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Seuratoiminnan kehittämistuki 

- valtionavustus paikallistasolle

• Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen 
lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

• Avustusta voivat hakea liikuntaa ja urheilua järjestävät paikalliset rekisteröityneet 
yhdistykset.

Seuratuen avulla:

• voidaan kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta 
esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa.  

• voidaan vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. 

• voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana 
toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.
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Seuratuen alatavoitteet:
Tuettava hanke voi toteuttaa näistä yhtä tai useampaa

• lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä seurassa

• mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen

• hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten 
liikunnassa

• edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan 
harrastusmahdollisuuksia

• ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana 
toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina

• tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastusta

• edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
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Seuratuen alatavoitteet:
Tuettava hanke voi toteuttaa näistä yhtä tai useampaa

• edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)

• mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen 
urheiluseurassa

• edistää maahanmuuttajalasten kotouttamista liikunnan avulla

• edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten osallistumista seuratoimintaan

• vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä 
osaamista

• edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa

• kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja (esim. nuorten omat 
ryhmät/ideat)
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Seuratuen painopiste: matalan 

harrastuskynnyksen toiminnan järjestäminen

• Toimintaa lähellä lapsen elinpiiriä (koti, koulu)

• Toimintaa lapsille sopivaan aikaan

• Monipuolista toimintaa

• Lasten ja nuorten toiveiden mukaista toimintaa (lasten ääntä kuultu, nuoret 
olleet suunnittelemassa)

• Kaikille mahdollista toimintaa (tytöt, pojat, maahanmuuttajat, erityistä tukea 
tarvitsevat)

• Tasa-arvoista, yhdenvertaista, saavutettavaa toimintaa

• Seuratuella voidaan kehittää sitä toiminnan aluetta, johon on kysyntää ja 
tarvetta seuran omassa toimintaympäristössä (seuralähtöisyys)
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Seuralähtöinen 

avustus –

haetaan 

tarpeeseen

”Suuri kiitos! 

Hakemusta kannatti 

kirjoittaa muutama yö 

putkeen.”



Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten 

liikuntaharrastuksen tukeminen

• Hallitusohjelman kirjaus; toimeenpannaan liikuntapoliittisen selonteon 
tavoitetta. 

• Kehittämishanke voi sisältää vähävaraisen lapsen tai nuoren 
harrastusmaksujen tukemisen.

• Hankesuunnitelmassa tulee kuvata, miten ja millä perusteilla avustus 
käytetään vähävaraisten perheiden lasten hyväksi, ja kuinka monen lapsen 
ja nuoren harrastusta avustuksella tuettaisiin (arvio). 

• Hankkeen kustannusarviossa osoitetaan, mikä osuus kohdennetaan tähän 
tukemiseen. Avustusta voi käyttää myös välinehankintoihin (välineet 
hankitaan seuran omaisuudeksi ja ne lainataan vähävaraisten lasten ja 
nuorten käyttöön. 
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Palkkauksen sisältävä kehittämishanke

• Päätoimisen tai osa-aikaisen (esim. 15h/vko) työntekijän 
palkkaaminen vaatii pitkäjänteistä työtä: huolellinen suunnittelu, 
riittävä talouspohja, johdon sitoutuminen työnantajarooliin ja 
toimintaympäristön analyysi

• Palkataan toistaiseksi työsuhteeseen (ei määräaikaiseen)

• Hankesuunnitelmassa tulee olla seuraavat asiat selkeästi:

• Toimenkuva & työtehtävät; mitä osaamista vaaditaan?

• Työntekijän esimies/esihenkilö

• Talouspohjan riittävyys, myös avustuskauden jälkeen esitettävä 
(vakiinnuttamissuunnitelmassa talouden vakiinnuttaminen)
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Seuratuki 2023

• Pienin haettava summa 2 500 euroa

• Suurin haettava summa 25 000 euroa

• Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta. Se ei voi kattaa kaikkia kuluja. 
Omarahoituksen tulee olla vähintään 25 % kustannuksista. Hankkeen kustannusarvio on 
tärkeä. Erittele kaikki tulot ja menot.

• Hankkeet voivat olla 1- tai 2-vuotisia. Jos seuran hanke on kaksivuotinen, haetaan nyt 
ensimmäinen hankevuosi (12kk). 

• Jos seura on saanut tänä vuonna 2-vuotisen hankkeen ensimmäisen rahoituksen, haetaan 
nyt toisen vuoden avustus (hakemuksessa ”jatkokausi”)

• Kaksivuotisissa hankkeissa on huomioitava, että seuran omarahoitusosuus kasvaa ja 
valtionavustus pienenee toiselle vuodelle (= toiminnan vakiinnuttaminen).

• Usean seuran yhteishankkeet mahdollisia. Tällöin yksi seura toimii hakijana. 
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Miten tukea haetaan?

• Hakuohjeet julkaistaan lokakuussa ministeriön sivuilla: 

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

• Hakuaika 1.-30.11.2022 (HUOM! Haku päättyy klo 16.15) 

• Hakuohjeissa on linkki sähköiseen palveluun. Haku tehdään sähköisenä Suomisport-
palvelussa.

• Hakijan (seuran) tulee kirjautua Suomisportin käyttäjäksi. Kirjautumisen voi tehdä 
ennakkoon valmiiksi https://tukihaku.suomisport.fi/

• Hakuohjeet tulee lukea tarkasti ja niitä kannattaa seurata myös, kun tekee hakemusta 
Suomisport-palvelussa.

• Hakulomakkeessa on ohjeistusta hakemuksen täyttämiseksi, mutta osa 
ohjeistuksesta on erityisesti hakuohjeissa.
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Hakijan tunnistautuminen

- hoidettavissa kolmella eri tavalla

Vaihtoehto A

• Hakemuksen tekijä on seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Ennen hakemuksen 
lähettämisvaihetta hän tunnistautuu ja sitten lähettää hakemuksen.

Vaihtoehto B

• Jos hakemuksen tekijä ei itse ole nimenkirjoitusoikeudellinen, tulee lähettämisvaiheessa 
nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön olla läsnä ja hoitaa tunnistautumisosuus. 
Tunnistautumisesta vastaavan henkilön ei tarvitse kuitenkaan olla kirjautunut Suomisportin 
käyttäjäksi. Tunnistautumisen jälkeen hakemuksen tekijä lähettää hakemuksen.

Vaihtoehto C

• Jos hakemuksen tekijä ei itse ole nimenkirjoitusoikeudellinen, voi seura lisätä 
nimenkirjoitusoikeudellisen myös Suomisportiin käyttäjäksi. Kun hakemus on valmis 
lähetettäväksi (tallennettu luonnoksena), voi nimenkirjoitusoikeudellinen kirjautua 
Suomisportiin, tunnistautua ja itse myös lähettää hakemuksen.
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Hankkeen teemat, hakemussivu nro 3
• 1. Lasten ja nuorten harrastajamäärien ja/tai –ryhmien lisääminen seurassa

• 2. Liikunnan monipuolisen harrastamisen mahdollistaminen

• 3. Yhdenvertaisten, tasa-arvoisten ja saavutettavien liikunnan harrastusmahdollisuuksien 
edistäminen

• INFORUUTU: Toteutuu, kun hanke lisää esim. tyttöjen liikkumista poikavaltaisessa lajissa tai toisinpäin. Toteutuu, kun 
hanke sisältää erityisliikunnan/soveltavan liikunnan ottamisen mukaan seuran toimintaan. Toteutuu, kun hanke edistää 
harrastamista lähellä lasten ja nuorten elinpiiriä (helposti saavutettavissa). Toteutuu, kun hankkeessa on toimenpiteitä, 
joilla saadaan säännöllisen liikuntaharrastamisen tai seuratoiminnan pariin liian vähän liikkuvia tai muista syistä 
harrastamisen ulkopuolelle jääviä lapsia tai nuoria.

• 4. Liikunnasta luopumisen eli drop outin ehkäiseminen pitämällä nuoret mukana toiminnassa 
urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina

• 5. Lasten ja nuorten äänen kuulumisen lisääminen seuratoiminnan suunnittelussa ja 
kehittämisessä

• 6. Koko perheen liikkumisen edistäminen (perheliikunta)

Teemoja yhteensä 10 kpl.
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Kokemuksesta opittua – hakijalle tiedoksi
• Lue seuratoiminnan kehittämistuen hakuohjeet tarkasti ministeriön verkkosivuilta 

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

• Valmistele kehittämishanketta huolellisesti. Varaa aikaa. Aloita heti. 

• Tee hakemuksesi ajoissa (ei viimeisenä hakupäivänä). Sähköistä hakemusta voi tehdä 
hakuajan puitteissa ns. luonnoksena.

• Ainoa liite, joka hakemukseen tarvitaan on yhdistysrekisteriote, josta ilmenee hakijan 
viralliset nimenkirjoittajat. 

• Olennaista on kuvata kehittämisen tavoitteet, miten niihin päästään eli toimenpiteet, 
sekä seurantamittarit eli se, miten arvioitte tavoitteiden saavuttamista. 

• Tärkeää on miettiä, miten toiminta vakiinnutetaan seuran omaksi toiminnaksi 
avustuskauden jälkeen. Vakiinnuttaminen tulee myös kuvata: kerro toimenpiteet 
(”pyritään vakiinnuttamaan” ei riitä toimenpiteeksi).

• Hanki sparrausapua seurakehittäjältä. Sellainen löytyy lajiliitosta, liikunnan 
aluejärjestöistä ja muiden liikuntajärjestöjen toimipisteistä.
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Yleisiä huomioita 1/2
• Hakemiseen ja hankkeen läpiviemiseen liittyy aina myös hallinnollista työtä. 

Seuratuki on valtionavustus: Julkista rahaa, jonka käytöstä tulee tehdä selvitys. 

• Vaikka haetaan tukea seuratoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, kyseessä 
on kuitenkin harkinnanvarainen erityisavustus eli ministeriön näkökulmasta hanke.

• Hankerahoituksella tulee saada aikaan vaikuttavuutta ja tuloksia. Nämä tulee myös 
raportoida eli tehdä selvityksessä näkyväksi. 

• Seuratukea halutaan ohjata itse toimintaan eli lasten ja nuorten liikuttamiseen, ja 
vähemmän seuran toiminnassa hallintoon. Tätä arvioidaan käsittelyssä.

• Aiemmin avustusta saaneet: samaa toimintamallia/hanketta ei avusteta uudestaan. 
(pl. koronavaikutukset).

• Useita aiempia avustuksia saaneiden tulee varautua siihen, ettei uutta avustusta 
välttämättä tule, vaikka hanke olisi erinomainen. Aiemmat myönnöt vaikuttavat 
avustuksen kokonaisharkinnassa.
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Yleisiä huomioita 2/2

• Hanke voi myös epäonnistua, eikä tavoitteisiin päästä lainkaan tai 
niihin päästään vain osittain. 

• Epäonnistumista ei kannata pelätä, mutta paremmin hanke menestyy, 
kun suunnitelma on realistinen. 

• Pohdi aina myös seuran toimintaympäristöä – mikä olisi mahdollista 
saada onnistumaan, mille on kysyntää ym.

• Lähtökohtana tulee olla, että valtionavustukselle on tarve. Aina 
kehittäminen ei välttämättä vaadi ulkopuolista rahaa.
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Kun seura saa myönteisen päätöksen
Päätöskirje postitetaan seuran viralliseen osoitteeseen. Tieto päätöskirjeestä tulee välittää hankkeen 
vastuuhenkilölle ja seuran taloudenhoitajalle/kirjanpitäjälle.

- Säilyttäkää päätöskirje ja lukekaa se tarkasti.

- Hankkeelle tulee muodostaa kirjanpitoon oma kustannuspaikka.

- Hankkeelle tulee muodostaa ohjausryhmä (voi olla myös seuran johtokunta/hallitus). Usean seuran hanke: 
ohjausryhmässä tulee olla kaikkien seurojen edustus.

- Kannattaa myös heti alkuun miettiä, miten hankkeen raportointitietoa kerää/kokoaa hankkeen edetessä.

Päätöskirjeessä on avustuksen käyttöehtoja ja ohjeet, miten ja mihin mennessä avustuksen käytöstä tulee 
tehdä selvitys.

- Seurassa saattaa olla epäselvää, kenen kuuluu raportoida hankkeesta. Sopikaa asia.

- Seuran toimihenkilöiden vaihtuessa tulee uudet toimijat perehdyttää myös hankeasioihin.

- Hankehakemus säilyy sähköisessä tietokannassa. Tarvittaessa se kannattaa myös tulostaa ja säilyttää 
paperisena esimerkiksi samassa paikassa päätöksen kanssa.
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Seuratoiminnan 

kehittämistuki lasten ja 

nuorten matalan 

harrastuskynnyksen 

liikuntaan

Avustuksella lisätään seurojen elinvoimaa 

kaikkialla Suomessa pienistä suuriin – julkinen 

tuki ei saa polarisoida yhdistystoimintaa.



Kiitos!

Ylitarkastaja Sari Virta

@gov.fi


