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SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI
hakuohje vuodelle 2016
HUOM! On tärkeää, että hakija lukee nämä ohjeet tarkkaan
Hakemuksen tyyppi/aihealue
Hakuaika päättyy

Liikunta
18–12-2015

Lisätietoja
osastosihteeri Päivi Wathén, puh. 0295 330 341, ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377
sähköposti: etunimi.sukunimi@minedu.fi
Yleistä
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (390/2015) 14 § nojalla haettavaksi harkinnanvaraisen
määrärahan urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Liikuntalain tarkoituksena on muun
muassa tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla, sekä vähentää eriarvoisuutta
liikunnassa. Seuratuen avulla toteutetaan erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tasa-arvoa
ja yhdenvertaisuutta sekä edistetään matalan kynnyksen seuratoiminnan kehittämistä ja toimenpiteitä.
Selvitysten mukaan lasten harrastamisen kustannukset ovat kolminkertaistuneet kymmenessä vuodessa ja
osa lapsiperheistä on viime vuosien aikana tipahtanut organisoidun seuratoiminnan ulkopuolelle.
Valtion vuoden 2016 talousarvioesityksessä on linjattu tavoitteeksi tukea paikallista seuratoimintaa ja
matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, sekä liikunnallisen elämäntavan edistämiseen tähtääviä
toimenpiteitä.
Kuka voi hakea
Liikuntaa tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset
Mihin tarkoitukseen
Seuratoiminnan kehittämistukea (seuratuki) jaetaan seuran toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on
tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan
harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta
uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös
vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään
monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.
Hankkeiden tavoitteet ja painopisteet
- mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
- edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
- edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
- edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
- mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
- ehkäistä drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
- edistää maahanmuuttajalasten kotouttamista liikunnan avulla
- vahvistaa yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä, sekä lisätä osaamista
- edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa
- hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
- lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja -ryhmiä seuroissa
- innovatiivisten, täysin uudenlaisten toimintamallien kehittäminen
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Erityisesti huomioitavaa
- seuratuen piirissä olevassa toiminnassa harrastuksen perustoiminnan hinta lapselle ja nuorelle on
riittävän edullinen, eikä ylitä 50 euroa kuukaudessa.
- perustoimintaa on viikoittainen liikunnan harrastaminen; kilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei
katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi.
Hankkeen laatu
- seuran johto on sitoutunut hankkeeseen
- hankkeella on vastuuhenkilö, selkeä toimintasuunnitelma sekä mitattavat, selkeät ja realistiset
tavoitteet
- hankkeella on merkittävää omarahoitusta (vähintään neljäsosa hankkeesta)
- harrastuksen kohtuukustannukset on huomioitu liikkujalle
- avustettavan toiminnan tulee alkaa vuoden 2016 aikana
Hankkeen laajuus ja vaikuttavuus
- seurojen yhteiset hankkeet
- yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuuksien luominen
- laadukasta, ohjattua toimintaa ja monipuolista liikuntaa tarjotaan enemmän kuin kerran viikossa
- uusien harrastajaryhmien perustaminen / lisääminen
- innovatiivisen ”ei perinteisen” seuratoiminnan kehittäminen (esim. nuorten omat ideat/ryhmät)
- harjoitusvuorot ovat lapsille sopivaan vuorokauden aikaan, lähellä asuinympäristöä ja muuta
elinpiiriä (lähiliikunta-ajatus)
- vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen
- seuran hallinnon kehittäminen
Päätökseen vaikuttavat
- hakemuksessa esitetyt tiedot
- hankkeen sisältö, tavoitteet ja mittarit (tavoitteiden mittaaminen)
- hankkeen toteuttamissuunnitelma ja talousarvio
- toteutuksen organisointi
- miten hakemuksessa suunnitellaan toimintojen vakiinnuttaminen osaksi normaalia toimintaa
Lisätietoja avustettavasta toiminnasta
Seuran perustoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen lasten ja nuorten liikunnassa voi sisältää
kampanjoita, tapahtumia ja tilaisuuksia, osaamisen lisäämistä (esim. koulutukset), paikallista yhteistyötä,
hyvien mallien käyttöön ottoa ja uusia innovaatioita.
Kehittämistukea voi hakea myös päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen. Palkkauksen tulee
ensisijaisesti kohdentua lasten ja nuorten ohjaamiseen tai valmennukseen. Mahdollista on myös esittää
palkkausta muilla erityisillä syillä, kuten hallintotehtävät, innovatiiviset työnkuvat tai yhdistelmätoimet.
Osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen tukea voi hakea kesäajaksi tai kausiajaksi nuorten työllistämiseksi
osana seuran 12 kuukauden mittaista seuratoiminnan kehittämishanketta.
Hakemuksessa on selvitettävä työntekijälle suunniteltu toimenkuva ja millaista osaamista/koulutusta
työntekijältä vaaditaan. Palkkausta sisältävissä hakemuksissa on pystyttävä selkeästi osoittamaan, että
seuralla on riittävä taloustilanne, omarahoitusta ja suunnitelma toiminnan vakiinnuttamisesta selvitä
palkkauksesta tukikauden jälkeenkin. Seuratoiminnan kehittämistukea ei myönnetä määräaikaisiin
projektiluontoisiin palkkauksiin.
Työntekijän palkkaaminen ei lähtökohtaisesti saa korottaa seuran jäseniltä ja osallistujilta kerättäviä
harrastusmaksuja (seuratuen hintaraja).
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Avustusehdot
- Tukea voi hakea kohdennetusti lajijaostolle, mutta itsenäisenä hakijana jaosto ei voi olla. Hakija on
aina pääseura ja hakemuksessa tulee ilmoittaa aina seuran päätili (ei jaostojen/lajien omia tilejä)
- Hakijana voi olla useampi seura yhdessä. Usean seuran yhteishakemuksessa nimetään
päävastuullinen seura, joka hallinnoi hanketta ja jonka nimissä hakemus toimitetaan
- Rahoitusta haetaan aina vuodeksi kerrallaan (hankekausi 12kk)
- Hankkeiden kesto voi olla enintään kaksi vuotta. Jos seuran kehittämissuunnitelma on
kaksivuotinen, haetaan nyt ensimmäinen hankevuosi (12kk). Ensimmäisessä haussa tulee kuitenkin
esittää alustava koko hankkeen kustannusarvio hankesuunnitelman osana.
- Hankekausi tulee ilmetä hakemuksessa selvästi sille osoitetussa paikassa
- Hankkeelle tulee asettaa ohjausryhmä ja hanketta seurata omalla kustannuspaikallaan.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa
saajan taloutta ja toimintaa.
- Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä
määräaikaan mennessä. Tästä ohjeistetaan päätöskirjeessä.
Avustusten suuruus ja muut ehdot
- Pienin haettava valtionavustus on 2 500 euroa /vuosi.
- Suurin myönnettävä valtionavustus on 15 000 euroa / vuosi.
- Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja.
Omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 25 %.
- Seuralle myönnettävä tukisumma määräytyy hankkeen koon mukaan.
- Kaksivuotisissa hankkeissa on huomioitava, että valtionavustus alenee jälkimmäiselle vuodelle.
- Mikäli hanke tuottaa ylijäämää, valtionavustus tai sen osa on palautettava.
- Hankkeeseen sisältyvää toimintaa ei voida tukea muista opetus- ja kulttuuriministeriön
määrärahoista.
- Muista mahdollisista hankkeeseen kohdentuvista tai haetuista julkisista tai yksityisistä avustuksista
tai tuista tulee ilmoittaa hankesuunnitelmassa.
- Tukea palkkaukseen ei myönnetä, jos seura on samaan työtehtävään aiemmin saanut muuta
palkkaustukea.
- Tukea palkkaukseen ei myönnetä, jos seura on vähentänyt työsuhteista työvoimaa vuoden 2015
aikana.
- Palkkausta sisältävissä hankkeissa etusijalla myöntöjä harkitessa on seuran ensimmäinen palkkaus.
- Avustuksen saaja ei voi jakaa avustusta edelleen.
- Avustusta ei voida myöntää, jos hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä aiemmista opetus- ja
kulttuuriministeriön myöntämistä avustuksista määräaikaan mennessä.
Avustuksen myöntämisessä sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Ministeriö tekee myöntöpäätökset
veikkausvoittovaroista sillä edellytyksellä, että eduskunta valtion talousarviosta päättäessään osoittaa
määrärahoja tähän tarkoitukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi halutessaan tarkentaa ja/tai rajata
avustusmäärärahan käyttöä valtionapupäätöksessä. Avustuksen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista
on harkinnanvarainen.
Mitkä kustannukset hyväksytään
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat toiminnasta aiheutuneet suoranaiset kulut, kuten:
- ohjaaja- ja valmentajapalkkiot
- ohjaaja- ja valmentajakoulutus, tuomarikoulutus, seurakoulutus ja muut koulutuksesta aiheutuneet
kulut (kuten kouluttajalle menevät korvaukset ja materiaalit)
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-

tapahtumista, tilaisuuksista tai kampanjoista aiheutuneet kulut (osana muuta toimintaa)
kohtuulliset välinekustannukset osana hanketta (enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista)
kohtuulliset tiedotuskulut ja kohtuulliset matkakustannuskulut osana muuta toimintaa
päätoimisen palkkaus, osa-aikaisen työntekijän palkkaus

Mitä kustannuksia ei hyväksytä
Seuratukea ei voi käyttää esimerkiksi seuraaviin kustannuksiin:
- liikuntapaikkarakentaminen ja perusparannuskustannukset
- seuran oman toimitilan vuokra- tai ylläpitokustannukset
- jäsenmaksut, lisenssit, vakuutukset, tuomaripalkkiot, kilpailu- ja sarjamaksut
- joukkueiden tai ohjaajien vaatehankinnat
- opintomatkat, kilpailumatkat, harjoitusmatkat, ulkomaanmatkat
- kansalliset lajileirikustannukset
- ruokailu- tai välipalakulut
- palkinnot
- yritystoiminnan kulut
Asiantuntijalausunnot hakemuksista
Harkitessaan avustuksen kohdentumista, myöntämistä ja määrää, opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittää
huomiota edellä mainittuihin arviointiasioihin sekä pyytää lausunnon seuran hakemuksessa ilmoittamalta
lajiliitolta, muulta liikuntajärjestöltä tai aluejärjestöltä. Lausunnonantoprosessin organisoivat liikunta- ja
urheiluyhteisön muodostamat seitsemän yhteistoiminta-aluetta, joista löytyy lisätietoa oheisesta linkistä:
http://www.sport.fi/palvelukeskukset-alueille
Miten haetaan
- Seuratukea haetaan kaksivaiheisesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa hakija täyttää sähköisen
hakemuksensa Seuraverkossa osoitteessa www.seuraverkko.fi.
- Toisessa vaiheessa hakija tallentaa sähköisessä ympäristössä tekemänsä hakemuksen pdftiedostona, tulostaa hakemuksen, allekirjoittaa sen ja postittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle
osoitteeseen: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 Valtioneuvosto
- Opetus- ja kulttuuriministeriöön lähetettävään hakemukseen ei saa liittää mitään muuta kuin
sähköisestä järjestelmästä tulostettava hakemus
- Hakijan kannattaa tallentaa hakemus myös itselleen myöhempää tarvetta ja käyttöä varten
- Hakijan antamia tietoja voidaan tarkistaa myöhemmin, jolloin hakija on velvollinen toimittamaan
lisätietoja
Milloin haetaan
- Haku avataan www.seuraverkko.fi – osoitteessa 19.11.2015 ja haku sulkeutuu 18.12.2015 klo 16.15
- Haun sulkeuduttua hakemusta ei voi enää jättää
- Hakemus katsotaan ajoissa jätetyksi silloin, kun se on tallennettu hakemukseksi sähköisessä
järjestelmässä. Hakemisen toinen vaihe eli kirjallinen hakemus tulee postittaa ministeriöön
viipymättä, kun hakemus on tehty Seuraverkossa. Postileima 21.12.2015 hyväksytään.
Lisäohjeet seuroille, jotka saivat seuratukea 2015 kaksivuotiseen hankkeeseen
Seurat, jotka saivat 2015 seuratukea kaksivuotiseen hankkeeseen, tekevät toisen vuoden
hankehakemuksensa myös sähköisesti Seuraverkossa. Tämän lisäksi hakija täyttää ”Raportointilomakkeen”
hankkeen ensimmäisen vuoden toiminnan kuvaamisesta.
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Hakijan ohjeistaminen Seuraverkossa (www.seuraverkko.fi)
- Hakija saa Seuraverkko-sivuille mentyään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Seuraverkkoon. Tämä
ohjeistetaan ko. sivuilla. Tunnukset ovat hakijan käytössä jatkossa muissakin Seuraverkon
palveluissa/hauissa. Käyttäjätunnukset kannattaa siis säilyttää muistissa.
- Sähköisen hakemuksen tekeminen ohjeistetaan vaihe vaiheelta sivuilla. Hakijan käytössä on myös
Seuratuen haun demoversio, jonka avulla hakua voi etukäteen opetella.
- Teknisten ongelmien tai käyttöön liittyvien kysymysten ilmetessä hakijan tulee ottaa yhteys
Seuraverkon tukeen: helpdesk@seuraverkko.fi tai puhelin 040 4567 007.

Mikä Seuraverkko on
Seuraverkosta luodaan valtakunnallista seuratietojärjestelmää. Kehittyvän järjestelmän tarkoitus on
tulevaisuudessa kattaa valtakunnallisesti urheiluseurojen tarjoamaan liikuntaharrastustoimintaan liittyvä
tieto. Seuraverkkoa on pilotoitu Turun seudulla kuntien urheiluseurojen avustushakemuksissa.
Yrityksille, jotka tarjoavat seuroille tiedonhallinnan järjestelmiä, tiedotetaan erikseen mahdollisuudesta
avata rajapinta tiedon siirtymiseksi seurojen järjestelmistä Seuraverkkoon. Tähän liittyvät tiedustelut:
anu.oittinen@liiku.fi, puhelin 040 9000 849.

Tieto päätöksestä
Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee valtionavustuspäätökset huhtikuun loppuun 2016 mennessä.

