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Liikuntapaikkojen rakentamishankkeiden valtionavustushakemukset vuodelle
2022ja liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2023-2026 tehtävät
esitykset

1. Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden valtionavustushakemukset vuodelle 2022

Opetu s- ja ku lttu u ri m in iste riö on avan nut vuoden 2022 liikunlapa i kkojen
rakentamiseen tarkoitettujen valtionavustusten haun 25.11.2021. Hakuohje löytyy
opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta https://okm.fii-lliikuntapaikkojen-ja-niihin-
I iittyvien-vapaa-a i katilojen-pe ru sta m isha n kkeet.

Sekä opetus- ja kulttuuriministeriön että aluehallintoviraston päätösvaltaan kuuluvien
hankkeiden hakemukset toimitetaan aluehallinnon sähköiseen asiointipalveluun
https://sahkoinenasiointi.ahtp.filfilpalvelut kohdassa

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen avustusten hakupalvelu =>
Liikuntatoimi/Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset

Hakemusten on oltava lähetettynä asiointipalveluun viimeistään 3'1.12.2021k|o 16.15
mennessä. Hakija vastaa siitä, että hakemus on lähetetty asiointipalveluun
määräaikaan mennessä.

Asiointipalvel un käyttöohjeet

Sähköisen asiointipalvelun käyttämiseen tarvitaan Suomi.fi -tunnistusta, jonka käyttöön
tarvitaan pan kkitu nnu kset, mobi il ivarmenne tai siru llinen henkilökortti.

Hakija täyttää asiointipalvelussa hakulomakkeen, liittää siihen hakuohjeen mukaiset
liitteet ja tallentaa hakemuksen liitteineen asiointipalveluun. Hakijan on huomioitava,
että hakemuksen on oltava lähetettynä asiointipalveluun määräaikaan mennessä.
Mikäli hakemusta eiole lähetetty asiointipalveluun määräajassa, myöhästyneitä
hakemuksia ei huomioida, vaikka myöhästyminen johtuisi esim. asiointipalvelussa
31.12.2021olevasta häiriöstä tai asiointipalvelun liikakuormittumisesta edellä
mainittuna päivänä.

Hakemuksen liitteeksi tallennetaan vain ne asiakiriat, jotka on esitetty hakuohjeen
kunkin liikuntatyypin liiteluettelossa. Liitteiden nimet on nimettävä siten, että nimestä
näkyy selkeästi, mistä liitteestä on kyse.
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Esimerkiksi:
. hankesuunnitelma.pdf
o äs€m?piirros.pdf
. pohjapiirustus 1. krs.pdf
r rakennustapaselostus.pdf
. kustannusarvio.pdf
. tilaohjelma.pdf
. investointiohjelma.pdf

jne.

Liitteiden olisioltava mieluummin pdf-muodossa. Liitteen nimessä voiolla myös
hankkeen nimi, esimerkiksi Kirkonkylän liikuntahallin hankesuunnitelma.pdf.

Mikäli on kyse yhteishankkeesta, jossa rakennetaan liikuntahalli kouluhankkeen
yhteyteen, hakemuksessa esitetään kustannusarvio ja tilaohjelma vain liikuntahallin ia

sen oheistiloien osalta. Liikuntatiloihin sisällytetään myös liikunnan edellyttämät
oheistilat (puku-, pesu- ja wc-tilat, varastotilat, siivoustilat, käytävätilat) tai muut
sellaiset tilat, jotka ovat liikunnan käytössä kouluajan ulkopuolella.

Mikäli on tarkoitus toteuttaa hanke useammassa vaiheessa, erivaiheista on yksilöitävä

toteutettavat yhteishankkeen osat (rahoitus, tilaohjelma, kustannusarvio jne.)

Valtionavustusta voidaan myöntää ja maksaa perustamishankkeeseen hakijalle, jonka

omistukseen tilat tai hanke tulee. Vuokratiloja koskeviin hankkeisiin eikä leasing-
rahoitu ksel la toteutettaviin han kkeisi in ei valtionavustusta myönnetä.

Aluehallintovirasto pyytää hakijalta tarvittavat täydennykset jaltai hakemuksen
mu uto kset asioi ntipalvel u ssa ja pyydetyt täyden nykset ha kija tal lentaa
asiointipalveluun. Sähköpostitse lähetettyjä täydennyksiä tai muutettua hakemusta
aluehallintoviraston eiole mahdollista tallentaa hakijan puolesta asiointipalveluun.

Viranhaltijoiden muuttuessa kuntien on muistettava antaa asiointivaltuudet uusille
viranhaltijoille, jotta asiointipalvelun käyttö on mahdollista. Henkilömuutoksista on

ilmoitettava myös aluehallintovirastolle, jotta järjestelmässä on ajantasaiset tiedot
hankkeiden yhteyshen kilöistä/asioijista.

Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin
myönnettävillä avustuksilla edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin
tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, peruskorjaamista, perusparantamista

sekä edellä oleviin hankkeisiin liittyviä varustamisia.

Liikuntapaikkahankkeiseen myönnetty valtionavustus maksetaan joko pääosin

hankkeen toteutusaikana tai loppueränä han kkeen valmistumisen jälkeen

valtionapuviranomaiselle toimitettavan hankeselvityksen tarkastamisen sekä
han kkeeseen tehdyn lopputarkastu ksen jä lkeen.

2. Es itykset rahoituss u un nitel m aan vu os i I I e 2023-2026

Rahoitussuunnitelmaan vuosille 2023-2026 tehtävät liikuntapaikkahanke-esitykset on

oltava lähetettynä sähköisen asiointipalveluun 31.12.2021 klo 16:15 mennessä.
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"Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen avustusten hakupalvelu"
"Liiku ntatoimi / Liiku ntapaikkarakentamisen rahoitussuunn itelmaesitys"

Rahoitussuunnitelmaesitysten jättäminen sulkeutuu asiointipalvelussa edellä olevan
määräajan päättyessä eikä esityksiä voi sen jälkeen tallentaa asiointipalveluun.

Rahoituss u unn itelmaesitys tehdään vuosittai n, vai kka esitys olisi tehty
edellisenä vuonna ja vaikka hanke sisältyisivuosien 2022-2025 vahvistettuun
rahoitussu un nitelmaan.

Vuosien 2022-2025 rahoitussuunnitelma vahvistetaan joulukuun alkupuolella 2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain neljää seuraavaa vuotta koskevan
liikuntapaikkojen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Suunnitelma on ohjeellinen ja

valtionavustuksia haetaan aina erikseen. Rahoitussuunnitelmaan esitetään vain
hankkeita, joiden kustannusarviot ovat yli 700 000 euroa (alv 0 %). Alle 700 000 euron
lii kuntapaikkahankkeet kuulut aluehallintoviraston toimivaltaan.

Vuosittain laadittava rahoitussuunnitelma on pohjana sekä käsiteltäessä varsinaisia
seuraavan vuoden valtionavustushakemuksia että pohjana päätöksenteolle.

Kuntien on liitettävä rahoitussuunnitelmaesitykseen ote kunnan investointiohjelmasta ja
yksityiset yhteisöt liittävät esitykseen suunnitelma hankkeen rahoituksesta. Lisäksi
esitykseen on liitettävä yleiskartta, josta näkyy hankkeen sijoittuminen hankkeen
vaikutusalueella.

Ohje rahoitussuunnitelmaesityksen tekemiseen löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön
sivulta httos://okm.fil-/esitvkset-liikuntapaikkoien-rahoitussuunnitelmaan-vuosille-2022-
2025

Myös yksityisten yhteisöjen suunnitelmissa olevat liikuntapaikkahankkeet on
ilmoitettava sähköiseen asiointijärjestelmään. Aluehallintovirasto pyytää, että kunnat
ohjaavat yksityisiä yhteisöjä rahoitussuunnitelmaesitysten teossa.

Hanke, johon haetaan avustusta vuodelle 2022 eikä hankkeeseen saa avustusta
opetus- ja kulttuuriministeriöltä, on mahdollista esittää kielteisen päätöksen saamisen
jälkeen uudelleen seuraavaan rahoitussuunnitelmaan edellyttäen, että hanke on

edelleen vireillä ja siirtyy toteutettavaksi vuosille 2023-2026.

Mikäli rahoitussuunnitelmaan esitetyn hankkeen suunnitelmiin, kustannuksiin,
aikatauluun jne. tulee merkittäviä muutoksia, niin muutoksista on ilmoitettava
aluehallintovirastolle. Muutoksia ja täydennyksiä voi tehdä toukokuussa 2022
uudelleen avattavassa asiointipalvelussa. Asiointipalvelun avaamisen tarkemmasta
ajankohdasta ilmoitetaan toukokuun alussa. Samalla ilmoitetaan, mihin mennessä
tarvittavat täydennykset/muutokset sekä tarkennettu rahoitussuunnitelmaesitys on
tehtävä.

Yhteishan kkeesta kuten kou I un yhteyteen raken nettavasta I ii ku nta ha I lista tehdään
rahoitussuunnitelmaesitys siten, että hankkeen kustannusarvioon sisällytetään vain
liikuntahallin ja sen oheistilojen kustannukset (puku-, pesu- ja wc-tilat, varastotilat,
siivoustilat, käytävätilat) tai muut sellaiset tilat, jotka ovat liikunnan käytössä kouluajan
ulkopuolella.
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Lisätietoja valtionavustushakemuksiin ja rahoitussuunnitelmaesityksiin liittyvissä
asioissa antavat

Ylitarkastaja S ixten Wackström, 0295 0 1 6 565, sixten.wackstrom(at)avi.fi
Ylitarkastaja Ma rjo Forsman-Mä kelä, 0295 0 1 6 556, marjo.forsman-ma kela(at)avi.f i
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Ylitarkastaja Marjo Forsman-Mäkelä

Kunnanhallitukset

Kuntien liikunta-asioista vastaavat lautakunnat, toimielimet ja virkamiehet
Kulttuuriyksikön päällikkö Kristian Abacka
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