
OKM 
SEURATUKI

Hakuohjeet ja –kriteerit

Myöntöperusteet ja hakemuksen käsittely 

Mallihakemus

Aiemmasta opittua ja hakemuksen kirjoittamisessa huomioitavaa

Hakemuslomakkeen sisältö



OKM Seuratuki

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

Seuratuen tavoitteena on edistää 

• matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja 
nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia 
toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta 
esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää 
lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa

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

• ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista 
pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, 
liikkujina ja seuratoimijoina



Seuratuen alatavoitteet

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

• mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen

• edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia 
liikunnan harrastusmahdollisuuksia

• hillitä harrastamisen kustannuksia ja 
osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa

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

• lisätä lasten ja nuorten äänen kuulumista 
seuratoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä

• tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten 
liikuntaharrastusta

• edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista 
ohjatun seuratoiminnan kautta

• edistää koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa 
seuratoiminnan avulla

• edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)

• mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja 
nuorten harrastaminen urheiluseurassa

• edistää maahanmuuttajalasten kotoutumista 
liikunnan avulla

• edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten 
osallistumista seuratoimintaan

• vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä 
vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista

• edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa 
(ml. johtaminen, hallinto)

• kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja

Huom! Hakemuksessa käytävä ilmi jokaisen valitun alatavoitteen osalta, miten tavoitteeseen päästään 



Miten avustusta haetaan?

• Seuratukea haetaan sähköisesti Suomisport –palvelussa marras-
joulukuussa

• Hakemuksen lähettäminen edellyttää seuralta ajan tasaista 
yhdistysrekisteriotetta ja vahvaa sähköistä tunnistautumista seuran 
nimenkirjoitusoikeudelliselta henkilöltä

• Seurat, jotka ovat saaneet tukea kaksivuotiseen hankkeeseen, tekevät 
toisen vuoden hankehakemuksensa yhteydessä lyhyen raportoinnin 
hankkeen käynnistymisestä (tälle oma kohta hakuympäristössä)

• Hakemukset käsitellään liitto- ja aluetasolla, jonka jälkeen ne siirtyvät 
viranomaiskäsittelyyn



Seuratuen perusteita

• Tukea voi hakea 
• Yhdelle seuralle
• Lajijaostolle, mutta hakija on aina 

pääseura
• Usean seuran kesken, jolloin nimetään 

päävastuullinen seura

• Hankkeella tulee olla
• Vastuuhenkilö
• Toimintasuunnitelma
• Mitattavat ja realistiset tavoitteet
• Toimenpiteet toiminnan 

vakiinnuttamiselle

• Hankekauden kokonaispituus 
(1 tai 2 vuotta) merkitään hakemukseen

• Jos suunnitelma on kaksivuotinen
• Haetaan avustus vuodeksi kerrallaan
• Ensimmäisessä haussa tulee esittää 

koko hankkeen alustava 
kustannussuunnitelma (ensimmäinen 
ja toinen vuosi)

• Toisena vuonna seura täyttää 
jatkohankkeen ja täyttää 
raportointiosuuden siitä, kuinka hanke 
käynnistynyt

• Seuran omarahoitusosuuden tulee 
kasvaa jälkimmäisenä vuonna



Seuratuen perusteita

• Haettava avustussumma 2 500€ – 25 000€ (myös vähemmän voi hakea)

• Hankkeella tulee olla merkittävää muuta rahoitusta (väh. 25%)

• Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa kaikkia 
hankkeen kuluja

• Seuratuki on jaettu toiminnallisiin ja palkkaushankkeisiin
• Palkkaushankkeen tulee kohdentua ensisijaisesti lasten ja nuorten liikunnan 

ohjaamiseen tai valmentamiseen, myös muut syyt kuten hallintotehtävät tai 
yhdistelmätoimet mahdollisia

• Osa-aikaisen palkkauksen tukea voi hakea esim. nuorten työllistämiseksi, mutta 
tällöin sen tulee olla osa seuran 12 kuukauden mittaista kehittämishanketta

• Jos hanke sisältää palkkauksen, tulee hakemuksessa kuvata työntekijän toimenkuva 
ja osaamisvaatimukset

• Palkkaushankkeessa on osoitettava, että seuralla on riittävä taloustilanne ja 
suunnitelma toiminnan vakiinnuttamisesta

• Työntekijän palkkaaminen ei saa korottaa jäsenten harrastemaksuja



Harrastusmaksut ja vähävaraisten tukeminen

• Perustettavan ryhmän harrastusmaksut on katsottu maltilliseksi, jos 
kuukausimaksu ei ylitä 50€
• Tuki kohdistetaan toimintaan, joka kehittää avustuksen tavoitetta eli matalan 

harrastuskynnyksen toimintaa

• Jos hanke sisältää vähävaraisen harrastemaksujen tukemisen
• Suunnitelmassa kuvataan, miten ja millä perusteilla avustus käytetään 

vähävaraisten hyväksi

• Kuinka monen lapsen ja nuoren harrastusta avustuksella tuetaan

• Mikä osuus hankkeesta käytetään tukemiseen



Avustushakemus

• Lue hakuohjeet huolella

• Suunnittele ja aloita kirjoittaminen ajoissa

• Valitse hankkeen teemat / tavoitteet
• Huom. Hakemuksessa tulee ilmetä, kuinka 

hanke toteuttaa valittuja teemoja

• Teemat (esim. innovatiivisuus) peilataan koko 
urheilukenttään, ei vain lajiin

• Hakemuksen tulee sisältää
• Vastuuhenkilö seurassa / ohjausryhmä

• Toimintasuunnitelma (mitä, missä, kuka, aikataulu jne.)

• Mitattavat ja realistiset tavoitteet

• Toimenpiteet toiminnan vakiinnuttamiselle

• Taloustiedot (hankkeen tulot, menot, osallistumismaksut)



Ohje, mitä tekstiin 
tulee sisällyttää

Valitut hankkeen 
teemat



Hyväksyttävät kulut ja kustannukset

• Ohjaaja- ja valmentajapalkkiot

• Kulukorvaukset tai matkakulut

• Ohjaaja-, valmentaja-, tuomari-, seura- tai muu koulutus

• Tapahtumista, tilaisuuksista tai kampanjoista aiheutuneet kulut

• Kohtuulliset välinehankinnat (enintään. 50% kokonaiskustannuksista)

• Tiedotuskulut

• Päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkauskulut (ei seuraan aiemmin 
palkattujen toimihenkilöiden osalta)

• Suurimman hakusumman (25000€) voi saada useamman seuran hankkeeseen 
tai päätoimiseen palkkaukseen (joka sisältää ehkä muutakin)



Myöntöperusteet eli mitä tuetaan

• Seurojen yhteiset hankkeet

• Yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuuksien luominen

• Laadukasta, ohjattua, monipuolista toimintaa

• Uusien harrastajaryhmien perustaminen/lisääminen

• Uusien harrastajien lisääminen

• Innovatiivisen ”ei perinteisen” seuratoiminnan kehittäminen

• Matalan harrastuskynnyksen toimintaa

• Harjoitusvuorot sopivaan aikaan, lähellä asuinympäristöä ja muuta elinpiiriä

• Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen

• Sukupuolten tasa-arvon huomioiminen

• Vähävaraisten tukeminen



Esteitä myöntämiselle

• Hakija on saanut aiemmin avustusta samaan tai saman sisältöiseen hankkeeseen
(vaikka tästä jo vuosia)

• Seura on vähentänyt työsuhteista työvoimaa edellisen vuoden aikana
(lomautuksia ei katsota hylkäyskriteerinä)

• Hakijalla ei vaadittuja toiminnan ja talouden tietoja edelliseltä tilikaudelta = 
uudet seurat

• Jos hakija ei ole toimittanut ajoissa selvitystä aiemman OKM:n tuen osalta (myös

muut kuin Seuratuki), ei avustusta myönnetä

• Edellisenä hankekautena saatu avustus ei ole este myöntämiselle, mutta jos
jaettava raha ei riitä kaikille, OKM tarkastelee aiemmin avustuksen saaneita



Hakemusten käsittely

• Hakemukset käsitellään ensin
liittotasolla, tämän jälkeen aluetasolla 
ja viimeisimpänä OKMssä

• Jokainen taho (liitto, alue ja OKM) antaa 
hakemukselle näkemyksensä mukaan 
puoltonsa Kyllä – Ehkä – Ei asteikolla 
ja sanallisella arviolla

• Mikäli hakemuksessa kysymysmerkkejä, 
liitto ja aluetaso kirjaa nämä ylös huomioina
• Jos hakemus on joiltain osin puutteellinen, OKM voi kysyä tarkennuksia

• Jos seura kirjannut esim. luistelijamääräkseen 250, mutta edellisen vuoden vuosi-ilmoituksen ja kuluvan 
kauden passitietojen mukaan luistelijoita n. 160 → liitto kirjaa huomion hakemuksen kommentteihin

• Näkeekö jostain aiempien vuosien hakemuksia tai esimerkkejä?
• LIKESin sivuille kerätty vuodesta 2005 tietoa seuratuesta AVI-alueittain, maakunnittain, lajeittain, 

toimintamuodoittain jne.

• https://www.likes.fi/uutiset/seuratukea-myonnetty-kymmenen-vuoden-aikana-lahes-37-miljoonaa-euroa/

Kyllä Kyllä Kyllä

Ehkä Ei Kyllä

Ehkä Ehkä Kyllä

Kyllä Ei Kyllä

Ei Ei Kyllä

OKM:n hyväksymään tai hylkäämään hakemukseen voi johtaa hyvin erilaiset puollot liitto- ja aluetasolta

https://www.likes.fi/uutiset/seuratukea-myonnetty-kymmenen-vuoden-aikana-lahes-37-miljoonaa-euroa/


Taustatietoa ja tarkennuksia OKM:ltä

• OKM ei katso alueellista tai lajikohtaista jaottelua päätöksiä tehdessä

• Noin puolet haetuista tuista on myönnetty

• Kun valitaan hankkeen teemoja, OKM pohtii toteuttaako hanke todellisuudessa valittuja teemoja
• Esim. innovatiivisuuden luokittelu – innovatiivisuuden peilaus koko urheilukenttään, ei oman seuran toimintaan

• Edellisenä vuonna saatu avustus ei ole este avustuksen saamiselle, mutta asiaa katsotaan tarvittaessa
• Jos raha ei riitä kaikille, katsotaan edellisten vuosien tukien saajia
• Sama seura voi siis saada tukea kahtena peräkkäisenä vuonna perusteltuun, erilaiseen tarpeeseen

• Jos hanke on seuratyön perusydintä eikä varsinaista kehittämistä, ei avustusta

• Vasta perustetussa seurassa ensimmäiset pari vuotta on toiminnan kehittämistä joka tapauksessa, suositus 
hakea avustusta vasta parin vuoden jälkeen

• Jos selvitystä aiemmasta OKM hankkeesta (myös muut, kuin seuratuki) ei toimitettu ajoissa, ei avustusta 
voida myöntää

• Jos hanke ei käynnisty tai rahaa ei käytetä, ehdottomasti ilmoitus OKM:lle!!
• Karhulistalla valtavasti seuroja

• Samaan tehtävään/toimenkuvaan ei myönnetä avustusta, vaikka tästä olisi jo vuosia



Mallihakemus
Mallihakemuksen tarkoitus on herätellä seuroja siihen, miltä hakemus 
näyttäytyy lausujille, jos kaikkea ei ole mietitty ihan loppuun asti tai 
hakemus ei ole täysin annettujen ohjeiden mukainen

Hanke: Liikunnan iloa 

Kaksivuotinen palkkaushanke

Valitut teemat
lisätä lasten ja nuorten harrastaja määriä ja/tai –ryhmiä seurassa

edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan 
harrastusmahdollisuuksia

hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja 

ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana 
toiminnassa 

lisätä lasten ja nuorten äänen kuulumista seuratoiminnan suunnittelussa ja 
kehittämisessä

edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)

mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen 
urheiluseurassa

edistää maahanmuuttajalasten kotoutumista liikunnan avulla

vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä 
osaamista

edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa 
(ml. johtaminen, hallinto)

kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja

Huom. Älä käytä tätä esimerkkihakemusta mallina seuratukihakemukselle!

Kuvaako nimi hanketta?

Toiminnallinen vai palkkaus?

Toteuttaako hanke todella kaikkia näitä?



Mallihakemus – keskeiset tavoitteet

Seura on kasvanut viime vuosina nopeasti ja tavoitteenamme on seuraavina vuosina kehittää seuraa 
kokonaisvaltaisesti ja lisätä tunnettavuutta kansallisesti.

Haemme tukea kolmannen valmentajan palkkaamiseen. Valmentajan tehtävänkuviin kuuluu 
kaikkien ryhmiemme perusvalmennus sekä uusi perheluistelu-ryhmä ja seuran ohjaajien koulutus.

Palkattavalla valmentajalla tulee olla käytynä ohjaaja- ja valmentajakoulutuksia, haluamme 
vahvistaa ammattimaista osaamista. 

Perustettavassa perheryhmässä lapset ja aikuiset saavat kokea yhdessä riemukkaita hetkiä taitavan 
valmentajan ohjauksessa. Tavoitteena on mahdollistaa harrastaminen tulotasosta riippumatta, 
kasvattaa poikien ja aikuisten kiinnostusta taitoluistelua kohtaan ja nostaa seuran harrastajamäärää. 

Ohjaajia koulutetaan, jotta seura voi pitää paremmin kiinni luistelun lopettaneista ja mukana 
toiminnassa olevista ohjaajista. Seura haluaa kasvattaa ohjaajien määrää ja jos ohjaajat kokevat, 
että heitä ei kouluteta, on seura pulassa kun ei ole vetäjiä luistelukouluille.

Kuinka monta uutta harrasteryhmää hankkeen avulla perustetaan? 3
Kuinka monta uutta harrastajaa/liikkujaa hankkeen avulla saadaan? 100

Huom. Älä käytä tätä esimerkkihakemusta mallina seuratukihakemukselle!

Palkkaushanke, jolla 100 uutta harrastajaa?

Miten tunnettavuus liittyy hankkeeseen?



Mallihakemus –konkreettiset toimenpiteet

Uusi valmentaja palkataan vuoden alussa. Valmentaja suunnittelee kauden ja 
aikatauluja, hoitaa jäiden varaukset, mainonnan ja viestii uudesta perheryhmästä. 
Keväällä ja syksyllä perustetaan ryhmät perheluisteluun, ryhmät harjoittelevat 
kerran viikossa. 

Keväällä suunnitellaan myös ohjaajien kouluttamista ja sisältöjä. Hankkeen 
alkuvaiheessa tavataan tiiviimmin, myöhemmin tarpeen mukaan. Tapaamisia 
teemoitetaan toiveiden mukaan.

Kustannukset: molempina vuosina palkkakustannus on sama 30000€ ja lisäksi 
kustannuksia tulee jäävuoroista ja mahdollisesti markkinoinnista. Valmentajan 
työstä 70% kilparyhmien valmennukseen ja 30% perheluisteluryhmään ja 
kouluttamiseen. Perheluisteluryhmä maksaa osallistujalle 30€/kk, muut seuran 
ryhmät alkaen 70€/kk. 

Valmentajaa on jo alettu rekrytoimaan, ja seuran taloudellinen tilanne mahdollistaa 
palkkauksen. Palkkaus on suuri kuluerä seuralle ja sen vuoksi seuratuki olisi erittäin 
tärkeä erityisesti ensimmäisten vuosien aikana.

Huom. Älä käytä tätä esimerkkihakemusta mallina seuratukihakemukselle!

Mikä on todellinen tarve tuelle, jos valmentaja palkataan jo vuoden alussa?

Valtaosa työstä kilparyhmien valmennusta eikä matalan kynnyksen toimintaa?



Mallihakemus - vakiinnuttamissuunnitelma

Valmentaja palkataan vakituisena, eli työsuhde on jatkuva myös 
hankkeen jälkeen. Myös muut toimet pyritään pitämään osana seuran 
toimintaa. 

Seuran tavoite on kasvaa kansallisesti tunnetuksi ja alueen isoimmaksi 
seuraksi, kun tarjontaa on monille eri kohderyhmille. Pyrimme 
tekemään luistelun aloituksesta mahdollisimman helppoa ja kaikesta 
toiminnasta ammattitaitoista. 

Haettava avustuksen määrä: 15 000€

Seuran kohdentama tuki hankkeelle: 17 000€

Huom. Älä käytä tätä esimerkkihakemusta mallina seuratukihakemukselle!

Onko palkkaushankkeen kannalta oleellista tekstiä?

Ei muotoa pyritään pitämään→ pidetään

Mistä ja miten raha saadaan jatkossa?



Oppeja aiemmista
hakemuksista

1. Hankkeelle ytimekäs nimi

2. Ole selkeä

3. Mieti, kenelle kirjoitat (hakemuksen lukee liitto, 
aluejärjestö ja OKM)

4. Peilaa hakemusta ajoittain hakuohjeisiin 
(mm. kohderyhmä)

5. Toiminnallinen vai palkkaushanke?

6. Onko toiminta sellaista, joka voidaan ja 
halutaan vakiinnuttaa?

7. Ole realistinen toiminnan suunnittelussa ja 
tavoitteissa

8. Pyydä ajoissa sparrausta seuratoiminnan 
kehittäjiltä



Hakemusta kirjoittaessa

– Otsikkona ”Hei urheillaan! Monipuolisuutta, iloa, 
harrastusmahdollisuuksia kaikille lapsille ja nuorille 
– kokonaisvaltaista kehitystä ja monipuoliset 
liikuntataidot kaikille. Lisää palkkauksia, lisää 
laatua, lisää luistelijoita!”

– 15 uutta harrasteryhmää vuodessa

– Kilpailevan joukkueen perustaminen

– Matalan kynnyksen ryhmän jääajat klo 22 

– Varusteita suoraan vähävaraisille

– Hankintana hyppyvaljaat

– 5000€ hanke, josta markkinointiin 3000€

– Työntekijän tehtävänä ”hallinnolliset tehtävät”

– Ei vakiinnuttamissuunnitelmaa

– Valittu kaikki mahdolliset alatavoitteet

– Virheelliset tiedot seuran jäsen- tai 
luistelijamäärästä

+ Otsikkona ”Luistelun iloa koko perheelle”

+ Yksi uusi perheluisteluryhmä ja yksi uusi 
poikaluisteluryhmä

+ Jos jääajat matalan kynnyksen toiminnalle 
heikkoon aikaan, syy perusteltu lyhyesti ja 
ytimekkäästi

+ Lainattavia varusteita seuralle

+ Luistelijoiden/vapaaehtoisten osallistaminen 
hankkeen suunnitteluun

+ Lajitermit avattu

+ Tarve toiminnan kehittämiselle / hankkeen 
toteutukselle avattu

+ Selkeä työntekijän työnkuva, palkkasumma ja 
osaamisvaatimukset

+ Yhteistyö toisen lajin/seuran kanssa

+ Vastataan kysymyksiin, ei turhaa jaarittelua



Ei puolleta

Liikaa tekstiä, jolla ei vastata kysyttyyn

Liikaa hankkeeseen kuulumattomia tavoitteita

Väärä kohderyhmä (esim. kilpaluistelijat)

Huolimattomuus

Hanke suoraan seuratuen ydintä, ei kehittämistä

Avustuksella keinottelu

Aiemman hankeselvityksen puuttuminen



Puolletaan

Selkeys – vastataan kysyttyihin asioihin

Innovatiivisuus, nuorten ääni

Yhteistyötä

Lisää harrastajia, uusia ryhmiä

Matalan kynnyksen toimintaa

Vapaaehtoistoiminnan ja laadun kehittäminen

Realistinen suunnitelma



Ideoi ajoissa – pyydä sparrausta ajoissa

Liiton seurakehittäjät auttavat hakukriteerien tulkinnassa ja voivat antaa palautetta 
hankkeesta/hakemuksesta työstövaiheessa
→ Pyydäthän ajoissa apua, jotta hanketta ja hakemusta on aikaa korjata, tarkentaa ja työstää kommenttien pohjalta

Liiton seurakehittäjät toimivat OKM:n apuna antamalla arvion (kyllä–ehkä–ei) kaikille oman lajin 
hakemuksille 
→ Pyytämällä sparrausta varmistat, onko hanke liiton silmissä tuettava

Mira Korpinen   mira.korpinen@stll.fi   045 775 00 898
Sanna Vuorinen   sanna.vuorinen@stll.fi   050 596 2880

OKM nettisivuilla tarkemmat tiedot Seuratuesta https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-




Hakemuksen sisältö

• Seuran tiedot

• Kokopäiväisten työntekijöiden määrä seurassa

• Vapaaehtoisten ja talkoilla toimivien henkilöiden määrä seurassa

• Seuran talousluvut (edellinen tilikausi) ja aktiivisuuden perustiedot
• Edellisen tilikauden tulot

• Edellisen tilikauden menot

• Seuran jäsenmäärä

• Harrastajien kokonaismäärä

• Vähintään kerran viikossa kokoontuvien harrastusryhmien määrä



Hankkeen perustiedot

• Uusi hanke: Anna hankkeelle toimintaa kuvaava nimi (merkkimäärä on rajallinen). 

• Määritä hankekausi ja kesto (hankeavustusta haetaan aina 12kk kerrallaan)

• Jos hankkeesi on 1-vuotinen uusi hanke, hankekauden tulee alkaa 2022 puolella ja olla 12 kk. 

• Jos hankkeesi on 2-vuotinen uusi hanke, määritä tässä hankkeen kokonaisaika.

• Jatkohanke: Jos seuranne on saanut avustusta 2021 kaksivuotisen hankkeen ensimmäiselle vuodelle, haette 
nyt toisen hankevuoden tuen ja määritätte tässä toisen hankekauden, ruksaatte valinnat kaksivuotinen 
hanke ja jatkokausi. Jatkohankkeille avautuu vastattavaksi väliraportointi, missä kuvataan hankkeen 
käynnistymistä.

• Hankekumppani: Jos hankkeenne on usean seuran yhteishanke, huomioittehan, että jokaisen seuran 
johtokunnassa/hallituksessa on tehty päätös hankkeeseen lähtemisestä. Tarvittaessa päätökset on pystyttävä 
todentamaan.

• Tuen ensisijainen käyttötarkoitus: Palkkaus vai toiminnallinen hanke

• Onko toiminta kokonaan uutta vai olemassa olevaa?



Teemat

• Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikunta- ja 
liikkumismahdollisuuksien edistämiseen. Erityisen tuettavaa on matalan 
harrastuskynnyksen toiminnan kehittäminen.

• Alatavoitteista (dia 3) hankkeessa voi toteutua yksi tai useampia. Ruksaa 
alatavoitteista kyllä-vastauksella ne, jotka kehittämishankkeessanne 
toteutuvat. Jokainen kohta tulee käydä läpi, eli ne, joita hankkeeseenne ei 
sisälly, ruksataan ei-valinnalla.

• Jokaisen alatavoitteen alla olevassa inforuudussa on avuksenne 
määritelmää, milloin hankkeessa katsotaan kyseinen tavoite toteutuvan.

• Huomaathan, että valitset aidosti vain ne teemat, jotka hankkeessasi ovat 
mukana. Näin ollen hakemuksenne tavoitteet ja toimenpiteet-kuvauksissa 
tulee ilmetä myös kehittämistoiminta, joka on teemavalintojen mukaista.



Hankkeen keskeiset tavoitteet

• Kuvataan, mitä hankkeen kehittämisessä tavoitellaan eli hankkeen selkeät, realistiset ja 
mitattavat tavoitteet.

• Kerro selkeästi, miten seuraanne kehitetään hankeaikana eli mitä tavoitellaan ja millaisia 
tuloksia odotetaan. Tavoitteet voivat jakaantua eri osa-alueisiin tai kokonaisuuksiin.

• Hankkeen tavoitteista voi johtaa mittarit eli ne asiat, joihin toteutumista myöhemmin 
verrataan. Esimerkiksi tavoitteena on kouluttaa uusia ohjaajia. Mittariksi asetetaan 
lukumäärä, montako ohjaajaa koulutetaan.

• Hankkeella tulee olla ohjausryhmä, joka seuraa ja arvioi hankkeen edistymistä. Jos 
hankkeenne on usean seuran yhteinen, tulee ohjausryhmässä olla edustettuna kukin 
hankekumppani. Muista ilmoittaa, toimiiko hallitus/johtokunta ohjausryhmänä tai 
kuvata, mikä on ohjausryhmänne koostumus.

• Kuinka monta kokonaan uutta harrasteryhmää hankkeen avulla perustetaan (toiminta, jota ei 
ole aikaisemmin ollut)

• Kuinka monta harrastajaa / liikkujaa hankkeen avulla saadaan mukaan



Hankkeen toimenpidesuunnitelma

• Kuvaa hankkeen toimenpiteet eli mitä tehdään, kuka tekee, kenen 
kanssa, missä tekee ja millä aikataululla.

• Jos hanke on usean seuran yhteishanke (kumppanuushanke), tulee kuvata, 
miten/mitkä toimenpiteet edistävät kunkin seuran kehittymistä tai 
miten hanke vaikuttaa kunkin seuran toiminnassa. Jos kyseessä on 
seurojen yhteinen palkkaus, tässä tulee kuvata myös, miten palkatun 
työaika jakaantuu seurojen kesken.



Hankkeen vakiinnuttamissuunnitelma

• Kuvaa tässä hankkeen vakiinnuttamisen toimenpiteet. Eli millaista 
toiminta on rahoituskauden jälkeen, miten hankekauden aikaisella 
toiminnalla saadaan turvattua toiminnan jatkuminen myös 
tulevaisuudessa. Kuvaa myös vakiinnuttamisen taloudellinen puoli.

• Vakiinnuttamissuunnitelmaksi ei riitä lause, jossa todetaan, että 
hanke pyritään vakiinnuttamaan.



Hankkeen taloustiedot

• Ilmoita (yhden) hankevuoden (12kk) kustannusarvio.

• Jos seuran hanke on kokonaisuudessaan 2-vuotinen, sen osalta kustannusarvio esitellään 
sanallisesti hankesuunnitelma-välilehdellä. Olennaista on siinä todeta tulot, menot ja toisena 
vuonna avustuksen määrä.

• Hakijan tulee ilmoittaa, paljonko harrastaminen seurassa tällä hetkellä maksaa toiminnassa, johon 
kehittämishanke kohdistuu. Jos hankkeen toiminta on uutta, eikä vertailuhintaa ole, vastataan 0 
euroa ja siirrytään lisäkohtaan, joka tulee näkyviin.

• Ilmoita hankkeen tulot-kohdassa kaikki hankkeelle kohdistuvat tulot, kuten mahdollinen seuran 
kohdentama tuki (usean seuran hankkeessa kaikkien seurojen osalta), osallistumismaksut ja mahdolliset muut 
tulot. Kirjoita kukin tulokohde omalle rivilleen.

• Hankkeella tulee olla vähintään 25 % muuta rahoitusta (seuran keräämä panostus) eli valtionavustus ei voi 
olla hankkeen koko rahoitus.

• Hankkeen kustannukset -kohdassa yksilöi, millaisia kuluja hankkeelle muodostuu. Kirjoita 
kustannuskohde aina omalle rivilleen.

• Hakuohjeista voi tarkistaa, mitä kuluja ei hyväksytä valtionavustuksella kustannettavaksi.



Vakuuttelut ja yhdistysrekisteriote

• Viimeisellä sivulla nimenkirjoituksellisen henkilön nimi ja 
puhelinnumero-kohdassa tulee olla sellainen seuran sääntöjen 
mukainen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, joka tietää hankkeesta 
(ellei henkilö ole sama, joka on jättänyt hakemuksen).

• Yhdistysrekisteriote tulee olla voimassa oleva, viimeisin 
yhdistysrekisteriote.

• Vastuunvapautuslausekkeet
• ”Vakuutan, että seuramme hallitus on sitoutunut hankkeeseen”

• ”Vakuutan, että hakemuksen jättämisestä on tehty päätös hallituksen 
kokouksessa”


