktiivinen ohjaaja- ja koulutustoiminta 

 
Seuran tulee liittää hakemukseen kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Edellisen toimin-
takauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus toimitetaan niiden valmistuttua, kuitenkin vii-
meistään marraskuun loppuun mennessä.  
 
 
Toiminta-avustuksen jakoperusteet: 
 

- Seura järjestää ohjattuja urheilu–/liikuntaharjoituksia. 
 

- Harjoituksiin osallistuu vähintään 6 henkilöä, yksilölajeissa 3 henkilöä kerralla. 
 

- Harjoitus kestää vähintään 45 minuuttia. 
 

- Samalle joukkueelle / ryhmälle voidaan esittää enintään neljä harjoituskertaa / viikko, pois lukien sarjape-
lit, turnaukset, kilpailut ja niihin liittyvät oheisharjoitukset. 
 

- Samassa harjoituksessa hyväksytään vain yksi ohjaaja joukkuetta / ryhmää kohti.  
 

- Joukkue / ryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran viikossa vähintään 8 viikon ajan. 
 

- Seura ilmoittaa ohjaajien / valmentajien määrän. 
 

- Seura ilmoittaa ohjattavien joukkueiden / ryhmien määrä ja niiden harjoituskerrat. 
 
 
Raportointivelvollisuus 

 
Toiminta-avustusta saaneilla yhdistyksillä on pyydettäessä velvollisuus raportoida avustuksen käytöstä liikunta-
palveluille. Mikäli raporttia avustuksen käytöstä ei ole toimitettu määräajassa, yhdistys voidaan sulkea pois 
avustuksien piiristä lautakunnan päättämäksi ajaksi.  

 
Rekisteröityjen yhdistysten on lisäksi toimitettava edellisen toimintakauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin-
tarkastuskertomus viimeistään marraskuun loppuun mennessä, muussa tapauksessa lautakunnan myöntämää 
toiminta-avustusta ei laiteta maksuun ja se raukeaa. 
  
Valvonta 

 
Vapaa-aikalautakunnalla, liikunta- ja nuorisotoimentoimenjohtajalla sekä hänen määräämillään työntekijöillä on 
oikeus tarkkailla harjoitusten pitoa. 
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KOHDEAVUSTUKSEN JAKAMINEN 
 

Liikuntapalvelujen kohdeavustuksen jakoperusteet: 
 

- Vuosittain liikuntapalvelujen talousarvioon varatusta avustusmäärärahasta käytetään vapaa-
aikalautakunnan erikseen päättämä osa kohdeavustuksiin. 

 
- Avustusta myönnetään raisiolaisille urheiluseuroille. 

 
- Avustusta anotaan lokakuun puoliväliin mennessä, jonka jälkeen vapaa-aikalautakunta päättää mitkä 

kohteet hyväksytään avustuksen piiriin. 
 

- Avustus jaetaan aiheutuneiden nettokustannusten suhteessa jälkikäteen loka-marraskuussa sen jälkeen, 
kun kustannuksista on annettu hyväksyttävä kirjallinen selvitys. Jakopäätöksen tekee vapaa-
aikalautakunta niiden hakemusten kesken, jotka se on hyväksynyt avustuksen piiriin. 

 
- Vapaa-aikalautakunta voi erityisistä syistä hyväksyä avustuksen piiriin myös myöhemmin esitetyn koh-

teen. 
 
Kohdeavustuksen piiriin kuuluva toiminta: 

 
- Terveys- ja perheliikuntatoiminta 

 
Urheiluseuroille voidaan myöntää erillistä terveys- ja perheliikunta-avustusta niiden järjestämiin terveys- 
ja kuntoliikuntatapahtumiin / -toimintaan. 
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että 

- toiminta täyttää terveysliikunnan kriteerit 
- toiminta on kaikille avointa eikä osallistujilla ole jäsenvelvoitetta järjestävään seuraan 

 
- Kurssi- ja koulutustoimintaan 

 
Hakemuksesta tulee ilmetä kurssin tai koulutuksen nimi, ajankohta, paikka, osallistuneiden määrä, kou-
lutuksen hinta sekä tositteet kustannuksista. 

 
- Muut kohteet 

 
Lautakunta voi myöntää avustusta harkintansa mukaan muihin tärkeiksi katsomiinsa kohteisiin, mikäli ta-
lousarvion käyttösuunnitelmassa on määrärahavaraus. 

 
 
URHEILUVALMENNUSSTIPENDIN JAKAMINEN 

 
Urheiluvalmennusstipendi on tarkoitettu raisiolaisille nuorille alle 25-vuotiaille urheilijoille käytettäväksi valmen-
tautumisesta syntyviin kuluihin. 

 
Käytettävissä oleva urheiluvalmennusstipendimääräraha jaetaan kategorioittain. Samassa kategoriassa olevat 
urheilijat saavat saman avustussumman. 

 
1. Valmennusstipendi myönnetään hakemuksen perusteella ja sitä haetaan tammikuun puoliväliin men-

nessä. 
 

2 Stipendin suuruus urheilijaa kohti määräytyy harkinnan mukaan, riippuen jaettavana olevasta määrära-
hasta ja hakijoiden määrästä.  

 
3. Alle 15-vuotias (14v.) voi sijoittua vain II tai III kategorioihin. 

 
4. Stipendi myönnetään etukäteen heti vuoden alussa. 

 
5. Stipendiä myönnettäessä otetaan huomioon, että urheilijan kotipaikka on stipendin hakuvuoden tammi-

kuun 1. päivänä Raisio. 
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Stipendin jakamisen kategoriat: 
 

I kategoria 
- urheilija kuuluu henkilökohtaisessa tai joukkuelajissa maajoukkuevalmennettavien ryhmään 
- urheilijalla on Suomen mestaruus 

 
 
II kategoria 

- urheilija kuuluu henkilökohtaisessa tai joukkuelajissa alueelliseen valmennusryhmään 
- urheilija on SM-mitalisti sarjassaan yksilölajissa 

 
III kategoria 

- urheilija kuuluu sarjassaan Suomen kymmenen parhaan joukkoon 
- urheilija on joukkuelajissa SM-mitalisti 

 
Stipendin saaneen urheilijan on annettava liikuntapalveluille selvitys stipendin käytöstä viimeistään seuraavan 
vuoden tammikuun puoliväliin mennessä. 

 
 
 
SOVELTAVAN LIIKUNNAN TOIMINTA–AVUSTUS 

 
Avustus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden liikuntatoiminnan kehittämiseksi sekä tukemiseksi 
Raisiossa. Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, joilla on iän, sairauden, vamman tai 
muun toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikeuksia harrastaa ja käyttää yleisiä liikuntapalveluita. Avustusta voi ha-
kea myös integroidun ryhmän toiminnan tueksi. 

 
Avustuksen hakeminen 

 
- Avustusta haetaan lokakuun puoliväliin mennessä, jonka jälkeen vapaa-aikalautakunta päättää mitkä 

kohteet hyväksytään avustuksen piiriin. Soveltavan liikunnan toiminta- avustus on osa liikuntapalveluiden 
avustusta, lautakunta voi painottaa päätöstä tehdessään avustusten suhdetta avustusmäärärahan sisäl-
lä. 

 
- Avustus myönnetään Raisiossa tapahtuvaan toimintaan, mutta järjestäjänä voi olla muukin kuin raisiolai-

nen yhdistys tai urheiluseura. 
 

- Järjestettävän toiminnan tulee olla säännöllistä (viikoittaista) ja kattaa vähintään yhden toimintakauden 
(syys- ja/tai kevätkausi). 

 
- Avustusta voidaan hakea esim. ohjaajakuluihin, avustaja/ tulkkikuluihin, ohjaajakoulutusten kustannuk-

siin. 
 

- Avustusta haetaan kohdeavustushakemuslomakkeella. 
 

- Avustusta ei myönnetä seuralle tai yhdistykselle, joka on hakenut ja saanut samaan toimintaan muuta 
Raision kaupungin myöntämää avustusta. 
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