
Opetus- ja kulttuuriministeriön
Erityisavustus (2 / 2021) 
urheiluseuroille toiminnan 
turvaamiseksi koronavirustilanteessa

Avustusta voivat hakea urheiluseurat lasten ja nuorten 
harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutoiminnan turvaamiseksi.

Avustusta voi hakea 1.6.2021 - 31.8.2021 aiheutuneisiin 
kustannuksiin.

Suomi.fi-valtuutuksien puuttumisen takia edellishausta 
poisjääneet seurat voivat hakea tukea myös 
1.2.-31.8.2021 ajalle.

Rahaa jaetaan maksimissaan 5,2 milj euroa



Avustusta voi saada koronaviruksen 
aiheuttamien tappioiden kattamiseen; 
toiminnan väliaikaisen keskeytymisen, 
tapahtumien peruuntumisen, siirtymisen 
tai uudelleenjärjestelyn aiheuttamiin 
kustannuksiin ja tappioihin. 

Avustuksen painopisteenä ovat lasten ja 
nuorten harraste, kilpa- ja huippu-
urheilutoiminta seuroissa

Päätökset tuen saajista tehdään 
marraskuun aikana.

Hakuaika päättyy 
20.10.2021 klo 16:15



Avustusta haetaan opetus- ja 
kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. 

Hakeminen toteutetaan (ensisijaisesti) sähköisenä 
hakuna.

Hakijan tulee varmistaa välittömästi, että yhteisön 
asiointivaltuudet ovat kunnossa, sillä hakemuksen 
lähettäminen on mahdollista vain tarvittavilla 
asiointivaltuuksilla. 

Mikäli hakijayhteisöllä ei ole suomi.fi –tunnuksia, 
eikä hakija ehdi saada niitä hakuajan puitteissa 
20.10. mennessä, niin kannattaa olla suoraan 
yhteydessä ministeriöön.

Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan 
mennessä on hakijalla



Lue tarkemmat hakuohjeet OKM:n
verkkosivuilta:

https://minedu.fi/-/covid-19-pandemia-avustus-
liikunta-ja-urheiluseuroille-2021-erityisavustus-

Tämä infomateriaali löytyy PHLU:n seuratoiminnan 
sivuilta:

https://www.phlu.fi/seuratoiminta/palvelut-
seuroille/seuratuet/

https://minedu.fi/-/covid-19-pandemia-avustus-liikunta-ja-urheiluseuroille-2021-erityisavustus-
https://www.phlu.fi/seuratoiminta/palvelut-seuroille/seuratuet/


Tuen hakemisesta

Avustusta kohdennetaan aikavälillä 1.6.2021 -
31.8.2021 aiheutuneisiin tappioihin kuitenkin 
korkeintaan 70 % tappioista. 

Avustuksen pienin mahdollinen myöntö on 2 000 
euroa ja suurin 30 000 euroa.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Jos seura on yleisseura, haetaan avustusta vain 
yhdellä hakemuksella joko koko seuran 
toimintaan tai yhden tai useamman jaoston 
toimintaan



Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota 
mm. seuraaviin tekijöihin:

• Seuran toiminnan laajuus, vaikuttavuus ja taso
• Seuratoiminnan toteuttamisen ja tapahtumien 

aiheuttamat suorat kustannukset
• Toiminnan kehittämisen, vähenemisen, 

muuttumisen tai keskeyttämisen aiheuttamat 
taloudelliset tappiot

• Muut toiminnan tukemiseen saadut 
avustukset

Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun 
otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen 
tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja 
laajuus.



Esteitä avustuksen myöntämiselle:

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia 
ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että 
avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset 
avustusten käytöstä on tehty määräaikaan 
mennessä. 

Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on 
olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan 
antaa ministeriölle tietoja aiemmin 
myönnettyjen avustusten käytön valvontaa 
varten.



Hakulomakkeen täyttämistä varten tarvitset 
paljon tietoa seuran toiminnasta mm:

• Vuoden 2019 vastaavan tarkastelujakson 
(1.6.-31.8. tuloslaskelman) tiedot. 

• Vuoden 2020 tilinpäätöstiedot (Jos 
tilikautenne on muu kuin kalenterivuosi, 
tarvitset viimeisimmän tilinpäätöksen TAI 
mahdollista myös tuloslaskelma ja tase 
tilikaudelta 2020-2021)

• Tuloslaskelma ajalta 1.6.2021-31.8.2021

• Hakijan saamat koronatuet ja 
maksuhuojennukset v. 2020/2021

• Eriteltyjä tietoja jäsen- ja 
harrastajamääristä



Arvioinnissa kiinnitetään erityistä 
huomiota mm. seuraaviin tekijöihin:

• Urheiluseuran toiminnan laajuus, 
vaikuttavuus ja taso

• Seuratoiminnan toteuttamisen ja 
tapahtumien aiheuttamat suorat 
kustannukset

• Toiminnan vähenemisen, 
muuttumisen tai keskeyttämisen 
aiheuttamat taloudelliset tappiot

• Muut toiminnan tukemiseen saadut 
avustukset



Miten toiminnan laajuus, 
vaikuttavuus ja taso 
selvitetään?

Hakemuksessa kysytään mm. 
toiminnan volyymiä (osallistujien 
ja harjoitusryhmien määrä), sekä 
seuran lajikohtaista 
valtakunnallista toimintaa, 
ikäkausi- ja aikuismenestystä  ja 
seuran luokitusta (esim. 
seuraluokittelun kautta).



Ovatko suoria kustannuksia 
esim. palkkakustannukset, 
palkkiot, ostopalvelut, 
ulkopuolisten tilojen vuokrat ja 
viestintäkustannukset?

Kyllä ovat. Suorilla kustannuksilla 
tässä tarkoitetaan niitä kuluja, jotka 
aiheutuvat seuralle käytännön 
toiminnan järjestämisestä lapsille ja 
nuorille.



Mitä liitteitä hakemukseen 
vaaditaan?

Tilinpäätös 2020

Tuloslaskelma ajalta 1.6.-31.8.2021



Lue huolella hakuohjeet ministeriön sivuilta!

Hakulomakkeeseen tutustuminen kannattaa 
aloittaa heti, kiire tulee kuitenkin.

Oleellista on, että sinulla on valtuutus toimia 
yhdistyksen puolesta Suomi.fi tunnisteella.

Sähköistä lomaketta täyttäessä tallenna jatkuvasti.

Kysy neuvoa, jos jokin kohta lomakkeessa 
mietityttää.

Seuran taloudellista kokonaistulosta arvioidaan, 
kun mietitään tarveperustetta avustukselle.



Varatkaa aikaa hakemuksen tekemiseen, luettavia ohjeita on paljon 
ja lomakkeessa on monta täytettävää kohtaa.

Tsemppiä hakuun!

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sari Virta

sari.virta@minedu.fi

p. 0295 330 377

Ylitarkastaja

Kari Niemi-Nikkola

kari.niemi-nikkola@minedu.fi

p. 0295 330 013

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: 
asiointi-okm@minedu.fi



Alkuperäiset infodiat on 
laatinut KeSLin seurakehittäjä 
Laura Härkönen

Diojen muokkaus PHLU:n
seurakehittäjä Kustaa Ylitalo

kustaa.ylitalo@phlu.fi

p. 040 8390 446

mailto:kustaa.ylitalo@phlu.fi

