
14.10.2020 Seuratuki 2021 1

Seuratoiminnan 
kehittämistuki 

2021

14.10.2020

Sari Virta, ylitarkastaja
OKM, liikunnan vastuualue



Seuratoiminnan kehittämistuki 
– valtionavustus paikallistasolle

• Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikunta-
harrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan 
kehittämiseen.

Seuratuen avulla:

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

• voidaan vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtois-
työtä. 

• 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

• edistää koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa seuratoiminnan avulla
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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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Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten 
liikuntaharrastuksen tukeminen

- uusi alatavoite 
• 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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Seuratuki 2021

• 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.

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

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

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

• Haku 2021 toteutetaan viikoilla 46-50

• Hakuohjeet julkaistaan ministeriön verkkosivuilla jo ennen haun 
avautumista

• Hakulinkki sähköiseen palveluun avataan ministeriön verkkosivuilla, kun 
haku alkaa. 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
-uutta hakemuksen lähettämisessä

• Hakemuksen viimeinen sivu ”Hakemuksen viimeistely ja lähettäminen” 

on muuttunut

• Hakijalta vaaditaan tunnistautuminen. 

• Tunnistautumisen voi tehdä vain seuran nimenkirjoitusoikeudellinen 

henkilö (yksi nimenkirjoitusoikeudellinen riittää).

• Tunnistautuminen tehdään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

• Olennaista on se, että ilman tunnistautumista hakemusta ei voi lähettää.

• Seuran on hyvä varata aikaa hakemuksen lähettämiselle, koska 

tunnistautuminen tehdään samassa yhteydessä. Ei jätetä asiaa viime 

minuuteille.
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Hakijan tunnistautuminen
- on hoidettavissa kolmella tavalla

Vaihtoehto A

• Hakemuksen tekijä on seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Ennen 
hakemuksen lähettämistä 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 hakemukseen.
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Tsemppiä 
kehittämiseen ja 
seuratyöhön!


