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Soveltavan luontoliikunnan rahoitusmahdollisuuksia liikuntabudjetissa 

löytyy ainakin seuraavien määräraharivien (hakujen) kautta:

Liikunnan kansalaistoimintaan

Seuratukeen

Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen

Liikunta elämänkaarella -hanketukiin

Liikkuva koulu -ohjelmaan

Kunnossa kaiken ikää –ohjelmaan

Liikuntatieteeseen ja tutkimuksiin 

Liikuntapaikkarakentamisen tutkimukseen ja kehittämiseen 

Liikuntatieteelliset tutkimusprojektit

Liikunnan yhdenvertaiseen saavutettavuuteen 

Liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin

Resurssikohdistuksia myös liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustusten turvin 

tehtävästä työstä (osana perustoimintaa).



Esimerkkejä soveltavan luontoliikunnan tuetuista hankkeista:

Kunnossa kaiken ikää –ohjelman avustukset (ks. esitys Puurunen, KKI)

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset

Rohkeasti luontoon 2014-2016 & Polku luontoon 2017-2019/Metsähallitus 

Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset

Rajaton luonto 2017- /Joensuun kaupunki

Liikuntapaikkarakentamisen tutkimukseen ja kehittämiseen 

Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointitutkimus LVVI 1998-2000, 2009-

2010/LUKE -> Uusi tuloillaan 2019-2020 

Liikuntatieteellisen tutkimusprojektit

Luontoympäristö liikunta-aktiivisuuden edistäjänä Suomessa 2016-2018/Liisa Tyrväinen, 

LUKE (yleisesti luontoliikuntaan)

Liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin

Luontopolkuhanke/Oulun kaupunki (yleisesti luontoliikuntaan)



Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustukset 
Tavoitteena on lisätä väestön liikuntaa Suomessa ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi 

päivittäistä elämää. Erityisesti kiinnitetään huomiota vähän liikkuvien liikunnan lisäämiseen. 

Päämääränä on, että liikunnallinen elämäntapa yleistyy ja mahdollisimman moni liikkuisi 

liikuntasuositusten mukaisesti.

Valtakunnalliset ja alueelliset kehittämisavustukset 2018
Hakijoina järjestöt ja muut yhteisöt. Haku & päätökset OKM.

- Hakemuksia 43 kpl, josta 21 uusia hankkeita ja 22 jatkohankkeita 

- Varhaiskasvatus 1 kpl 

- Kouluikäiset 9 kpl (valtaosin peruskouluun liittyen)

- Nuoret aikuiset/opiskelijat   8 kpl (pääasiassa korkeakouluhankkeita)

- Työikäiset 3 kpl 

- Soveltava liikunta 10 kpl

- Ikääntyneet 2 kpl

- Elämänkulku 6 kpl

- Tietopohja 1 kpl

- Myöntö 1 370 000 €, 28 eri hankkeelle



Paikalliset kehittämisavustukset 2018
Hakijoina kunnat. Haku & päätökset aluehallintovirastoista.

- Hakemuksia 134 kpl

- Myöntö 2 429 580 €

- Hankkeista 

- 30 % (n=47) kohdistui alle kouluikäisiin, pääosin varhaiskasvatuksen liikunnallistamiseen.

- 10 % (n=16) yli 7-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin, 

- 25 % (n=39) aikuisväestöön ja 

- 35 % (n=54) elämänkulkuhankkeisiin



Liikunnallisen elämäntavan avustusten haku 2019
Alustavia tietoja 28.9.2018, oikeus muutoksiin pidätetään

Valtakunnalliset ja alueelliset (OKM)  

- Rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille yleishyödylliseen valtakunnalliseen ja alueelliseen 

toimintaan. Ei yhtiömuotoisille oikeushenkilöille (voi olla yhteistyökumppanina). 

- Kokeilu- tai kehittämishankkeita, tuki- tai koordinaatiohankkeita

- Hankkeiden kesto pääasiassa 1-3 vuotta (haettava joka vuosi erikseen)

- Hanke voi kohdistua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus, koulu, ikäihmiset ja 

erityisryhmät tai yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä ilmiöpohjaisesti, kuten luontoliikunta. 

- Hanke voi myös kohdistua pääasiallisena tarkoituksenaan sukupuolten tasa-arvon tai 

yhdenvertaisuuden edistämiseen terveyttä ja hyvinvointia edistävässä liikunnassa

- Lähtökohtana sukupuolten tasa-arvo & yhdenvertaisuus

- Tärkeää poikkihallinnollisuus, sidosryhmäyhteistyö

- Toivotaan usean yhteisön yhteisiä hankkeita (huom! Yksi koordinoi, tarvittaessa anottava 

avustuksen edelleenjako=delegointioikeutta ja se lupa tulee olla päätöksessä)

- Odotetaan myös merkittävää muuta rahoitusta

- Haku alkaa 26.10.2018, päättyy 30.11.2018

- OKM pyrkii tekemään päätökset huhtikuun alkuun 2018 mennessä



Päätavoite

Lisätä väestön liikuntaa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa.

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista alatavoitteista:

Alatavoitteet

•Kehittää elämänkulun eri vaiheissa toimivien organisaatioiden toimintakulttuureja 

(varhaiskasvatus, koulu, opiskelu, työelämä ja ikääntyvien toimintaympäristöt) fyysisesti 

aktiivisiksi. Painopisteenä on varhaiskasvatus sekä koulu- ja opiskeluympäristöt perusasteella, 

toisella asteella ja korkea-asteella.

•Kehittää eri ikäryhmien liikuntaa.

•Lisätä matalan kynnyksen harrasteliikuntaa, erityisesti lapsille, nuorille, perheille ja kotona 

asuville ikäihmisille.

•Edistää omatoimista liikuntaa ja arkiliikuntaa.

•Edistää soveltavaa liikuntaa, erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. 

•Edistää sukupuolten tasa-arvoa terveyttä ja hyvinvointia edistävässä liikunnassa  

Haun pääpainopisteenä on peruskoulun, toisen asteen oppilaitosten (lukiot ja ammatilliset 

oppilaitokset) ja korkeakoulujen toimintakulttuurin kehittämiseen/kehittämisen tukemiseen 

kohdistuvat hankkeet.



Paikalliset (OKM/AVI) 

- Kunnille, kuntayhtymille sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille

- Haun sisältö: koko elämänkulku, pitkälti kuten valtakunnallisessa haussa (ei koulupäivä)

- Painopisteenä varhaiskasvatuksen liikunnallistaminen

- Yhtenä tavoitteena soveltavan liikunnan edistäminen

- Haku alkaa 26.10.2018, päättyy 30.11.2018

- Haetaan aluehallintovirastoista

- AVIt pyrkivät tekemään päätökseen maaliskuun alkuun 2018 mennessä

Tärkeitä sivuja ja ohjeita avustuksiin liittyen
- Hakuohjeet: www.minedu.fi/avustukset

- Kesällä 2018 uudistunut Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön 

valvonnasta: https://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta

- Kesällä 2018 uudistuneet Erityisavustusten ehdot ja rajoitukset: 

https://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta

http://www.minedu.fi/avustukset
https://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta
https://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta


Luontoliikunnallista syksyä!


