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OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ   Dnro  10/091/2015  

 

PERUSTAMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUSTA KOSKEVAT LISÄEHDOT 

 

Liikuntalain (390/2015), opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009), vapaasta 

sivistystyöstä annetun lain (579/2015) sekä valtionavustuslain 688/2001 perusteella myönnetyt 

valtionavustukset. 

 

1.Soveltamisala 

 

Nämä ehdot täydentävät valtionavustuksen 

myöntämispäätöksessä mainittuja ehtoja, kun ne on liitetty 

avustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen, ellei jonkin 

asian osalta laeissa tai asetuksissa toisin säädetä tai 

varsinaisessa avustuksen myöntämistä koskevassa 

päätöksessä ole toisin päätetty taikka valtion talousarviosta 

tai Euroopan yhteisöjen lainsäädännöstä tai sen nojalla 

tehdyistä Euroopan unionin toimielimien päätöksistä muuta 

johdu. 

 

2. Avustuksen myöntämisen edellytykset 

 

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankittava 

omaisuus tulee avustuksen saajan omistukseen. Tontin osalta 

edellytetään lisäksi, että avustuksen saaja omistaa tai 

pitkäaikaisella vuokrasopimuksella (voimassa vähintään 15 

vuotta avustuksen myöntämisen jälkeen) hallitsee maapohjaa, 

jolla liikuntapaikka sijaitsee. 

 

3. Hyväksyttävät menot ja avustuksen käyttöaika 

 

Avustusta saadaan käyttää hankkeen toteuttamisesta 

aiheutuneisiin menoihin, jotka ovat syntyneet ennen 

avustuksen myöntämistä sekä menoihin, jotka ovat syntyneet 

avustuksen myöntämisvuonna ja kahtena seuraavana vuonna 

ellei avustuspäätöksessä toisin määrätä. 

Hyväksyttäviä menoja ovat hankkeen toteuttamisen kannalta 

tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset menot vähennettynä 

hankkeeseen kohdistuvien korvausten, hyvitysten ja muiden 

hankintamenoja vähentävien tulojen määrällä. 

Hyväksyttäviä menoja eivät ole poistot, varaukset eivätkä 

muut laskennalliset erät. Hyväksyttäviä menoja eivät 

myöskään ole lainoista aiheutuvat kustannukset, ellei 

avustuspäätöksessä toisin ole määrätty. 

 

4. Hankkeen muu julkinen tuki 

 

Mikäli valtionavustuksen myöntämisen jälkeen käy ilmi, että 

hankkeeseen on myönnetty valtiolta, kunnalta, seurakunnalta 

tai muulta julkisyhteisöltä sellaista tukea, jonka hakemista tai 

myöntämistä ei ole mainittu valtionavustushakemuksessa, 

opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää, että tämä julkinen 

tuki joko osittain tai kokonaan vähennetään hankkeelle 

myönnetystä valtionavustuksesta. 

Rakennusavustuksen määrä ei yhdessä muun julkisen tuen 

kanssa saa ylittää hankkeesta aiheutuneita hyväksyttäviä  

menoja. 

 

5. Hankintojen suorittaminen 

 

Rakennusavustuksen saajan tulee noudattaa hankkeen 

toteuttamisessa julkisesta hankinnoista annetun lain 

(348/2007) säännöksiä. 

 

 

 

6. Käyttötarkoituksen ja ehtojen muuttaminen 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi avustuksen saajan 

hakemuksesta erityisestä syystä muuttaa avustuksen 

käyttötarkoitusta ja ehtoja. 

Mikäli hankkeen laadussa, laajuudessa tai kustannuksissa 

tapahtuu avustuksen myöntämisen jälkeen oleellisia 

muutoksia, opetus- ja kulttuuriministeriö voi muuttaa 

avustuspäätöstä. 

 

7. Hankeselvitys 

 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 41 §:n 

ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 

(1766/2009) 28 §:n mukainen hankeselvitys on 

toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle kuuden 

kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta kuitenkin 

viimeistään avustuksen myöntövuotta seuraavan 3. vuoden 

kesäkuun loppuun mennessä. Mikäli hankeselvitystä ei 

toimiteta määräajassa, avustus voidaan joko osittain tai 

kokonaan jättää maksamatta sekä jo maksettu avustus periä 

takaisin. 

Avustuksen saajan tulee liittää selvitykseen kunnan 

rakennustarkastajan todistus tai muu luotettava selvitys 

hankkeen valmistumisesta. 

Yksityisen yhteisön tulee lisäksi liittää selvitykseen 

tilintarkastajan lausunto avustuksen käyttämisestä ja 

hankkeen toteutuneista kustannuksista. 

 

8. Vakuuttamisvelvollisuus 

 

Yksityisen yhteisön tulee täydestä arvostaan vakuuttaa 

omaisuus, jonka hankkimiseen myönnetään valtionavustusta. 

Vakuutustodistus tulee esittää ennen avustuksen maksatusta. 

Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös keskeneräistä 

hanketta. 

Selvitys toteutusaikaisesta vakuuttamisesta on toimitettava 

ensimmäistä ennakkoerää haettaessa ja selvitys valmiin 

kohteen vakuuttamisesta on liitettävä kohdassa 7 mainittuun 

hankeselvitykseen. 

 

9. Perustamishankkeeseen suoritetun valtionavustuksen 

palautus 

 

Perustamishankkeeseen saadun valtionavustuksen 

palauttamiseen sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen 

rahoituksesta annetun lain 53 pykälää, jos valtionavustuksella 

hankittu omaisuus luovutetaan toiselle, sen käyttötarkoitusta 

muutetaan tai omaisuus vahingoittuu tai tuhoutuu. Palautusta 

ei määrätä, jos valtionavustuksen myöntämisestä on kulunut 

yli 15 vuotta. Valtionapuviranomaiselle tulee ilmoittaa 6 

kuukauden kuluessa em. olosuhteiden muutoksesta 
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