
Kysely harrastusten järjestäjille

Neuvotteleva virkamies Iina Berden

Opetus- ja kulttuuriministeriö



• 21.12.2021 - 14.1.2022

• 479 osallistujaa (455 suomeksi, 24 ruotsiksi)

• 87 % mukana Harrastamisen Suomen mallissa, 8 % 

suunnitelmissa on osallistua keväällä tai syksyllä 2022

• 58 % pieniä organisaatioita (1-10 työntekijää) 

• Toimintaa yhdessä (339) tai kahdessa kunnassa (40)

Kyselyn toteutus
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• 74 % piti tiedotusta toiminnan järjestämisestä riittävänä ja hyvänä 

• Yhteyspisteen verkkosivut: 58 % hyödyntänyt niitä

• Paljon toiveita siitä, mitä tietoja, materiaalia ja tukea olisi hyvä olla lisää

• Tukea toivotaan koordinaattoreilta ja kunnilta, aveilta, 

Olympiakomitealta, OKM:ltä. 

• 30 % ei mielestään saanut riittävästi perehdytystä kunnasta toiminnan 

järjestämiseen

Näkemykset Harrastamisen Suomen mallin 

tiedotuksesta
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• Parantamisen varaa on: 34 % yhteistyö ei vielä toimi hyvin.

• 53 % haasteita löytää ohjaajia koulupäivän yhteydessä 

toteutettavaan toimintaan

• Ohjaajat mm. toivoisivat useamman tunnin peräkkäin, palkkion 

tulee olla riittävä, haasteita erityisesti pienillä paikkakunnilla

Yhteistyö kunnan/koulun kanssa ja 

ohjaajien löytäminen
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Sopiminen aikatauluista, tilojen, välineiden ja 

materiaalien käytöstä sekä vastuista ja vakuutuksista
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• Aikataulut, tilat, välineet, materiaalit

21 % - todella onnistunutta 

36 % 

32 %  

6 % 

4 % - todella haastavaa

• Vastuista ja vakuutuksista sovittu: 80 % vastaajista



Tavoitetaanko lapset ja nuoret, joilla ei ole 

harrastusta?
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• 69 % vastasi että onnistutaan tässä

• Vastaajien kommentteja: 

alakouluikäisten tavoittaminen helpompaa, tavoitetaan 

lapset, jotka eivät ole voineet harrastaa kustannusten 

vuoksi, lasten muuttuvat aikataulut vaikeuttavat heidän 

osallistumista, kuljetusoppilaiden huomioiminen on mallin 

helmi!, osallistujia olisi enemmän kuin olemme voineet 

ottaa



Onnistumiset
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• Kokonaisuus hyvä. Yhteistyön lisääntyminen. Monipuolinen 
harrastustarjonta myös pieniin kouluihin ja paikkakunnille

• Lasten ja nuorten innokkuus ja tekemisen ilo

• Lasten ja nuorten toiveisiin vastaaminen.

• Ohjaajia on löytynyt !

• Onnistunut tiedotus ja markkinointi paikkakunnalla.

• Kiitos koordinaattoreille

• Riittävä rahoitus



Haasteet
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• Ohjaajien löytäminen ja palkkaus

• Sopivien tilojen saatavuus oikeaan aikaan

• Eri toimijoiden aikataulujen yhteensovittaminen

• Kuljetukset ja välipalat

• Palkkojen oikeasuhtaisuus ja riittävyys

• Korona ja rajoitukset



Kehitysehdotuksia (245 vastaajaa)
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• Ohjaajapankki (sijaiset), materiaalipankki (palkkamalli, 

sopimuspohjat, oppaat, ohjeet, mainospohjat, webinaarit)

• Selkeä ja läpinäkyvä valintaprosessi järjestäjille

• Koulutus koordinaattoreille

• Rahoituspäätökset aiemmin

• Tiedotus monikielistä ja monikanavaista

• Jatkuvuuden varmistaminen




