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Seuratuen seuranta ja arviointi

Seuratuen seurannassa ja arvioinnissa on 
neljä perustavoitetta:

1. kuvata tuen hakemiseen ja jakamiseen 
liittyvää prosessia eri toimijoiden 
näkökulmista,

2. koota ja kuvata hankkeiden sisältöjä,
3. seurata tarkemmin osaa hankkeista 

hankekäyntien ja -haastatteluiden avulla 
sekä

4. tuottaa jatkuvaa ja ajantasaista tietoa 
seuratukihankkeista.

Salla Turpeinen
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Kaksi teemaa tänään:

- Miltä seuratuen jakautuminen näyttää 
valtakunnallisesti ja alueellisesti? 
Yhteenvetoa vuosilta 2012–2017.

- Kuinka seuran tulisi valmistautua 
seuratukihankkeeseen? Miten seuroja 
voisi tukea?
- Konkreettisia esimerkkejä seuroista
- Materiaaleja käytettäväksi

Salla Turpeinen
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Vuodet 2012–2017: 2 157 myöntöä, 4 616 800 €Seuratuen jakautuminen
vuosina 2012–2017
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Seuratukihankkeeseen
valmistautuminen

– materiaali seuroille ja seurakehittäjille
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• Tarve seuran kehittämi-
selle kumpuaa seuran 
perustoiminnasta ja 
johtaa seuratukihank-
keen suunnitteluun

• Seuratuen reunaehdot 
huomioitu

• Päälle liimattuja hank-
keita vältettävä

1. Tarpeen tunnistaminen

• Seuratukihanke on 
seuran yhteinen asia

• Suunnittelussa on hyvä 
kuunnella kaikkien osal-
listen mielipiteitä

• Yhdessä luodut tavoit-
teet ja toimenpiteet 
sitouttavat toimintaan

2.Seuran yhteinen 
näkemys hankkeesta • Mitattavat 

tavoitteet
• Tarkka budjetti 

esitetty
• Sparraus suoritettu
• Hakemus täytetty 

ohjeen mukaisesti

3. Seuratukihakemus

Seuratukihankkeeseen valmistautuminen tiivistetysti
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Seuratuen tarpeen tunnistaminen

• Edellytykset hakea seuratukea nousevat seuran perustoiminnasta ja 
sen kehittämistarpeesta (esim. valmennus, hallinto, laatu ym.).
 Kehittämistarve johtaa seuratukihakemuksen laadintaan.
 Hanke sulautuu seuran perustoimintaan kehittäen sitä.
 Perustoiminnan kehittäminen voi tapahtua monin tavoin, 

innovatiivisuus mahdollista. 

• Jokainen seura ja siten myös seuratukihanke on ainutlaatuinen 
kokonaisuutensa.
Muilta seuroilta kannattaa ottaa oppia, mutta suoraa kopioimista 

kannattaa välttää.



LIKES-tutkimuskeskus 2017

Seuratuen tarpeen tunnistaminen

• Sellaisia hankkeita tulee välttää, jotka eivät synny seuran 
kehittämistarpeesta tai joiden sisältö on irrallinen seuran 
perustoiminnasta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:
• Täysin uuden lajin tai kohderyhmän harrasteryhmien 

käynnistäminen ilman aitoa kysyntää tai seuratoimijoiden 
kiinnostusta

• Toimintojen toteuttaminen pääasiassa varainhankinnan tai 
seuratuen saamisen vuoksi

• Toimintojen suora kopioiminen muista hankkeista ilman 
oman toimintaympäristön realistista arviointia

 Sitoutuminen seuran perustoiminnan ulkopuolisiin, päälle 
liimattuihin hankkeisiin on heikkoa ja vakiinnuttaminen vaikeaa.
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Lähtötilanne

Toiminta 
laajimmillaan

Seuratukihankkeen reunaehdot

Jo suunnittelun alussa on huomioitava seuratuen reunaehdot:
• Seuratukea voidaan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan
• Kaksivuotisissa hankkeissa seuratuen määrä vähenee toiselle vuodelle
• Seuratuen myöntämisessä painotetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia
• Seuratuki voi joko nopeuttaa tai mahdollistaa seuran kehittymisen ja laadun lisäämisen 

seurassa
• Seuratuki ei voi ylläpitää tuen avulla toteutettuja toimintoja 
 Hankkeiden vakiinnuttaminen huomioitava suunnittelussa
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Tausta-ajatus hankkeen suunnittelun kaikissa vaiheissa:

Onko seuratuen avulla tavoiteltu 
päämäärä mahdollista saavuttaa tai 

ylläpitää myös ilman seuratukea?
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Toiminnallinen hanke

Palkkaushanke

Toiminnallinen hanke

Tarve seuratukihankkeen lähtökohtana

Seuratukihankkeen toimintamalli tulee valita tarpeen kautta suunnitellun toiminnan 
perusteella, ei toisinpäin.

Tarve Toimintamalli

Palkkaushanke
Toimintamalli Tarve
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Seuran yhteinen näkemys hankkeesta 

• Seuratukihanke on usein koko seuraa koskettava 
kehittämistoimenpide.

• Seuratoimijat tulee ottaa mukaan jo suunnittelun 
alkuvaiheessa.
 Seuratoimijat ovat oman alueensa parhaita 

asiantuntijoita.
 Mahdollisuus osallistua hankkeen suunnitteluun voi 

sitouttaa seuratoimijoita hankkeeseen ja pienentää 
muutosvastarintaa. 

 Hankkeesta yhteinen toimenpide
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Seuratukihakemus

• Seuratukihakemus on kehittämissuunnitelman tiivistetty kirjallinen muoto.
• Huolellisesti tehty hakemus auttaa jäsentämään hanketta.
• Lue seuratuen hakuohjeet huolellisesti ja noudata niitä.

Hankesuunnitelma
Seura-
tuki-
hakemus

http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html
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Seuratukihakemus

Seuratuen hakuaika on noin kuukauden mittainen ajoittuen 
loppuvuoteen. Haun alkaessa seuran kehittämisidean tulisi 
olla jo hahmottunut. 

Myöntöaikataulu tulee ottaa huomioon hanketta 
suunnitellessa:
• Tilavuorojen varaukset?
• Mahdolliset yhteistyökumppanit kuten koulut?
• Työntekijän rekrytoiminen?
• Toiminnan aloittamisen aikataulu?

Liikunnan aluejärjestöjen ja lajiliittojen sparrausapu on 
järkevää hyödyntää. Osallistuminen myös aluejärjestön 
seuratuki-infoon kannattaa.
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Seuratukihakemus

• Hankkeen tavoitteet tulee hakemuksessa tarkentaa mitattaviksi.
• Tavoitteiden avulla esitetään, miten hankkeen toiminnot vakiinnutetaan 

perustoimintaan.
• Selkeät ja yksinkertaiset tavoitteet ja mittarit auttavat hankkeen toteutuksessa. Lisäksi 

niiden avulla voi arvioida oman toiminnan onnistumista.

TAVOITE 1 MITTARI 1
TAVOITE 2 MITTARI 2
TAVOITE 3 MITTARI 3

YHTEISET TAVOITTEET JA 
PÄÄMÄÄRÄT
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Seuratukihakemus

Tarkka budjetti auttaa hankkeen jäsentämisessä. 
Budjetista nähdään, mihin seuratukea aiotaan käyttää. 
Hakemuksessa on huomioitava, että seuratuki pienenee 
hankkeen mahdolliselle toiselle vuodelle.

Usein seuratuella tavoitellaan seuran jäsenmäärän kasvua. 
Kasvun aiheuttama kustannusten ja seuratoimijoiden 
kuormituksen kasvu on hyvä huomioida budjetin laadinnassa 
ja hankkeen suunnittelussa.
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Yhteenveto - Seuratukihakemuksen perusta

• Hankkeella on mitattavat tavoitteet.
• Hankkeella on selkeä toimintasuunnitelma.
• Seuran jäsenet on huomioitu suunnitteluvaiheessa.
• Hankkeella on tarkka ja hakukriteerit täyttävä budjetti
• Hakemuksessa on selkeä vakiinnuttamissuunnitelma.
• Aluejärjestö ja/tai lajiliitto on sparrannut hankesuunnitelmaa.
• Hankkeen toteuttajat on nimetty ja vastuut jaettu (hallitus, 

työntekijät, vapaaehtoiset, muut).
• Palkkaushankkeissa uuden työntekijän tarkka työnkuva ja 

kuvaus työnjohdon järjestämisestä on esitetty.
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Vaikka päätös olisi kielteinen, kannattaa 
silti hyödyntää hankesuunnitelmaa 
seuran kehittämisessä. Seuran 
kehittämistyö ei mene koskaan hukkaan!
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Tavoitteena palkkaus?
• Palkkaus voi kehittää seuraa monipuolisesti, mutta se myös kuormittaa seuraa ja 

seuratoimijoita varsinkin palkkauksen alkuvaiheessa.
• Urheiluseuran on valmistauduttava työntekijän palkkaamiseen huolellisesti.
• Seurojen avuksi on syksyllä 2016 julkaistu työkirja, jota kannattaa hyödyntää 

palkkauksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Seura-ammattilaisen palkkaaminen – askeleet onnistumiseen. Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskus, LIKES-tutkimuskeskus, Keski-Suomen Liikunta ja Valtakunnallinen liikunta ja 
urheiluorganisaatio Valo ry, 2016.
PDF: https://www.urheilututkimukset.fi/media/urtu/julkaisut/Seura-
ammattilaisen_palkkaaminen.pdf

https://www.urheilututkimukset.fi/media/urtu/julkaisut/Seura-ammattilaisen_palkkaaminen.pdf
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Lisätietoja:
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Salla Turpeinen  salla.turpeinen@likes.fi
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