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1 JOHDANTO
Liikuntajärjestöjen yhteishanke EU – rahoituksen hyödyntämiseksi

Sportti EU:ssa–hanke on vuoden 2013 marraskuussa aloitettu Liikunnan aluejärjestöjen, Valon ja Olympiakomitean yhteishanke, millä tavoitellaan EU-hanketoiminnan hyödyntämistä urheilun yhteisten valintojen
toteuttamiseksi. Liikunnallisen elämäntavan ja urheilijan polun edistäminen on ollut Sportti EU:ssa–hankkeen keskeisin viitekehys. Yhteishankkeen on mahdollistanut osaltaan Opetus- ja kulttuuriministeriön
(OKM) kehittämisrahoitus. Selvitys liittyy Sportti EU:ssa-hankkeeseen, ja tällä on tavoiteltu kokonaistilanteen kuvausta (ns. isoa kuvaa) liikunnallisissa EU-hankkeissa edellisellä ohjelmakauden lopussa eli vuosina
2011–2013.
Tämä selvitys on jatkoa kolmelle aikaisemmalle raportille EU- rahaa saaneista liikunnallisista hankkeista
Suomessa. Hankkeita on kartoitettu aikaisemmin vuosilta 2000–2004, 2004–2006 ja viimeisimmän hankekauden alkujaksosta, vuosilta 2007–2011(aivan alkuvuosi). Tämä selvitys keskittyy viimeisimmän hankekauden loppujaksoon 1.1.2011–31.12.2013 ja koostuu Manner-Suomen maaseutuohjelmasta sekä rakennerahastoista tukea saaneista liikuntaa laajasti edistäneistä hankkeista. Käytännössä tämän mittavan selvitystyön on tehnyt osana liikuntahallinnon harjoitteluaan Elisa Hasu (KTM, liikuntatieteiden ylioppilas) kesän ja
alkusyksyn 2014 aikana.

Vuosina 2011–2013 yli 61 miljoonaa euroa EU-rahoitusta 		
(julkista tukea) suomalaisille liikun-tahankkeille

Tämän selvityksen tekemiseen on päädytty, koska EU- rahoituksen kohdentumisesta liikunnalle ei ole
muuten saatavissa kootusti tietoa. Rahoituksella on liikunnalle kuitenkin huomattavan suuri merkitys. EU:n
maaseutuohjelman ja rakennerahastojen yhteenlaskettu varattu julkinen tuki liikunnalle vuosina 2011–2013
oli 61,7 miljoonaa euroa ja tukea sai 905 hanketta. Yksityisen rahoituksen arvioidaan olevan n. 57 miljoonaa
euroa, jolloin EU- ohjelmien kokonaisvaikuttavuus liikunnan osalta vuosina 2011–2013 oli yli 119 miljoonaa
euroa. EU- ohjelmat täydentävät osaltaan liikunnan valtiolta ja kunnilta vuosittain saamaa rahoitusta.

Selvityksen luokittelusta

Tässä selvityksessä on ensin esitelty lyhyesti rahoitussuunnat ja hanketyypit sekä aineistolle tehdyt luokittelut. Selvityksessä on päädytty luokittelemaan aineistoa alueellisesti, temaattisesti sekä toteuttajatahon
mukaan. Luokitteluilla on pyritty saamaan selvityksestä entistä havainnollisempi sekä löytämään siitä trendejä ja kehityssuuntia. Luokittelujen jälkeen raportissa on kolme erillistä rahoitussuunnittain koottua osiota,
jossa hankemassaa on eritelty tarkemmin. Tämä selvitys koostuu tästä ”raporttiosasta” sekä hyvin laajasta
projektilistauksesta, joka on erillisenä liitteenä. Projektilistauksessa on kuvattu hankkeet lyhyesti rahoittajittain.

Uusi ohjelmakausi vuosina 2014–2020
– Erasmus + Sport – ohjelma uutena mahdollisuutena

Euroopan Unionin uusin ohjelmakausi alkoi vuoden 2014 alusta ja se kestää vuoteen 2020. Liikuntahankkeisiin voi uudella ohjelmakaudella edelleen saada rahoitusta maaseutuohjelmasta ja rakennerahastoista.
Liikunnalla ja urheilulla on uudella ohjelmakaudella kuitenkin ensimmäistä kertaa myös oma alaohjelmansa
EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+:ssa. Ohjelma tukee hankkeita, jotka edistävät ruohonjuuritasolla toimivien tahojen vapaaehtoistyön kehittämistä, arkiliikunnan lisäämistä, osallisuutta sekä
hyvien kokemusten ja menetelmien jakamista. Hankkeissa puututaan myös urheiluelämän kielteisiin ilmiöihin, kuten sopupeleihin, dopingiin, väkivaltaan ja syrjintään. Rahoitusta ohjelmasta voi saada mm. kumppanuushankkeille ja voittoa tavoittelemattomille eurooppalaisille urheilutapahtumille. Lähtökohtana on, että
Erasmus+:sta rahoitettavat hankkeet ja tapahtumat ovat rajat ylittäviä, eli osallistujat tulevat useasta eri
Euroopan maasta. Ensimmäiset Erasmus+ Sport-ohjelman haut on jo tehty kevään ja kesän 2014 aikana.

Mistä liikunnallisista EU-hankemahdollisuuksista tietoa?

Valo ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ovat järjestäneet liikuntaväen avoimia EU-aamukahveja ja
muita infotilaisuuksia liittyen EU-asioihin ja liikuntaan. Tämä yhteistyö tulee jatkumaan, kuten EU-asioista tiedottaminen niin Valon (www.sport.fi) ja OKM:n nettisivuilla (www.minedu.fi). Valon tukena tiedon
hankkimisessa on Euroopan Olympiakomitean Brysselin toimisto, mitä kautta saadaan viimeisin tieto
kansainvälisistä EU-hankemahdollisuuksista sekä ko-kemuksista eri puolilta Eurooppaa.
Osana Sportti EU:ssa-hanketta Liikunnan aluejärjestöt ovat järjestäneet vuoden 2014 aikana alueellisia
infotilaisuuksia paikallisille toimijoille, ja ne ovat kokeneina hanketoimijoina myös jäsenyhteisöjensä tukena hankeasioissa. Tulevaisuudessa osana ”alueellisten palvelukeskusten” toimintaa tullee olemaan myös
EU-hanketoiminnan aktivointi ja koordinointi.
Tiedottavana viranomaisena Erasmus+-ohjelmassa Suomessa on ”Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO”, jonka nettisivuilla (www.cimo.fi) on jatkuvasti päivittyvää tietoa myös Erasmus+
Sport-ohjelmasta. Myös EU komission Sport unit sekä ohjelmaa toimeenpaneva virasto (EACEA) ylläpitävät Erasmus+ Sport-ohjelmasta nettisivuja; niille on linkitys CIMO:n nettisivuilta.

Helsingissä 10.11.2014

Heino Lipsanen					Pekka Nikulainen
aluejohtaja, Etelä-Savon Liikunta ry		
johtaja, Lisää liikettä -yksikkö, Valo
Liikunnan aluejärjestöjen
aluejohtoryhmän puheenjohtaja
Timo Hämäläinen
erityisasiantuntija, Liikunnan aluejärjestöt
Sportti EU:ssa -hankkeen vetäjä
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LIIKUNNALLE TUKEA
JAKANEIDEN EU-OHJELMIEN
ESITTELY
2.1 Manner-Suomen
maaseudun
kehittämisohjelma
vuosina 2007–2013
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto on
yksi Euroopan Unionin kanavista kehittää maaseudun oloja.
Ohjelmaa toteuttivat Suomessa
hankekaudella 2007–2011 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma sekä Ahvenanmaan
kehittämisohjelma. Ohjelmasta
vastaava viranomainen on maaja metsätalousministeriö. Maaseutuohjelman julkisen rahoituksen
osuus (EU ja kansallinen julkinen
rahoitus) koko ohjelmakaudelle oli
6626 miljoonaa euroa, josta noin
kolmasosa oli peräisin maaseuturahastosta. Lisäksi ohjelmaan
sitoutui yksityistä rahoitusta n.
782 miljoonaa euroa.
Suurin osa maaseutuohjelman
tuista on varattu maaseutu- ja
viljelytukiin. Ohjelmasta rahoitetaan kuitenkin paljon myös pieniä
ja paikallisia hankkeita, joilla
pyritään tekemään maaseudusta
parempi paikka asua. Maaseutuohjelma tähtää elinvoimaisen ja

5

toimivan maaseudun säilymiseen,
ympäristön tilan parantamiseen
ja uusiutuvien luonnonvarojen
kestävään käyttöön. Ohjelmaa
voivat hyödyntää niin viljelijät ja
maaseudulla toimivat yritykset,
kuin myös maaseudun kehittäjät
ja maaseudun asukkaat.
Maaseutuohjelman rahoitusta
haetaan hankkeen koosta riippuen joko suoraan ELY- keskuksista
tai vaihtoehtoisesti Leader- toimintaryhmiltä. Kaikki ohjelman
rahoituspäätökset tehdään ELYkeskuksissa. EU- ohjelmien tuki
on aina täydentävää rahoitusta,
ja tuen saaminen edellyttää, että
hankkeen omarahoitusosuus kunnossa. Lisäksi hanketoteuttajan
tulee sitoutua ohjelman rahoitusehtoihin, joita ovat esimerkiksi
investoinnit, koulutus, kehittämistoimenpiteet tai ympäristön
tilan parantaminen. Maaseutuohjelman vaikuttavuus syntyy, kun
maaseudun toimijat toteuttavat
sellaisia toimenpiteitä, joita he
eivät toteuttaisi lainkaan ilman
tukikeinoja, he toteuttaisivat ne
myöhemmin ilman tukikeinoja tai
he toimisivat eri tavalla ilman tukikeinoja. (mmm.fi ja maaseutu.fi)
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Vuosina 2011–2013 maaseutuohjelmasta rahoitettiin yhteensä 767
liikuntaa edistänyttä hanketta.
Näistä 707 toteutettiin Leaderrahoituksella ja 60 suoraan ELYkeskusten rahoittamina. Hankkeet saivat julkista tukea (EU ja
kansallinen julkinen rahoitus) yli
25 miljoonaa euroa ja hankkeiden
yhteenlasketut kokonaiskustannukset olivat lähes 46 miljoonaa
euroa.

2.1.1 Leader- toimintatapa
Maaseutuohjelmasta rahoitetut
liikuntahankkeet kanavoitiin
vuosina 2011–2013 pääasiallisesti
Leader- toimintaryhmien kautta.
Leader on koko EU:n alueella käytössä oleva toimintatapa, jolla julkista valtaa siirretään paikallisille
toimijoille. Toiminnan tarkoituksena on, että paikalliset ihmiset
kehittävät omaa elinympäristöään
omien tarpeidensa perusteella ja
paikallisin voimin. Leader-toimintaryhmät ovat siis ruohonjuuritason kehittämisyhdistyksiä, jotka
rahoittavat oman toimialueensa
hankkeita ja yrityksiä omaan
kehittämisohjelmaansa perustuen.
Hankekaudella 2007–2013 Man-

ner-Suomessa toimi 55 toimintaryhmää ja lisäksi Ahvenanmaalla
toimi yksi ryhmä.
Leader-ryhmät saavat vuosittain
tietyn summan julkista rahaa
käyttöönsä. Ryhmät puoltavat
hankkeita tuohon budjettiin sekä
omaan kehittämisohjelmaansa
nojaten. Lopulliset rahoituspäätökset tekee alueen ELY- keskus.
Ryhmän kehittämisohjelman laatii
sen hallitus, joka koostuu julkisen
hallinnon edustajista, paikallisten
yhdistysten ja yritysten edustajista sekä maaseudun asukkaista. Hankkeiden valmistelu sekä
päätösvalta tuista säilyvät näin
siis paikallisilla ihmisillä. Toimintaryhmien rahoitukseen osallistuvat EU:n maaseuturahaston
lisäksi alueen kunnat ja kaupungit sekä yksityiset tahot. Lisäksi
osa työstä voidaan tehdä talkoina.
Leader- hankkeiden tukisummat
vaihtelivat vuosina 2007–2013
5 000 eurosta aina 150 000 euroon. Tukea hankkeille voi saada
hanketyypistä riippuen 20–90%
hankkeen kokonaiskustannuksista. (Maaseutuohjelman arviointiraportti 2013)

2.1.2 Maaseutuohjelman
hanketyypit
Yleishyödyllisten investointihankkeiden tavoitteena on hyödyttää mahdollisimman montaa
alueen asukasta lisäämällä hyvinvointia ja palveluita maaseudulla.
Hankkeilla voidaan rahoittaa
esimerkiksi kylän kehittämissuunnitelman laatiminen, reitistön
perustaminen tai yhteisten koneiden hankinta. Hanketuen määrä
voi olla enintään 75 prosenttia
kokonaiskustannuksista.
Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden tavoitteena on edistää asukkaiden palveluja tai kylän
viihtyisyyttä, toiminnallisuutta ja
vetovoimaisuutta, säilyttää kulttuuriperintöä tai laatia ja toteuttaa kylien kehittämissuunnitelmia.
Hanke voi liittyä myös nuoriin,
ympäristötoimiin tai kansainväli6

syyden edistämiseen. Tuen määrä
voi olla jopa 90 prosenttia kokonaiskustannuksista.
Koordinointihankkeiden tavoitteena on koota alueella toteutettavia pieniä yleishyödyllisiä investointi- ja kehittämishankkeita yhteen. Hankkeet tulee valita avoimen valintamenettelyn kautta.
Koordinointihanketukea myönnetään hankkeiden kokoamisesta ja
toteuttamisesta sekä yhteistyöstä
ja kokemusten vaihdosta aiheutuviin kustannuksiin. Koordinointihankkeiden alahankkeet ovat
kooltaan niin pieniä, että niiden
tukisummat eivät ylittäisi yksittäisinä hankkeina vaadittua 5000
tukieuron alarajaa. Alahankkeet
voivat olla tyypiltään esimerkiksi
yleishyödyllisiä investointi- tai
kehittämishankkeita.
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Elinkeinojen kehittämishankkeiden tavoitteena on monipuolistaa
maaseudun elinkeinotoimintaa.
Hankkeiden tavoitteena ei ole
hyödyttää yksittäistä yrittäjää,
vaan koko toimialaa. Hankkeiden
kohteita ovat esimerkiksi mikroyritysten toimintaympäristön
kehittäminen ja yritysten yhteistoiminta. Tuen määrä voi olla
jopa 90 %.
Yritystuet ovat tarkoitettu yksittäisen yrityksen kehittämiseen. Niitä voi hakea esimerkiksi
rakentamiseen tai koneiden ja
laitteiden hankintaan (investointituki), yrityksen perustamiseen
(perustamistuki) tai yrityksen
tuotteiden, tuotantomenetelmien
ja markkinoinnin kehittämiseen
(kehittämistuki). Investointituen
määrä on 20–35 prosenttia ja

kehittämistuen 50 prosenttia.
Käynnistystuen määrä on riippuvainen yrityksen henkilöstökustannuksista. (Laki maaseudun
kehittämiseen myönnettävistä
tuista)

2.2 Rakennerahahastot
ohjelmakaudella
2007–2013
Maaseutuohjelman lisäksi liikuntahankkeita on toteutettu EU:n
rakennerahastojen rahoituksella.
Euroopan aluekehitysrahaston
(jatkossa EAKR) ja Euroopan
sosiaalirahaston (jatkossa ESR)
tavoitteena on lisätä jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista
yhteenkuuluvuutta, sekä vähentää alueiden välisiä kehityseroja.
Lisäksi rakennerahasto-ohjelmilla
pyritään tukemaan aiempaa
voimakkaammin unionin kilpailukyvyn vahvistamista. Rakennerahastojen tukea suunnataan
erityisesti rakennemuutoksesta
kärsiville ja heikommassa osassa oleville alueille. Vuonna 2013
rakennerahastoista oli tuettu jo
yli 18 000 hanketta.
Suomen rakennerahastostrategian mukaan tukea myönnetään
hankkeille, joiden tavoitteena on
lisätä kilpailukykyä ja työllisyyttä. Rakennerahastohankkeiden
avulla on tarkoitus tasoittaa
alueiden välisiä hyvinvointieroja
ja p��������������������������
arantaa ihmisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Rakennerahasto-ohjelmien tavoitteena
on myös luoda parempia yritys-,
osaamis-, innovaatio-, työ- ja
asuinympäristöjä.
Ohjelmakaudella 2007–2013
Suomi sai rakennerahastoista
1,7 miljardia euroa kansalliseen
kehittämistyöhön. Maaseutuohjelman tavoin rakennerahastotuki on täydentävää rahoitusta
ja kansallista julkista rahoitusta
rakennerahasto-ohjelmiin sitoutui
2,01 miljardia ja yksityistä rahaa
2,3 miljardia euroa. Rahastojen
kokonaisvaikuttavuus oli siis yli
6 miljardia euroa.
7

Euroopan sosiaalirahastosta
(ESR) tuettiin pääasiassa työllisyyttä ja osaamista edistäviä
hankkeita. ESR- rahoituksella
pyrittiin tukemaan heikommassa asemassa olevia ryhmiä sekä
edistämään tasa-arvoisuutta.
Suomessa toteutettiin vuosina
2007–2013 yhtä valtakunnallista
ESR-ohjelmaa, jossa oli viisi alueellista osiota: itä, pohjoinen, etelä,
länsi ja valtakunnallinen osio.
Alueosiot perustuivat alueellisiin
työllisyys-, elinkeino- ja osaamisstrategioihin. ESR- ohjelman
julkinen kokonaisrahoitus viime
hankekaudella oli 1414 miljoonaa
euroa.
Euroopan aluekehitysrahastosta
(EAKR) tuettiin hankkeita, joiden
avulla pyrittiin turvaamaan asukkaiden tasa-arvoisuus ja tulevaisuus eri maakunnissa. Aluekehitysrahasto keskittyi työllisyyden
parantamiseen, alueiden kilpailukyvyn kehittämiseen ja elinvoimaisuuden lisäämiseen. EAKRohjelmaa toteutettiin vuosina
2007–2013 Manner-Suomessa
neljässä eri osiossa: idässä, pohjoisessa, lännessä ja etelässä. EAKRrahoituksen painopiste oli erityisesti kasvavien ja kilpailukykyisten yritysten toimintaedellytysten
parantamisessa sekä osaamisen
ja innovaatiotoiminnan edistämisessä. EAKR- ohjelman julkinen
kokonaisrahoitus Suomessa viime
hankekaudella oli 1100 miljoonaa
euroa. (tem.fi 1, 2 ja 3; rakennerahastot.fi)
Vuosina 2011–2013 rakennerahastojen avulla toteutettiin 138
liikuntaa edistänyttä hanketta.
Näistä 37 toteutettiin sosiaalirahaston tuella ja 101 aluekehitysrahastojen tuella. Julkista tukea
hankkeisiin sitoutui yli 36 miljoonaa euroa ja yhteenlaskettujen
budjettien arvioidaan olevan noin
73 miljoonaa euroa.
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AINEISTO, MENETELMÄT JA
LUOKITTELUT

Tähän selvitykseen on siis koottu laajasti EU- tukea saaneita
liikuntaa edistäneitä hankkeita
ohjelmakauden 2007–2013 loppupuoliskosta, tarkemmin ajanjaksolta 1.2.2011–31.12.2013. Selvitys
on jatkoa aiemmalle raportille
EU- eurot liikunnalle 2007–2011,
johon on koottu hankkeet ajanjaksolta 1.1.2007–1.2.2011. Tässä
selvityksessä on myös joitain
vuosien 2007–2010 hankkeita,
jotka eivät ehtineet aiempaan
raporttiin.
Raporttiin on kartoitettu seuraavat kolme kansallisesti ohjelmakaudella 2007–2013 toteutettua
rahoitussuuntaa:

1
2
3

Maaseutuohjelma: Leadertoimintaryhmien kautta jaettu
rahoitus
Maaseutuohjelma: ELYkeskusten jakama rahoitus
EAKR- ja ESR- ohjelmien
kautta jaettu rahoitus

Liikuntaa edistäneiksi hankkeiksi
on selvityksessä katsottu kaikki
sellaiset hankkeet, joilla on pyritty
edistämään liikunnan olosuhteita,
liikunnan harrastamista tai kehitetty liikunnan ja urheilun toimialalla palveluita ja toimintamalleja. Liikuntaolosuhteiden edistämistä on esimerkiksi maaseuturahaston varoilla tehty kylätalon
peruskorjaus, jonka yhteydessä
on remontoitu liikuntakäytössä
oleva sali. Liikunnan olosuhteiden
edistämistä on myös hankerahoituksella ostetut latukoneet tai
vaellusreitin opasteiden kunnostaminen. Liikunnan harrastamista
taas edistää työpaikkaliikunnan
kehittämishankkeet tai hankerahoilla koulutettavat uudet urheiluseuroissa toimivat ohjaajat.
Liikunnan ja urheilun palveluiden
8
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edistämistä on kuntosalien perustaminen sekä urheilutapahtumien
kehittäminen. Rajanvetoa on myös
jouduttu tekemään, ja selvityksestä on jätetty pois mm. kevyen
liikenteen väylien rakentaminen
ja koiraurheilu.
Hankkeet on koottu käsityönä
hyödyntäen eri rekistereitä sekä
internet- hakuja. Maaseuturahastohankkeet on koottu osin
maatalousviraston ylläpitämästä hinkalo-rekisteristä ja osin
Leader-ryhmien omista avoimista
rekistereistä. Rakennerahasto-

hankkeet on koottu EURA2007rekisteristä. Liikuntahankkeet on
tunnistettu massasta hankkeen
nimen, toteuttajan ja/tai hankekuvauksen perusteella. EURArekisterissä on jouduttu turvautumaan hakusanoihin suuren
hankemassan takia. EURA:n
käytön kannalta ongelmalliseksi
osoittautui se, että hakusanan oli
vastattava täydellisesti rekisterin
hanketekstissä ollutta sanaa.
Hakuja jouduttiin siis tekemään
useilla eri hakusanojen taivutusmuodoilla, mikä varmasti
on johtanut siihen, että joitakin

hankkeita on jäänyt selvityksen
ulkopuolelle. Maaseuturahasto����������������
hankkeiden kokoamistyötä on
taas jouduttu tekemään kaksivaiheisesti: ensin hankkeista on
koottu kaikki julkisesti saatavilla
oleva tieto exceliin, jonka jälkeen vajaiksi jääneet tiedostot on
lähetetty täydennettäviksi toimintaryhmiin sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus TIKE:en.
Kaikista hankkeista on pyritty
kokoamaan, toteuttaja, julkisen
tuen määrä, hankkeen budjetti,
hankeaika, toteutusalue sekä lyhyt
hankekuvaus. Ongelmallisiksi
osoittautuivat etenkin hankkeiden
kustannustiedot. Julkinen tuki
ilmoitettiin eri lähteissä eri tavoin
ja hankkeiden budjettitietoja ei
ilmoitettu usein lainkaan. Toisinaan julkinen tuki tarkoitti EU:n,
valtion ja kunnan osuutta, toisinaan vain EU:n ja valtion osuutta.
Eri lähteiden kohdalla oli välillä
myös mahdotonta päätellä, puhuttiinko rahasummien kohdalla
suunnitelluista, myönnetyistä vai
toteutuneista tiedoista.
Mittavasta työmäärästä huolimatta hankkeiden tiedot jäivät
osittain vajaiksi. Kahteen Leader- ryhmään ei saatu yhteyttä,
ja yksi ryhmä ei toimittanut
hankkeiden budjettitietoja. Lisäksi muissa toimintaryhmissä oli
yksittäisiä hankkeita, joissa osa
tiedoista jäi vajaiksi. Hinkalorekisterissä ei ollut ilmoitettu
kuntien osuutta julkisesta tuesta, minkä takia ELY- keskusten
rahoittamien hankkeiden tiedot
9
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ovat osin vajaat. Rakennerahastohankkeiden osalta budjetteja ei
ollut saatavilla. Liikuntaa edistäneiden hankkeiden tunnistaminen
hankemassasta hankekuvauksen
perusteella on ollut yhden tekijän
takana, jolloin prosessi on ollut
hyvin subjektiivinen. Lisäksi inhimillisten virheiden takia joitakin
hankkeita on voinut jäädä selvityksestä pois.

Temaattisessa hankeluokkajaossa hankkeet on luokiteltu niiden
tosiasiallisen sisällön mukaan
kahdeksaan ryhmään. Ryhmässä
muut on esimerkiksi markkinointihankkeita, tuotekehityshankkeita
ja uusien urheilutapahtumien
suunnittelua. Ryhmässä on myös
sellaisia yrityshankkeita, joista ei
ollut tarkkoja kuvauksia ja saatavilla.

Selvityksessä on päädytty tekemään myös tiettyjä valintoja,
jotta data on saatu kokonaiseksi
ja yhteismitalliseksi. Kaikista
hankkeista on pyritty keräämään hankkeelle myönnetty
julkinen tuki kokonaisuudessaan
sekä hankkeen arvioitu budjetti.
Hankkeen toteutumiseen ei siis
ole otettu selvityksessä kantaa.
Koordinointihankkeiden alla toteutettujen alahankkeiden kustannuksia oli harvoin eritelty, jolloin
koko hankkeen saama tuki on
näissä tapauksissa jaettu tasan
alahankkeiden kesken. Puuttuvat
Leader-hankkeiden ja rakennerahastohankkeiden budjettitiedot on
laskettu tukiprosentin 50 mukaan
ottamatta kantaa hankkeen luonteeseen tai tyyppiin. Arvioituja
budjetteja on jouduttu käyttämään viidellä prosentilla Leaderhankkeista.

1. sisäliikuntapaikat
2. ulkoliikuntapaikat
3. virkistysalueet, leikkipaikat,
ulkoilualueet, uimarannat
4. reitistöt
5. kone/laitehankinnat
6. koulutus-, aktivointi-, työelämä
ja terveydenedistämishankkeet
7. kehittämis-, koordinointi- ja
toiminnanorganisointihankkeet
8. muut

Eri rahoitussuuntien hankkeet on
selvityksessä luokiteltu kolmeen
yhteiseen luokkaan. Luokat ovat
alueellinen (suuralue ja ELY-alue),
toteuttajatahon mukainen ja temaattinen. Luokittelulla on pyritty
ensisijaisesti havainnollistamaan
tietomassaa ja tarjoamaan pohjatietoa liikunnan EU- hanketoiminnan kehittämiselle jatkossa.
Alueellisessa luokkajaossa on
käytetty jonkin verran harkintaa
niiden Leader- toimintaryhmien
kohdalla, jotka toimivat useamman kuin yhden ELY- keskuksen
alueella. Suuralueiden määrittämisessä on käytetty apuna
rakennerahastojen aluejaottelua
ja EURA- rekisteristä löytyneitä
ELY- keskusten ja maakuntaliittojen ryhmittelyä suuralueisiin.

Maaseuturahaston hankkeet on
luokiteltu myös hanketyypin
mukaan. Koordinointihankkeissa
hallinnointihankkeet on luokiteltu
omaan ryhmäänsä sekä hankkeen
puitteissa toteutetut alahankkeet
omaan ryhmäänsä. KV- kehittämishankkeita oli aineistossa kaksi.
Yritystuet on luokiteltu kaikki samaan ryhmään, sillä rekistereissä
harvoin ilmoitettiin oliko kyse
käynnistämisestä, kehittämisestä
vai investoimisesta.
1. yleishyödyllinen investointi-		
hanke
2. yleishyödyllinen kehittämishanke
3. Koordinointihanke
4. koordinointihankkeen alahanke
5. Elinkeinojen kehittämishanke
6. KV- kehittämishanke
7. yritystuki
Toteuttajatahon mukaisessa
hankeluokkajaossa hankkeet
on luokiteltu niiden toteuttajan
mukaan neljääntoista luokkaan.
Järjestö/yhdistysluokasta on
erotettu liikunta- ja urheiluorganisaatiot omiksi luokikseen. Näitä
luokkia ovat urheiluseurat, liikunnan aluejärjestöt ja muut liikuntaorganisaatiot, johon on luokiteltu

SUURALUEET

ETELÄ

LÄNSI

ITÄ

POHJOINEN

ELY-ALUEET

•
•
•
•
•

• ETELÄPOHJANMAA
• KESKI-SUOMI
• PIRKANMAA
• ETELÄ-SAVO
• POHJANMAA
• SATAKUNTA

• POHJOIS-KARJALA
• POHJOIS-SAVO

• KAINUU
• POHJOISPOHJANMAA
• LAPPI

LEADERRYHMÄ

• Leader Åland
• Eteläisen PäijätHämeen ETPÄHÄ ry
• Linnaseutu ry
• LounaPlussa ry
• Päijänne-Leader ry
• Etelä-Karjalan
Kärki-LEADER ry
• Kehittämisyhdistys
SEPRA ry
• Länsi-Saimaan
Kehittämisyhdistys
ry Pohjois-Kymen
Kasvu ry
• Kehittämisyhdistys
SILMU ry
• Pomoväst rf
• Ykkösakseli ry
• Eteläisen maaseudun osaajat
EMO ry
• I samma båt –
samassa veneessä
• Varsinais-Suomen
jokivarsikumppanit ry
• Varsin Hyvä ry

• Aisapari
• Kuudestaan ry
• Seinäjoen seudun
Kehittämisyhdistys
LIIVERI ry
• Suupohjan Kehittämis
yhdistys ry
• Jyväsriihi ry
• Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry
• Maaseutukehitys ry
• Vesuri-Ryhmä ry
• Kantri ry
• Pirkan Helmi ry
• PoKo ry
• Pomoottori ry
• Joutsenten Reitti ry
• Aktion Österbotten R.F.
• YHYRES-kehittämisyhdistys ry
• Aktiivinen PohjoisSatakunta ry
• Karhuseutu ry
• Maaseudun Kehittämisyhdistys Ravakka ry
• Pyhäjärviseutu ry

• Joensuun seudun
Leader
• Kehittämisyhdistys
Keski-Karjalan
Jetina ry
• Vaara-Karjalan
LEADER ry
• Kehittämisyhdistys
Kalakukko ry
• Maaseudun
Kehittämisyhdistys
Mansikka ry
• Ylä-Savon Veturi ry
• Veej’jakaja ry
• Piällysmies ry
• Rajupusu Leader ry

• Elävä Kainuu
Leader ry
• Oulujärvi LEADER ry
• Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry
• Outokaira
tuottamhan ry
• Peräpohjolan
Kehitys ry
• Pohjoisimman Lapin
LEADER ry
• Oulun seudun Leader (ent. JoMMa ry)
• Keskipiste Leader
• Nouseva Rannikkoseutu ry
• Myötäle ry
• Rieska-LEADER ry
• Pirityiset ry

AHVENANMAA
HÄME
KAAKKOIS-SUOMI
UUSIMAA
VARSINAIS-SUOMI

KUVA 1. Aineistolle tehty alueluokittelu.
esimerkiksi lajiliitot, urheiluakatemiat, tukiyhdistykset, liikuntatapahtumia toteuttavat yhdistykset,
Suomen Latu ry ja Wau ry.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

yliopisto/ammattikorkeakoulu
muu oppilaitos
kunta/kuntayhtymä/kaupunki
järjestö/yhdistys
säätiö
valtion viranomainen
alueellinen/seudullinen 		
kehittämistoimija
maakuntaliitto
yritys
muu
liikunnan aluejärjestöt
urheiluseurat
muut liikuntaorganisaatiot
Leader- ryhmät

Alueellinen luokkajako on toteutettu siis kahdella tasolla. Ensin
Leader- ryhmät on jaettu ELY10
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alueittain ryhmiin. Tässä jaossa
on muutaman toimintaryhmän
kohdalla käytetty harkintaa,
koska ne toimivat kahden ELY:n
alueella. ELY- alueet on vielä jaettu suualueisiin, joita ovat etelä,
pohjoinen, länsi ja itä. Suuralueet
myötäilevät rakennerahastojen
ohjelma-alueiden rajaviivoja.

keet on luokiteltu suuralueluokkiin
sen mukaan, mistä ohjelmaosiosta
ne on rahoitettu ja ELY- luokkaan
sen mukaan, kuka viranomainen
on hankkeen hallinnoija. Tämä
aiheuttaa kuitenkin sen, että suuralue ja ELY- alueluokittelut eivät
ole aivan loogisia ja summissa
esiintyy eroavaisuuksia.

Rakennerahastojen kohdalla
alueluokitteluissa esiintyy jonkin
verran epäjohdonmukaisuutta
edellä esitettyyn taulukkoon verrattuna, sillä yksi ELY- keskus on
voinut rahoittaa kahteen eri suuralueosioon kuuluvia hankkeita.
Esimerkiksi Pohjois- Pohjanmaan
ELY- keskus on rahoittanut sekä
Itä- Suomen suuralueosioon sekä
Pohjois- Suomen suuralueosioon
kuuluvia hankkeita. Luokittelut on
pyritty tekemään mahdollisimman
johdonmukaisesti niin, että hank-

Seuraavassa luvussa on esitelty
hankeaineisto tarkemmin. Jokaisesta rahoitussuunnasta on
koostettu oma osio, jossa siihen
pureudutaan luokittelujen ja
esimerkkihankkeiden avulla. Eri
rahoitussuuntia pyritään myös
vertailemaan niin keskenään kuin
myös koko kokonaisuuden kanssa.
Yhteenvetokappaleessa kootaan
tehdyt löydökset tiiviiksi paketiksi. Raportin liitteeksi on koostettu
erillinen listaus kaikista mukana
olevista hankkeista.
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EU- EUROT LIIKUNNALLE
2011–2013

1.2.2011–31.12.2013 välisenä
aikana toteutettiin 905 sellaista
liikuntaa edistänyttä hanketta,
joiden rahoitukseen EU on osallistunut. Hankkeista 78 prosenttia
oli Leader- rahoitteisia hankkeita,
7 prosenttia ELY- keskusten rahoittamia hankkeita ja 15 prosenttia rakennerahastohankkeita.
Koko hankekaudella 1.1.2007–
31.12.2013 liikuntaa edistäneitä hankkeita toteutettiin 1526
kappaletta (ks. selvitys vuosilta
2007–2011). Vuosina 2011–2013
hankkeille myönnettiin julkista
tukea 61,7 miljoonaa euroa. Julkisesta tuesta lähes 60 prosenttia
kohdistui rakennerahastohank-

keille. Hankkeiden yhteenlaskettujen budjettien arvioidaan
olevan noin 119 miljoonaa euroa
ja keskimääräisen tukiprosentin
52 %.
Kuvassa 2 on havainnollistettu
julkisen tuen ja hankkeiden kappalemäärän jakautumista rahoitussuuntien välillä. Rakennerahastohankkeita ei ollut kappalemääräisesti kuin 15 prosenttia, mutta
ne saivat siis lähes 60 prosenttia
julkisesta rahoituksesta. Leaderhankkeita oli vastaavasti peräti
78 prosenttia hankkeista, mutta
ne saivat vain alle 30 prosenttia
rahoituksesta.

Hankkeiden
lkm
Leader- hankkeet

Julkinen tuki (€)

Budjetti (€)

707

18 125 567,57

34 011 592,87

60

6 902 547,00

11 939 376,00

Rakennerahastohankkeet

138

36 665 830,00

73 331 660,00

YHTEENSÄ

905

61 693 944,57

119 282 628,87

ELY- hankkeet

TAULUKKO 1. Hankkeiden lukumäärät ja rahoitustiedot.

JULKINEN TUKI YHTEENSÄ 61,69 milj. €
Leader-rahoitus
29,4 % / 18,12 M€

HANKKEITA YHTEENSÄ 905 KPL
Rakennerahastot
138 kpl
ELY-hankkeet
60 kpl

Rakennerahastot
59,4 % / 36,67 M€

ELY-rahoitus
11,2 % / 6,9 M€

KUVA 2. Julkisen tuen jakautuminen rahoitussuunnittain sekä hankkeiden
kappalemääräinen jakautuminen rahoitussuunnittain.
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Leader-hankkeet
707 kpl

> &' %%

Suuralueittain tarkasteltuna
hankkeita toteutettiin eniten Länsi- Suomessa, peräti 44 prosenttia
koko hankemassasta. PohjoisSuomessa hankkeita toteutettiin
kappalemääräisesti taas vähiten,
vain reilut 15 prosenttia. ESR- ohjelman valtakunnallisesta osiosta
rahoitetut hankkeet on luokiteltu
omaan ryhmäänsä. Suuralueiden
välillä oli isoja eroja eri rahoitussuuntien kesken. Esimerkiksi idässä toteutettiin kappalemääräisesti
toiseksi vähiten hankkeita, mutta
alue oli ylivoimaisesti suurin rakennerahastohankkeiden toteuttaja yli 40 prosentin osuudella.

tuksesta 31 ja budjettirahasta
33 prosenttia, vaikka hankkeita
ei lukumäärällisesti ollut paljon.
Vastaavasti lännessä, jossa Leader- hankkeita toteutettiin runsaasti, vastaavat rahoitusosuudet
olivat vain 23 ja 24 prosenttia.
Rakennerahastojen tukea onkin
tarkoitettu suunnattava rakenne- ja aluemuutoksista kärsiville
alueille, jollaiseksi Itä- Suomi on
viime aikoina luokiteltu. On siis
luonnollista, että myös suurin osa
liikuntaa edistäneistä rakennerahastohankkeista ja rahoituksesta
kohdistuu Itä-Suomeen.

Myös Pohjois-Pohjanmaalla sekä
Keski-Suomessa liikuntahankkeita toteutettiin runsaasti. Viidellä
ELY- alueella liikuntahankkeita
toteutettiin alle viisikymmentä
kappaletta vuosina 2011–2013.
Ahvenanmaa on otettu selvitykseen mukaan yhden Leader- ryhmän osalta ja on tässä luokiteltu
omaksi alueelliseksi ryhmäkseen.
Osaa rakennerahastohankkeista
taas rahoittaa ja hallinnoi Tekes
ja ne on myös tässä luokiteltu
omaksi ryhmäkseen. Kaikkien
Tekesin rahoittamien hankkeiden
toteuttajatahona toimi yliopisto.

RAKENNERAHASTOT

400

ELY-‐RAHOITUS

350

LEADER-‐RAHOITUS

300

julkinen  tuki

250

budjeH

45
40
35
30
25

200

20

150

15

100

10

50

5

0

0

JULKINEN  TUKI  JA  BUDJETTI
MILJOONAA  EUROA

450

ITÄ

HANKKEIDEN  KPL-‐  MÄÄRÄT/SUURALUE  

ELY-alueittain tarkasteltuna
ELY- alueittaisessa tarkastelussa
Rahoitussuuntien erot tulevat
Satakunnan ja Etelä-Pohjantulee rakennerahastohankkeiden
esiin, kun tarkastellaan rahoitukmaan ELY- keskukset rahoittikohdalla huomioida alueluokittesen suuralueittaista jakautumista. vat kappalemääräisesti eniten
lun vaikeus. Alla olevassa tarkasKUVAsai
3. Liikuntaa
edistäneiden
hankkeiden kappalemääräinen
ja euromääräinen jakautuminen
suuralueittain.
Itä- Suomi
julkisesta
rahoiliikuntaa edistäneitä
hankkeita.
telussa esimerkiksi Itä- Suomen

KUVA 3. Liikuntaa edistäneiden hankkeiden kappalemääräinen ja euromääräinen
jakautuminen suuralueittain.
KUVA 4. Liikuntaa edistäneiden hankkeiden kappalemääräinen jakautuminen ELY- alueittain.

KUVA 3. Liikuntaa edistäneiden hankkeiden kappalemääräinen ja euromääräinen jakautuminen suuralueittain.

100

35

Leader-‐  hankkeet

ELY-‐  hankkeet

rakennerahastohankkeet

julkinen  tuki  M€

31,5
28
24,5

80

budjeQ  M€

21
17,5

60

14
40

10,5
7

20

3,5
0

KUVA 4. Liikuntaa edistäneiden hankkeiden kappalemääräinen jakautuminen ELY- alueittain.
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HANKKEITA  KPL/ELY-‐KESKUS

120

ELY:jen yhteenlaskettu rakennerahastohankkeiden määrä ei ole
57 kappaletta niin kuin kuvassa
2, vaan 35. Tämä johtuu siitä, että
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
ELY:t ovat rahoittaneet hankkeita
perustuen sekä Itä- että PohjoisSuomen suuralueosioihin.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
on rahoittanut ylivoimaisesti
suurimmalla summalla liikuntaa
edistäneitä hankkeita. Rahoituksen suuruus johtuu isosta rakennerahastohankkeiden määrästä.
Etelä- Pohjanmaalla ja Satakunnassa hankkeita toteutettiin
paljon, mutta julkisen tuen määrä alueilla ei noussut kovinkaan
suureksi.
Järjestöt ja yhdistykset toteuttivat eniten liikuntaa edistäneitä
hankkeita, yhteensä lähes 30
prosenttia. Suurin osa luokkaan
sijoitetuista toimijoista oli kyläyhdistyksiä, jotka toteuttivat paikallisia Leader- hankkeita maaseutuohjelman puitteissa. Toiseksi
suurin liikuntaa edistäneiden
hankkeiden toteuttajataho oli urheiluseurat 26 prosentin osuudella. Kaiken kaikkiaan yhdistykset

toteuttivat hankkeista siis 55 prosenttia. Liikuntaorganisaatioiden
(urheiluseurat, liikunnan aluejärjestöt ja muut liikuntaorganisaatiot) osuus toteuttajista oli noin
31 prosenttia.
Kuntatoimijat saivat suurimman
osan sekä julkisesta rahoituksesta että kokonaisrahoituksesta.

Rahoitusta kohdistui paljon myös
yrityksille ja korkeakouluille. Järjestöt (kyläyhdistykset ja urheiluseurat) hyödynsivät suurimmaksi
osaksi maaseutuohjelmaa, jolloin
niiden rahoitusosuus ei noussut
vertailussa kovin korkeaksi suhteutettuna hankkeiden lukumäärään.

KUVA 5. Liikuntaa edistäneiden hankkeiden kappalemääräinen ja euromääräinen jakautuminen toteuttajatahon mukaan.

leader-‐rahoitus
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KUVA 5. Liikuntaa edistäneiden hankkeiden kappalemääräinen ja euromääräinen jakautuminen
toteuttajatahon mukaan.
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HANKKEIDEN  LKM/TOTEUTTAJATAHO

280

EU- hankerahalla toteutettiin
eniten ulkoliikuntapaikkoja sekä
virkistysalueita, leikkipaikkoja ja
ulkoilualueita. Ryhmässä muut on
esimerkiksi liikuntatapahtumien suunnittelua ja järjestämistä,
liikunnan markkinointia, liikuntaan liittyvien tuotteiden tuotekehitystä sekä yrityshankkeita,
joista ei ollut riittäviä hankekuvauksia saatavilla. Ulkoliikuntaympäristöjen rakentamiseen,
korjaamiseen ja parantamiseen
suunnattiin yhteensä runsaasti
rahoitusta, sillä myös erilaisten
reitistöjen (vaellusreitit, hiihtoladut, kuntoradat, luontopolut…)
tekeminen EU- rahoituksella oli
suosittua. Yhteensä ulkoliikuntaan
liittyi yli 50 prosenttia hankkeista.
Rakennerahastohankkeista taas
suurin osa liittyi koulutukseen ja
aktivointiin tai kehittämiseen ja
koordinointiin.
Rahoitusta sai eniten koulutus-,
aktivointi-, työelämä ja terveyden
edistämishankkeet. Luokassa oli
lukumääräisesti toiseksi vähiten
hankkeita, mutta niistä yli puolet
oli rakennerahastohankkeita. Alla
olevasta kuviosta voi päätellä
myös eri hankeluokkien tukitasoja, joskin tulee pitää mielessä,
että rakennerahastohankkeiden

budjetit on selvityksessä jouduttu
arvioimaan ja ne on kaikki laskettu 50 prosentin mukaan.
Kaikkien rahoitussuuntien yhteisessä vertailussa siis selvisi, että
vuosina 2011–2013 toteutettiin
eniten Leader- hankkeita, mutta
eniten tukea jaettiin rakennerahastohankkeille. Hankkeita toteu-

tettiin eniten lännen alueella ja
vähiten pohjoisessa. ELY- alueista
eniten hankkeita toteutettiin Etelä- Pohjanmaalla ja Satakunnassa,
vähiten Kainuussa ja VarsinaisSuomessa. Suurin osa hankkeista
liittyi ulkoliikuntapaikkoihin ja
niitä toteuttivat eniten urheiluseurat ja muut yhdistykset.

KUVA 6. Liikuntaa edistäneiden hankkeiden kappalemääräinen ja euromääräinen jakautuminen teemoittain.

HANKKEIDEN  LUKUMÄÄRÄ/TEEMALUOKKA
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KUVA 6. Liikuntaa edistäneiden hankkeiden kappalemääräinen ja euromääräinen
jakautuminen teemoittain.
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JULKISEN  TUEN  JA  BUDJETTIEN  JAKAUTUMINEN
  MILJOONAA  EUROA

240

euroa ja enintään 150 000 euroa.
Liikuntaa edistäneiden hankkeiden keskimääräinen koko oli
julkisen tuen osalta 25 600 euroa
ja budjettien osalta 48 100 euroa.

4.1 Leader-ryhmien
liikunnalle jakama
maaseutuohjelman
rahoitus vuosina
2011–2013
Suomessa toimi hankekaudella
2007–2013 siis 55 Leader- ryhmää. Lisäksi Ahvenanmaalla
toimi yksi ryhmä. Leader-ryhmät
jakoivat vuosina 2011–2013
maaseutuohjelmasta EU- tukea
yhteensä 707 liikuntaa edistäneelle hankkeelle. Nämä hankkeet
on kartoitettu hyödyntäen Leader- ryhmien nettisivuja, maatalousviraston ylläpitämää hinkalo- rekisteriä sekä lähettämällä
tietopyyntökyselyitä Leader- ryhmiin. Jaetun julkisen tuen yhteissumma oli reilut 18 miljoonaa
euroa ja hankkeiden yhteenlasketut budjetit yli 34 miljoonaa euroa.
Keskimääräinen tukiprosentiksi
muodostui 53 prosenttia. Leader- hankkeiden koko tulee lain
mukaan olla vähintään sellainen,
että sille myönnettävän julkisen
tuen summa on vähintään 5 000

Liikuntaa edistäneitä Leaderhankkeita toteutettiin eniten Länsi-Suomen alueella, yhteensä 349
kappaletta. Myös Etelä-Suomen
toimintaryhmät olivat aktiivisia
liikuntahankkeiden toteuttajia
(162 kpl). Pohjoisessa ja idässä
hankkeiden lukumäärä taas oli
huomattavasti pienempi. Rahoituksen jakautuminen myötäilee
hankkeiden lukumäärän jakautumista: länsi sai yli 40 prosenttia
ja itä ja pohjoinen molemmat alle
20 prosenttia julkisesta tuesta
sekä kokonaisrahoituksesta.
ELY- alueittain tarkasteltuna
liikuntaa edistäneitä Leaderhankkeita toteutettiin eniten
Satakunnassa (102 kpl), joka
kuuluu lännen suuralueeseen.
Satakunnan ELY-keskuksen
alueella toimivat Aktiivinen
Pohjois-Satakunta ry, Karhuseutu

ry, Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry ja Pyhäjärviseutu
ry. Nämä neljä Leader-ryhmää
toteuttivat 14 prosenttia kaikista
Leader- hankkeista. Aktiivisia
liikuntahankkeiden toteuttajia
oltiin myös Etelä- Pohjanmaalla,
Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.
Kainuun ELY- keskuksen alueella
liikuntaa edistäneitä hankkeita
toteutettiin vain 10 kappaletta
kolmessa vuodessa.
Leader- ryhmien jakamasta rahoituksesta suurin osa suuntautui
Etelä-Pohjanmaalle, jossa hankkeita toteutettiin 89 kappaletta.
Varsinkin budjettirahasta alueelle
kohdistui huomattava osa, kokonaisuudessaan 15 prosenttia.
Etelä-Pohjanmaalle rakennettiin
Leader-rahoituksen avulla esimerkiksi keilahalli, monitoimiareena ja salibandyhalli, sekä
kunnostettiin useita ulkoliikuntareittejä. Näissä hankkeissa budjetit olivat yli puolet keskimääräistä
suurempia (keskimääräinen budjetti 48 100 €) ja tukisummatkin
ylsivät osassa yli 100 000 euroon.

LEADER-HANKKEET
lukumäärä (kpl)

707

julkinen tuki (€)

18 125 657,57

budjetti (€)

34 011 592,87

keskimääräinen julkinen tuki (€)

25 637,30

keskimääräinen budjetti (€)

48 106,92

TAULUKKO 2. Leader-hankkeiden rahoitustiedot.

HANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ
SUURALUE
itä 97

JULKISEN TUEN JAKAUTUMINEN
SUURALUE

itä 19 %

itä 16 %

pohjoinen
99

BUDJETTIEN JAKAUTUMINEN
> &' %%; )<&(=> <; ; ' ?@(7D
SUURALUE

länsi
42 %

pohjoinen
17 %

länsi
43 %

pohjoinen
14 %

länsi
349

!"# $ %
!&,

etelä 162
etelä 25 %

etelä 24 %

KUVA 7. Leader- hankkeiden kappalemääräinen ja euromääräinen jakautuminen suuralueittain.
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Liikuntaa edistäneitä Leaderhankkeita toteuttivat eniten
järjestöt ja urheiluseurat. Leaderhankkeiden kohdalla lähes kaikki
järjestöluokkaan ryhmitellyistä
tahoista olivat kyläyhdistyksiä.
Maaseutuohjelman yhtenä kirjattuna tavoitteena olikin maaseutualueiden elämänlaadun parantaminen ja tätä tavoitetta on liikuntahankkeiden kohdalla toteutettu
suurimmalta osin kyläyhdistysten
kautta. Luokkaan muu liikuntaorganisaatio on luokiteltu tässä
yhteydessä mm. ampumaratoja

ylläpitäviä yhdistyksiä, urheilutapahtumia pyörittäviä yhdistyksiä
sekä esimerkiksi Suomen Latu ry
ja lasten ja nuorten terveyttä sekä
sosiaalista hyvinvointia edistävä
Wau ry. Liikuntaorganisaatioiden
(urheiluseurat, liikunnan aluejärjestöt ja muut liikuntaorganisaatiot) yhteenlaskettu osuus liikuntaa
edistäneiden Leader-hankkeiden
toteuttajista oli 35 prosenttia.

Esimerkiksi urheiluseurat saivat
julkista tukea 4,6 miljoonaa euroa
ja hankkeiden kokonaisrahoitus nousi 8,7 miljoonaan euroon.
Kyläyhdistysten kohdalla vastaavat summat olivat 4,9 ja 8,4
miljoonaa euroa. Yritykset satsasivat liikuntahankkeisiin myös
isoilla budjeteilla, mutta niiden
toteuttamissa hankkeissa tukitaso
oli suhteellisen matala, vain 30
prosenttia. Urheiluseurojen toteuttamien hankkeiden tukitaso oli 53
prosenttia.

Suurin osa Leader- ryhmien
liikunnalle jakamasta rahoituksesta kohdistui myös yhdistyksille.

KUVA 8. Leader-hankkeiden kappalemääräinen ja euromääräinen jakautuminen ELY- alueittain.
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Leader- rahoituksella hankittujen
koneiden- ja laitteiden sekä sisäliikuntapaikkojen tukitasot jäivät
suhteellisen mataliksi (34 ja 31
prosenttia).
Liikuntaa edistäneistä Leaderhankkeista yli puolet oli yleishyödyllisiä investointeja (401 kpl).
Toiseksi suosituin hanketyyppi oli
yleishyödyllinen kehittämishanke (124 kpl). Koordinointihankkeiden toteuttaminen oli myös
suosittua, mikä näkyy erityisesti
alahankkeiden määrässä (96 kpl).
Leader-rahoituksella toteutettiin
myös muutama kansainvälinen
hanke, joissa kokemuksia ja
käytäntöjä jaettiin kansainvälisten
hankekumppaneiden välillä.
hankkeiden  lkm

9

julkinen  tuki  (€)

8

budjeL  (€)

7
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1
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Leader- ryhmät rahoittivat eniten lökuntaa vai hankittiinko sinne
ulkoliikuntapaikkoja (175 kpl) ja
laitteita.
virkistys-sekä ulkoilualueita (138
kpl). Myös reitistöt ja kehittämis-,
Leader- ryhmien liikunnalle jakakoordinointi- ja toiminnan orgamasta rahoituksesta myös suurin
nisointihankkeet olivat suosittuja
osa kohdistui ulkoliikuntapaikoille.
tukikohteita (molempia 93 kpl).
Ulkoliikuntapaikkojen rakentaSisäliikuntapaikkojen ja koulutus- miseen tai korjaamiseen saatiin
ja aktivointihankkeiden toteutjulkista tukea 4,8 miljoonaa euroa
taminen ei ollut suosittua tässä
ja kokonaisrahoitus nousi 8,4 milrahoitussuunnassa. Muut- ryhmän joonaan euroon. Virkistysalueet,
suhteellisen suurta koko selittää
leikkipaikat, ulkoilualueet, uimase, että siihen on luokiteltu paljon rannat saivat julkista tukea lähes
yrityshankkeita, joista ei ollut
miljoona euroa vähemmän, mutta
tarkkoja hankekuvauksia saataniissä oli korkeampi tukiprosentti
villa. Usein toteuttajan perusteella kokonaisrahoituksen ollessa 5,6
pystyi päättelemään, että hanke
miljoonaa euroa (ulkoliikuntaliittyi esimerkiksi
tukiprosentti
Column1 52 % ja
KUVA 10. kuntosaliin,
Leader-hankkeiden kappalemääräinenpaikkojen
ja euromääräinen jakautuminen
teemoittain.
mutta epäselväksi jäi perustettiin- virkistysalueiden 57 %). Kuvasta
ko sali, palkattiinko sinne henkikahdeksan huomaa myös, että

KUVA 10. Leader-hankkeiden kappalemääräinen ja euromääräinen jakautuminen teemoittain.

> &' %%; )<&(=> <; ; ' ?@(7D
Elinkeinojen kehittämishanke 2,5 %
Koordinointihanke 3,3 %

KV- kehittämishanke 0,4 %

yritystuki 6,2 %

Koordinointihankkeen
alahanke 13,6 %

Yleishyödyllinen
kehittämishankee 17,5 %

Yleishyödyllinen
investointihanke 56,7 %

KUVA 11. Leader-hankkeiden jakautuminen hanketyypeittäin.
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Kuvalla 12 on pyritty havainnollistamaan hanketyyppien eroja.
Vasemmanpuoleiseen taulukkoon
on purettu auki kahden suurimman hanketyypin (yleishyödyllinen investointihanke ja kehittämishanke) temaattinen jakautuminen Leader- rahoituksen osalta.
Yleishyödyllisistä investoinneista
ylivoimaisesti suurin osa liittyi
ulkoliikuntapaikkoihin tai ulkoilualueiden rakentamiseen, kun taas

kehittämishankkeet keskittyivät
täysin muihin hankeluokkiin.
Oikeanpuoleisessa kuvassa on
vastaavasti purettu auki koordinointihankkeiden alahankkeiden
jakautuminen teemaluokkiin.
Myös tässä pienten hankkeiden
ryhmässä (julkinen tuki alle 5000
euroa) eniten toteutettiin ulkoliikuntapaikkoja, mutta myös koneja laitehankinnat sekä virkistysalueet olivat suosittuja.

KUVA 12. Investointi-, kehittämis- ja koordinointihankkeiden alahankkeiden temaattinen jakautuminen.

KUVA 12. Investointi-, kehittämis- ja koordinointihankkeiden alahankkeiden temaattinen jakautuminen.

160
140

160 120
140 100
120 80
100 60

investoin/hankkeet

investoin/hankkeet

kehi3ämishankkeet

kehi3ämishankkeet

80 40
60 20
40

0

20
0

30
25

30 20
25 15
20 10
15

5

10

0

5
0

KUVA 12. Investointi-, kehittämis- ja koordinointihankkeiden alahankkeiden temaattinen jakautuminen.
18

EU- EUROT LIIKUNNALLE 2011–2013

Kuvassa 13 on esitetty yhdistysten ja urheiluseurojen Leader- rahoituksella toteuttamien hankkeiden teemaluokat. Yhdistykset
panostivat kohderyhmäänsä
rakentamalla ja parantamalla
virkistysalueita, ulkoilualueita ja
uimarantoja. Urheiluseurat taas

panostivat omaan kohderyhmäänsä rakentamalla ulkoliikuntapaikkoja sekä hankkimalla
koneita- ja laitteita. Yhdistykset
olivat suurin reitistöjen toteuttajataho, mutta myös kunnat panostivat reittien rakentamiseen ja
kunnostamiseen.

KUVA 13. Yhdistysten ja urheiluseurojen toteuttamien hankkeiden temaattinen jakautuminen.
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KUVA 13. Yhdistysten ja urheiluseurojen toteuttamien hankkeiden temaattinen jakautuminen.
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4.1.1 Esimerkkejä Leaderryhmien rahoittamista
liikuntaa edistäneistä
hankkeista vuosina
2011–2013
Kortteleissa kolisee korttelitoiminnasta
yhteisöllisyyttä
• Toteuttaja:
• IMATRAN KAUPUNKI
• Leader-ryhmä: Etelä-Karjalan
Kärki- Leader ry
• Julkinen tuki: 12 800,00
• Hankkeen budjetti: 			
20 000,00
• Hankeaika: 25.4.2013 31.12.2014
Hankkeen kuvaus: Korttelissa
kolisee -hankkeen tavoitteena on
kaupunginosien ja kyläyhteisöjen
”korttelitoiminnan” kehittäminen.
Hankkeen tavoitteena on lisätä
lasten ja vanhempien arkiliikuntaa ja yhteisöllisyyttä. Hankkeessa luodaan yhteistyössä Imatran
Voima ry:n ja IPS ry:n kanssa
malli korttelitoiminnalle, joka on
kevyesti organisoitua/omaehtoista liikuntaa kaupunginosissa ja
se luo ja tukee kaupunginosien
yhteisöllisyyttä. Imatran kaupunki kehittää yhdessä järjestöjen
kanssa sopimuspohjaista yhteistyömallia, jonka tavoitteena on
mm. yhteisöllisyyden lisääminen,
hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kasvattaminen, asukkaiden osallistumisen aktivointi, kaupungin ja
järjestöjen yhteistyön lisääminen
sekä järjestöjen toiminnan kehittäminen ja yhteistyön lisääminen.
Hankkeen aikaan yhdessä seurojen ja Etelä-Karjalan Liikunta
ja Urheilu ry:n kanssa luodaan
toimintamalli järjestöyhteistyön
kehittämiseen ja korttelitoiminnan kautta pilotoidaan toimintamalli käytännön toiminnassa.
Saatujen kokemusten pohjalta
jalostetaan toimintamalli siten, että se voidaan vakiinnuttaa osaksi
palvelujen järjestämistä. 	
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Lentopallon junioritoiminnan
kehittäminen
Sastamalassa
• Toteuttaja: 			
Vammalan Lentopallo ry
• Leader-ryhmä: 		
Joutsenten Reitti ry
• Julkinen tuki: 42 787,00
• Hankkeen budjetti: 			
58 000,00
• Hankeaika: 			
1.9.2013–31.12.2014

harrastaminen olisi turvallista ja
mielekästä. Talkootyöt tehdään
yhdessä näiden nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa, jolloin
he saavat laatuaikaa yhdessä
mielekkään tekemisenmerkeissä.
Skeittauspaikka tulee olemaan
keskeisellä paikalla Soinin kunnassa, jonne nuorten on helppo
päästä joko jatkamaan harrastustaan tai aloittamaan uusi harrastusskeittauksen yms. merkeissä.

Hankkeen kuvaus: Vammalan
Lentopallo ry:n hankkeessa ryhdytään kehittämään lentopallon
junioritoimintaa Sastamalassa.
Osaavien valmentajien puute on
rajannut toiminnassa mukana
olevien lasten ja nuorten määrää.
Hankkeen tavoitteena on seuran
oman valmennusjärjestelmän ja
valmentajien koulutusjärjestelmän
kehittäminen. Toisessa vaiheessa
luodaan yhteistyöverkosto Sastamalan muiden kuntakeskusten seurojen kanssa. Parhaillaan
toiminnassa mukana olevien 220
juniorin lisäksi hankkeen avulla
harrastajamääriä pyritään kasvattamaan 50 nuorella Vammalassa
ja 50–100 nuorella Sastamalan
muissa kuntakeskuksissa.

NOPSA-koordinointihanke

Skeittiparkki

Ikkeläjärven kenttä-hanke

• Toteuttaja: Suupohjan
kehittämisyhdistys ry
• Leader- ryhmä: Suupohjan
kehittämisyhdistys ry
• Koordinointihankkeen julkinen
tuki ja budjetti: 30 000,00
• Hankeaika: 1.9.2013–31.12.2014
• Hankkeen alahankkeet:
• Frisbeegolfradan perustaminen
ja laitteet
• Toteuttaja: Sarvijoen 		
Kyläyhdistys ry
• Julkinen tuki: 3 420,00
• Budjetti: 5 700,00
Hankkeen kuvaus: Perustetaan
frisbeegolfrata, jolla vapaa-aika
aluetta saadaan monipuolistettua
ja vapaa-aikaa aktivoitua.

• Toteuttaja: Ikkeläjärven
• Toteuttaja: 				
Nuorisoseura ry
SOININ 4H-YHDISTYS
• Julkinen tuki: 7 097,14
• Leader-ryhmä: Kuusiokuntien
• Budjetti: 11 828,57
kehittämisyhdistys 		
Kuudestaan ry
• Julkinen tuki: 11 984,00
Hankkeen kuvaus: Perustetaan
• Budjetti: 29 960,00
ja korjataan kenttä liikunta- ja
• Hanke-aika: 			
urheilukäyttöön
27.9.2013–31.12.2014

Leikki- ja kuntopaikka

Hankkeen kuvaus: Idea skeittiparkkiin lähti skeittausta ja
skuuttausta harrastavilta nuorilta.
Soinissa ei ole tällä hetkellä minkäänlaisia skeittailumahdollisuuksia, sillä vanhat rampit on poistettu käytöstä niiden vaarallisuuden
vuoksi. Nyt Soinin 4H- yhdistys
haluaa olla totuttamassa nuorille
turvallista ympäristöä heidän hyvälle harrastukselleen, ja tavoitteena onkin saada nuorille heidän
näköisensä skeittauspaikka, jossa

• Toteuttaja: Isojoen Lions
Club ry
• Julkinen tuki: 9 000,00
• Budjetti: 15 000,00
Hankkeen kuvaus: Rakennetaan
liikunta- ja leikkipaikka urheilukentän ja koulukeskuksen alueelle. Mm bocciakenttä

Maneesin pohja

Nopsa Nummijärvi

Nuoret metsään

• Toteuttaja: Myrkyn 		
Yksityisratsastajat ry
• Julkinen tuki: 9 000,00
• Budjetti: 15 000,00

• Toteuttaja: Nummijärven
maa- ja kotitalousnaiset ry
• Julkinen tuki: 9 000,00
• Budjetti: 15 000,00

• Toteuttaja: Kauhajoen
Karhu ry
• Julkinen tuki: 3 650,39
• Budjetti: 6 083,98

Hankkeen kuvaus: Kunnostetaan
maneesin pohja ja pohjan kunnossapitoon lanallinen mönkijä

Hankkeen kuvaus: Parannetaan
lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia hankkimalla permantovoimistelun, liikuntapelien ja
-leikkien, pesäpallon ja frisbeegolfin perusvälineistöä. Lisäksi
rakennetaan BMX-pyöräilyrata ja
kunnostetaan pesäpallokenttää
sekä liikuntasalin kiinteistöä

Hankkeen kuvaus: Hankitaan
perävaunu iltarastimateriaalien
kuljettamiseen ja säilyttämiseen
sekä suunnistusharrastusvälineistöä

Moottorikerhokalusto
hankinta
• Toteuttaja: Isojoen Mikroautokerho ry
• Julkinen tuki: 7 200,00
• Budjetti: 12 000,00		
Hankkeen kuvaus: Hankitaan
moottorikerhokalustoa, esim.
vaunu, joka modifioidaan koko
kaluston kuljetukseen sopivaksi.
Harrastustoiminnan turvallisuus
paranee ja toiminta helpottuu
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Puistokuntosali laitteen
hankinta
• Toteuttaja: Isojoen Vanhempainyhdistys ry
• Julkinen tuki: 3 000,00
• Budjetti: 5 000,00
Hankkeen kuvaus: Hankitaan
erilaisia harrastus- ja liikuntavälineitä

4.2 ELY-keskusten
liikunnalle jakama
maaseutuohjelman
rahoitus vuosina
2011–2013
Leader- toimintaryhmien lisäksi
Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoitusta isommille liikuntaa edistäneille hankkeille ovat
jakaneet myös ELY- keskusten
maaseutuosastot. Nämä hankkeet on kartoitettu hyödyntäen
maatalousviraston ylläpitämää
hinkalo- rekisteriä. Hankkeiden
kokonaisbudjetit on saatu maa- ja
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus TIKE:stä. Tässä yhteydessä julkisella tuella tarkoitetaan vain EU:n ja valtion osuutta,
sillä hinkalo- rekisterissä kuntien
osuutta ei ole ilmoitettu.
Liikuntaa edistäneitä ELY- keskusten maaseutuosastojen rahoittamia hankkeita löydettiin
yhteensä 60 kappaletta. Hankkeita rahoitti 12 eri ELY- keskusta.
Hankkeiden yhteenlaskettujen
kokonaisbudjettien summa kohosi 11,94 miljoonaan euroon ja

julkista tukea hankkeille jaettiin
6,9 miljoonaa euroa. Keskimääräinen tukiprosentti muodostui näin
hieman Leader-hankkeiden ja
kaikkien rahoitussuuntien yhteistä prosenttia korkeammaksi, 58
prosenttiin. Hankkeiden keskimääräiset koot ovat huomattavasti Leader- hankkeiden keskiarvoja suuremmat.
Liikuntaa edistäneitä ELY- keskusten rahoittamia hankkeita
toteutettiin suuralueista eniten
lännessä, yhteensä 31 kappalet-

Etelän alueella hankkeiden tukiprosentti nousi huomattavan korkeaksi, jopa 86 prosenttiin. Tämän
rahoitussuunnan kohdalla tulee
vielä muistaa se, ettei kuntarahan
osuutta ole saatu selville, jolloin
tukiprosentti on siis todellisuudessa vieläkin korkeampi. Etelässä toteutetuista 14 hankkeesta
10 liittyi reitistöjen kunnossapitoon tai rakentamiseen, ja näihin
hankkeisiin oli saatu tukea varsin
hyvin.

ELY-HANKKEET
lukumäärä (kpl)

60

julkinen tuki (€)

6 902 547,00

budjetti (€)

11 939 376,00

keskimääräinen julkinen tuki (€)

115 042,45

keskimääräinen budjetti (€)

198 989,60

ta. Hankkeiden jakautuminen
suuralueittain noudattaa samaa
järjestystä kuin kaikkien rahoitussuuntien yhteisessä koosteessa
sekä Leader-rahoituksen koosteessa. Idän suuralueella ELY:t
rahoittivat suoraan vain neljää
liikuntaa edistänyttä hanketta
vuosina 2011–2013. Idän osuus
rahoituksesta oli myös pieni, vain
7 prosenttia julkisesta tuesta ja 6
prosenttia kokonaisrahoituksesta.

TAULUKKO 3. ELY- hankkeiden rahoitustiedot.
KUVA 14. ELY- hankkeiden kappalemääräinen ja euromääräinen jakautuminen suuralueittain.
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Liikunnallisiin hankkeisiin budjetoitiin ylivoimaisesti eniten
rahaa Etelä- Pohjanmaan ELYkeskuksen alueella, yhteensä 3,7
miljoonaa euroa. Tukiprosentti jäi
alueella kuitenkin pieneksi, vain
34 prosenttiin. Alueella toteutettiinkin esimerkiksi muutamia
isoja sisäliikuntainfrahankkeita,
joissa tukiprosentit jäivät pienemmiksi yksityisen rahoituksen osan
ollessa suurempi tekijä. Vastavuoroisesti toisen suuren rahoittajan,
Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen alueella tukiprosentti oli suuri,
83 %. Kaakkois-Suomen rahoitustiedot selittävät suurimmaksi
osaksi myös Etelän suuralueen
hyvän tukitason. Kaakkois-Suomen hankkeet keskittyivät luon-

tomatkailuun, virkistysalueisiin
ja retkeilyreitteihin. Uudenmaan,
Kainuun, Pohjois- Karjalan ja
Varsinais- Suomen ELY:t eivät
rahoittaneet lainkaan liikunnallisia hankkeita.
ELY- hankkeissa tukitasot olivat
korkeita kaikilla muilla aluilla
paitsi Etelä- Pohjanmaalla ja
Satakunnassa. Jos kokonaistarkastelusta jättää pois nämä kaksi
aluetta, nousee tukitason keskiarvo yli 77 prosenttiin. Taso on
huomattavasti korkeampi, kuin
kaikkien rahoitussuuntien yhteenlasketuista tiedoista saatu tukitaso (52 %) ja Leader- hankkeiden
tukitaso (53 %)
ELY- keskusten rahoittamia lii-

kunnallisia hankkeita toteuttivat
eniten urheiluseurat ja kunnat.
Muut liikunta-alan organisaatiot
urheiluseuroja lukuun ottamatta
puuttuvat kokonaan toteuttajista.
Urheiluseurojen toteuttamissa
hankkeissa oli myös kiinni ylivoimaisesti eniten kokonaisrahoitusta, mutta tukiprosentti jäi
matalaksi, vain 28 prosenttiin.
Urheiluseurat toteuttivat kaksi
isoa ulkoliikuntahanketta, joissa
tukitasot olivat alhaiset. Kuntien,
kaupunkien ja kuntayhtymien
kohdalla tukiprosentti taas oli
korkea, 70 %. Kunnat panostivat
ulkoilureitteihin ja jo olemassa
olevan kunnostamiseen, kun taas
urheiluseurat rakensivat enemmän uutta, mm. moottoriurheiluja frisbeegolf- ratoja.
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ELY- keskukset rahoittivat eniten
ulkoliikuntapaikkoja ja kehittämis-, koordinointi- ja organisointihankkeita. Sisäliikuntapaikat
ja koulutus- ja aktivointihankkeet eivät olleet suosittuja tässä
rahoitussuunnassa. Rahoituksen näkökulmasta tarkasteltu-

na kehittämis-, koordinointi-,
ja organisointihankkeet saivat
ylivoimaisesti eniten julkista
rahoitusta, 40 prosenttia koko
potista. Tukiprosentti nousi myös
keskimääräistä korkeammaksi,
69 prosenttiin. Ulkoliikuntapaikat
saivat rahoitusta toiseksi eniten,

mutta tukiprosentti jäi matalammaksi (47 %). Etelä- Pohjanmaan
ELY- keskus on rahoittanut ulkoliikuntahankkeitaan (8 kpl, 40 %
kaikista ulkoliikuntahankkeista)
vain 30 prosenttisesti, joka heti
alentaa ryhmän keskiarvoa.
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4.2.1 Esimerkkejä ELYkeskusten rahoittamista
liikuntaa edistäneistä
hankkeista vuosina
2011–2013
Kaakkois-Suomen
retkeilykulttuuri
• Toteuttaja: ETELÄ-KARJALAN
VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ
• ELY-alue: Kaakkois-Suomi
• Julkinen tuki: 212 310,00
• Budjetti: 235 900,00
• Hankeaika: 			
1.4.2012–31.12.2014
Hankkeen kuvaus: Luontomatkailukohteiden käytön lisääntyessä
palveluja ylläpitävät ja käyttävät
toimijat tarvitsevat ohjausta ja
tiedotusmateriaalia retkeily- ja
luontomatkailupalvelujen laadun
ja alueiden viihtyisyyden säilyttämiseksi. Hankkeella tuotetaan
materiaalia ja opastetaan matkailijoita käyttämään retkeily- ja
virkistyspalveluita ja liikkumaan
luonnossa aiheuttamatta häiriöitä
ympäristölle ja muille ihmisille.
Hankkeen jälkeen retkeilijät ja
matkailijat osaavat paremmin
nauttia luonnonrauhasta säästäen
luontoa ja huomioiden muut retkeilijät. Roskaantuminen ja riski
varomattomaan tuen käsittelyyn
vähenevät. Hanke tukee matkailua ja kestävää kehitystä.

Mondo-Areenan 		
katsomohanke

reitä v. 2008, jolloin vaatimuksiin
tuli uutena katettupääkatsomo
noin tuhannelle hengelle. MondoAreenan nykyinen katsomo on
vuodelta 1984 ja auttamatta
vanhentunut ja huonokuntoinen.
Paitsi Eliittikisoissa katsomoa
tarvitaan myös lukuisissa muissa
kentällä järjestettävissä urheiluja muissa tapahtumissa. Kesällä
2010 kentällä järjestettiin yli 30
erilaista kilpailua tai peliä. Sateen sattuessa katsomo olisi ainut
sateenpitopaikka koko kentän
alueella. Hankkeen tarkoituksena
on rakentaa uusi katettu katsomo
Mondo-Areenalle ja lisäksi rakentaa lämpimät wc-tilat toimistorakennuksen yhteyteen. Hankkeen
lopputulos vahvistaa Lapinlahden
kisajärjestäjien asemaakansainvälisten kisojen järjestäjänä.

Lakeuden palloiluhalli
•
•
•
•
•

Toteuttaja: ILKAN POJAT
ELY-alue: Etelä- Pohjanmaa
Julkinen tuki: 201 900,00
Budjetti: 673 000,00
Hankeaika: 			
8.8.2012–31.12.2014

Hankkeen kuvaus: Hankkeen
tarkoituksena on Ilmajoen ja lähikuntien lapsille, nuorille, aikuisille,
eläkeläisille ja liikuntarajoitteisille
soveltuvan palloiluhallin rakentaminen. Halli on ympärivuotiseen
käyttöön soveltuva ja se lisää liikunta- ja harrastusmahdollisuuk-

• Toteuttaja: LAPINLAHDEN
KUNTA
• ELY-alue: Pohjois- Savo
• Julkinen tuki: 259 000,00
• Budjetti: 370 000,00
• Hankeaika: 		
27.12.2010–31.8.2011
Hankkeen kuvaus: Lapinlahti tunnetaan kansainvälisesti korkeatasoisten urheilukilpailujen järjestäjänä. Savo Games - yleisurheilun
Eliittikisat ovat maakunnan suurin ja kovatasoisin yleisurheilukisa, joka on järjestetty vuosittain
jo 39 kertaa. Suomen Urheiluliitto
muutti kisajärjestämisen kritee25
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sia, joita alueella on liian vähän
suhteessa kysyntään. Tavoitteena
on lisätä kaikkien edellä mainittujen kohderyhmien liikunta- ja
harrastusmahdollisuuksia. Hallia
voidaan käyttää tapahtumien ja
tilaisuuksien järjestämisessä. Se
on käytössä myös alueen kouluille.

Mäntänvuoren urheilukentän
muuttaminen 		
jalkapallonurmeksi
• Toteuttaja: MÄNTÄN VALON
JALKAPALLOILUN TUKI RY
• ELY-alue: Pirkanmaa
• Julkinen tuki: 158 326,00
• Budjetti: 226 179,67
• Hankeaika: 			
2.11.2012–31.12.2013
Hankkeen kuvaus: MänttäVilppulassa on poikkeuksellinen
mahdollisuus toteuttaa yhdistysvetoisesti jalkapallonurmi toimivaan kohteeseen laajapohjaisella
yhteistyöllä. Rahoituslähteet ja
teollisuuden tarpeet luovat tilanteen, joka on kaikille mukana oleville osapuolille win-win-tilanne.
Kuitusaven uusiokäyttö tarjoaa
paikalliselle metsäteollisuudelle aivan uusia mahdollisuuksia.
Hankkeen lopputuloksena saadaan aikaiseksi koko Pohjois-Pirkanmaata palveleva urheilupaikka. Hanke on Suomen mittakaavassa toteutukseltaan ja teknisiltä
ratkaisuiltaan pilottihanke.

4.3 Rakennerahastoista
liikunnalle jaettu
rahoitus vuosina
2011–2013
Liikuntaa edistäneet rakennerahastohankkeet on koottu Eura
2007-rekisteristä, josta löydettiin
138 hanketta. Näistä 101 sai tukea
aluekehitysrahastosta ja 37 sosiaalirahastosta. Hankkeille jaettiin
julkista tukea 36,7 miljoonaa
euroa ja hankkeiden kokonaisrahoituksen arvioidaan olevan
noin 73,3 miljoonaa euroa. Keskimäärin hankkeet saivat julkista
tukea lähes 266 000 euroa, joten
ne ovat kooltaan huomattavasti
maaseuturahastohankkeita
suurempia. Tässä kappaleessa
tarkastellaan vain julkisen rahoituksen jakautumista, sillä hankkeiden budjeteista ei ollut tarkkoja
tietoja saatavilla.

Liikuntaa edistäneitä rakennerahastohankkeita toteutettiin
kappalemääräisesti eniten ItäSuomen alueella. Maaseuturahastovertailuissa, niin Leader-ryhmien kuin ELY- keskusten jakaman
rahoituksen kohdalla, Itä-Suomi
oli aina vähiten hankkeita toteuttanut alue. Rakennerahastojen tavoitteena olikin suunnata
tukieuroja rakennemuutoksesta
kärsiville alueille sekä vähentää
alueiden eroja. Koska Itä- Suomi
luetaan rakennemuutosalueisiin,
tavoitteen mukainen rahoituksen
jakaminen tulee esille ainakin liikunnallisten hankkeiden kohdalla.
Kaikilla suuralueilla toteutettiin
sekä EAKR- että ESR- hankkeita.
Itä-Suomi sai myös suurimman
osan rakennerahastoista liikunnalle jaetusta tuesta, yhteensä
lähes 16 miljoonaa euroa. LänsiSuomi, jossa toteutettiin eniten
maaseutuohjelmahankkeita, sai
rakennerahastoista vain 3,7 miljoonaa euroa.

RAKENNERAHASTOHANKKEET
lukumäärä yht. (kpl)

138

EAKR- hankkeita (kpl)

101

ESR- hankkeita (kpl)

37

julkinen tuki (€)

36 665 830,00

keskimääräinen julkinen tuki (€)

265 694,42

TAULUKKO 4. Rakennerahastohankkeiden rahoitustiedot.
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suuralueet. Kahdella ELY-alueella
liikuntaa edistäneitä rakennerahastohankkeita ei toteutettu
lainkaan ja neljälläkin alueella
hankkeita toteutettiin vuosina
2011–2013 vain yksi.

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Suurin osa rakennerahastojen
tuesta liikunnalle vuosina 2011–
2013 kanavoitui kuntien kautta.
Kuntien tukisumma oli yli 12
miljoonaa euroa. Yritykset ja korkeakoulut saivat lähes yhtä paljon
tukea hankkeilleen, molemmat
reilut 7 miljoonaa euroa. Liikuntaorganisaatioille suuntautui rakennerahastojen tuesta 4,1 miljoonaa
euroa. Liikunnan aluejärjestöt
olivat ainoa toteuttajataho, joka
hallinnoi vain ESR- hankkeita.
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Liikuntaa edistäneitä rakennerahastohankkeita toteuttivat eniten
yritykset (39 kpl) ja kunnat (35
kpl). Nämä kaksi tahoa olivat
myös suurimmat aluekehitysrahastohankkeiden toteuttajatahoa.
Sosiaalirahastohankkeita taas
toteuttivat eniten liikunnan aluejärjestöt (15 kpl) ja korkeakoulut
Liikuntaa edistäneitä EAKR(9 kpl). Urheiluseurojen ja muiden
hankkeita toteutettiin kaikilla
yhdistysten osuus rakenneraELY-alueilla, mutta ESR- hankkei- hastohankkeiden toteuttajina on
ta toteutettiin vain viidellä. Nämä
huomattavan pieni muihin rahoiviisi aluetta
kattoivat kyllä kaikki
tussuuntiin verrattuna: urheiluKUVA 19. Rakennerahastohankkeiden kappalemääräinen ja euromääräinen jakautuminen ELY-alueittain.

seurat toteuttivat yhden hankkeen
ja muut järjestöt/yhdistyksetkin
vain neljä hanketta. Rakennerahastohankkeiden koko on jo
niin suuri, että niiden hallinnointi
edellyttää ammattimaista organisaatiota tuekseen.

JULKINEN  TUKI/MILJOONAA  EUROA

ELY-alueittain tarkasteltuna Pohjois-Pohjanmaan ELY-alue sai suurimman osan rakennerahastoista
liikunnallisille hankkeille jaetusta
tuesta, yhteensä 36 prosenttia.
Siellä toteutettiin myös kappalemääräisesti eniten hankkeita.
ELY-aluejaottelu ja suuraluejaottelu
eivät rakennerahastojen kohdalla
ole aivan loogisia, sillä yksi ELYkeskus saattoi rahoittaa kahden
eri suuralueen hankkeita. PohjoisPohjanmaa oli juuri yksi näistä, ja
se rahoitti sekä idän�������������
että pohjoisen ohjelma-alueen hankkeita.

12
10

ESR

8

Julkinen  tuki  yht.  (€)

6
4
2
0

JULKINEN  TUKI/MILJOONAA  EUROA

14

EAKR

eu
ra
t

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ur
he
il

us

HANKKEIDEN  LKM/TOTEUTTAJATAHO

KUVA
19. Rakennerahastohankkeiden kappalemääräinen ja euromääräinen jakautuminen ELY-alueittain.
KUVA 20. Rakennerahastohankkeiden kappalemääräinen ja euromääräinenjakautuminen toteuttajatahon mukaan.

KUVA 20. Rakennerahastohankkeiden kappalemääräinen ja euromääräinenjakautuminen toteuttajatahon
mukaan.
27

LIIKUNNALLE TUKEA JAKANEIDEN EU-OHJELMIEN ESITTELY

Liikuntaa edistäneistä rakennerahastohankkeista suurin osa oli
koulutus-, aktivointi-, työelämä
ja terveyden edistämishankkeita
(33 kpl). Tämän ryhmän sisällä
rahoitettiin 24 ESR- hanketta ja 9 EAKR- hanketta. Paljon
toteutettiin myös koordinointi-,
kehittämis- ja toiminnan orga-

nisointihankkeita ja reitistöjä.
Rahoitussuunnan laajuudesta ja
liikuntahankkeiden moninaisuudesta kertoo se, että ryhmään
muut luokiteltiin rakennerahastojen kohdalla viidesosa hankkeista. Näiden joukossa oli paljon
esimerkiksi liikunnan tuotekehitystä, liikuntaan liittyvän yritys-

toiminnan kehittämistä sekä mm.
markkinatutkimusta. Koska toteuttajista suurin osa oli yrityksiä,
peilautui se selvästi myös hankkeiden kaupalliseen luonteeseen.
Koulutus- ja aktivointihankkeet
saivat myös eniten tukea, yhteensä 11 miljoonaa euroa.
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4.3.1 Esimerkkejä
rakennerahastoista
tukea saaneista
liikuntaa edistäneistä
hankkeista
Ulkoilureittien mobiilinavigoinnin kehittämishanke
• Toteuttaja: CARELIA FOREST
CONSULTING OY		
• Rahoittaja: Etelä-Savon
elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, yritystuet
• Suunniteltu julkinen rahoitus:
49 300
• Hankeaika: 3.4.2014–30.3.2015
			
Hankkeen kuvaus: Yritys kehittää
retkeilyreittien jokamiehen navigointijärjestelmää kännyköihin.
Tuote sisältää satelliittipaikannukseen perustuvan navigoinnin
ja retkeilijöiden tarvitsemat keskeiset palvelut samassa paketissa.

Liikkuva Mikkeli - Täydellinen
liikuntakuukausi
• Toteuttaja: Etelä-Savon
Liikunta ry
• Rahoittaja: Etelä-Savon
elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
• Suunniteltu julkinen rahoitus:
45 000
• Hankeaika: 1.2.2014–31.10.2014
			
Hankkeen kuvaus: Hankkeessa kootaan asiantuntijaverkosto
(kaupungin liikunta- nuoriso ja

sosiaalitoimi, kulttuuritoimi, urheiluseurat, ESLi:n hankkeet), jotka
vastaavat projektipäällikön johdolla matalan kynnyksen liikuntamallin rakentamisesta Mikkeliin.
Syntyy Liikkuva Mikkeli -malli,
jota levitetään muualle Suomeen
yhteistyössä Valon kanssa. Mallin
helmi on liikkujan "täydellinen
kuukausi", jolloin mahdollistetaan
liikunnan harrastaminen eri elämäkaaren vaiheissa. Tavoitteena
on, että jokaisella mikkeliläisellä
on mahdollista harrastaa liikuntaa ja urheilua valtakunnallisten
terveyssuositusten mukaisesti.

Seuramentorit ohjaajien
tukena
• Toteuttaja: Pohjois-Karjalan
Liikunta ry
• Rahoittaja: Etelä-Savon
elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
• Suunniteltu julkinen rahoitus:
130 472
• Hankeaika: 1.4.2013–31.3.2015
			
Hankkeen kuvaus: Hankkeen
tuloksena 30 urheiluseurassa
toimii seurakohtainen mentori,
joka rekrytoi, tukee ja opastaa
aloittavia ohjaajia. Seuramentorin
tuella uusien koulutettujen ohjaajien määrä kasvaa urheiluseuroissa
ja urheiluseurojen liikuntaharrastusmahdollisuudet lisääntyvät. Hankkeessa mukanaoleviin
urheiluseuroihin saadaan mukaan

90 uutta ohjaajaa. Uusien koulutettujen ohjaajien myötä urheiluseurojen toiminnan laatua saadaan kehitettyä, urheiluseurojen
palvelutarjontaa saadaan lisättyä
uusien liikuntaryhmien muodossa ja uusia liikunnan harrastajia
saadaan lisää seuran toimintaan.
Hankkeen tuloksena syntyy pohjoiskarjalaisten seuramentoreiden
verkosto.

IB SPORT
• Toteuttaja: Sotkamon kunta,
Sotkamon lukio
• Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
• Suunniteltu julkinen rahoitus:
233 810
• Hankeaika 1.9.2012–28.2.2014
			
Hankkeen kuvaus: IB SPORT
hankkeessa kehitetään Sotkamon
lukiossa annettavaa kansainväliseen IB tutkintoon tähtäävää lukiokoulutusta, joka tulee
toteuttamaan ainutlaatuista IB
SPORT opintopolkua. Ohjelmassa
huippu-uralle tähtäävät urheilijat
voivat suorittaa englanninkieliset
IB-opinnot urheilu-uran ja valmennuksen tarpeet huomioiden.
Urheilun ja vaativien opintojen
yhteensovittaminen edellyttää
pidempää opiskeluaikaa lukiossa
ja räätälöityä opinto-ohjelmaa.

Kouvolan seudun urheilu- ja
tapahtumamatkailun kehittämisprojekti
• Toteuttaja: Kouvola 		
Innovation Oy
• Rahoittaja: Kymenlaakson liitto
• Suunniteltu julkinen rahoitus:
224 100
• Hankeaika: 1.5.2013–31.12.2014
Hankkeen kuvaus: Projektin
pitkäjänteisenä vaikuttavuustavoitteena on, että urheilu-, tapahtuma- ja kokousmatkailusta tulee
liiketoimintalähtöistä ja tuottavaa
toimintaa, joka nostaa seudun
elinvoimaisuutta. Seudun tapahtumat saavat näkyvyyttä, jolloin
pitkäjänteinen kehittäminen mahdollistuu.
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5

YHTEENVETO VUOSIEN
2011–2013 LIIKUNNALLISISTA
HANKKEISTA
Vuosina 2011–2013 Suomessa
toteutettiin 905 sellaista liikuntaa
edistänyttä EU-rahoitteista hanketta, joiden rahoitukseen saatiin
tukea joko EU:n maaseutuohjelmasta tai EU:n rakennerahastoohjelmista. Näistä hankkeista 707
kpl toteutettiin Leader- toimintaryhmien kautta maaseutuohjelman rahoituksen avulla, 60 kpl
ELY- keskusten maaseutuosastojen jakaman maaseuturahoituksen avulla ja 138 rakennerahastojen rahoituksen avulla. Julkista
tukea jaettiin yhteensä 61,7
miljoonaa euroa ja hankkeiden
kokonaiskustannuksen arvioitiin
olevan noin 119 miljoonaa euroa.
Julkisesta tuesta 60 prosenttia
kohdistui rakennerahastohankkeille ja loput 40 prosenttia maaseuturahastohankkeille.
Hankkeita toteutettiin kappalemääräisesti eniten lännen suuralueella, yhteensä 44 prosenttia
kaikista hankkeista. Myös Leader- hankkeita ja ELY-hankkeita
toteutettiin eniten lännessä. Etelä
oli maaseutuohjelman vertailuissa
toiseksi suurin alue, ja itä sekä
pohjoinen kaksi viimeistä. Rakennerahastohankkeita taas toteutettiin eniten idässä ja vähiten
lännessä.
Suuralueista eniten julkista tukea
kohdistui itään lähinnä sinne kohdistuneen suuren rakennerahastohankkeiden määrän seurauksena.
Maaseuturahastovertailuissa
lännen ja etelän suuralueet olivat
suurimmat myös rahoituksen
määrällä mitattuna.
Etelä-Pohjanmaan, PohjoisPohjanmaan ja Satakunnan
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ELY-alueet olivat suurimmat EUhanketoteuttajat kappalemäärillä
mitattuna ja tarkemmalla alueellisella tasolla tarkasteltuna.
Jompikumpi Pohjanmaan ELY:istä
on kolmen kärjessä kaikissa
rahoitussuunnissa. Leader- hankkeita toteutettiin runsaasti myös
Keski-Suomessa ja ELY- hankkeita Kaakkois-Suomessa ja Lapissa.
Suuri osa rakennerahastohankkeista sijoittui Etelä- Savoon ja
Hämeeseen. Pohjois-Pohjanmaa
sai kokonaisrahoituksesta suurimman osan johtuen lähinnä
siitä, että se toteutti eniten isoja
rakennerahastohankkeita.
Eri taustaiset yhdistykset toteuttivat ylivoimaisesti suurimman
osan hankkeista, yhteensä yli 50
prosenttia kaikista hankkeista.
Urheiluseurojen osuus toteutetuista hankkeista oli 26 prosenttia
eli kappalemääräisesti yli 230
hanketta. Myös kunnat ja yritykset toteuttivat paljon liikunnallisia
hankkeita. Liikuntaorganisaatiot
toteuttivat kaikista hankkeista yhteensä 31 prosenttia. Rakennerahastohankkeita toteuttivat paljon
myös korkeakoulut. Rahoituksesta
suurin osa kohdistui kunnille ja
yrityksille. Liikuntaorganisaatioiden osuus julkisesta tuesta oli 18
prosenttia.
EU:n tuella toteutettiin eniten
ulkoliikuntapaikkoja, virkistys- ja
ulkoilualueita sekä kehittämis- ja
koordinointihankkeita. Sisäliikuntapaikkojen tai koulutus- ja
aktivointihankkeiden toteuttaminen ei kokonaisvertailun
mukaan ollut niin yleistä. Kun
asiaa tarkastellaan tarkemmin,
rakennerahastopuolella koulutus-
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ja aktivointihankkeet taas olivat
suosituin teemaryhmä ja niille
kohdistui eniten rahoitusta myös
kokonaisvertailun mukaan. Maaseuturahastovertailuissa ulkoliikuntapaikoille kohdistui suurin
osa rahoituksesta.
Kun verrataan tätä selvitystä
aiempiin selvityksiin hankerahoituksesta, voidaan todeta liikuntaväen aktiivisuuden lisääntyneen
EU-rahoituksissa. Hankkeiden
lukumäärä ja julkisen tuen määrä
vuosina 2007-2013 on moninkertaistunut verrattuna vuosituhannen alkuvuosiin. Vuoden
2014 alusta alkaneella, kuluvalla
ohjelmakaudella voi ennakoida
kehityssuunnan jatkuvan, koska
ennakkotiedot kertovat LEADER–
rahoituksen tason nousevan tälle
ohjelmakaudelle. Toki samanaikaisesti rakennerahastojen
rahoitustaso pienenee erityisesti
Länsi- ja Etelä-Suomessa. Uutena
rahoitussuuntana on kansainvälisyyttä edellyttävä Erasmus+
Sport –rahoitus, joka tuo oman
tärkeän lisänsä liikuntaväen kehittämistyöhön.
EU-rahoitus tuo lisäresursseja
kansallisen rahoituksen (Veikkausvoittovarat, kuntien panostukset ja yksityisten oma rahoitus)
päälle. Tämän takia jatkossa on
entistä tärkeämpää koota liikunnallisista EU-hankkeista ”hyvien käytänteiden tietopankkia”.
Hyvien käytänteiden tietopankki
varmistaa sitä, että uudet toimijat
eivät joudu aloittamaan aivan
alusta kehittämissuunnitteluaan
ja myös kokeneemmat hanketoimijat voivat saada sieltä lisävirikkeitä.
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