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Ohje urheiluseuroille Liikunnan polku -avustusten piiriin 
kuuluvien lasten ja nuorten perusmaksujen laskuttamiselle 

Vähävaraisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamiseen tarkoitettu Liikunnan polku -
hankkeen avustus maksetaan hakemuspäätöksen mukaan suoraan yhteiskumppaneina oleville 
seuroille.  

• päätöksistä käy ilmi, kuinka suuri tuki on hakijaa kohden (useimmiten hakemuksen
mukaan, mutta kuitenkin maksimissaan 50 € / kk)

o kausi- tai vuosimaksuille laskutusperusteena voidaan käyttää kaavaa:
toimintakausien määrä x myönnetyn tuen määrä kuukaudessa (esim.
kevätkauden osalta 6 kk x 50 €/kk = 300 €)
 seuran kunnalta (hankkeelta) laskuttama kausi- tai vuosimaksu ei saa

ylittää tätä -> ylimenevä osa tästä tulee laskuttaa hakijalta
• laskutettavassa osuudessa tulee näkyä selkeästi, kohdistuuko maksu valmennus- tai

kausimaksuun
o tukea voidaan käyttää vain harrastamisen perusmaksuihin

 kilpailu-, leiri-, tai välinemaksut eivät ole hyväksyttäviä maksuja ja näitä ei
saa sisällyttää hakijan avustuksen osuuteen, joka osoitetaan hankkeelle

• harrastamisen perusmaksuja voidaan laskuttaa vain vuoden 2020 osalta
o suosituksena on, että harrastajan kulut laskutetaan hankkeelta kaksi kertaa

vuodessa (kevät- ja syyskausi hakijan toimintaan osallistumisen mukaan)
o mikäli seuralla on käytössä kuukausimaksukäytäntö, voidaan laskutus hankkeelle

tehdä kuukausittain
• harrastamisen perusmaksut tulee laskuttaa liitteenä olevien tietojen mukaan

o laskussa tulee olla tuen saajan nimi
o viitteeksi Liikunnan polku / liikuntapalvelut

Lisätietoja: 

Limingan kunta / liikuntapalvelut 
Janne Laamanen
p.040 358 6345
janne.laamanen@liminka.fi



LIMINGAN KUNNAN OSTOLASKUJEN LASKUTUSOSOITE 

Limingan kunnan laskutusosoite on: 
Limingan kunta 
<tarvittaessa liikelaitos tai palvelualue/yksikkö> 
Liminganraitti 10 C 
91900  Liminka 

Limingan kunnan Y-tunnus on: 0186553-2 

Limingan kunta ottaa vastaan ensisijaisesti verkkolaskuja kohdan 1. tiedoilla. Mikäli 
verkkolaskuja ei ole mahdollista lähettää, otamme paperisia laskuja vastaan vain kohdan 2. 
osoitteeseen. 

Kaikissa laskuissa tulee olla tilaajan ilmoittama viite sekä laskun tarkastajan etu- ja 
sukunimi. Maksuehto 21 pv netto. 

1. Verkkolaskut
Tunnuksemme verkkolaskujen vastaanottoon ovat:

OVT-tunnus/Verkkolaskuosoite: 
003701865532 Operaattori: Basware Oy, välittäjän 
tunnus: BAWCFI22 
2. Paperilaskut
Toimittajien, joilla ei ole valmiutta verkkolaskujen lähettämiseen, tulee lähettää paperilaskut 
skannattavaksi Limingan kunnan skannauspalveluun laskutusosoitteella:

Limingan kunta 
Sarjanr: 16803397 
PL 861 
00019 SSC 

HUOM! Jokaisesta laskusta täytyy löytyä selvästi em. sarjanumero ja postilokero-osoite. 

Yllä olevaan postilokero-osoitteeseen otamme vastaan vain laskuja. Muu postitettava 
materiaali (esim. esitteet, hinnastot) tulee lähettää toimitusosoitteisiin. Vaihtoehtoisesti, mikäli 
toimittajalla ei ole valmiutta verkkolaskujen lähettämiseen, voi laskut lähettää Baswaren 
toimittajaportaalin kautta http://bsp.basware.com kautta sähköisesti. 

Talousjohtaja Lasse Siekkinen, lasse.siekkinen@liminka.fi
Ostolaskujen käsittely, Monetra Oulu Oy, liminka.ostoreskontra@monetra.fi 
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