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Valtion jakamalla seuratuella on saatu lisää harrastajia, perustettu 
uusia harrastusryhmiä, koulutettu vapaaehtoistoimijoita sekä 

palkattu päätoimisia työntekijöitä seuroihin.



Seuratuen hakemusten ja myöntöjen määrä sekä myöntöprosentti  
vuosina 2013–2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä seuratuki kaikille 
toiminnallisille hankkeille ja palkkaushankkeille yhteensä  
vuosina 2013–2017

Toiminnalliset hankkeet Palkkaushankkeet

955 hanketta

6 410 100 € 14 366 900 €

922 hanketta

Mikä seuratuki?

Seuratoiminnan kehittämistuki eli seuratuki on urheiluseuroille jaettava valtionavustus, 
jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikuntaharrastusta ja kehittää 
urheiluseuratoimintaa monipuolisemmaksi. Seuratukihankkeet on jaettu vuosien 
2013–2017 aikana kahteen toimintamuotoon: palkkaushankkeisiin ja toiminnallisiin 
hankkeisiin. Palkkaushankkeissa seurat ovat voineet palkata työntekijän tuen avulla. 
Toiminnallisissa hankkeissa seuratoimintaa on kehitetty muilla keinoilla, kuten 
koulutuksilla, strategiatyöllä tai lajivalikoimaa lisäämällä.

Seuratuen haku- ja jakoprosessista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Raha tulee 
veikkausvoittovaroista. Seuratuki on nykymuotoisena suurin yksittäinen OKM:n 
liikunnan vastuualueen myöntämä hankerahoituskokonaisuus. Vuosina 2013–2017 
seuratukea myönnettiin yhteensä 20,8 miljoonaa euroa. 
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 Vuosina 2013–2017 seurat jättivät yhteensä 4 973 hakemusta, joista tehtiin 1 
918 myöntöä. Tukea myönnettiin 1 080 seuralle. Moni seura sai tukea useampana 
vuonna joko jatkohankkeena tai erillisinä hankkeina.  
 

KUVIO 3  Seuratuen hakemusten ja myöntöjen määrä sekä myöntöprosentti vuosina 
2013–2017.  

2.3 Toiminnallisia hankkeita ja palkkaushankkeita 

Vuosina 2013–2017 tukea saaneista hankkeista noin puolet oli toiminnallisia 
hankkeita ja puolet palkkaushankkeita. Tukea myönnettiin yhteensä 995 toiminnal-
liselle hankkeelle ja 922 palkkaushankkeelle, eli tukipäätöksistä 52 % meni toimin-
nallisille ja 48 % palkkaushankkeille. Euromääräisesti palkkaushankkeet saivat 
huomattavasti suuremman osan tuesta: 31 % tukieuroista meni toiminnallisille 
hankkeille ja 69 % palkkaushankkeille (kuvio 4). 

 

KUVIO 4 Toiminnallisten ja palkkaushankkeiden määrä sekä niille myönnetty tuki vuo-
sina 2013–2017. 

1205 1162

981
849

776

309
378 408 398 425

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2013 2014 2015 2016 2017

kp
l

Vuosi

Hakemuksia Myöntöjä Myöntö-%

Toiminnalliset hankkeet

955 hanketta

6 410 100 €

Palkkaushankkeet

922 hanketta

14 366 900 €



Seuratukimyöntöjen jakautuminen Suomen kuntiin  
vuosina 2013–2017 (euroa)
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KUVIO 7  Seuratukimyöntöjen jakautuminen Suomen kuntiin vuosina 2013–2017 
(euroa). Mitä tummempi punainen, sitä enemmän saanut tukea. Harmaalla 
merkittyjen kuntien seurat eivät ole saanut tukea vuosina 2013–2017. 
Kuntajako on vuodelta 2016. 

   
 
 

477 000–2 095 600 

116 000–477 000  

32 500–116 000  

11 000–32 500  

3 000–11 000  

1 100–3 000  

Mitä punaisempi väri, sitä enemmän saanut tukea. Harmaalla merkittyjen kuntien seurat eivät ole saaneet tukea 
vuosina 2013–2017. Kuntajako on vuodelta 2016.



Yhteenveto

LIKES-tutkimuskeskus
Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä

www.likes.fi

• Seuratuella on haluttu tukea matalan kynnyksen urheiluseuratoimintaa ja alentaa 
harrastusmaksuja; toisaalta on tuettu työntekijöiden palkkaamista ja vaadittu 
ammattimaistumista.

• Vuosittaisten hakemusten määrä on vähentynyt vuodesta 2013 alkaen, myöntöjen 
määrä on lisääntynyt. 

• Vuosina 2013–2017 tukea myönnettiin 1 080 seuralle 188 kuntaan. Moni seura sai 
tukea useampana vuonna joko jatkohankkeena tai erillisinä hankkeina. 

• Vuosina 2013–2017 tukea saaneista hankkeista noin puolet oli toiminnallisia 
hankkeita ja puolet palkkaushankkeita.

• Euromääräisesti palkkaushankkeet saivat huomattavasti suuremman osan tuesta  
(69 %).

• Seuratukea saaneiden seurojen kotikuntien alueella asuu 92 % suomalaisista 
6–16-vuotiaista lapsista ja nuorista.
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