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Liikunnan avustukset

Liikuntajaosto päätti 27.10. vuoden 2021 avustusmuodoista, 

avustusten myöntämisen periaatteista ja hakuajoista

Lisätietoa ja Hakuohje 2021: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-

toimiala/fi/avustukset/liikunnan-avustukset

26.1.2021 liikuntajaosto osittaa avustusmäärärahan 8,371m€ 

(8,366m€/2020) eri avustusmuodoille 

Toiminta-avustuksen ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten 

avustushaku avautunut sähköisessä asioinnissa

18.1.2021 Taina Korell

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/liikunnan-avustukset


Vuoden 2021 avustusmuodot
• Toiminta-avustus (sisältää toiminnan ja tilankäytön tukemisen entisin kriteerein)

• Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus

• Suunnistuskartta-avustus

• Clearing (jääkiekon ja taitoluistelun juniorien jäävuoroihin kohdennettu tuki)

• Starttiavustus (alle vuoden toimineet ja vasta rekisteröidyt liikuntaseurat)

• Tapahtuma-avustus (yhdistyksille, yrityksille ja yhteisöille -> Helsingin kaupungin alueella olevien 

liikuntatapahtumien järjestämiseen)

• Liikunnan kohdeavustus
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Valmistelusta

• Seuroilla poikkeuksellinen toimintavuosi 2020, vuoden 2021 toimintaan liittyy 

epävarmuuksia

• Muutokset, rajoitukset ja sulut kohdelleet seuroja epätasa-arvoisesti

• Vuoden 2021 avustusperiaatteiden valmistelussa huomioitu tilannetta (seuran 

toiminnan ja tilankäytön tukeminen)

-> Avustusperiaatteet kuten ennen
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Toiminta-avustus
Toiminta-avustus + tilankäyttöavustus yhdistetty toiminta-avustukseksi -> 

avustuksen joustavampi käyttö, mikäli koronaepidemia estää tilojen 

käytön

• Toiminta-avustuksessa toimintakriteerit ja tilankäyttökriteerit

Tukea tilankäyttöön myönnetään muihin kuin liikuntapalvelun omiin tiloihin, myös 

koulujen salivuoroihin 

• säännölliset ohjatut harjoitusvuorot, ryhmän koko väh. 4 hlöä 

Toiminta-avustuksen muutosta estävä jarruprosentti -20% - +30% käytössä 

silloin, kun muutos johtuu avustusuudistuksesta tai koronan aiheuttamista 

toiminnan merkittävistä muutoksista. 
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Toiminta-avustus – tilankäytön kriteeri

Tukea tilankäyttöön
Jos yhdistys saanut tilankäyttöavustusta vuonna 2020:

• Tilankäytön tuen laskenta perustuu vuonna 2020 tilankäyttöavustuspäätöksessä 

hyväksyttyyn tuntimäärään.

• Jos yhdistys ei ole saanut tilankäyttöavustusta vuonna 2020
• Tilankäytön tuen laskenta perustuu vuonna 2020 toteutuneiden säännöllisten 

harjoitusvuorojen hyväksyttyyn tuntimäärään
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Liikunnan kohdeavustus
• Helsinkiläisille seuroille kohdennettuun toimintaan tai hankkeeseen, jota ei 

tueta liikunnan perusavustuksin
• Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen liikunnassa ja urheilussa, esim. tyttöjen ja 

naisten kilpa- ja huippu-urheilun toimintaedellytysten vahvistaminen Helsingissä,

• yläkouluikäisten ja vanhempien nuorten liikuntaharrastuksen edistäminen 

urheiluseurassa

• Maahanmuuttajien tai vähävaraisten nuorten aktivointi

• Drop out-ilmiön ehkäiseminen seurassa

• Harkinnanvarainen

• Kohdeavustukseen varattavasta kokonaismäärärahasta päättää liikuntajaosto
• Kun tiedetään, varataanko tälle avustusmuodolle kokonaismäärärahasta rahaa, tiedotetaan 

avustuksen hausta. Avustuskäsittely kaksi kertaa vuonna 2021 (touko-kesäkuu ja syys-

/lokakuu). Päätöksen kohdeavustuksen jakamisesta tekee liikuntajohtaja
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Vuoden 2021 avustusten hakeminen

Avustusten hakeminen: asiointi.hel.fi

15.2.2021 mennessä hakemukset liitteineen:

• Toiminta-avustus (sisältää toiminnan ja tilankäytön tukemisen entisin kriteerein)

• Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus

• Suunnistuskartta-avustus

Ympäri vuoden:

Myönnetään määrärahan puitteissa

• Starttiavustus (alle vuoden toimineet ja vasta rekisteröidyt liikuntaseurat)

• Tapahtuma-avustus (yhdistyksille, yrityksille ja yhteisöille -> Helsingin kaupungin alueella olevien 

liikuntatapahtumien järjestämiseen)

• Liikunnan kohdeavustus
• Mikäli määrärahaa ositetaan tälle avustusmuodolle, haku ympäri vuoden, hakemusten käsittely 

touko-kesäkuu ja syys-lokakuu (tiedotetaan myöhemmin)

18.1.2021 Taina Korell



Vuoden 2021 avustusten 
myöntäminen
• Liikuntajaosto päättää 8.4.21 kokouksessa toiminta-avustuksen ja muiden 

liikuntaa edistävien yhdistysten avustusten myöntämisestä

• Liikuntapalvelupäällikkö päättää toukokuussa suunnistuskartta-avustusten 

myöntämisestä.

• Tapahtuma- ja starttiavustuksia haetaan ympäri vuoden ja käsitellään 

kuukausittain helmikuusta alkaen

• Liikunnan kohdeavustuksesta infotaan liikunnan avustukset-sivuillamme 

helmikuun alussa, mikäli avustukseen on osoitettu määrärahaa
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Lisätietoja avustuksista

•hel.fi/liikunnanavustukset

•Liikunta.avustukset@hel.fi

•Avustusneuvonta: 

Ritva Oljakka, Lassi Laitinen, Taina Korell
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Kiitos!
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