Menettelytapaohje Palloliiton jäsenseuroille
seura-avustuksen hakemista varten 3.4.2020

Tausta:
•
•

•

Suomen Palloliiton hallitus päätti 30.3.2020, että seuroille myönnetään yhteensä 1M€
avustuspaketti, josta avustetaan seuroja niiden päätoimisen (min. 35h/vko) henkilöstön
suhteessa (1500€/päätoiminen työntekijä).
Seura voi hakea avustusta seuran palkkalistoilla 31.12.2019 olleiden työntekijöiden
määrän perusteella edellyttäen, että tehtävä on hakuhetkellä edelleen voimassa.
Pelaajasopimukset eivät ole tuettavien työsuhteiden joukossa. Seuran saamat muut
mahdolliset työllistämiseen liittyvät tuet eivät vaikuta seuran oikeuteen hakea avustusta.
Liiton hallituksen päätöksen perustana on liiton vuosittainen päätoimisuusselvitys, jonka
mukaan 152 jäsenseurassa oli 31.12.2019 yhteensä 661 päätoimista työntekijää.

Seura-avustuksen tavoite ja käyttötarkoitus:
•
•

Tavoitteena on seuran työntekijöiden irtisanomisten ehkäiseminen ja lomautusten
minimoiminen.
Avustuksen käyttötarkoituksena on tukea seuran työntekijöiden, pelaajien ja
valmentajien palkkakulujen hoitamista kriisitilanteessa.

Hakuprosessi:
•
•
•
•
•

•

Avustushaku toteutetaan liiton verkkosivuille laaditun hakulomakkeen kautta:
www.palloliitto.fi/Korona-avustus
Hakulomakkeen voi lähettää vain yhden kerran/seura.
Hakuaika: 3.4.-30.4.2020
Hakuprosessiin voi osallistua liiton jäsenseura, jolla on kokopäivätoimista (min. 35h/vko)
henkilökuntaa. Pääsarjat ja osakeyhtiömuotoiset seurat ovat mukana haussa sarjapaikan
omaavan yhdistyksen kautta.
Hakulomakkeella tarvittavat tiedot seuralta ovat:
o Seuran nimi
o Seuran y-tunnus
o Seuran puheenjohtajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Hakulomakkeeseen liitetään kaksi (kolme) dokumenttia:
o luettelo seuran kokopäivätoimisista työntekijöistä ja heidän
työtehtävänimikkeistään 31.12.2019 (valmis lomakepohja).
▪ työsuhteet jaotellaan lomakkeella kahteen luokkaan: toistaiseksi voimassa
oleva tai määräaikainen (ma. työsopimuksen päättymisajankohta)
▪ erillisellä lomakkeella kysytään seuran mahdollisia uusia kokopäivätoimisia
työntekijöitä, jotka on rekrytoitu 1.1.2020 tai sen jälkeen. Näiden osalta
liitto tukee seuroja, mikäli kokonaisavustusvaranto (1 M€) sen
mahdollistaa.
o seuran puheenjohtajan allekirjoituksella varustettu hakulomake (valmis
mallipohja), jossa seura
▪ vakuuttaa hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi
▪ sitoutuu käyttämään saamansa avustuksen siihen määriteltyyn
käyttötarkoitukseen
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▪
▪

▪

hyväksyy sen, että liitolla on oikeus takaisinperiä osa avustuksesta tai koko
avustus, mikäli annetuissa tiedoissa todetaan jälkikäteen väärää tietoa
suhteessa avustuskriteereihin
hyväksyy sen, että epäselvissä asioissa liiton seurakehittäjällä on oikeus
varmentaa asiat hakijaseuralta ja tarvittaessa seura on velvollinen
todentamaan kokopäivätoimisen työsuhteen olemassaolon liiton
määrittämällä tavalla. Avustus voidaan laittaa maksuun sen jälkeen kun
liitolla ja seuralla on yhteinen käsitys seuran kokopäivätoimisten
työntekijöiden määrästä.
hyväksyy sen, että tukea saavat seurat, kokopäivätoimisten määrät ja
seuroille myönnetyt tukisummat julkaistaan liiton verkkosivuilla (avoimuus,
läpinäkyvyys, vertaisvalvonta): www.palloliitto.fi/Korona-avustus

Hakemusten käsittely ja avustusten maksaminen:
•
•
•

•
•

Seurojen hakemuksia käsitellään sitä mukaa kun niitä vastaanotetaan.
Hakemusten määrästä ja käsittelyn etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti hakusivulla,
jotta seurat voivat seurata niiden käsittelyn vaihetta.
Seuran hakemuksessaan antamaa työntekijöiden kokonaislukemaa verrataan joulukuun
2019 päätoimisuuselvityksen lukemaan
o mikäli luvut täsmäävät, avustus voidaan laittaa maksuun välittömästi
o epäselvissä tilanteissa liiton seurakehittäjä varmentaa asian hakijaseuralta ja
tarvittaessa seura on velvollinen todentamaan kokopäivätoimisen työsuhteen
olemassaolon. Avustus voidaan laittaa maksuun sen jälkeen kun liitolla ja seuralla
on yhteinen käsitys seuran kokopäivätoimisten työntekijöiden määrästä
Seuran saama avustus suoritetaan seuran Pelipaikassa antamaan tilinumeroon
Tukea saavat seurat, kokopäivätoimisten määrät ja seuroille myönnetyt tukisummat
julkaistaan liiton verkkosivuilla (avoimuus, läpinäkyvyys, vertaisvalvonta):
www.palloliitto.fi/Korona-avustus
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