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LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 
 
 Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan toimintasäännön mukaan kulttuuri- ja hyvinvointilauta-

kunnan tehtävänä on päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kaupungin talousarviossa 
on varattu liikunta- ja nuorisotoiminnan tukemiseen. 

 
 Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan 

käytettäväksi yhdistysten toiminnan tukemiseen. 
 

Vuosiavustusten hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksamisessa ja 
avustusten käytön valvonnassa noudatetaan jäljempänä mainittuja ohjeita, ellei toisin ole 
säädetty tai määrätty. 

 
 

1. AVUSTUSKELPOISUUS 
 
1.1. Avustukseen ja vuokravapauteen oikeutetut yhdistykset 
 

Avustus- ja vuokravapauskelpoisuus voidaan myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön hy-
väksymien keskus- tai aluejärjestöjen paikallisyhdistyksille tai paikalliselle rekisteröidylle 
yhdistykselle, jonka toiminta yhdistyksen sääntöjen mukaan on liikunta- tai nuorisotoimin-
taa. 
 
Kaupungin avustus myönnetään yleishyödylliseen, taloudellista voittoa tavoittelemattomaan 
tarkoitukseen, joka tapahtuu yhdistyksen toiminta-ajatuksen puitteissa yleiseksi hyväksi. 
 

1.2. Vuokravapauskelpoisuuden haku 
 

Uudet yhdistykset ja toimintansa uudelleen käynnistävät yhdistykset voivat hakea kulttuuri- 
ja hyvinvointilautakunnalta vuokravapauskelpoisuutta vapaamuotoisella hakemuksella ja 
toimittamalla oikeaksi todistetut jäljennökset rekisteröintiasiakirjoista ja yhdistyksen sään-
nöistä kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@hyvinkaa.fi). Vuokravapauskelpoisuus alkaa lauta-
kunnan lainvoimaista päätöstä seuraavan kuukauden alusta. 

 
1.3. Avustuskelpoisuuden haku 
 

Uudelle yhdistykselle ja toimintansa uudelleen käynnistävälle yhdistykselle voidaan myön-
tää avustusta, kun se on toiminut vähintään yhden täyden tilikauden ajan ja tämän jälkeen 
hakenut avustuskelpoisuutta. Avustuskelpoisuutta haetaan kulttuuri- ja hyvinvointilautakun-
nalta vapaamuotoisella hakemuksella ja toimittamalla rekisteröintiasiakirjat, yhdistyksen 
säännöt sekä tilinpäätösasiakirjat (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, tilinpäätöksen 
allekirjoitussivu sekä tilin-/toiminnantarkastuskertomus) kaupungin kirjaamoon (kirjaa-
mo@hyvinkaa.fi). 

 

2. AVUSTUKSET 
  Liikunta- ja nuorisopalvelujen yhteinen avustus 

  -kohdeavustus 
 
 Liikuntapalvelujen avustuksia ovat: 
 - vuokravapaus 
 - toiminta-avustus 
 - ulkoilumaja-avustus 
   
 
 Nuorisopalvelujen avustuksia ovat: 
 - vuokravapaus 
 - toiminta-avustus 
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2.1 Vuokravapaus 
 

Vuokravapaus voidaan myöntää kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan hallinnoimien tilojen 
käyttöön hyvinkääläisille rekisteröidyille yhdistyksille niiden varsinaiseen toimintaan: 
vakiovuorot, tilapäisvuorot, oma sisäinen koulutus, kokoukset. Vuokravapautta ei 
myönnetä kaupalliseen toimintaan. Muun muassa koulujen luokkatilat ovat vuokravapauden 
piirissä. 
 
Nuorisotilojen osalta vuokravapauden voivat harkinnan mukaan saada myös nuorten va-
paat toimintaryhmät, kun kyseessä on vakiovuoro.  

 
Vuokravapautta ei myönnetä seuraaviin tiloihin: 

- Hyvinkääsali, Rytkön leirikeskus, jäähalli, Sveitsin uimala, taidemuseo, koulujen 
liikunta- ja juhlasalit sekä liikuntahallit, varhaiskasvatuksen tilat, kirjaston ryhmätila 
(poikkeuksena yhteistyö kirjaston kanssa), kentät (kesäkäyttö) 

 
 

 
2.2 Liikunta- ja nuorisopalvelujen kohdeavustus   
 

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta myöntää hakemuksesta harkinnanvaraisesti 
kohdeavustuksia (36% avustussummasta) hyvinkääläisille liikunta- nuorisoyhdistyksille ja 
myös erityisestä syystä yksityishenkilöille. Avustusta ei myönnetä yhdistyksille, jotka ovat 
oikeutettuja saamaan avustusta joltakin muulta kaupungin toimielimeltä. 
 
Kohdeavustus myönnetään ensisijaisesti nuoriso- ja liikuntatapahtumien ja muiden 
hankkeiden tuottamiseen kaupungin alueella, erityisesti hankkeisiin, joilla on laaja vaikutus.  
 
Avustus on tarkoitettu tietyn kohdennetun tapahtuman tai hankkeen kustannuksiin. 
Erityisesti perustellusta syystä kohdeavustusta voidaan myöntää myös Hyvinkään 
ulkopuolella tapahtuvaan merkittävään toimintaan, tapahtumaan tai hankkeeseen, jos 
tämän katsotaan edistävän tai vahvistavan hyvinkääläistä nuorisokulttuuria ja/tai 
liikuntakulttuuria.  
 
Enintään 2/3 kohdeavustuksista maksetaan tammikuussa, haku on vuosittain lokakuun 
lopussa. Jäljelle jäävät määrärahat jaetaan vuoden aikana esiin tuleville hankkeille 
hakemuksesta virkamiespäätöksellä kohdeavustusten yleisiä kriteerejä noudattaen. Yli 
3000 € avustukset käsitellään lautakunnassa. Hakijalta edellytetään kohdeavustuksen 
saamiseksi omarahoitusosuutta.  
 
Omarahoitusosuudessa huomioidaan myös oman työn osuus sekä välineiden ja tilojen 
käyttö. Kohdeavustuksen käytöstä tulee toimittaa tapahtuman ja/tai hankkeen tai projektin 
päätyttyä vapaamuotoinen selvitys kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalle seuraavan vuoden 
huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli avustusta saanut tapahtuma, hanke tai muu projekti ei 
toteudu suunnitelman mukaisesti, avustuksen myöntäjä voi pyytää lisäselvityksiä ja periä 
myönnetyn avustuksen takaisin kokonaan tai osittain harkinnan mukaan. 
 
Kohdeavustuksen jaossa otetaan huomioon:  

 toiminnan sisältö, ajankohtaisuus, laatu, vaikuttavuus ja laajuus  

 erityisesti lapsille ja nuorille suunnatut sisällöt tai uusien kohderyhmien huomioiminen  

 liikunta- ja nuorisokulttuurin toimijoiden välinen yhteistyö  

 kansainvälinen toiminta 

 toimijoiden oma kustannusosuus  

 lautakunnan päättämät vuosittaiset painopistealueet 
 
Kohdeavustusta ei myönnetä:  

 kaupalliseen toimintaan  

 suljettuihin tilaisuuksiin tai yhdistysten sisäisiin tapahtumiin  

 peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen  
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 opinto-, virkistys- ja tutustumismatkoihin  

 apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi  
 
 
Avustusta saaneelta edellytetään, että kohteen tiedotusmateriaalissa tuodaan esille 
Hyvinkään kaupungin rooli yhteistyökumppanina. Tämä toteutetaan kaupungin ohjeistuksen 
mukaan. 

 
2.3 Liikunta- ja nuorisopalvelujen toiminta-avustukset 
 
 Kohdennetaan nuorten toiminnan tukemiseen. 
  

Voidaan myöntää yhdistyksen toteutuneen toiminnan perusteella kulttuuri- ja 
hyvinvointilautakunnan hyväksymän pisteytysjärjestelmän mukaan. 
 
- osuus avustusmäärärahasta 55% 
- myönnetään alle 18-vuotiaille järjestetystä liikunta- ja nuorisotoiminnasta kertyneiden 
     pisteiden perusteella 
- yhdistyksen toimintaan osallistunut jäsenenä oleva nuori kerää yhden osallistumispis-

teen/toimintakerta/päivä (harjoitukset, kilpailut, ottelut, leirit, kerhoillat) 
- myös aikuisten ryhmiin osallistuvien nuorten pisteet hyväksytään 
- avustettavan kalenterivuoden aikana 18 vuotta täyttävä nuori luetaan alle 18-vuotiaisiin 
- toiminnasta tulee täyttää läsnäolokortti 
- toiminnan on oltava ohjattua  
- tulee palauttaa koontilomake, yksityiskohtaiset läsnäolokortit eivät ole pakollisia liitteitä, 

mutta ne tulee säilyttää 5 vuotta. 
 

 Avustusta ei myönnetä: 
- kokoukset, koulutus, talkoot tai muu varainhankinta, toimikunnat, retket, päättäjäiset, 
avajaiset, pikkujoulut jne. toiminta, joka ei ole varsinaista liikunta- tai nuorisotoimintaa 

 
 
2.4. Liikuntapalvelujen ulkoilumaja-avustus 
 
 - osuus liikuntapalvelujen avustusmäärärahasta 9 % 

 - myönnetään yhdistyksen ylläpitämien ulkoilumajojen huoneistomenoihin ja korjauskustan-
nuksiin, mikäli tilat ovat maksutta kaikkien kuntalaisten käytettävissä aukioloaikoina 
- yhdistys on velvollinen hakemuksessa selvittämään edellisen vuoden tilojen käytön 
(oma/yleinen käyttö) 
- avustusta maksetaan edellisen vuoden kulujen ja käytön mukaan 

 
 
 

3. AVUSTUSTEN HAKEMINEN 
 
 Avustushakemus on laadittava kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan hyväksymälle 

lomakkeelle. Se toimitetaan asianmukaisesti allekirjoitettuna kaupungin kirjaamoon 
(kirjaamo@hyvinkaa.fi) määräaikaan mennessä. 

 
Liitteet - liikunta- ja nuorisopalvelujen toiminta-avustus: koontilomake, läsnäolokortit 

säilytetään yhdistyksen hallussa 5 vuotta 
 - liikuntapalveluiden ulkoilumaja-avustus: oikeaksi todistetut kuittijäljennökset  

  kustannuksista 
  - liikunta- ja nuorisopalvelujen kohdeavustus: kuvaus toiminnasta ja talousarvio 
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Hakuajat 
 

1. liikunta- ja nuorisopalvelujen toiminta-avustus, liikuntapalveluiden  
ulkoilumaja-avustus maaliskuun loppuun mennessä. 

 
2. liikunta- ja nuorisopalvelujen kohde-avustus ympäri vuoden. Huom! Enintään 2/3 

kohdeavustuksista maksetaan tammikuussa, haku on vuosittain lokakuun lopussa ja 
päätökset tehdään joulukuun kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa.  
 
 
 
Avustusten hakuajoista tiedotetaan kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä. 
Myöhästyneitä liitteitä ja hakemuksia ei käsitellä. 

 
 

4. AVUSTUSTEN MAKSATUS JA KÄYTÖN VALVONTA 
 

Avustuksia saavien valvonta suoritetaan pistokokeilla ja tarkastuksilla, jolloin tarkastetaan 
yhdistyksen (yhdistys- ja kirjanpitolain mukainen) asiakirjojen oikeellisuus. 
 
Havaitut virheet ja puutteet tulee korjata kahden (2) viikon kuluessa täydennyspyynnöstä 
lukien. 
   
Kaupungin viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen 
liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Avustuksen saaja 
menettää avustuskelpoisuutensa, mikäli se luovuttaa oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle. 
 
Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, kaupungin myöntämä ja mahdollisesti 
maksettu avustus on maksettava lyhentämättömänä takaisin kaupungille. Lisäksi yhdistys 
menettää avustuskelpoisuutensa. 
 
Kaupungilla on oikeus periä myönnetty avustus takaisin, jos avustuspäätös kumotaan 
muutoksenhaun yhteydessä. 

 
Kun yhdistys lopettaa toimintansa, on siitä ilmoitettava sivistystoimen hallintoon.  

 

5. OIKAISUVAATIMUS 
 
 Oikaisuvaatimus tulee tehdä Hyvinkään kaupungin muutoksenhakumenettelyn  
 mukaisesti. 
 

6. PÄÄTÖKSESTÄ ILMOITTAMINEN 
 
 Avustuspäätöksestä ilmoitetaan avustusta hakeneille järjestöille kirjallisesti. 

 

7.  AVUSTUSSÄÄNNÖN MUUTOKSET 
 

 Avustussääntöä ei muuteta kesken avustusvuotta. Tarvittaessa kulttuuri- ja hyvinvointilau-
takunta päättää avustussäännön muutoksista tai tarkistuksista ennen avustusten haetta-
vaksi julistamista. 


