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Etelä-Suomi 
Opetus- ja kulttuuritoimi 

Ypäjän kunta 

Perttulantie 20 

32100 Ypäjä    

 

 

Hakemuksenne 30.9.2019 

 
 

ERITYISAVUSTUS KUNNILLE VÄHÄVARAISTEN PERHEIDEN LASTEN JA 
NUORTEN LIIKUNNAN HARRASTUKSEN TUKEMISEKSI 2019 
 
 
Hakija ja hakemus 
  Ypäjän kunta on hakenut viitteessä mainitulla hakemuksella erityisavus-

tusta vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan 
harrastuksen tukemiseksi 3 000 euroa.  

 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 
 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 14.11.2019 päättänyt myöntää haki-
jalle erityisavustusta vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja 
nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi 2 000 euroa, kuitenkin enin-
tään hankkeesta aiheutuvien todellisten ja hyväksyttävien kustannusten 
suuruisena.  
 
Kunnan tulee jakaa avustukset harkitsemallaan tavalla edelleen koh-
deavustuksena paikallisille liikuntaa järjestäville rekisteröityneille yhdistyk-
sille.  
 
Avustusta ei voi käyttää kunnan tai yhdistysten hallintokulujen kattami-
seen. Kunta ei voi myöntää avustusta edelleen rekisteröimättömille yhtei-
söille, kaupalliseen toimintaan tai välinehankintoihin.  

Kunnan seuroille ja yhdistyksille edelleen jakamalla avustuksella tuetaan 
vähävaraisten perheiden lasten tai nuorten liikunnan perustoimintaa. Pe-
rustoimintaa on lasten tai nuorten viikoittainen harrastaminen seuran ohja-
tussa liikuntatoiminnassa. Erityisesti on huomioitava, ettei avustuksen 
kohteena olevan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki ylitä 50 euroa 
kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden. Urheilukilpailuja, kilpailumat-
koja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi.  
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Valtionavustuksen ehdot 
 

 Avustuksen käyttöaika on 1.1.2020 – 31.12.2020.  
 

Hanke tulee toteuttaa hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisena. Mi-
käli näihin tietoihin on toimintaa aloitettaessa tulossa muutoksia, on niistä 
ilmoitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valtionapuviranomainen 
voi periä takaisin valtionavustuksen kokonaan tai osan siitä, mikäli hanke 
ei toteudu hakemuksessa mainittujen tietojen mukaisesti.    

 
Avustuksen saajan tulee lähettää selvitys avustuksen käytöstä viimeistään 
28.2.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Selvitys lähetetään sähkö-
postitse osoitteeseen kirjaamo.etela(at)avi.fi . 
 

 
Avustuksen maksaminen 
 

Kunnan on tehtävä kirjallinen sopimus avustusta saavan yhdistyksen 
kanssa valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista 
(Valtionavustuslaki 688/2001,7§). Ohje kirjallisesta sopimuksesta on tä-
män päätöksen liitteenä. Kirjalliset sopimukset tulee toimittaa Etelä-Suo-
men aluehallintovirastolle ennen avustusten maksua kunnille. Sopimukset 
toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.etela(at)avi.fi  
Sopimuksiin laitetaan viitetietona aluehallintoviraston päätöksen diaarinu-
mero ESAVI/33079/2019.  

 
Avustuksen kohteena olevan toiminnan mahdollisesti peruuntuessa on 
hakijan ilmoitettava siitä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle viipymättä, 
kuitenkin viimeistään 14.12.2019.  

 
Hakemusasiakirjat 
  Hanketta koskevat hakemusasiakirjat säilytetään Etelä-Suomen aluehal-

lintoviraston arkistossa. 
  

Sovelletut säädökset 
  Liikuntalaki 390/2016 

 Valtionavustuslaki 688/2001 
 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 
 Kirjanpitolaki 1336/97 ja –asetus 1339/97 

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 8.11.2019 OKM/1178/625/2019  
 

Tiedustelut 
  Ylitarkastaja Ilpo Piri, puh. 0295 016 559 
  sähköpostiosoite ilpo.piri(at)avi.fi 
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Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellosta on 

säädetty valtionavustuslain 34 §:ssä. Tähän päätökseen saa siihen tyyty-
mätön asianosainen hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on 
oltava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päätty-
mistä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamossa. Liitteenä olevasta 
oikaisuvaatimusosoitusohjeesta ilmenee, miten oikaisua haettaessa on 
meneteltävä.  

 
 

  

 

  Johtaja      Sanna Puura 

 

Ylitarkastaja  Ilpo Piri 

 

 
LIITTEET - Sopimusmalli vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja  
  nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi tarkoitetun avustuksen  
  myöntämisestä liikuntaa ja/tai urheilua järjestävälle paikalliselle 
  rekisteröityneelle yhdistykselle 

- Selvitys avustuksen käytöstä (selvityslomake toimitetaan myöhemmin) 
- Oikaisuvaatimusosoitusohje 
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