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Valtionavustuksen tarkoitus ja
painopisteet
Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittämisavustus on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä
ja aluehallintovirastojen jakama hankeavustus, jota voivat hakea kunnat sekä varhaiskasvatusta
järjestävät rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt.
Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta elämänkulussa, erityisesti
vähän liikkuvien osalta. Avustusten avulla tuetaan valtakunnallisten liikunnanedistämisohjelmien eli
Liikkuvat-kokonaisuuden edistämistä paikallisella tasolla.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta paikallisten kehittämisavustusten seurannasta ja
arvioinnista huolehtii Likes/Jamk.
Vuonna 2022 avustuksen pääpainopisteet olivat Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja
-ohjelmien tavoitteisiin kytkeytyvät toimet. Erityisenä painopisteenä oli varhaiskasvatuksen, koulujen ja
oppilaitosten henkilöstö. Avustuksen muita hakukohteita olivat esimerkiksi perheliikunta, luontoliikunta
ja soveltava liikunta.
(OKM 2022)

Yhteenveto
avustuksista
Myönnetty avustus kunnittain

Jatkava hanke (kyllä/ei)

Myönnetty avustus AVI-alueittain

Hankkeiden lukumäärä myönnetyn
avustussumman mukaan

Myönnetty avustus maakunnittain

Kohderyhmät hankkeissa
Tämän ohjelmakoosteen tiedot tulevat hankehakemuksista, jotka ovat suunnitelmia ennen hankkeen toteutusta.
Hankkeet kohdistuivat yleisimmin Liikkuva aikuinen -ohjelman tavoitteisiin. Tavoitteena oli esimerkiksi kehittää kunnallista liikuntaneuvontaa.
Liikkuva aikuinen -hankkeissa edistettiin myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnan liikkumista ja hyvinvointia. Tällaisia hankkeita oli yhteensä 16.
Hankkeissa oli usein pääkohderyhmän ohella muita kohderyhmiä, joihin toimenpiteillä pyrittiin vaikuttamaan. Liikkuva aikuinen oli pääkohderyhmä 57 hankkeessa ja
osakohderyhmä 55 hankkeessa. Varhaiskasvatus oli pääkohderyhmänä 44 hankkeessa ja osakohderyhmänä 32 hankkeessa. Ikäihmiset olivat pääkohderyhmänä 15
hankkeessa ja osakohderyhmänä 54 hankkeessa. Lisäksi 24 hanketta kohdistui useisiin ohjelmiin ilman pääpainotusta.

Hankkeiden lukumäärä

Myönnetty avustus

Liikkuva aikuinen -ohjelma

57

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

44

Useita ohjelmia

24

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

1082 820 €

Liikkuva aikuinen -ohjelma

1077 706 €

Elämänkulku

16

Elämänkulku

Ikiliikkuja-ohjelma

15

Ikiliikkuja-ohjelma

Liikkuva perhe -ohjelma

2

635 258 €

Useita ohjelmia

Liikkuva perhe -ohjelma

437 500 €
214 700 €
28 815 €

Kustannusarviot
Hankkeille myönnetyt avustukset kattoivat keskimäärin 49 % niiden kokonaiskustannuksista. Avustuksella sai kattaa enintään 50 %.
Suurin osa hankkeiden kustannuksista kohdistui palkkoihin (keskimäärin 62 % kokonaiskustannuksista). Palkkoihin käytettiin yleensä sitä
isompi osa kokonaisbudjetista, mitä suurempi budjetti hankkeella oli. Suurissa hankkeissa käytettiin suurempi osa avustuksesta
palkkakustannuksiin ja pienissä hankkeissa kustannukset jakautuivat tasaisemmin.
Toiseksi eniten hankkeet käyttivät rahaa välineisiin ja koulutukseen. Tapahtumat ja matkat olivat toimenpiteinä yleisiä, mutta niihin käytettiin
vain pieni osa kokonaiskustannuksista.

Suunniteltu kustannusten jakautuminen eri kokoluokan hankkeissa (% kokonaiskustannuksista)

Suunniteltu kustannusten
jakautuminen kaikissa hankkeissa
(% kokonaiskustannuksista)

Osallistujat
Hankkeet tavoittelivat osallistujiksi keskimäärin 971 henkilöä (444 585 osallistujaa/158 hanketta).
Hankkeiden osallistujamäärien raportointikäytännöt vaihtelivat. Osassa hakemuksista lapset varhaiskasvatuksessa
ilmoitettiin summattuna myös yleiseen osallistujamäärään ja osassa yleiseen osallistujamäärään ilmoitettiin vain
aikuisosallistujat. Tietoja ei ole mahdollista erottaa toisistaan.

Osallistujat sukupuolittain
hankesuunnitelmissa

Osallistujat yleisesti ja lapsina varhaiskasvatuksessa sukupuolittain hankesuunnitelmissa.
Hankkeiden
lkm
Osallistujat
Lukumäärä
%
Osallistujat (lapset
varhaiskasvatuksessa)
Lukumäärä
%

158

76

Naiset

Miehet

Yht.

233 782
52,6

210 803
47,4

444 585
100,0

51 999
49,2

53 829
50,8

105 828
100,0
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