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Kunnanhallituksille ja kuntien liikuntatoimesta vastaaville lautakunnille Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa

Liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin myönnettävät avustukset vuonna 2021 ja perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2022-2025
1. Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden valtionavustushakemukset vuodelle
2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on julistanut haettavaksi liikuntalain (390/2015, 13
§) nojalla vuonna 2021 myönnettävät valtionavustukset liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen rakentamiseen. Hakuaika on 25.11.-31.12.2020 klo 16.15 mennessä. Hakuohje on OKM:n internetsivuilla.
Valtionavustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa. Järjestelmään tunnistaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen,
liittää siihen hakuohjeen mukaiset liitteet ja lähettää hakemuksen asiointipalvelun kautta Lounais-Suomen aluehallintovirastoon (LSAVI). Vireillä olevaa hakemusta on mahdollista täydentää sähköisessä asiointipalvelussa valtionapuviranomaisen pyynnöstä tai
hakijan omasta aloitteesta. Hakija tekee sähköisessä asiointipalvelussa myös hankeselvityksen hankkeen päättyessä.
Hakemuksen tulee olla perillä LSAVI:ssa viimeistään 31.12.2020 klo 16.15 mennessä.
Hakemus hylätään, jos se saapuu LSAVI:oon määräajan jälkeen. Hakijalla on vastuu
siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä.
Avustuksen saajan tulee noudattaa hankkeen toteuttamisessa julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) säännöksiä. Hanke pitää käynnistää valtionavustuksen myöntövuoden 2021 aikana ja ensimmäistä maksatusta on haettava myöntövuoden 2021 lokakuun loppuun mennessä.
Hakijoiden on lisäksi huomioitava, että uusiomateriaalien käytön mahdollisuus tulisi tarkastella rakentamishankkeen suunnittelussa kiertotalouden edistämiseksi. Monissa liikuntapaikkatyypeissä, kuten esimerkiksi kentissä ja lähiliikuntapaikoissa, on paljon
maarakentamista. Luonnon kiviaineksia korvaavia tuotteita ovat muun muassa teollisuuden tuhka, tiili- ja betonimurska sekä kuidut. Hankkeen suunnittelija laatii vertailevat
suunnitelmat ja laskelmat uusiomateriaalien käytön kannattavuudesta hankkeessa. Ohje
Ohjevideoita sähköisen asiointipalvelun käyttöön
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2. Esitykset liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan
vuosille 2022-2025
OKM laatii vuosittain neljää seuraavaa vuotta koskevan liikuntapaikkojen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman (laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009, 42
§). Suunnitelma on ohjeellinen ja valtionavustusta hankkeille haetaan aina erikseen.
Rahoitussuunnitelmassa käsitellään hankkeet, joiden kustannusarvio on yli 700 000
euroa (alv 0 %) eli hankkeet, joissa OKM on valtionapuviranomainen. Vuosittain laadittava rahoitussuunnitelma on pohjana varsinaisten avustushakemusten käsittelylle ja
päätöksenteolle.
Hanke-esitykset liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2022-2025 tehdään
aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa 25.11.-31.12.2020 klo 16.15 mennessä.
Esityksen tekijä vastaa siitä, että esitys saapuu perille valtionapuviranomaiselle määräaikaan mennessä.
Esityksen tekee liikuntapaikan omistaja. Esitys liikuntapaikan ottamisesta rahoitussuunnitelmaan on tehtävä, vaikka esitys olisi tehty edellisenä vuonna ja vaikka hanke
olisi vahvistetussa rahoitussuunnitelmassa vuosille 2021-2024.
Voimassa oleva liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelma vuosille 2021-2024
Ohje esityksen tekemiseen on OKM:n internetsivuilla. Kuntien tulee liittää esitykseen
ote kunnan investointiohjelmasta ja yksityisten yhteisöjen suunnitelma hankkeen rahoituksesta. Lisäksi esitykseen tulee liittää kartta hankkeen sijainnista. Hankkeiden
kustannukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina. Jos liikuntapaikan rakentaminen on
osa laajempaa rakentamishanketta (esimerkiksi koulu- ja muiden vapaa-aikatilojen
rakentamisen yhteishanke), esitykseen ilmoitetaan vain liikuntapaikkaa koskevat kustannukset. LSAVI:lle tulee ilmoittaa, jos rahoitussuunnitelmaan esitetyn hankkeen
suunnitelmiin tulee merkittäviä muutoksia esityksen jättämisen jälkeen.
Esityksiä toivotaan myös sellaisista yksityisten tahojen liikuntapaikkarakentamisen
hankkeista, joilla täydennetään kuntien liikuntatoimen perustamishankkeita. Pyydämme, että kunnat ohjaisivat yhteisöjä tekemään esityksiä.
Valtionavustusta 31.12.2020 mennessä hakeneet hankkeet, jotka saavat OKM:stä
kielteisen valtionavustuspäätöksen keväällä 2021, voivat tehdä esityksen hankkeen
rahoitussuunnitelmaan ottamisesta avustuspäätöksen saamisen jälkeen. Hankkeen
on tällöin oltava edelleen hakijataholla vireillä toteutusvuosille 2022-2025.
Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelma vuosille 2022-2025 on saatavissa sen valmistuttua OKM:n internetsivuilta.
3. Lisätiedot
Lisätietoja liikuntapaikkojen rakentamisavustuksista ja rahoitussuunnitelmasta antavat
liikuntatoimen ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä (p. 0295 018 069, marie.rautiosipila@avi.fi) ja liikuntatoimentarkastaja Tiina Kaijanen (p. 0295 018 303, tiina.kaijanen@avi.fi).
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TIEDOKSI Kuntien liikuntatoimesta vastaavat lautakunnat jakelun mukaisesti

