
SEURATOIMINTAPÄIVÄ 27.8.2022

Seurojen rahoitus: kaupungit ja kunnat, 
seuratoiminnan tuki (OKM), palkkatuki



KAUPUNGIT JA KUNNAT

• Useimmat kaupungit ja kunnat jakavat vuosibudjettiensa 
rajoissa paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille avustuksia.
 – shakki on urheilua!

• Yleisiä myöntökriteereitä:
 – rekisteröitynyt yhdistys
 – yhdistyksen jatkuvaan toimintaan
 – kaupungissa / kunnassa taphtuvaan toimintaan
 – kaikille avoimeen toimintaan



• Avustusta haetaan yleensä heti alkuvuodesta. 

• Haku tehdään sähköisella hakulomakkeella.

• Hakemukseen liitetään ainakin seuraavat asiakirjat:
 – toimintasuunnitelma ja talousarvio
 – edellisen toimikauden tilinpäätös ja toimintakertomus
 – tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto
 – säännöt

• Mahdollisesti myös muita liitteitä, mm. yhdistysrekiste-
riote, hallituksen kokouksen pöytäkirja, jäsenluettelo jne.



Suurimpien kaupunkien infot avustuksista:
Helsinki: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/liikun-
nan-avustukset/

Espoo: https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/liikunta-avustukset#section-2426

Vantaa: https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/talous-ja-strategia/avustuk-
set/liikunta-avustukset

Tampere: https://www.tampere.fi/kaupunki-tukee-ja-palkitsee/avustukset-ja-tuet/toimin-
ta-avustukset

Turku: https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/liikunnan-avustukset

Löytyvät usein helposti googlaamalla 
tai kunnan / kaupungin verkkosivuilta!



SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI

• Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tuki, joka on tar-
koitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen 
sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

• Avustusta voivat hakea liikuntaa ja / tai urheilua järjestä-
vät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. 



Muutamia myöntöperusteita:
• seurojen omat ja / tai yhteishankkeet
• laadukasta toimintaa enemmän kuin kerran viikossa
• uusien harrastajien lisääminen
• innovatiivisen ”ei perinteisen” seuratoiminnan kehittäminen
• harjoitusvuorot ovat lapsille sopivaan vuorokauden aikaan
• sukupuolten tasa-arvon huomioinen
• harrastamisen kustannusten hillitseminen
• hankkeella oltava vähintään 25 % muu rahoitus
• palkkaushankkeet ovat mahdollisia



• Vuonna 2021 hakijoita 690, tukea sai 376 hakijaa (54,5 %)

•  Pienin haettava summa 2 500 euroa, suurin haettava 
summa 25 000 euroa.

• Shakkiliitto antaa hakemuksista lausunnon OKM:lle → 
lisää merkittävästi mahdollisuuksia saada avustusta!

• Tammer-Shakki sai avustusta v. 2020 ja 2021



• Hakuaika 1.–30.11.2022

• Haku Suomisportissa

• Katso OKM sivuilta: https://okm.fi/-/seuratoiminnan- 
kehittamistuki-seuratuki-

• Seuratuki-info webinaarina 28.9. Ilmoittautumiset: 
https://www.suomisport.fi/events/dd0b7378-2678-4b65-
a8be-4f29f040550d



PALKKATUKI

• Yhdistys joka ei harjoita elinkeinotoimintaa voi saada 
100 % palkkatuen työllistämiseen.

• Työllistettävän henkilön on oltava ilmoittautunut työttömäksi 
työnhakijaksi. Täysi tuki edellyttää 24 kk:n työttömyyttä.

• Palkkatuen enimmäismäärä on 1800 eur / kk (jatkossa 
ilmeisesti 1400 eur / kk). Tuki kattaa palkkauksen ja sivu-
kulut (jatkossa ei enää sivukuluja). 



• Palkkatukea voi saada maksimissaan 12 kk ajan.

• Tukea haetaan TE-toimistosta, joka tarkistaa palkkatuen 
myöntämisehdot.

• Palkkatuki maksetaan hakemuksen perusteella jälkikä-
teen joko 1, 2 tai 3 kuukauden jaksoissa.

• Noudatettava työehtosopimusta. Työaika enintään 65 %.



• Lisätietoja palkkatuesta mm. täältä: https://bin.yhdis-
tysavain.fi/1563410/FkmHSZCOtXojQ9tYL7kX0V5GFf/
Opas.pdf

• Hallitus esittää palkkatuen uudistusta, joka astuu voi-
maan 1.1.2023. Uudistus osin heikentää ja osin parantaa 
nykyisiä palkkatukiehtoja. Esitykseen voi tutustua täällä:
https://tem.fi/-/palkkatukea-uudistetaan-esitysluonnos-lau-
suntokierrokselle



MUUT RAHOITUSMAHDOLLISUUDET

• Harrastamisen Suomen malli
https://harrastamisensuomenmalli.fi

• Säätiöt
https://saatiotrahastot.fi
https://kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto/?classifi-
cation=saatiot-ja-rahastot&funding_tag=#results

• Pienkeräykset 
https://poliisi.fi/pienkeraykset



On aika kaivaa seurakamppeet esiin – 
Seurapaitapäivää juhlitaan jälleen syyskuussa!
Mitä harrastustoiminta olisikaan ilman korvaamatonta urheiluseuratoimintaa! Tiistai-
na 27.9. on jälleen aika osoittaa rakkautta näille tuiki tärkeille suomalaisen seuratoi-
minnan kulmakiville #seurapaitapäivä:n merkeissä.

Seurapaitapäivä on valloittanut edeltävinä vuosina niin sosiaalisen median kuin katu-
kuvankin. Annetaan siis jo perinteeksi muodostuneen juhlapäivän näkyä ja kuulua tänä 
vuonna yhä kovemmin!

#Seurapaitapäivä kutsuu kaikki mukaansa!

Osallistuminen Seurapaitapäivään on helppoa:

• Kaiva kaapista rakkaan seuran paita, pipo, takki – tai mikä tahansa seuravärein varus-
tettu vaate – ja pue se päällesi tiistaina 27.9.
• Nappaa kuva itsestäsi
• Postaa kuva someen tunnisteilla #seurapaitapäivä ja #seurasydän

Jaa seurapaitapäivän ja suomalaisen seuratoiminnan ilosanomaa somessa sydämesi kyl-
lyydestä tiistaina 27.9.! Seurapaitapäivää voi viettää niin kouluissa, kotona, toimistoilla 
kuin etätoimistoillakin – eli ihan tavallisen arjen keskellä.

Haasta mukaan ystävät, perhe, työyhteisö ja kaikki seurakaverit mukaan näyttämään, 
kuinka suuri, vahva ja moninainen #seurasydän suomalaisessa urheiluyhteisössä sykkii.

Tule mukaan juhlistamaan seurapaitapäivää – juuri sellaisena kuin olet!
 
Seurapaitapäivän someframen ja videon voit ladata kuvapankista: https://olympiakomi-
tea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/3.+Kampanjat/Seurapaitapäivä+ti+27.9.2022/
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