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Avustamisen yleiset periaatteet

Valtionavustusten yleisinä periaatteina on pidettävä 
– läpinäkyvyyttä, 
– oikeudenmukaisuutta ja 
– tasapuolisuutta. 

Suomen Golfliiton vuosiavustus v. 2010 on 485 000 euroa (340 000 vuonna 
2006).

Opetusministeriössä on valmisteltu valtakunnallisten urheilun lajiliittojen 
valtionavustusten tulosperusteiden uudistusta. 
Lajiliittojen tulosperusteisen ohjauksen tavoitteena on myöntää 
valtionavustukset arviointijärjestelmän avulla mahdollisimman perustellusti, 
oikeudenmukaisesti, luotettavasti, laaja-alaisesti toiminnan laatu ja määrä 
huomioon ottaen.



Lajiliittojen tulosalueet

Lajiliittojen valtionavustusten nykyiset tulosalueet uudistetaan 
elämänkaarimallin pohjalta.

• tavoitteena on elinikäinen liikkuminen,
• kilpailullinen liikunta kuuluu koko elämänkaarelle,
• ei-kilpailullinen liikunta kuuluu koko elämänkaaren ajalle, ja
• seura- ja järjestötoimintaan voi osallistua eri rooleissa koko elämänkaaren 

ajan.



Esitys uusiksi tulosalueiksi:

• Harrasteliikunta
• Huippu-urheilu
• Järjestö- ja seuratoiminta

Lapset ja nuoret ovat lajiliittojen toiminnan painopiste!
Liikunnan yhteiskuntavastuuseen liittyvät kysymykset arvioidaan 
osana liikunnan ja urheilun kokonaisuutta jokaisen tulosalueen 
läpäisevästi.



Harrasteliikunta
• Sisältää sekä kilpailullisen että ei-kilpailullisen liikunnan harrastamisen.

• Kilpailullinen harrasteliikunta
• Kilpailutoiminta on toiminnan ydin valtaosalle urheilun lajiliitoista. Suurin osa lasten ja 

nuorten kilpailutoiminnasta on harrasteliikuntaa yhtälailla kuin osa aikuisten 
kansallisista kilpailusarjoista. Kysymys on ennemmin määrittelystä, mitä kilpailulla 
tarkoitetaan ja millaisilla säännöillä sitä toteutetaan. Liitolla tulee olla tarjolla seuroille 
toimintamalleja harrastuspainotteiseen toimintaan. Kilpailutoiminnan järjestäminen on 
yksi keskeisistä harrastetoiminnan arviointikohteista. 

• Ei-kilpailullinen harrasteliikunta
• Liittojen jäsenseurojen rooli ei-kilpailullisen harrasteliikunnan edistäjinä sekä kyky 

rekrytoida uusia liikkujia – erityisesti liikunnallisesti passiivista väestönosaa –
lajiharrastuksen pariin, on tärkeä arvioinnin kohde. Arviointi tältä osin kohdistuu 
liittojen harrasteliikunnan toimintoihin sekä niiden laatuun.



Huippu-urheilu

• Arviointi määritellään uudelleen. Uudessa tulosperusteisessa 
arviointijärjestelmässä arvioidaan liiton urheilulliset tulokset ja toimet, joilla 
tätä tavoitellaan kaikilla toiminnan osa-alueilla. Arvioinnissa huomioidaan 
lisäksi esimerkiksi huippu-urheiluun kuuluvaksi lajissa määritelty 
kilpailutoiminta molempien sukupuolten osalta, huippu-urheilua tukevan 
valmennuksen laatu sekä liiton muu huippu-urheilua tukeva toiminta (mm. 
lääkintähuolto, urheilijan uraa kannustavat toimenpiteet).



Järjestö- ja seuratoiminta sekä yhteiskuntavastuu

• Arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Arvioinnissa huomioidaan esimerkiksi 
lajiliiton riittävä panostus seurojen tukemiseen sekä liiton toiminnan ja 
talouden suunnitelmallisuuteen. 

• Yhteiskuntavastuu arvioidaan läpäisevästi tulosalueilla. ja että arvioinnin 
lähtökohtana ovat urheilun yhteisesti hyväksytyt eettiset periaatteet. 
Tällaisia ovat esimerkiksi yhteisöllisyys, alkoholin ja huumeiden vastainen 
toiminta, sukupuolten sekä sukupolvien välinen tasa-arvo, kestävä kehitys, 
suvaitsevaisuus ja rasismin vastainen toiminta sekä antidopingtoiminta 
arvioidaan lajiliittojen toimintakulttuuriin pohjautuen.
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