
Seuratuki ja EU-tuet



Case Piili

 Seuratukea vuonna 2014



Seuratuki eli seuratoiminnan 
kehittämistuki
 Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan 

kehittämiseen
 Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen
 Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen
 Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi taloudellisesti 

erityisesti lapsille ja nuorille
 Harrastuksen perustoiminnan hinta lapselle ja nuorelle alle 50 

euroa/kk
 Yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistyön tukemiseen
 Monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan edistämiseen

 Päätavoite: laadukasta toimintaa mahdollisimman 
monelle kohtuukustannuksin



Hakuaikataulu vuodelle 2015

 Haku alkaa 3.11.2014 ja päättyy 12.12.2014
 Lomakkeet ja ohjeet julkaistaan haun 

avautuessa opetus- ja kulttuuriministeriön 
sivuilla (www.minedu.fi)

 Hakemus toimitetaan hakuaikana paperisena 
suoraan OKM:öön

 SJAL antaa ministeriölle lausunnon (vko 5/2015)
 OKM ilmoittaa myönnetyistä tuista ennen 

kesälomia.



Muutoksia tulevassa haussa

 Hankkeen kesto 1–2 vuotta (aiemmin 1-3 vuotta) 
 Hakulomake muuttuu (edelleen paperinen)
 Kriteerit ja painotukset pääosiltaan samat kuin 

vuosina 2013 ja 2014
 Painotuksiin tai hakemukselle eduksi oleviin 

kohtiin esitetään aiempaa painokkaammin 
monipuolisen liikunnan sisältöä



Edellytyksiä hakemiselle
 hakija on rekisteröity liikuntaa tai urheilua järjestävä

yhdistys 
 seuran johto on sitoutunut hankkeeseen 
 hankkeella on nimetty vastuuhenkilö, selkeä

toimintasuunnitelma sekä mitattavat, selkeät ja realistiset 
tavoitteet

 hankkeella on merkittävää omarahoitusta (vähintään 
neljäsosa hankkeesta)

 harrastuksen kohtuukustannukset on huomioitu liikkujalle
 avustettavana olevan toiminnan tulee tulevassa haussa 

vuonna 2015



Eduksi hakemuksessa aiemmin
 yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuuksien luominen
 laadukasta, ohjattua toimintaa tarjotaan kohderyhmälle 2-3 kertaa viikossa
 harrastajaryhmien perustaminen / lisääminen
 harjoitusvuorojen sijoittaminen lapsille sopivaan vuorokauden aikaan ja 

lähelle asuinympäristöä ja muuta elinpiiriä (lähiliikunta-ajatus)
 maahanmuuttajien mukanaolo toiminnassa
 vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen
 seuran hallinnon kehittäminen
 hankkeen innovatiivisuus: mitä uutta hanke tuottaa
 aiemmissa vastaavissa hankkeissa hyväksi havaittujen käytäntöjen ja 

suosituksien käyttö
 hakemusta on sparrattu seuratoiminnan kehittäjän, lajiliiton tai muun 

urheilujärjestön seuratoiminnan asiantuntijan kanssa
 miten toiminnot vakiinnutetaan osaksi normaalia toimintaa 



Ehtoja ja rajoituksia

 Tukisumma voi olla 2 500–30 000 euroa (vuonna 2014)
 Summa määräytyy hankkeen koon mukaan
 Palkkatuessa summa on viimeiselle vuodelle vähenevä

 Edellyttää aina omarahoitusta
 Ei muita tukia
 Seuran johdon sitouduttava

 Seuranta ja arviointi
 Haetaan vuodeksi kerrallaan

 Kaksivuotisissa hankkeissa ensimmäisessä haussa ilmoitetaan 
koko hankkeen alustava kustannusarvio



Hyväksyttävät menot
 Hyväksyttäviä menoja ovat toiminnasta aiheutuneet suoranaiset 

kulut kuten
 työntekijän palkkaus 
 ohjaaja- ja valmentajapalkkiot
 ohjaaja- ja valmentajakoulutus, tuomarikoulutus, seurakoulutus ja muut 

koulutuksesta aiheutuneet kulut (kuten kouluttajalle menevät korvaukset 
ja materiaalit)

 tapahtumista, tilaisuuksista tai kampanjoista aiheutuneet kulut (osana 
muuta toimintaa)

 kohtuulliset tiedotuskulut ja matkakustannukset osana muuta toimintaa
 kohtuulliset välinekustannukset osana hanketta

 EI: liikuntapaikkarakentaminen, perusparannuskustannukset, 
jäsenmaksut, lisenssit, vakuutukset, tuomaripalkkiot, kilpailu- ja 
sarjamaksut, opintomatkat, kilpailumatkat, ulkomaanmatkat, 
ruokailukulut, yritystoiminnan kulut



Haetut ja myönnetyt tuet 2014

 Yhteensä 1162 hakemusta, haettu summa 18,6 
miljoonaa euroa

 Tukea myönnettiin yhteensä 378 hankkeeseen 
yhteensä 5 miljoonaa euroa
 Jatkohankkeita 166 (53% euroista), uusia 

toiminnallisia hankkeita 157 (20%), uusia palkkausta 
sisältäviä hankkeita 55 (25%)

 Pienin tuki 1 100 euroa, suurin 30 000 euroa
 Tukea 426 seuraan ja noin 60 lajiin



Lisätietoa

 Lisätietoa seuratuesta ja hakuohjeet
http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/Liikunta?lang=fi

 Koulutusta ja sparrausta aluejärjestöstä ja 
liitosta



Case Archery Club Ulvila

 EU-tukea LEADER-ohjelmasta vuonna 
2012



EU-tuet urheiluseuroille

 Kansallisesti toteutettavat ohjelmat
EU:n rakennerahastot (ESR, EAKR)
Maaseudun ja maaseutumaisen alueen 

kehittäminen (LEADER)
 Kansainvälisyyttä edellyttävät ohjelmat
Yhteensä 11 ohjelmaa



Pääasialliset rahoituslähteet

 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 
(maaseuturahasto)
 Hallinta: paikalliset toimintaryhmät (LEADER), alueelliset ELY-

keskukset
 Maaseudun ja kaupunkien maaseutumaisen alueen 

kehittämiseen (Suomessa käytännössä kaikki muu paitsi 
Helsingin ja Tampereen ydinkeskusta)

 Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR), ym.
 Hallinta: alueelliset ELY-keskukset, kunnat ja kaupungit, valtion 

virastot, mm. Sosiaali- ja terveysministeriö



Maaseuturahasto (1/2)
 Yhteys: paikalliset toimintaryhmät (LEADER), tällä hetkellä rahoitus 

on jäässä, uuden ohjelmakauden (2014-2020) hankerahoitus 
alkanee 2015 alkuvuodesta

 Hanketyyppejä:
 Yleishyödyllinen kehittämishanke
 Yleishyödyllinen investointihanke
 Elinkeinojen kehittämishanke
 Koulutus- tai tiedonvälityshanke

 Tukisumma yleensä max. 60%-90%
 Omavastuuosuus joko omalla rahalla ja/tai vastikkeettomalla työllä

(perinteinen talkootyö)
 Yhteydessä kannattaa olla jo ennen hankesuunnitelman laatimista, 

tulevan hankkeen tulee sopia alueen kehittämisohjelmaan



Maaseuturahasto (2/2)
 Hankkeissa tärkeää mm.:

 Toiminnan tulee ulottua kaupunkien ydinkeskustoja laajemmalle
 Pilottiluonteisuus, innovatiivisuus ja siirrettävyys. Hankkeen pitää pystyä

toimimaan myös mallina muualle siirrettynä. Pelkkä infran rakentaminen 
voi onnistua usein vain laajemman hankkeen osana

 Paikallislähtöisyys, yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen sekä
nuorisoa tukevat toimet, positiivinen vaikutus työllisyyteen

 Toimijoiden sitoutuminen hankkeeseen
 Yksinkertaisuus ja ymmärrettävyys, hankkeen pitää olla selkeä

semmoisellekkin kuka ei ymmärrä toiminta-alueesta mitään!

 Aluekohtaisista painotuksista kannattaa kysyä oman alueen 
toimintaryhmältä



Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR), ym.

 Yhteys: yleensä alueiden ELY-keskukset tai kunnat ja kaupungit
 Hankkeet ovat pääasiassa laajoja valtakunnallisia tai alueellisia 

hankkeita, mahdollisuus osallistua esim. pilottihankkeen osana
 Hankkeita hallinnoivat yleensä alueelliset tai valtakunnalliset 

yhdistykset ja järjestöt, kunnat ja kaupungit tai valtion toimijat
 Parhaimmat mahdollisuudet sosiaalisin perustein toimivissa 

hankkeissa, mm. työpaikkojen luomiseen, syrjäytymisen 
estämiseen, nuorten iltapäivätoimintaan ym. tyyppisiin hankkeisiin

 Harvemmin kuitenkin urheiluseurojen hanketuen lähde

 Muista mahdollisista rahoituslähteistä kannattaa olla yhteydessä
oman kunnan/kaupungin hallintoon



Hankehallinnasta yleisesti (ja hyvin 
lyhyesti!)
 Vaatii hieman kirjanpidollista tarkkuutta
 Hankesuunnitelma, suunnitelmallisuus ja raportointi, 

yhteiset lomakkeet
 Työntekijöiden ja vastikkeettoman työn tuntiseuranta ja 

raportointi
 Kilpailutus yli 8500 euron hankinnoissa
 Maksatuksen hakeminen jälkikäteen kuitteja vastaan, 

ennakkoa voi saada vain kerran

 Ei vaadi mitään erityistaitoja, ainoastaan hieman 
tarkkuutta ja tutustumista raportointimenettelyyn, 
rahoittaja antaa selvät ohjeet joita seuraamalla 
onnistuu



Kansallisesti toteutettavat ohjelmat

LEADER maaseutumaisilla alueillaRajallisetAktiivisen elämäntyylin aktivointi

Rajalliset, 
joskus hyvät

Rajalliset, 
joskus hyvät

Hyvät

Hyvät Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
LEADER maaseutumaisilla alueilla

Koulutukselliset hankkeet

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 
Maaseudun kehittämisrahasto, LEADER

Uudisrakennukset tai korjausrakentaminen

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)Työllistäminen, sosiaalisen syrjäytymisen 
ehkäisy, työmarkkinavalmiuksien kehittäminen

LEADER maaseutumaisilla alueillaAktiivinen kansalaisuus

Hankeidea Mahdollisuudet Ohjelma

Lähde: Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet, SLU-julkaisusarja 3/2012



Lisätietoa

 Maaseuturahasto, LEADER-ryhmät:  
http://leadersuomi.fi/

 ESR, EAKR:                        
http://www.rakennerahastot.fi/

 Opas kaikista liikunnan EU-rahoitusmahdollisuuksista: 
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTMv
MTEvMjUvMTdfNDlfNTJfNzE4X0xpaWt1bm5hbl9FVXJh
aG9pdHVzbWFoZG9sbGlzdXVkZXRfMjAxMi5wZGYiXV
0/Liikunnan_EUrahoitusmahdollisuudet_2012.pdf


