
Itse valittu harrastus ja siitä saadut onnistumisen, 
yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden kokemuk-
set vahvistavat lapsen ja nuoren hyvinvointia ja kykyä 
selviytyä vaikeistakin elämäntilanteista. 

Jopa 80 prosenttia vähävaraisten perheiden lapsista 
kertoo, ettei voi osallistua harrastuksiin kuin rajatusti. 
Moni joutuu lopettamaan harrastukset perheen huo-
non rahatilanteen takia. Koronakriisin seurauksena 
vähävaraisia lapsiperheitä on Suomessa aikaisempaa 
enemmän.

Kunta voi vaikuttaa monella tavalla siihen, että lapset 
saavat harrastaa myös silloin, kun perheellä on huoli 
toimeentulosta. Kokosimme siksi kunta päättäjien 
avuksi selkeän toimenpidelistan.  

HOPE:n näkemys on, että harrastus-, liikunta-  
ja kulttuuritoiminnan tukeminen yleisellä tasolla  
ei riitä. Tarvitaan kohdennettuja toimia, joista on  
suoraan hyötyä kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien perheiden lapsille. 

Kuntapäättäjä: varmista, että sinun kunnassasi  
kehitetään vähä varaisten perheiden, lasten ja  
nuorten mahdollisuutta harrastamiseen  
sitoutuneesti ja suunnitelmallisesti. 

KUNTAPÄÄTTÄJÄ:

VARMISTA, ETTÄ JOKAINEN LAPSI SAA HARRASTAA

HUOLEHDI NÄISTÄ OMASSA KUNNASSASI
 � Vähävaraisten lasten ja nuorten harrastaminen/
harrastus takuun toteutuminen huomioidaan  
kunnan hyvinvointisuunnitelmassa ja  
-kertomuksessa. 

 � Vähävaraisten lapsiperheiden määrä kunnassa  
ja lasten harrastusmahdollisuuksien tilanne  
kartoitetaan. Miten lasten mahdollisuus  
harrastamiseen toteutuu? Millaista maksutonta  
tai tuettua tarjontaa kunnassa löytyy lapsille/ 
nuorille? Miten hyvin nämä ovat löydettävissä? 

 � Luodaan tasa-arvoisten harrastusmahdolli-
suuksien turvaamiseksi toimialarajat ylittävä 
ohjelma tai suunnitelma. Tehtyjen toimien 
vaikuttavuutta seurataan. 

 � Lasten ja nuorten harrastustoimintaan kohden-
netaan riittävä määrä varoja. Etenkin haavoit-
tuvimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten 
harrastustoiminnan tukeminen priorisoidaan 
budjetoinnissa.

 � Sosiaalityössä ja esimerkiksi koulujen oppilas-
huollon kautta kohdattujen tukea tarvitsevien 

lapsiperheiden kohdalla tarkistetaan lasten 
harrastus tilanne ja pohditaan perhekohtaisesti 
tuen tarvetta ja mahdollisuuksia. 

 � Lasten harrastukset huomioidaan perheiden  
toimeentulotukipäätöksissä (ehkäisevä/ 
täydentävä toimeen tulotuki). 

 �Otetaan käyttöön harrastusseteli tai vastaava.  
Huolehditaan, että tarjontaa on sekä liikunta-,  
kulttuuri- että muihin harrastuksiin kaiken-
ikäisille lapsille ja nuorille.

 � Kunta ei peri tila-, sali- ja kenttämaksuja lasten  
ja nuorten harrastustoiminnalta. Tiloja avataan 
myös vapaalle harrastamiselle.

 � Kunta kehittää hyviä käytäntöjä vähävaraisten  
lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi 
yhdessä seurojen ja järjestöjen kanssa (esim. 
maksuton kerho toiminta koulun yhteydessä). 

 � Lapset ja nuoret otetaan mukaan harrastus-
toiminnan kehittämiseen. 

Lue lisää meistä:  
hopeyhdistys.fi

http://hopeyhdistys.fi

