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Jämijärven kunta 
Peijarintie 5a 
38800 JÄMIJÄRVI 

Hakemuksenne 23.12.2021 Jämijärven lähiliikuntapaikka 

Valtionavustuspäätös 

Hakija ja hakemus 

Jämijärven kunta on hakenut viitteessä mainitulla hakemuksella 275 000,00 euroa 
valtionavustusta Liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden määrärahasta. 
Hakemuksessa esitetyt kustannukset ovat 699 077,00 euroa. 

Aluehallintoviraston päätös 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myöntää hankkeelle valtionavustusta 
275 000,00 euroa. Hankkeen toteutuksessa tulee noudattaa tämän päätöksen ehtoja sekä 
liitteenä olevia liikuntapaikkojen perustamishankkeiden valtionavustusten lisäehtoja. 
Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. 

Päätöksen perustelu 

Päätös perustuu avustuksen hakuohjeessa ilmoitettuun avustuksen käyttötarkoitukseen ja 
avustamisen ehtoihin sekä käytettävissä olleeseen määrärahaan. Aluehallintovirasto on 
saanut hankkeista alueellisen liikuntaneuvoston lausunnon. 

Hanke on kunnallinen ja palvelee laajoja käyttäjäryhmiä. Hanke on aloittamaton. Hankkeesta 
on esitetty hyväksytysti kaikki edellytetyt hakuasiakirjat. 

Yhteenveto päätöksestä 

Hakija:  

Jämijärven kunta 

Hanke:  

Jämijärven lähiliikuntapaikka 

Myönnetty summa:  

275 000,00 euroa 

Avustuksen käyttöaika:  

01.01.2022 – 31.12.2024 

Hankeselvitys tehtävä viimeistään:  

Kuuden kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta 

https://avi.fi/yhteystiedot
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Avustuksen käytön ehdot 

Avustuksen saajan tulee noudattaa liitteenä olevia liikuntapaikkojen perustamishankkeiden 
valtionavustusten lisäehtoja. Hanke tulee toteuttaa hakemusasiakirjojen mukaisesti. Mikäli 
on perusteltua poiketa hakemuksessa esitetyistä suunnitelmista, on tästä sovittava erikseen 
aluehallintoviraston kanssa ennen muutosten tekemistä. 

Avustuksen käyttöaika on 01.01.2022 – 31.12.2024. 

Ellei hankkeesta ole toimitettu aluehallintovirastolle avustuksen myöntämisvuoden lokakuun 
loppuun mennessä yhtään maksatuspyyntöä, avustuksen saajan tulee esittää edellä 
mainittuun ajankohtaan mennessä lyhyt selvitys rakentamisen aloittamisvalmiudesta. 
Muussa tapauksessa avustuksen saajan oikeus koko valtionavustuksen maksatukseen voi 
raueta. Oikeus saada maksatus myönnetystä avustuksesta voi raueta myös silloin, jos 
selvityksen perusteella on todettavissa, että rakentamisen käynnistyminen avustuksen 
myöntövuoden aikana on vaarantunut. 

Avustuksen saajan tulee kohdentaa hankkeesta aiheutuneet menot ja hankkeeseen saadut 
tulot tilikartassa omalle, hanketta varten perustetulle kustannuspaikalle siten kuin 
kirjanpitolaissa (1336/1997) ja -asetuksessa (1339/1997) säädetään. Toteutuneiden 
kustannusten tulee aiheutua valtionavustushakemuksessa ja tässä päätöksessä 
määritellystä hankkeesta tai toiminnasta. 

Siltä osin kuin hankkeeseen sisältyy julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
annetun lain (1397/2016) soveltamisalaan kuuluvia toimia, avustuksen saajan tulee 
noudattaa kyseistä sääntelyä. 

Myönnetty valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta hankkeesta 
aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää. 

Valtionavustuksen maksaminen 

Avustus maksetaan avustuksen saajan maksatuspyynnössään ilmoittamalle pankkitilille 
kolmessa erässä seuraavasti: 30 % myönnetystä avustuksesta, kun rakennustyöt ovat 
alkaneet, 50 % myönnetystä avustuksesta, kun rakennustöiden valmiusaste on 50 %. 
Loppuerä 20 % avustuksesta maksetaan sen jälkeen kun hanke on valmistunut ja sitä 
koskeva hankeselvitys on hyväksytty sekä hanketta koskeva mahdollinen lopputarkastus on 
aluehallintoviraston toimesta tehty. 

Avustuksen saaja täyttää ja tallentaa maksatuspyynnöt aluehallinnon asiointipalveluun 
(https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi). Loppuerää koskevan maksatuspyynnön yhteydessä 
tulee täyttää ja tallentaa asiointipalvelussa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
lain (1705/2009) 41 §:n mukainen hankeselvitys liitteineen. Hankeselvitys tulee tehdä 
aluehallintovirastolle viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta. 

Päätöksessä sovellettavat säännökset, määräykset ja ohjeet 

Valtionavustuslaki (688/2001) 6 §, 7 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 16 §, 17 §, 29 §, 37 § 

Liikuntalaki (390/2015) 13 §, 15 § 

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) 36 §, 37 §, 38 §, 40 §, 41 §, 52 §, 
53 §, 54 § 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu valtioneuvoston asetus (1766/2009) 26 § , 
27 §, 28 § 

Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä (550/2015) 6 §, 11 § 
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Hakuohje 2022 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen tyytymättömällä hakijalla on oikeus tehdä kirjallinen vaatimus päätöksen 
oikaisemisesta liitteenä olevan oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti. Tähän päätökseen ei voi 
hakea muutosta valittamalla. Valituskiellosta on säädetty valtionavustuslain 34 §:ssä.  

Lisätietoja 

Lisätietoja antaa esittelijä Rautio-Sipilä Marie (AVI). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@avi.fi. 
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