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HLU-seteli 2023

➢ Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke nuorten osallisuuden lisäämiseksi

➢ Jaetaan 700 euron työllistämistukea yhteensä 325 nuoren työllistämiseen urheiluseuroihin

➢ Tuki on tarkoitettu 15-29-vuotiaan nuoren palkkaamiseksi kahden viikon ajaksi 
urheiluseuraan

➢ Työaika on kokonaistuntimäärä, joka voidaan sopia työntekijän kassa tehtäväksi kahden 
viikon pätkänä tai esimerkiksi kerran viikossa koko kesän ajan

➢ Työpäivän pituus 5–6 tuntia, max. 30 tuntia/viikko
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HLU-setelin käyttö

➢ Seura voi hakea tukea useamman nuoren työllistämiseen

➢ 700 euroa / henkilö / seura

➢ Yhden 700 euron setelin voi tarvittaessa ”pilkkoa” kahden nuoren työllistämiseen

➢ Samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta 
riittää

➢ Tuen käyttöaika 1.4. – 30.9.2023

➢ Tukea saa käyttää palkkaan ja sivukuluihin

➢ Työllistäminen mahdollista ilman omaa rahoitusta

➢ Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai 
palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai -palkkion 
maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle 
työntekijälle. 
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Kesäsetelityöllistetyn palkka
esimerkki:
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17-53 v.

Palkka/kk 580,00

tyel 17,65 % 102,37

sotu 1,530 % 8,874

sos.vak. 1,070 % 6,21

tyött.vak. 0,50 % 2,90

20,75 % 120,35

700,35
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HLU-seteliin sisältyy koulutusta

➢ Jokainen tukea saava velvoitetaan osallistumaan Urheiluseura työnantajana –koulutukseen:

Koulutuspäivät: 

• 20.4. Tampere

• 25.4. Hämeenlinna

• 10.5. Tampere

• 22.5. Hämeenlinna

➢ Jokaiselle tuella palkatulle työntekijälle järjestetään Lasten liike- tai vastaava 
ohjaajakoulutus. Koulutusajankohdat päivittyvät 11.4.2023 asti ja niitä järjestetään 
Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. 

➢ Koulutukset löytyvät täältä: https://www.hlu.fi/seuratoiminta/valmentajat-ja-
ohjaajat/koulutukset/
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HLU-setelin hakeminen

➢ Hakuaika alkaa 6.3. ja päättyy 2.4. klo 23:59

➢ Hakemukset käsitellään ja päätökset annetaan 11.4. mennessä

➢Mikäli hakemuksen käyttöaika alkaa jo 1.4. pyritään seuralle antamaan tämä päätös 
nopeammin. 

➢ Myönnöissä ensisijaisia ovat lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia lisäävät palkkaukset 
(leirien, urheilukoulujen, harrastuskertojen ym. ohjaukset)

➢ Myös muihin seuran työtehtäviin voi hakea HLU-seteliä

6



www.hlu.fi

HLU-setelin hakeminen

➢ Lähetä delegointisopimus, työsopimus ja lasku viimeistään 22.6.2023

➢ Jos dokumentit eivät ole lähetetty ajallaan, katsotaan seuran kieltäytyneen myönnetystä 
tuesta

➢ Tällöin pyrimme uudelleen jakamaan käyttämättä jääneet setelit! 
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HLU-setelin laskutusohje

➢ Tukipäätöksen mukana saatte delegointisopimuksen

➢ Delegointisopimus ja kopio nuoren työsopimuksesta ladataan Onedrive jokaisen seuran 
omaan Onedrive kansioon. 

➢ Laskuta HLU:ta delegointisopimuksessa mainitulla summalla

➢Mieluiten verkkolaskuna

➢ Toissijaisesti sähköpostilla

➢ Viimeisenä vaihtoehtona paperilaskulla

➢ Ohjeet seuroille lähetetään päätöksen mukana
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HLU-setelin raportointi
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➢ Myöntöpäätöksen mukana tulee yksinkertainen raportointipohja

➢ Raporttiin liitetään kuva nuoresta työssään setelistä viestimistä varten

➢ Mahdollinen palautettava tukisumma ilmoitetaan raportissa

➢ Raportin palautus viimeistään 30.9.2023 tai tukisumma katsotaan kokonaan palautettavaksi

➢ Tätä pyritään välttämään viimeiseen asti! Mikä näyttää että ette saa seteliä käytettyä 
ilmoittakaa siitä mahdollisimman nopeasti. 
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➢ Tuomme sosiaalisessa mediassa esiin seurojen panoksen nuorten työllistäjänä ja 
osallisuuden lisääjänä

➢ Viestikää kuvin, videoin ja tarinoin toiminnasta hashtagilla #HLUseteli

HLU-seteli
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KIITOS!

11


	Dia 1: HLU-seteli
	Dia 2: HLU-seteli 2023
	Dia 3: HLU-setelin käyttö
	Dia 4:  Kesäsetelityöllistetyn palkka  esimerkki:
	Dia 5: HLU-seteliin sisältyy koulutusta
	Dia 6: HLU-setelin hakeminen
	Dia 7: HLU-setelin hakeminen
	Dia 8: HLU-setelin laskutusohje
	Dia 9: HLU-setelin raportointi
	Dia 10: HLU-seteli
	Dia 11: KIITOS! 

