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Harrastamisen Suomen mallissa 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 

koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö 

Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 
1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. 

Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi 
toimintatavaksi kunnissa.
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Avustusten piirissä 123 kuntaa

Avustusta myönnettiin yhteensä 6 409 100 euroa

Avustuksen määrä 2 000 € - 1 M€

osallistuvien koulujen määrä 1 106

alakouluja 806

yläkouluja 300

osallistuvien oppilaiden määrä 213 035

alakoululaisia 141 517

yläkoululaisia 71 518

Kaikki toimijat selvisivät hyvin annetussa tiukassa 
aikataulussa ☺

www.aviavustukset.fi

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi

http://www.aviavustukset.fi/
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi
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- Avustamisen kohderyhmä 1.-9. luokat on oikea
- Avustuksen käyttötarkoituksiin toivottiin muutoksia
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Kokemuksia toiminnan käynnistymisestä
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Haasteet:

- Ohjaajien löytäminen, järjestöt vielä koronakohmeessa

- Pitkät välimatkat harrastuspaikoille –rajoittaa tarjontaa

- Paljon kuljetusoppilaita – ei tasapuolista kaikille

- Kunnan omat koronarajoitukset

- Yläkoululaiset ja 6.lk

Onnistumiset:

- päästy aloittamaan

- yhteistyö liikuntaseurojen ja kansalaisopiston kanssa

- Lasten ja nuorten toiveita ollaan pystytty toteuttamaan

17.2.2021 järjestettiin webinaari, jonka aiheena olivat 
kokemukset Suomen mallin pilotista ja eväät kevään hakuun

Webinaarin tallenne

https://www.mediaserver.fi/video/minedu/10002/Gsox4Q


Kevään 2021 avustushaku
Haku alkaa 15.3.2021 ja päättyy 15.4.2021 klo 16.15.

Päätökset pyritään tekemään toukokuun 2021 loppuun 
mennessä.

Avustus on tarkoitettu kunnille, jotka voivat hakea 
avustusta joko yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa

Hakija (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.  

Suunnitelman tulee perustua lasten ja nuorten 
kuulemiseen 

Valtionavustus voi kattaa 80% hankkeen 
kokonaiskustannuksista

Avustusta haetaan aluehallinnon asiointipalvelussa 
http://sahkoinenasiointi.ahtp.fi.

Määräraha 

14,5 M€
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Harrastuksen järjestäjinä voivat olla

urheiluseurat, kulttuuritoimijat, 
nuorisojärjestöt, kunnat ja muut 
harrastustoimintaa järjestävät yhteisöt, 
joilla on osaamista lasten ja nuorten kanssa 
toimimisesta.

Harrastaminen voi olla myös nuorten 
omaehtoista harrastamista valvotussa 
ympäristössä.

Tavoitteena ammattitaitoisten ja osaavien 
ohjaajien rekrytointi

Tavoitteena 
monipuolinen 

kerhotarjonta
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Harrastustoiminnan

tulee tapahtua pääsääntöisesti koulun tiloissa tai 
koulua lähellä olevissa tiloissa (tulee olla koulupäivän 
yhteydessä huomioiden lasten ja nuorten jaksaminen 
ja aikataulut.

tulee olla säännöllistä ja viikoittaista (perustelluista 
syistä tästä voidaan poiketa).

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). 1.–2. luokkalaiset lasten, jotka ovat 
mukana aamu- ja iltapäivätoiminnassa, 
osallistuminen Suomen mallin harrastustoimintaan voi 
tapahtua myös niin, että harrastusten järjestäjät 
ohjaavat harrastustoimintaa aamu- ja 
iltapäivätoiminnan puitteissa. 

Perustellusti 
harrastuspaikka voi 

olla myös kauempana 
koulusta kohtuullisen 

matkan päässä 
kuitenkin niin, ettei 
harrastus pidennä 

kohtuuttomasti 
koulupäivää
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Avustusta voidaan käyttää

ohjaajien palkka- ja palkkiokuluihin sekä 
matkakuluihin 

kohtuullisiin koordinointikuluihin 

kohtuullisiin ja hyvin perusteltuihin 
kuljetuskustannuksiin harrastuspaikoille

hankkeesta aiheutuviin tilakustannuksiin silloin, kun 
koulujen tilojen käyttö harrastamiseen ei ole 
mahdollista (koulun tilojen käytöstä ei voi aiheutua 
kustannuksia)

välttämättömiin ja kohtuullisiin väline- ja 
materiaalikustannuksiin 

kohtuullisiin muihin kustannuksiin (esimerkiksi 
välipalat, kun lasten ja nuorten jaksaminen niitä 
edellyttää)

Omarahoitusosuu-
teen ei voi esittää 

jotain toista 
valtionavustusta.
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Kiitos!
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Lisätietoja antavat:

Liikuntatoimen ylitarkastaja
Ulla Silventoinen

Suunnittelija 
Tapio Taskinen

etunimi.sukunimi@avi.fi 


