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OKM seuratukihaku 
      
 
Nyt juuri on oivallinen aika käynnistää Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukihakemusten suunnittelu ja 
valmistelut vuodelle 2023. Seuratuki menee samoilla kriteereillä ja spekseillä kuin edellisenäkin vuonna. 
Seuratuen haku on ajalla 1.11 – 30.11.2022. Hakuohjeet päivitetään ministeriön verkkosivulla lokakuun 
aikana. Haku tehdään sähköisesti Suomisport -palvelussa.  
 

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä 

monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua 

järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena 

erityisavustuksena. 

Hanke voi olla joko yksi- tai kaksivuotinen ja sen voi kohdistaa joko seuran toiminnan kehittämiseen tai 
henkilön palkkaukseen. Suurin haettava summa on 25 000 euroa/vuosi ja omavastuuosuus on oltava 
vähintään 25 %. Jos kyseessä on kaksivuotinen hanke, silloin toisen vuoden omavastuuosuus on oltava 
suurempi.  
 

Seuratuen valtakunnallinen, maksuton infowebinaari ke 28.9. klo 17.30 –webinaarissa 
seuratukihausta on kertomassa ministeriön ylitarkastaja Sari Virta. Ilmoittautumaan pääsette 
seuraavan linkin kautta https://www.suomisport.fi/events/dd0b7378-2678-4b65-a8be-
4f29f040550d. 
 
Liikunnan aluejärjestöt käynnistävät myös oman alueensa seuroille yleiset seuratuki-infot Tarkempi info ja 
ilmoittautumistiedot löytyvät oman liikunnan aluejärjestön sivuilta. Ne seurat, jotka ovat aluejärjestön 
jäseniä, saavat tiedot myös seuran omaan sähköpostiin.  
 
Muistattehan, että voitte varata ikioman seurainfon ja/tai sparrauksen myös joko minulta, 
Tanssiurheiluliiton seurakehittäjältä tai/ja alueenne liikunnan aluejärjestön seurakehittäjiltä. Jos olette 
suunnittelemassa seurojen yhteishanketta, on viisasta, että kaikki seurat ovat mukana tuossa tapaamisessa. 
Tuki ja sparraus ovat seuroille maksuttomia, olipa sparraajana liiton tai aluejärjestön seurakehittäjä.    
 
Seuratuen hakuprosessi etenee siten, että kun olette jättäneet oman hakemuksenne määräajassa, liiton 
seurakehittäjä lukee ja arvioi kaikki Suomen Tanssiurheiluliiton alaisten seurojen seuratukihakemukset ja 
antaa niistä oman lausuntonsa joulukuun kahden ensimmäisen viikon aikana. Sen jälkeen alueellinen 
työryhmä antaa ko. alueen hakemuksista oman lausuntonsa. Tähän on varattu aikaa kolme viikkoa. OKM:n 
asiantuntijat pääsevät tekemään omaa työtään 9.1.2023 ja lopullisia päätöksiä voidaan odotella viimeistään 
huhtikuun loppuun mennessä.   
 
Minulla on nyt kokemusta viiden vuoden hakuprosessista ja sen aikana tehdyistä seuratukihakemuksista. 
Yleisesti ottaen hakemusten periaatteet ovat olleet hyviä. Toteutuessaan suunnitellusti toiminnallisilla 
hankkeilla kehitetään ja edistetään lasten ja nuorten liikuntaharrastusta, seuran sisällöllistä ja rakenteellista 
toimintaa, jäsenhankintaa sekä vahvistetaan seuran tunnettuutta, alueellista verkostoitumista ja 
yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa. Palkkaushankkeilla lisätään vahvuuksia seuran operatiivisen 
toiminnan ja hallinnon vahvistamiseen ja kehittämiseen, viestintään, markkinointiin sekä 
ohjaajaresursointiin. 
 
Suurimmat haasteet hakemusten valmistelussa ja dokumentoinnissa liittyvät hankeen tavoitteiden 
asetteluun ja siihen, miten onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan ja mitataan. Joskus on 
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konkreettiset ja yksityiskohtaiset toiminnan ja tekemisen sisällöt jääneet vähälle huomiolle. Tämä 
hankaloittaa myös taloussuunnitelman tarkastelua. Kaikissa hakemuksissa ei ole tohdittu tarkkaan kuvata, 
miten hanketuella kehitetty toiminta saadaan vakiinnutettua, miten se jää elämään, vahvistumaan ja 
kehittymään hankerahoituksen päättymisen jälkeen. Tämä on kuitenkin yksi keskeisimmistä arvioinnin 
kohteista. Sama haaste liittyy myös palkkaushankkeisiin. Miten hankkeen suunnittelussa ja sen aikana 
toimitaan ja varmistetaan, jotta taloudelliset resurssit riittävät palkka- ja työnantajamaksuihin senkin 
jälkeen, kun hanketuki päättyy. Tässä hakijaa auttaa ohje ”OKM Seuratoiminnan kehittämistuki- 
palkkaushanke”, joka löytyy liiton sivuilta tietoa liitosta/hyödyllisiä materiaaleja.  
 
Esitänkin, että suunnitteluun, vaikuttavuuden arviointiin, budjetointiin sekä toiminnan jalkauttamiseen ja 
vakiinnuttamiseen liittyviin kysymyksiin ja niiden selvittämiseen käytetään riittävästi aikaa. Tavoite on hyvä 
miettiä mahdollisimman konkreettisella tasolla. Sen jälkeen pohditaan, missä on onnistuttava, että tavoite 
ja hanke toteutuvat suunnitellusti.  Kiinnittäkää erityistä huomioita siihen, miten kohderyhmä 
konkreettisesti kohdataan ja miten asiasta vaikuttavasti viestitään. Kun vielä tehdään riskianalyysi, missä 
asioissa voi joku asia mennä pieleen ja tehdään jopa varasuunnitelmakin ainakin takataskuun, asiat ovat jo 
aika mallillaan. Parhaana käytäntönä olen nähnyt, että kun hankkeesta tekee tarkan ja aikaan sidotun 
prosessisuunnitelman, saadaan hyvä kokonaiskuva, jossa eri toiminnot, niiden aikataulutus ja keskinäiset 
riippuvuudet tulevat hyvin esille. Prosessisuunnitelma auttaa melkoisesti myös taloussuunnitelman 
tekemisessä. Tässä yhteydessä toimii hyvin vanha sanonta ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Ja kuten 
aiemmin mainitsin, olemme liikunnan aluejärjestönne seurakehittäjän kanssa teidän tukena ja sparraajana.   
 
Ja vielä viimeiset vinkit.  

• Viralliset hakuohjeet kriteereineen löytyvät OKM:n nettisivuilta. Lukekaa ne huolellisesti. 

Hakuohjeet sisältävät myös ohjeita, joita ei ole hakulomakkeessa. 

• Tehkää hakemuksenne tarpeeksi ajoissa ja koettakaa saada se matkaan hyvissä ajoin ennen 

viimeistä jättöpäivää, jolloin linjoilla on ruuhkaa. Myöhästynyttä hakemusta ei oteta käsittelyyn.  

• Varmistetaan vielä, että hakijalla on nimenkirjoitusoikeus ja että PRH:n tiedot on päivitetty. 

Tietojen tulee olla yhteneväiset hakemuksen tietojen kanssa. Valmiin hakemuksen voi lähettää vain 

seuran nimenkirjoitusoikeudellinen. Lue siis huolellisesti hakuohjeiden ja hakulomakkeessa oleva 

ohjeistus, miten tämä hoidetaan. 

• Varmistetaan sekin, että kaikki seuran aiemmat hankkeet on raportoitu/raportoidaan ministeriön 

antamien ohjeiden ja aikataulujen mukaan. 

    
Toivon kaikille parasta mahdollista loppusyksyn aikaa. 
 
Terveisin 
Katriina Lahti 
seurakehittäjä 
katriina.lahti54@gmail.com 
050 559 5358  
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