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SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUS - OHJE AVUSTUKSEN HAKIJALLE 

 
Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta 

rakennusperintöä, mahdollistaa talojen erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat 

välttämättömät muutostyöt. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä 

olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin.  

Seurantalojen korjausavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jonka Suomen Kotiseutuliitto jakaa 

opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Avustuksen myöntämisessä, maksatuksessa, käytössä ja 

selvittämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). 

 

1. KUKA VOI HAKEA SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUSTA 
 
Avustusta voivat hakea työväenyhdistykset, nuorisoseurat, maamiesseurat, pienviljelijäin yhdistykset ja -

osastot, raittiusyhdistykset, marttayhdistykset, VPK-yhdistykset, kotiseutuyhdistykset, maataloustuottajain 

yhdistykset, manttaalisäätiöt, kylä- tai kaupunginosayhdistykset, puolueosastot ja urheiluseurat. Erityisestä 

syystä avustusta voidaan myöntää myös muun vastaavanlaisen yhdistyksen tai muun oikeustoimikelpoisen 

yhteisön omistaman seurantalon korjaamiseen. 

Hakijan tulee olla rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö (säätiö, yhtiö, 

osuuskunta tms.), jolla on vakiintunutta toimintaa.  

Hakijan tulee yksin tai muun vastaavanlaisen yhteisön kanssa omistaa korjattava rakennus. Jos hakija ei 

omista rakennusta, tulee sen hallita sitä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella (vähintään 15 vuotta 

hakemushetkestä). Tällöinkin rakennuksen omistajan tulee olla yllä määritellyn kaltainen hakukelpoinen 

yhteisö. Lisäksi hakijan tulee omistaa tai hallita vähintään 15 vuoden vuokra- ja nautintaoikeudella 

hakuajasta eteenpäin maa-alaa, jolla rakennus sijaitsee.  

 

2. MIHIN SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUSTA VOI HAKEA 
 

Avustusta voi hakea rakenteiden ja rakennusosien korjauksiin. Lisäksi avustusta voidaan myöntää 

 korjausten suunnitteluun ja rakennuksen kuntokartoitukseen  

 talotekniikan perusparannustöihin (LVIS-työt)  

 talon tyyliin sopivan kalustuksen ja sisustuksen kunnostamiseen tai hankkimiseen 

 salin ja näyttämön kiinteän erityisvarustuksen hankintaan 

 ulkorakennusten tai pihapiirin kunnostamiseen 

 talon toimivuutta parantaviin lisärakennus- ja muutostöihin 

 erityisistä syistä avustusta voidaan myöntää seurantalon uudelleen rakentamiseen 

 

Mihin avustusta ei myönnetä 

 Avustusta ei myönnetä takautuvasti jo tehtyihin tai aloitettuihin töihin tai ennen päätöspäivämäärää 

syntyneisiin kuluihin. Kiireellisissä korjauksissa voi pyytää ennakkolausuntoa Suomen Kotiseutuliiton 

rakennustutkijalta.  
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 EU-osarahoitettaviin hankkeisiin ei voida myöntää seurantalojen korjausavustusta. 

 Yksityisessä tai kunnan omistuksessa olevien rakennusten korjauksiin ei voi saada avustusta. 

 Urheiluseurojen osalta avustuksia ei ole tarkoitettu sellaisten talojen korjaukseen, joita käytetään 
pääasiallisesti liikuntaan ja joiden perustamiskustannuksiin haetaan valtiontukea liikuntalain nojalla. 

 Avustusta ei myönnetä talkootyön laskennallisiin kustannuksiin. 

 Avustus ei ole tarkoitettu vuosikorjausluonteisiin töihin. 

 

3. AVUSTUKSEN HAKEMINEN  
 

Avustukset julistetaan haettaviksi Suomen Kotiseutuliiton sivuilla www.kotiseutuliitto.fi. Hakuaika on 

vuosittain syyskuussa. Avustushakemus täytetään joko sähköisessä verkkopalvelussa tai paperilomakkeella 

B:1. Avustuksen hakuaika päättyy vuosittain 30. syyskuuta. 

Jos korjaustyöt aloitetaan ennen avustushakemuksen jättämistä, korjaussuunnitelmista pitää pyytää 

ennakkotarkastuslausunto Suomen Kotiseutuliiton rakennustutkijalta ennen töiden aloittamista. 

Hakemus tulee täyttää huolellisesti ja siihen on liitettävä pyydetyt asiakirjat. Hakemusta voi täydentää 

liitteiden osalta kaksi viikkoa hakemuksen jättämisen jälkeen. Huom: Samalla lomakkeella/sähköisellä 

hakemuksella voi hakea avustusta eri kohteisiin (esim. katon korjaus ja sisämaalaus), älä siis täytä useita 

lomakkeita. 

Päätökset postitetaan kaikille hakijoille maaliskuun aikana. Myönteisestä päätöksestä käyvät ilmi 

avustukseen liittyvät käyttö- ja valvontaehdot.  

 

3.2 SÄHKÖINEN HAKU JA HAKEMUSLOMAKE 

 

Avustushakemus täytetään ensisijaisesti sähköisessä verkkopalvelussa tai tarvittaessa paperilomakkeella B:1. 

Sähköinen haku 

Hakemuksen liitteineen voi jättää sähköisessä verkkopalvelussa 

www.kotiseutuliitto/seurantaloavustukset/sahkoinenhaku 

Sähköinen haku on avoinna 30.9. klo 16 saakka. Sähköisen hakemuksen lähettämisen lisäksi hakijan on 

lähetettävä palvelusta tulostettava hakemussivu allekirjoitettuna postitse Suomen Kotiseutuliittoon 

viimeistään 30.9.  

Hakemuslomake B:1 

Hakemuksen voi jättää paperisella lomakkeella B:1, jota voi tulostaa Kotiseutuliiton sivuilta 

www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset. Hakemuslomake liitteineen lähetetään allekirjoitettuna 

Suomen Kotiseutuliittoon 30.9. mennessä.  

Hakemus (verkkopalvelusta tulostettu allekirjoitussivu tai hakemuslomake B:1) lähetetään viimeistään 

30.9. (postileima) osoitteeseen Suomen Kotiseutuliitto, Kalevankatu 13 A, 00100 Helsinki. Myöhästyneitä 

hakemuksia ei huomioida.  

http://www.kotiseutuliitto/seurantaloavustukset/sahkoinenhaku
http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset
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3.1 HAKEMUKSEN LIITTEET  

Hakemukseen on liitettävä hakijan toimintaan ja korjaushankkeeseen liittyviä asiakirjoja sekä kuvia. 

 

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat 

1. Yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä 

toimikaudelta sekä yhdistyksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

2. Todistus maan omistus- tai hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus tai vuokrasopimus) ja rakennuksen 

vuokrasopimus (jos vuokrattu toiselta yhteisöltä) 

3. Valokuvia korjaustyön kohteesta sekä rakennuksen ulkoasusta ja sisätiloista sekä vähintään yksi kuva talon 

juhlasalista 

4. Suunnitelmat   

 korjausten kokonaissuunnitelma (talon tulevat korjaukset 3-5 vuoden sisällä pääpiirteittäin)  

 rakennustapaselitys (kuvaus korjattavasta rakennusosasta, käytettävästä työtavasta ja 

materiaaleista) ainakin niiltä osin, kun työ on tarkoitus tehdä haettavalla avustuksella  

 rakennuspiirustuksia, jos hakemuksen kohteena olevat toimet muuttavat tilajärjestelyjä, julkisivuja 

tai rakenteita  

 haettavalla avustuksella tehtävien töiden eritelty kustannusarvio 

 rakennusalan ammattilaisen laatima kuntoarvio (laajoissa ja vaativissa korjauksissa) 

5. Jos avustusta haetaan lainan takaisinmaksuun: pankin todistus lainoituksesta ja lainan lyhennyksistä 

6. Selvitys rakennuksen suojelutilanteesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta 

Onko rakennus suojeltu yleis- tai asemakaavassa (sr-merkintä) tai seutu- tai maakuntakaavassa, onko 

rakennus mainittu kulttuurihistoriallisessa inventoinnissa tai sijaitseeko rakennus valtakunnallisesti 

merkittävässä kulttuuriympäristössä tai valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Tietoja saa 

kunnan rakennusviranomaisilta ja maakuntamuseosta.  

 

Mikäli kohteelle on myönnetty aiemmin seurantalojen korjausavustusta, voidaan uudessa 

avustushakemuksessa viitata aikaisemmin toimitettuihin asiakirjoihin. Kohdan 1. mukaiset asiakirjat on 

kuitenkin aina liitettävä hakemukseen.  

Liitteet ja kuvat voi lisätä sähköisessä hakujärjestelmässä tai lähettää osoitteeseen 

seurantalot@kotiseutuliitto.fi. Liiteitä voi lähettää myös paperikopioina Suomen Kotiseutuliittoon. Ei 

muistitikkuja, ei cd/dvd-levyjä. Emme palauta liitteitä. 

  

mailto:seurantalot@kotiseutuliitto.fi
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4. AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN, MAKSAMINEN JA KÄYTTÖ 
 
Suomen Kotiseutuliitto tekee avustuksen saajan kanssa sopimuksen avustuksen myöntämisestä, 

maksamisesta, käyttämisestä, käytön valvonnasta ja ehdoista. Suomen Kotiseutuliiton oikeus valvoa 

avustuksen käyttöä ja vaatia avustuksen palauttamista perustuu tähän sopimukseen. Sopimus astuu 

voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen hyväksyneet ja allekirjoittaneet. 

Avustuksen saajan tulee lukea huolellisesti sopimusasiakirja ja siihen kirjattu avustuksen käyttötarkoitus ja 

mahdolliset erityisehdot. Avustuksen saaja saa avustuksen käyttöä, ohjausta ja selvittämistä koskevan 

erillisen ohjeen sopimuksen mukana. Ohje on luettavissa Suomen Kotiseutuliiton sivuilla  

www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/seurantalojen-korjausavustus/kayttojaselvittaminen 

Avustus maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä (75 %) maksetaan, kun avustuksen saaja on 

toimittanut allekirjoitetut sopimukset Suomen Kotiseutuliittoon. Loppuerä avustuksesta (25 %) maksetaan 

selvityksen perusteella sitten, kun avustuksen käytöstä tehty selvitys on hyväksytty Suomen 

Kotiseutuliitossa.  

Avustusta voidaan käyttää myöntämisvuonna sekä kahtena sitä seuraavana kalenterivuonna syntyneisiin 

hyväksyttyihin menoihin ellei avustuspäätöksestä muuta johdu. Avustuksen käytölle ei myönnetä jatkoaikaa. 

Mikäli avustuksen saaja ei ole käyttänyt saamaansa avustusta sinä aikana, joksi avustus on myönnetty, tulee 

jäljellä oleva avustus palauttaa. Jos on tiedossa, ettei koko avustusta käytetä, siitä tulee ilmoittaa 

mahdollisimman varhain. 

 

LISÄTIETOJA 
 
Korjausten suunnittelu ja korjaustyöt sekä avustuksen hakeminen: 

rakennustutkija, arkkitehti Johanna Hakanen 

puh. (09) 612 63221 

johanna.hakanen@kotiseutuliitto.fi  

Avustusten hakeminen ja maksatus: 

tiedottaja-hankesihteeri Sanna Käyhkö 

sanna.kayhko@kotiseutuliitto.fi tai seurantalot@kotiseutuliitto.fi  

puh. (09) 612 63223 

www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset  

 

Hakemusten postitusosoite 

Suomen Kotiseutuliitto 

Kalevankatu 13 A 

00100 Helsinki 
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