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10. Kuntien liikuntatoimi  

 

10.1. Rahoitettava toiminta 

Kunnan saama liikuntatoimen valtionosuus tulee käyttää luomalla edellytyksiä kuntalaisten lii-

kunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, 

tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen 

huomioon myös erityisryhmät (L 1054/1998). 

 

Vuonna 2022 valtionosuutta liikuntatoimeen saavat kaikki kunnat. 

 

10.2. Valtionosuuden määräytyminen 

Kunnan järjestämän liikuntatoimen rahoitus perustuu kunnan asukasmäärään ja asukasta koh-

den määrättyyn yksikköhintaan (L 1705/2009).  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa yksikköhinnat kunnan asukasta kohden vuosittain val-

tion talousarvion rajoissa. Vuodelle 2022 ministeriö on vahvistanut liikuntatoimen yksikköhin-

naksi 12,00 euroa/asukas. 

 

Myönnettävän valtionosuuden määrä on 29,70 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun 

kunnan asukasmäärä kerrotaan asukasta kohden määrätyllä yksikköhinnalla. 

 

Raportti kuntien liikuntatoiminnan valtionosuuden laskennallisista perusteista 

 

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa Tiia Luoma 029 533 1626. 

https://vos.oph.fi/rap/vos/v22/v21yk6k22.html
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11.  Kuntien nuorisotyö 

 

11.1. Rahoitettava toiminta 

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat 

kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voi-

daan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä.  

 

Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat 

ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuoriso-

ryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, 

nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olo-

suhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.  

 

Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomais-

ten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen 

kanssa. Saatu valtionosuus tulee käyttää nuorisotyöhön (L 72/2006). 

 

Vuonna 2022 valtionosuutta nuorisotyöhön saavat kaikki kunnat. 

 

11.2. Valtionosuuden määräytyminen 

Kunnan järjestämän nuorisotyön rahoitus perustuu kunnan alle 29-vuotiaiden asukkaiden 

määrään ja alle 29-vuotiasta asukasta kohden määrättyyn yksikköhintaan (L 1705/2009).  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa yksikköhinnat kunnan alle 29-vuotiasta asukasta koh-

den vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Vuodelle 2022 ministeriö on vahvistanut nuoriso-

työn yksikköhinnaksi 15,00 euroa/alle 29-vuotias asukas. 

 

Myönnettävän valtionosuuden määrä on 29,70 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun 

kunnan alle 29-vuotiaiden asukkaiden määrä kerrotaan asukasta kohden määrätyllä yksikkö-

hinnalla.  

 

Raportti kuntien nuorisotyön valtionosuuden laskennallisista perusteista 

 

  

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa Tiia Luoma 029 533 1626. 
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