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Harrastamisen Suomen malli

• Päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. 

Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa 

ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. 

• Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen 

harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja 

toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden 

yhteistyö.
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Mitä uutta ja mitä tulossa?

• Harrastamisen Suomen mallin kirjaaminen nuorisolakiin.

• Tiedonkeruu Harrastamisen Suomen mallista:

• Opinnäytetöitä

• Kyselyt kunnille ja harrastustoimijoille

• Selvitykset mallin ensimmäisestä avustuskierroksesta

 Arviointi aloitetaan vuonna 2022.

• Yhteyspiste Opetushallituksessa, joka tukee kuntia ja harrastusten 
järjestäjiä mallin laadukkaassa toimeenpanossa.

• Harrastamisen Suomen mallin oma ilme ja hahmo. 
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Eri toimijoiden rooleista

• Opetus- ja kulttuuriministeriö: yleinen johto, kehittäminen ja 

ohjaaminen, avustushakujen kriteerien määrittäminen.

• Aluehallintovirastot: avustushakujen käytännön toteuttaminen, 

avustusten käytön ja raportoinnin ohjaus.

• Yhteyspiste: kuntien ja harrastustoimijoiden tukeminen, hyvien 

käytänteiden levittäminen, verkostojen ylläpitäminen.
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Haku lukuvuodelle 2022 – 2023

• Pääosin ensimmäisen hakukierroksen pohjalta, pieniä palautteen 

pohjalta tehtyjä muokkauksia.

• Hakuaika 15.2.-22.3.2022, käytössä 14,5 miljoonaa.

• Päätökset huhtikuun loppuun mennessä.
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Hakulomakkeesta

• Kunta vastaa koordinoinnista kunta- tai aluetasolla sekä paikallisten 
lähtökohtien huomioimisesta toteutuksessa. Hakija myös varmistaa 
sujuvan yhteistyön eri toimijoiden kuten koulujen (ml. yksityiset 
opetuksen järjestäjät) ja harrastusten järjestäjien kanssa.  

• Yhteistyö kunnan ja harrastusjärjestäjien välillä

• Harrastuslukujärjestys

• Etsivä harrastustoiminta sekä harrastustoiminnan esteettömyys ja 
saavutettavuus. 

• Viestintä

• Vakuutukset
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Harrastustoiminnan: 

• tulee tapahtua pääsääntöisesti koulun tiloissa tai koulua lähellä olevissa 
tiloissa. 

• tulee olla koulupäivän yhteydessä.

• tulee olla säännöllistä ja viikoittaista. Harrastus voi koostua useasta eri 
lajista tai alasta, jotka vaihtelevat viikoittain tai kuukausittain.

• tulee käynnistyä viimeistään syyskuussa ja tulee kestää koko 
lukuvuoden ajan.

• tulee olla suunnattu joillekin tai kaikille perusopetuksen vuosiluokille 1-9 
sekä lisäopetuksen oppilaille (myös yksityis- ja harjoittelukoulujen 
oppilaat). 
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Arviointi

• Arvioinnissa painotetaan kahta asiaa: laatua ja määrää.

• Harrastustoiminnan laatu mm.:

• Miten kunta varmistaa ohjaajien tarvittavan taidot. 

• Lasten ja nuorten kuulemisen laajuus ja laatu. 

• Etsivä harrastustoiminta sekä harrastustoiminnan esteettömyys ja 
saavutettavuus.

• Harrastustoiminnan määrä mm.: 

• Kuinka monelle lapselle ja nuorelle paikka harrastuksessa.
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Kiitos! 
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