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1 Johdanto 

Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen (1991) 31. artiklassa 

todetaan, että 

Sopimusvaltiot tunnustavat lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, hänen 

ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistu-

miseen kulttuurielämään ja taiteisiin. 

Sopimusvaltiot kunnioittavat ja edistävät lapsen oikeutta osallistua kaikkeen 

kulttuuri- ja taide-elämään ja kannustavat sopivien ja yhtäläisten mahdollisuuk-

sien tarjoamista kulttuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin. 

Suomi ratifioi Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksen vuonna 1991, 

joten se on voimassa olevaa lainsäädäntöä myös Suomessa (mt).  

Nykyisen pääministerin Sanna Marinin hallitusohjelman “Osallistava ja osaava Suomi” 

(2019) tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Tämän takaamiseksi ope-

tus- ja kulttuuriministeriö pilotoi vuonna 2021 Harrastamisen Suomen mallin 117 kun-

taan Helsinki mukaan lukien. Mallin tarkoituksena on tarjota kaikille nuorille sekä lap-

sille mieleinen ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Toiminta on laajentunut 

edelleen ja lukuvuonna 2021–2022 harrastustoimintaa järjestetään jo 235 kunnassa. 

(Tietoa Harrastamisen Suomen mallista, [n.2022].) Mallin vakiinnuttaminen ja jatkami-

nen on mielletty erääksi nykyisen vaalikauden tärkeimmiksi tavoitteiksi, totesi Petri 

Honkonen, kun kerrottiin, että hänestä tulee seuraava tiede- ja kulttuuriministeri 

31.3.2022. Hänen mukaansa Harrastamisen Suomen malli on yksi tämän hallituksen 

merkittävimpiä saavutuksia ja onnistumisia. (Keskusta kierrättää ministereitä: Kurvinen 

maa- ja metsätalousministeriksi, Honkonen tiede- ja kulttuuriministeriksi, 31.3.2022.) 

Harrastamisen Suomen mallia pidetään Suomessa yhteiskunnallisena ja nuorisopoliitti-

sena kysymyksenä ja siihen liitetään paljon odotuksia. Harrastusten ajatellaan vastaavan 

yhteiskunnallisiin tarpeisiin esimerkiksi koskien hyvinvoinnin edistämistä, osallisuutta 

ja syrjäytymisen ehkäisyä. (Salasuo, 2020, s. 9.)  
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Tarkastelen maisterintutkielmassani Harrastamisen Suomen mallia lastensuojelun sosi-

aalityöntekijöiden näkökulmasta. Harrastamisen Suomen malli on opetus ja kulttuurimi-

nisteriön hanke nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi (opetus ja kulttuuriministeriö, 

myöh. OKM, 2020c). Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuo-

relle koulupäivän yhteyteen maksuton ja mieleinen harrastus joko koulun tiloissa tai sen 

lähettyvillä (mt). Harrastamisen Suomen mallin taustalla ovat vaikuttaneet valtionhallin-

non eri ohjelmat ja linjaukset, joiden avulla harrastustoimintaa on pyritty edistämään jo 

kymmenen vuoden ajan (OKM, 2019a, s. 9–11).  

Helsingin kaupunki on yksi Harrastamisen Suomen mallia vuonna 2021 pilotoinut 

kunta. Olen tavannut Helsingin Harrastamisen Suomen mallin projektikoordinaattoreita 

ja kysynyt heidän toiveitaan maisterintutkielman painopisteistä. Keskustelussa toiveeksi 

nousi palvelupolun rakentaminen Harrastamisen Suomen mallin ja lastensuojelun avo-

huollon asiakkaiden välille. Palvelupolun rakentamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä 

sitä, kuinka lastensuojelun sosiaalityöntekijät ohjaavat asiakkaitaan Harrastamisen Suo-

men mallin tarjoamiin harrastuksiin. Tällä hetkellä vastaavaa palvelupolkua ei ole ole-

massa. Palvelupolun rakentaminen ei maisterintutkielman puitteissa ole mahdollista, 

mutta toivon, että tutkimukseni voisi auttaa sen rakentamista tulevaisuudessa. Sosiaali-

työn käytäntötutkimukselle (Satka ym., 2016, s. 8–9) tyypilliseen tapaan tutkimusaihe 

syntyi siis vuoropuhelussa käytännön toimijoiden kanssa ja tutkimuksen tavoitteena on 

hyödyttää palvelukäytäntöjen kehittämistä. 

Keskustelujen kautta kiinnostuin lastensuojelun näkökulmasta aiheeseen. Lastensuoje-

lun avohuollon asiakkuus alkaa, jos lapsen kasvuolosuhteet tai lapsen oma käyttäytymi-

nen vaarantavat lapsen terveyttä tai kehitystä ja lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia 

tukitoimia ja palveluja (Lastensuojelulaki, 417/2007, 27§). Haasteet liittyvät usein lap-

sen elinoloihin, yhteiskuntaan orientoitumiseen tai yhteisyyssuhteisiin (Bardy, 2013, s. 

68–70). Työskentelyssä lapsen elämäntilannetta tarkastellaan monista eri näkökulmista, 

kuten koulusta, perheestä, ympäristöstä ja lapsesta itsestä käsin (mts. 110). Lastensuoje-

lun tarkoituksena on turvata lapsen oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön ja tasapai-

noiseen ja monipuoliseen kehitykseen (Lastensuojelulaki, 417/2007, 1§). 
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Suomessa harrastaminen liitetään hyvinvointiin ja kansalaisyhteiskuntaan ja sillä on 

vahva kulttuurinen merkitys. Etenkin lapsilla ja nuorilla mieleiset harrastukset koetaan 

tärkeänä osana elämää ja identiteetin vahvistamista. Harrastuksilla arvioidaan olevan 

myös suojaavia vaikutuksia elämässä. Harrastuksien ja mieleisen vapaa-ajan ajatellaan 

vahvistavan lasten ja nuorten osallisuutta yhteiskunnassa ehkäisten yksinäisyyttä ja syr-

jäytymistä. (OKM 2019a, s. 10–11.) Näin ollen harrastukset voivat toimia hyvänä tuki-

muotona myös lastensuojelun avohuollon asiakkaille. Selvitän laadullisen kyselyn 

avulla lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä Harrastamisen Suomen mal-

lista. Tutkimukseni kautta saadaan arvokasta tietoa palvelupolun rakentamista varten. 

Lisäksi tutkimustulokset antavat mahdollisesti jatkotutkimuksen aiheita siitä, miten har-

rastustoimintaa tulee hyödyntää ja kehittää lastensuojelun kentällä.   

Seuraavaksi tarkastelen, kuinka lasten ja nuorten harrastaminen on Suomessa politiikka-

toimien kohteena. Luvussa 2 kiinnostuksen kohteenani on Harrastamisen Suomen mallin 

tausta ja yleisesti se, kuinka harrastamista perustellaan politiikassa ja miten harrasta-

mista on turvattu Suomessa lakisääteisesti. Luvussa 3 tarkastelen harrastamista aiempien 

tutkimustietojen valossa. Aloitan tutkimusten läpikäynnin harrastamisen hyödyistä, josta 

siirryn tarkastelemaan harrastamisen nykytilaa Suomessa. Tämän jälkeen käsittelen har-

rastamattomuuden syitä ja lopuksi lastensuojelun ja harrastamisen välistä yhteyttä. 

Aiemman tutkimuksen jälkeen tarkastelen luvussa 4 tutkimusasetelmaani, jonka jälkeen 

pääsen luvussa 5 analysoimaan tutkimustuloksiani ja päätän luvussa 6 työni johtopää-

töksiin ja pohdintaan. 

2 Lasten ja nuorten harrastaminen politiikkatoimien kohteena 

Harrastus on sana, jolla viitataan kiinnostukseen, mielenkiintoon ja jatkuvaan harjoitta-

miseen. Lisäksi harrastaminen on vapaaehtoisuuteen perustuvaa tekemistä. (Latvala, 

Pulkkinen & Mäki, 2022.) Keskityn tässä maisterintutkielmassa joko kerran tai useam-

man kerran viikossa tapahtuvaan harrastustoimintaan, joka voi tapahtua joko ryhmässä 

tai itsenäisesti ja se voi olla joko ohjattua tai omatoimista. Kilpaurheiluun tai muuten in-

tensiiviseen ja tavoitteelliseen harrastamiseen en tässä maisterintutkielmassa pääasiassa 

keskity. Yleisesti ottaen harrastustoiminnan järjestäjinä toimivat kunnat sekä yksityinen 

ja kolmas sektori (OKM 2019a, s. 10–11). Esittelen seuraavaksi harrastamisen historiaa 
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Suomessa, Harrastamisen Suomen mallin syntyä ja toimintaa sekä yleisesti sitä, miten 

harrastustoimintaa on esitetty politiikassa ja lainsäädännössä. 

Lasten ja nuorten harrastamiseen on kiinnitetty huomiota Suomen itsenäistyttyä. Harras-

tukset nähtiin oleellisina sosialisaation kenttinä ja osana kansalaiskasvatusta. Myöhem-

min harrastuksissa korostettiin niiden tuomia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä so-

siaalisia hyötyjä. 2010-luvun lopulla lasten ja nuorten harrastaminen tuotiin tärkeäksi 

osaksi valtion nuorisopolitiikkaa. (Haanpää & Salasuo, 2019, s. 8.) Viime vuosina val-

tion työryhmät ovat selvittäneet lasten ja nuorten harrastamista paljon ja esimerkkejä 

näistä ovat Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta 

(OKM, 2016a), Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus vähintään yhteen mieleiseen 

harrastukseen (OKM, 2017) ja Harrastamisen strategia (OKM, 2019a). Selvitysten 

myötä harrastustoiminnan kehittämiseksi on luotu hankkeita, kuten Valtakunnallinen 

harrastustunti-malli (OKM, 2016a) ja Harrastustakuu (Haanpää, 2019). Valtakunnalli-

sessa harrastustuntimallissa (OKM, 2016a) pyrkimyksenä oli parantaa lasten ja nuorten 

taide- ja kulttuuriosallistumista ja tarjota kouluissa lasten toivomia taideharrastuksia. 

Harrastustakuun (Haanpää, 2019) painopisteenä puolestaan oli taata jokaiselle lapselle ja 

nuorelle mahdollisuus mieluiseen harrastukseen ja sen tavoitteena oli edistää lasten ja 

nuorten hyvinvointia, ehkäistä ja vähentää syrjäytymistä sekä edistää yhdenvertaisuutta.  

Keväällä 2019 pääministerin Sanna Marinin hallituksen ohjelma otti harrastustakuun 

osaksi poliittista ohjelmaansa, mikä oli iso harppaus lasten ja nuorten harrastamisen 

edistämisessä (Haanpää, 2019, s. 8). Harrastustoimintaa haluttiin kehittää koulupäivän 

yhteyteen ja niin kutsutusta Islannin mallista haluttiin tehdä suomalainen versio. Islan-

nin malli on 1990-luvulla perustettu laaja-alainen strategia, jonka avulla halutaan vähen-

tää lasten ja nuorten päihteiden käyttöä ja edistää hyvinvointia. Strategia koostuu yksilö-

tason, yhteisöjen, vapaa-ajan, koulun, perheen ja politiikan toimenpiteistä. Yhtenä toi-

mintamallina tähän sisältyy mielekkään vapaa-ajan ja harrastustoiminnan luominen esi-

merkiksi koulupäivien yhteyteen ja etenkin tästä osa-alueesta Suomi kiinnostui. (Kiila-

koski, Pekkarinen & Salasuo, 2020.) Suomen malliin haluttiin kuitenkin ottaa tarkaste-

lun keskiöön harrastamisen mahdollisuuden takaaminen (Latvala ym., 2022). Vuoden 
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2019 lopulla opetus- ja kulttuuriministeriössä käynnistettiin Suomen malli -hanke, jonka 

myötä Harrastamisen Suomen malli syntyi (OKM, 2019c). 

Harrastamisen Suomen mallissa lasten ja nuorten kuuleminen on keskeistä ja harrastuk-

set suunnitellaan oppilaille suunnattujen harrastuskyselyiden tulosten pohjalta. Harrasta-

misen Suomen malliin sisältyy valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa, joiden avulla 

oppilaat pääsevät kokeilemaan erilaisia harrastuksia. Lisäksi harrastuksia on mahdollista 

kokeilla virtuaalisesti ympäri vuoden harrastusviikko.fi -sivustolla. Harrastuksiin on oh-

jattu tutustumaan joko itsenäisesti, perheen kesken tai opettajan johdolla. (Tietoa Har-

rastamisen Suomen mallista, [n.2022].) Harrastukset järjestetään yhdessä harrastuksia 

tuottavien tahojen kanssa ja tällä hetkellä valittavana on yli 30 erilaista maksutonta har-

rastusta. Harrastukset on jaettu niin kutsutun kolmen korin mallin mukaisesti, eli jokai-

sessa Helsingin koulussa on tarjolla niin liikunta-, kulttuuri-, kuin digitaalinen tai muu-

kategoriaan kuuluvia harrastuksia. Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden projekti-

päällikkö Irma Sippola on perustellut kolmen korin mallia siten, että sen avulla pyrki-

myksenä on tuottaa harrastuksia monipuolisesti ja vahvistaa harrastamisen saavutetta-

vuutta ja yhdenvertaisuutta. (Harrastamisen Suomen malli kerää helsinkiläisten oppilai-

den harrastustoiveet ensi lukuvuodelle, 16.3.2022.)  

Harrastamisen Suomen mallin työryhmälle oli jo mallia suunnitellessa tärkeää huomi-

oida erityisesti lapset ja nuoret, joilla ei vielä ole harrastuksia (OKM, 2020a). Syksyllä 

2021 harrastuksiin osallistuneille oli suunnattu palautekysely ja vastausten perusteella 

Harrastamisen Suomen malli on tavoittanut hyvin lapsia ja nuoria, joilla on vähän har-

rastuksia. Vastauksissa harrastuksen aloittamisen tärkeimmiksi syiksi oli havaittu halu 

oppia uusia taitoja, kiinnostava aihe, halu kokeilla jotain uutta sekä vanhempien kannus-

tus. (Harrastamisen Suomen malli kerää helsinkiläisten oppilaiden harrastustoiveet ensi 

lukuvuodelle, 16.3.2022.) Suomen mallia valmistellun työryhmän tavoitteena on juurrut-

taa Harrastamisen Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Pysyvä toiminta-

malli vakiinnuttaisi perusopetukseen osallistuvien nuorten mahdollisuudet mieluisaan ja 

maksuttomaan harrastukseen hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta edistäen. Työryhmän ta-

voitteena on säätää malli osaksi nuorisolakia. (Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen 

esitykseksi eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta, 2021.) 
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Kuten jo johdannossa mainitsin, harrastuksiin liitetään monenlaisia hyötyjä lasten ja 

nuorten elämässä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa (2017b, s. 9) tuodaan esi-

merkiksi esille, kuinka harrastukset vaalivat lasten ja nuorten kaverisuhteita, vuorovai-

kutusta aikuisen kanssa, mahdollistavat itsensä kehittämistä, omien vahvuuksien ja unel-

mien löytämistä ja tuovat mielekästä sisältöä arkeen. Julkaisun (mts. 25) mukaan lasten 

ja nuorten harrastuksilla on vaikututusta paikkoihin, joissa he viettävät vapaa-aikaansa. 

Harrastuksien ajatellaan tukevan myös lasten ja nuorten osallisuutta, sillä harrastustoi-

mintaan sisältyvät ajatukset yhteisöön kuulumisesta, yhteisöllisyydestä ja solidaarisuu-

desta. Harrastusten kautta ajatellaan, että lapset ja nuoret saavat myös arkeensa turvalli-

sia aikuisia, kuten valmentajia, joilla voi olla merkittävä rooli lasten tai nuorten elä-

mässä. (Mts. 10–11.)  

Harrastamisen Suomen mallissa harrastustoiminta järjestetään koulun tiloissa tai koulun 

välittömässä läheisyydessä (OKM, 2020c). Harrastaminen koulun tiloissa tukee lapsien 

ja nuorien kaverisuhteita, sillä se mahdollistaa luonnollisen yhteyden osallistua harras-

tustoimintaan yhdessä muiden oppilaiden kanssa (Latvala ym., 2022). Koulua pidetään 

hyvänä harrastuspaikkana myös siitä syystä, ettei harrastusmatkoihin kulu aikaa, yksin-

olon määrä kotona lyhenee ja kynnys kokeilla uusia harrastuksia madaltuu, kun koulu 

on ympäristönä jo entuudestaan tuttu ja turvallinen. (OKM, 2019a, s. 31–33.) Lisäksi 

oppivelvollisuuden vuoksi koulu tavoittaa koko ikäluokan parantaen yhdenvertaisia har-

rastusmahdollisuuksia (Latvala ym., 2022). 

Harrastuksiin liitetyt hyödyt kytkeytyvät läheisesti hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvin-

vointi on monitasoinen ja -ulotteinen käsite ja se voidaan ymmärtää inhimillisenä ihmis-

oikeuksiin ja ihmisarvoon perustuvana ilmiönä. (Niemelä, 2010, s. 15.) Hyvinvointi on 

keskeisessä roolissa sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikassa ja se kytkeytyy sekä yhteiskun-

nan rakenteellisiin tekijöihin että ihmisten toimintaan. Yhteiskunnan tasolla kansalaisten 

hyvinvointi on mittari sille, kuinka hyvin yhteiskunta voi. (Mts. 16.) Sosiaalityön yh-

deksi tavoitteeksi onkin määritelty yhteiskunnallisten rakenteiden ja ihmisten hyvinvoin-

nin lisääminen (IFSW, 2014). 

Harrastamisen edistämistä voidaan perustella myös lapsen oikeuksien näkökulmasta. 

Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen (1991) 31. artiklaan on 
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kirjattu lapsen oikeudet kulttuuriin, taiteeseen sekä virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan. 

Lasten ja nuorten harrastamista turvataan myös suomalaisessa lainsäädännössä ja sitä 

edistetään valtionhallinnossa linjauksilla, rahoituksilla ja toimenpiteillä. Pääasiassa har-

rastaminen edistäminen tapahtuu poikkihallinnollisesti, jossa harrastamisen tavoite kyt-

keytyy osaksi valtionhallinnon toimenpiteitä syrjäytymisen ehkäisemiseksi tai liikunnan, 

kulttuurin tai taiteen edistämiseksi. (OKM, 2019a, s. 26.) 

Tarkastellaan seuraavaksi harrastamiseen kytkeytyviä lakeja Suomessa. Perustuslain 

(1999/731) oikeus sivistykseen tukee harrastustoiminnan kehittämistä. Myös sosiaali-

huoltolaki (1301/2014) on harrastamisen kannalta keskeinen, sillä siinä säädetään hyvin-

voinnin edistämisestä sekä muista sosiaalihuollon kunnallisista tehtävistä ja palveluista. 

Hyvinvoinnin edistämisen lisäksi sosiaalihuoltolain tarkoituksena on vähentää esimer-

kiksi eriarvoisuutta, edistää osallisuutta ja parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan 

eri toimialojen sekä muiden toimijoiden välillä (1301/2014, 1§). Tavoitteena on vahvis-

taa peruspalveluja vähentäen samalla korjaavien toimenpiteiden tarvetta (Sosiaalihuolto-

lain soveltamisopas, 2017, s. 13). 

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 5§) lapsen etu on keskeinen ja laki sisältää useita tätä 

konkretisoivia säännöksiä. Esimerkiksi sosiaalihuoltolain (1301/2014) 9§ koskee kun-

nan roolia seurata ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia yhteistyössä eri viranomais-

ten kanssa ja 10§ koskee palvelujen kehittämistä kasvatuksen tukemiseksi. Tässä yhtey-

dessä kasvatuksen tukemisella tarkoitetaan laajasti kaikkia viranomaisten yhteistyöhön 

perustuvia toimia, joilla kehitetään lapsiperheiden ja heidän arkiympäristönsä mahdolli-

suuksia edistää lasten ja nuorten mielekästä kasvua ja kehitystä (Sosiaalihuoltolain so-

veltamisopas, 2017, s. 37).  

Suomessa perustuslain ja sosiaalihuoltolain lisäksi harrastustoimintaa tukevat esimer-

kiksi kuntalaki, nuorisolaki ja liikuntalaki. Kuntalain (410/2015, 1§, 2 mom) perustehtä-

vien mukaisesti kuntien tulee “edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa 

[– –] ”. Nuorisolain (1285/2016, 2§) yhtenä tavoitteena on edistää nuorten harrastamista 

ja toimintaa kansalaiskunnassa ja toisaalta edistää nuoren osallisuutta ja vaikutusmah-

dollisuuksia. Liikuntalakiin (390/2015, 2§) puolestaan sisältyvät tavoitteet vähentää 
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eriarvoisuutta liikunnassa, kasvattaa eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikun-

taa ja edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.  

Harrastamisen Suomen malli on poliittisesti kiinnostava myös ympäristönäkökulmasta, 

sillä koulupäivän yhteyteen liitetyt harrastukset säästävät perheet kuljettamisilta ja tuke-

vat näin ollen kestävää lähiliikuntaa. Kuten Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden 

aluepäällikkö Tiina Hörkkö (Harrastamisen Suomen malli kerää helsinkiläisten oppilai-

den harrastustoiveet ensi lukuvuodelle, 16.3.2022) on todennut, ”Harrastamisen Suo-

men malli on osoittautunut hyväksi keinoksi vahvistaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia 

laadukkaaseen harrastamiseen lähellä”. Ilmastonmuutos on ollut julkisessa keskuste-

lussa pitkään ja Euroopan Unionin tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 

2050 mennessä osana Pariisin ilmastosopimusta (Pariisin ilmastosopimus, 2015). Tämä 

edellyttää, että kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla on tehtävä aloitteita ja kestävä lähilii-

kunta tukeekin tavoitteen saavuttamista (esim. Bjornarå, Torstveit, Stea, & Bere, 2016).  

Kestävä lähiliikunta on toimintaa, jota harjoitetaan riittävän pitkällä, intensiivisellä ja 

säännöllisellä tavalla terveyden edistämiseksi. Samalla sillä on vähäinen ympäristövai-

kutus ja se on kulttuurisesti ja taloudellisesti hyväksyttävää ja saavutettavaa. Lähilii-

kunta vähentää matkustamista paikasta toiseen ja se suosii lajeja, jotka vaativat vähem-

män laitteita ja resursseja. (Bjornarå ym., 2016.) Kestävä lähiliikunta taistelee länsi-

maille tyypillistä elämäntapaa vastaan, jossa ympäristöä rasitetaan esimerkiksi kuljetus-

tottumusten kautta (de Nazelle et al., 2011; Bjornarå ym., 2016). Kuljetustottumukset 

tuottavat noin 23 prosenttia maailmanlaajuisista ilmastokaasupäästöistä (de Nazelle et 

al., 2011; Bjornarå ym., 2016), joten tähän vaikuttamalla on mahdollista pienentää hiili-

jalanjälkeä (Woodcock et al., 2009; Abagnale et al., 2011; Bjornarå ym., 2016). Harras-

tamisen Suomen malli tukee osaltaan lähiliikuntaa ja harrastamisen järjestämisen näkö-

kulmasta on hyvä, että koulun tilat saadaan hyödynnettyä myös laajasti kouluaikojen ul-

kopuolella. Harrastamisen strategiassa (OKM, 2019a, s. 30) korostetaan, kuinka harras-

tamisen edistämiseksi tarvitaan poikkihallinnollista yhteistyötä valtionhallinnon, kun-

tien, oppilaitosten, kolmannen sektorin ja yritysten välillä. 

Harrastamisen yhteydessä kestävyyden näkökulma jää usein vähemmälle huomiolle. 

Tämä osoittautui esimerkiksi harrastustakuuta käsittelevässä tutkimuksessa (Haanpää, 
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2019), jossa selvitettiin valtiovallan vireille laittaman harrastustakuun arvopohjan toteu-

tumista kunnissa. Kuntien työntekijöitä pyydettiin pohtimaan, miten harrastustakuun ar-

vot, jotka pohjautuvat nuoriso-, liikunta-, ja yhdenvertaisuuslakiin, toteutuvat kunnan 

harrastustakuutoiminnassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti tasa-arvoa ja yhden-

vertaisuutta, yhteisöllisyyttä, monikulttuurisuutta, terveitä elämäntapoja ja ympäristön 

kunnioittamista sekä kestävää kehitystä. Tuloksissa kestävä kehitys ja ympäristöarvot 

saivat vähiten mainintoja ja arvoa edistävät toimintatavat jäivät yleiselle ja määrittele-

mättömälle tasolle. Myös monikulttuurisuuden ja sukupuolivähemmistöjen huomioimi-

nen harrastuksissa jäi vähäiseksi. Tuloksien mukaan harrastustakuu käsitettiin matalan 

kynnyksen toiminnaksi ja keskeisin ja yleisin keino lisätä yhdenvertaisia harrastusmah-

dollisuuksia oli maksuttomat harrastukset sekä huomioida hieman yhteisöllisyyttä ja ter-

veyskasvatusta. (Mts. 43–47.) 

3 Harrastaminen aiemmissa tutkimuksissa 

3.1 Harrastamisen hyötyjä 

Lasten ja nuorten harrastamisesta ja sen vaikutuksista on tehty paljon tutkimuksia, mutta 

usein harrastustoiminta esiintyy niissä vain välillisesti. Tarkastelen seuraavaksi harrasta-

mista aiemman tutkimuksen valossa hyvinvoinnin eri näkökulmien, vertaissuhteiden ja 

kaverisuhteiden kautta. 

Harrastukset liittyvät läheisesti osallisuus- ja toimintateoreettiseen hyvinvointiajatteluun 

ja harrastuksia on käsitelty hyvinvointia ja osallisuutta käsittelevissä tutkimuksissa 

(esim. Niemelä, 2010, s. 16–21; Hautamäki, 2005, s. 8; Juhila, 2006, s. 125; Nylund, 

2004). Harrastamista hyvinvoinnin näkökulmasta voidaan lähestyä myös sosiaalisen 

pääoman kautta. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan tiettyyn väestöön tai kansanryh-

mään kuuluvien henkilöiden yhteenkuuluvuutta, joka muodostuu keskinäisestä luotta-

muksesta ja vapaaehtoisesta kansalaistoiminnasta, kuten aktiivisesta harrastus-, kult-

tuuri- tai yhdistystoiminnasta. (Hyyppä, 2002; Hyyppä, 2011.) Sosiaalista pääomaa tar-

kasteltaessa (esim. Hyyppä, 2002, s. 44, 61, 183) on havaittu, kuinka vapaaehtoisella 

harrastustoiminnalla on pystytty parantamaan terveyttä ja lasten ja nuorten vapaa-ajalla 
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muodostuvat löyhät verkostot ovat lisänneet työnsaantimahdollisuuksia, vapaata valintaa 

ja hyvinvointia.  

Useiden tutkimusten (esim. Isola, Turunen & Hiilamo, 2016) mukaan harrastustoiminta 

voi toimia suojaavana tekijänä myös köyhyydessä ja tukea hyvinvointia. Harrastukset 

luovat mahdollisuuksia sosiaaliselle kanssakäymiselle vapaa-ajalla ja tuovat sisältöä ar-

keen (mts. 156). Köyhyyskokemuksia käsitelleessä tutkimuksessa (Isola ym. 2016) il-

meni, kuinka mieleinen tekeminen kuten soittaminen, patikointi tai vapaaehtoistyö toi-

vat sisältöä elämään, lisäsivät merkityksellisyyden ja kuulumisen kokemuksia ja saivat 

aikaan myönteisiä muutoksia toimintakyvyssä. Suomen köyhyyden vastainen verkosto 

EAPN-Fin (2021) on laatinut raportin tuoreimmista suomalaisista tilastotiedoista kos-

kien köyhyyttä ja yhdeksi köyhyyden vaikutusten lieventämisen keinoksi havaittiin har-

rastusmahdollisuuden takaaminen kaikille lapsille (mts. 34).  

Hyvinvoinnin lisäksi vertaissuhteet liittyvät läheisesti tutkimuksiin, joissa myös harras-

tamista on käsitelty. Nuorten vertaissuhteita käsittelevässä tutkimuksessa (Korkiamäki, 

2013) havaittiin, että vertaissuhteisiin ja niiden eroihin vaikuttivat, harrastiko nuori 

säännöllistä liikuntaa, viettikö hän koulutovereidensa kanssa aikaa vapaa-ajalla, seurus-

teliko hän ja kuinka paljon hänellä oli läheisiä ystäviä (mts. 112–113). Tutkimuksessa 

vähiten vertaistukea saivat pojat, joilla oli vain yksi läheinen ystävä eikä lainkaan har-

rastuksia (mts. 115). Peruskoulun oppilaiden keskuudessa on tutkittu myös samanlaisuu-

den, erilaisuuden ja toiseuden kokemuksia. Esimerkiksi Hyvärisen ja kumppaneiden 

(2014, s. 63–72) tutkimuksessa havaittiin, kuinka samanlaisuuden ja erilaisuuden koke-

mista määrittivät nuorille mahdolliset kiinnostuksen kohteet. Koulun ulkopuolella har-

rastukset muodostivat nuorten jaettuja kiinnostusten kohteita ja nämä suhteet olivat 

läsnä myös koulussa. Näin ollen yhteiskuntaluokka heijastui harrastusmahdollisuuksien 

kautta koulussa koettuun samanlaisuuteen, toiseuteen ja erilaisuuteen, sillä kaikilla ei ol-

lut yhtäläisiä mahdollisuuksia harrastaa. (Mts. 68.)  

Lasten ja nuorten keskuudessa kaverisuhteita pidetään tärkeinä ja usein heidän arkensa 

kietoutuu kaverisuhteiden ympärille niin koulussa, vapaa-ajalla, harrastuksissa kuin 

muissakin organisoiduissa tai institutionaalisissa ympäristöissä (esim. Ollikainen, 2012; 

Korkiamäki, 2014, s. 38). Ystävyyssuhteita on pidetty tärkeinä nuorten subjektiivisen 
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hyvinvointikokemusten kannalta ja vastaavasti niistä paitsi jäämisen on koettu hyvin-

voinnin riskinä ja voiden aiheuttaa voimakkaita sivullisuuden ja yksinäisyyden koke-

muksia (Törrönen & Vornanen, 2002, s. 38; Korkiamäki, 2014, s. 38). Nuorten koke-

mana ystävien puute on myös yksi syrjäytymisen keskeisin osatekijä (Myllyniemi, 2006, 

s. 34–35; Korkiamäki, 2014, s. 39). 

Harrastukset voivat toimia myös syrjäytymisen vastaisessa taistelussa (Hyväri & Ny-

lund, 2010, s. 29). Syrjäytyminen voidaan määritellä sivuun joutumisena sosiaalisista 

suhteista, vallan käytöstä, vaikuttamisesta, mahdollisuudesta osallistua työhön, kulutuk-

seen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Käsite on saanut osakseen kritiikkiä liiallisen toi-

vottomuuden ja näköalattomuuden vuoksi ja usein käsitteen sijaan puhutaan vähä- tai 

huono-osaisista tai heikommin toimeentulevista ihmisistä. Syrjäytymisen vastakohtana 

voidaan pitää osallisuutta ja voimaantumista. (Laine, Hyväri & Vuokila-Oikkonen, 

2010, s. 11–12.) Syrjäytymisestä aiheutuneita sosiaalisia ongelmia korjataan ja ehkäis-

tään yhteisöihin osallistumisella ja yhteisöllisellä vuorovaikutuksella. Sosiaalista kanssa-

käymistä sisältävät harrastukset luovat mahdollisuuksia kohtaamiseen ja sosiaaliseen 

kanssakäymiseen. Päivittäisen ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen, yhteistoiminnan ja 

kohtaamisen on todettu lisäävän hyvinvointia ja edistävän terveyttä. (Hyväri & Nylund, 

2010, s. 29; Närhi, 2003.) Lisäksi harrastamisen tavoitteena on saada asiakkaat osaksi 

yhteisöä ja auttamaa heitä valtautumaan eli tunnistamaan omia voimavarojaan yhtei-

söissä ja yhteisöjen kautta (Närhi, 2003).  

Nuoren ollessa ryhmän ulkopuolella puhutaan ulkopuolisuuden käsitteestä (Korkiamäki, 

2014, s. 38). Nuorten keskuudessa on havaittu tehtävän erottelua esimerkiksi harrastus-

ten, arvomaailman tai pukeutumisen perusteella (esim. Hoikkala & Paju, 2013; Hyväri-

nen, Riitaoja & Särkelä, 2014, s. 63). Lapset myös vertaavat itseään toisiin erityisesti 

kuluttamisessa, osallistumismahdollisuuksissa ja harrastamisessa (Lemetyisen, 2014, s. 

108). Ulkopuolisuuden tunne ei kuitenkaan tarkoita, että henkilön tulee olla yhteiskun-

nallisesti marginaaliasemassa, sosiaalisesti syrjäytynyt tai erityisnuoren positiossa (Kor-

kiamäki, 2014, s. 38). Kyse on enemmänkin eronteoista, ulkopuolelle jättäytymisestä tai 

poissulkemisesta (Hopkins, 2010, s. 5–6; Korkiamäki, 2014, s. 38). Ulkopuolisuuden 

kokemukset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, jatkuvia tai väliaikaisia, valittuja tai 
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määrättyjä (Korkiamäki, 2014, s. 46). On kuitenkin arveltu, että ryhmästä poissulkemi-

sen käytännöt voivat olla emotionaalisesti jopa raskaampia kuin fyysisen kiusaamisen 

kohteeksi joutuminen (Svahn & Evaldson, 2011; Korkiamäki, 2014, s. 38).  

3.2. Harrastamisen tila Suomessa 

Lasten ja nuorten harrastamisen tilaa seurataan Suomessa kahden vuoden välein toteu-

tettavassa lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa, jossa vapaa-aika määritellään kou-

lun, työn ja muiden instituutioiden ulkopuolella tapahtuvaan elämään, kuten harrastuk-

siin, vapaa-ajan aktiviteetteihin ja ystävyyssuhteisiin. (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo, 

2018, s. 5.) Vuoden 2020 (Salasuo) tutkimustulosten mukaan 90 prosentilla 10–19-vuo-

tiaista oli jokin harrastus ja vastaavasti 10 prosentilla ei ollut harrastusta. Sukupuolella 

ei ollut merkittävää eroa harrastuneisuudessa, mutta iän tuomilla muutoksilla sukupuo-

lierot näkyivät. Pojilla harrastaminen pysyi tasaisena tultaessa teini-ikään, mutta tyttöjen 

harrastaminen väheni noin kymmenen prosenttiyksikköä. Asuinympäristöjen välillä ei 

huomattu juurikaan eroa harrastuneisuudessa. (Mt.) 

Perheen taloudellisen tilanteen on havaittu vaikuttavan lasten ja nuorten harrastamiseen. 

Esimerkiksi WHO:n -kansainvälisessä koululaistutkimuksessa (Currie ym., 2012, s. 

129–131; Berg, 2018, s. 66) havaittiin perheen varallisuuden ja lasten fyysisen aktiivi-

suuden välisen yhteyden olevan toiseksi voimakkain Suomessa. Sosioekonomisesti kor-

keimmassa asemassa olevilla lapsilla urheiluharrastukset olivat erityisen yleisiä, ja tämä 

kehittyvä trendi oli voimistunut viimeisten vuosikymmenten aikana samalla kun harras-

tuskulut olivat liikunnan osalta kasvaneet (Puronaho, 2014; Berg, 2018, s. 66). Pelasta-

kaa Lapset (2020) tuottivat myös kyselyn, jossa tarkasteltiin perheen taloudellisen tilan-

teen vaikutusta lasten arkeen, hyvinvointiin ja vapaa-aikaan. Kaikista vastaajista 13 pro-

senttia arvioi perheensä olevan melko tai erittäin pienituloinen ja heidän keskuudessaan 

51 prosenttia koki harrastusmahdollisuutensa melko huonoksi tai huonoksi. Pienitulois-

ten lasten keskuudessa 56 prosenttia vastaajista toivoi enemmän maksuttomia tai edulli-

sia vapaa-ajan viettämisen ja harrastamisen tapoja. Lisäksi 25 prosenttia koki, etteivät he 

ole tarpeeksi lahjakkaita tai taitavia osallistumaan haluamaansa harrastus- tai vapaa-ajan 

toimintaan. (Mt.)  
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Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä koululaiskyselyssä (2020b) selvitettiin las-

ten intoa kokeilla harrastuksia koulupäivän yhteydessä ja samalla kartoitettiin, mitä lap-

set haluaisivat harrastaa. Tutkimustulosten mukaan 80 prosentilla vastaajista oli mielei-

nen harrastus, mutta 55 prosenttia ilmoittivat haluavansa aloittaa uuden harrastuksen. 

Niistä lapsista, joilla ei ollut mieluisaa harrastusta, 63 prosenttia kertoi haluavansa aloit-

taa harrastuksen. Tutkimustulosten mukaan sekä ala- että yläkoululaisten keskuudessa 

kokeilemisen intoa oli keskimäärin yhdeksää harrastusta kohtaan. Lisäksi lähes puolet 

vastaajista toivoi omaehtoista tai omatoimista harrastamista kavereiden kesken ilman 

ohjaajaa. (Mt.) Omaehtoisen harrastamisen suosion kasvu on todettu myös muissa tutki-

muksissa (esim. Haanpää, af Ursin & Matarma, 2012; Haanpää, 2019, s. 38). Yläkoulu-

laiset mieltävät omaehtoisen harrastamisen liikuntana ilman totista ja pakko suoritta-

mista. Tutkimuksissa on havaittu, etteivät kaikki lapset ja nuoret kaipaa aikataulutettua 

viikko-ohjelmaa, vaan enemmän niin kutsuttua höntsäharrastamista. (Mt.)  

3.3 Syitä harrastamattomuudelle  

Yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia pidetään tärkeinä, mutta haasteeksi on tunnis-

tettu niiden nuorten tavoittaminen, joilla ei tällä hetkellä ole mahdollisuuksia harrastaa 

(OKM, 2019a, s. 30). Harrastamisen esteitä on tutkittu etenkin yksilönäkökulmasta, ja 

tulokset ovat olleet suurelta osin samansuuntaisia (Haanpää, 2019, s. 51). Esimerkiksi 

Vapaa-ajan tutkimuksen (Hakanen ym., 2018) mukaan taustalla voivat vaikuttaa toimin-

tarajoitteet, harrastamisen hinta, ajankäyttöön liittyvät haasteet, kiusaaminen tai mielei-

sen harrastuksen uupuminen. Valtakunnallisessa koululaiskyselyssä (OKM, 2017a) suu-

rimmaksi esteeksi nousi muiden asioiden tekeminen. Lisäksi harrastamisen esteet liittyi-

vät harrastustarjontaan, hintaan, sopimattomaan ryhmään, kavereiden puutteeseen ja 

harrastusten vaativuuteen (mt). Yläkouluikäisillä nuorilla harrastamisen esteiksi on ha-

vaittu myös hinta, ajan puute, harrastuskavereiden puuttuminen tai oma laiskuus (Hyvä-

rinen ym., 2014, s. 67). Liikuntaharrastuksia tutkittaessa on puolestaan havaittu yleisim-

mäksi esteeksi kiinnostavan lajin ohjauksen puute kodin lähellä. Muita esteitä olivat 

kiinnostuksen puute liikkumista kohtaan ja muut asiat, jotka vievät aikaa liikunnalta. 

(Haanpää, 2019, s. 51; Koski & Hirvensalo, 2019, s. 70.) Tarkastelen seuraavaksi tar-
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kemmin sosiaalisia ja taloudellisia voimavaroja harrastamisen esteenä, vähemmistöryh-

mien eriarvoisia harrastusmahdollisuuksia sekä kuntien roolia harrastusten esteiden pur-

kamisessa.  

Kuten edellä esitetyistä tutkimuksista voidaan havaita, useat harrastamisen esteet liitty-

vät voimavarojen puutteeseen. Lapset tarvitsevat kulttuurisia, inhimillisiä, materiaalisia 

ja taloudellisia sekä sosiaalisia voimavaroja osallistumiseen. (Kiili, 2006, s. 85–90). 

Kulttuurisiin voimavaroihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset lapsi- ja lapsuuskäsitykset, 

jotka vaikuttavat oleellisesti lasten voimavaroihin ja siihen, mitä he kokevat tarvitse-

vansa osallistuakseen ja millaisia erilaisia osallistumisen tapoja lapsilla on. Inhimillisillä 

voimavaroilla tarkoitetaan yksilön ominaisuuksiin liittyviä kykyjä ja intressejä. Materi-

aalisilla ja taloudellisilla voimavaroilla viitataan usein taloudellisiin resursseihin ja mui-

hin asioihin, joilla on lasten virallisen ja puolivirallisen osallistumisen kannalta merki-

tystä. Sosiaalisilla voimavaroilla puolestaan tarkoitetaan lapsen sosiaaliseen ympäris-

töön, kuten keskinäisiin suhteisiin muiden lasten ja vanhempien kanssa. (Mts. 85–90.) 

Harrastamisen osalta sosiaalisella ympäristöllä on merkittävä vaikutus siihen, miten lap-

set ja nuoret pääsevät harrastamaan. Lasten ja nuorten harrastamisen osalta on merki-

tystä, saavatko he tukea ja kannustusta vanhemmilta, ystäviltä ja valmentajilta. (Haan-

pää, 2019, s. 51.) Etenkin vanhempien roolimallit ja asenteet ovat merkityksellisiä siinä, 

miten lapset suhtautuvat liikuntaharrastuksiin (esim. Haanpää, 2019, s. 51; Aalto & Ala-

talo, 2017). Vanhempien ollessa kiinnostuneita lastensa harrastuksista on todettu, että 

lapset saavat liikunnasta enemmän motivaatiota ja elämyksellisyyttä. Toisaalta liiallinen 

vanhempien innostus ja harrastuksiin puuttuminen voi kääntyä kielteiseksi koke-

mukseksi (Holt ym., 2007; Haanpää, 2019, s. 51). Joka tapauksessa myös vanhemmilla 

tulee olla voimavaroja lastensa harrastusten tukemiseksi. Kansainvälisessä vertailututki-

muksen (Roskam ym., 2022) mukaan Suomessa vanhempien ja etenkin äitien uupumus 

on kuitenkin valitettavan yleistä. Äitien korkeampaa työuupumusta on selitetty sillä, että 

Suomessa pidetään korkeassa arvossa tasa-arvoa sekä yksilötasolla että sukupuolten vä-

lillä yhteiskunnan tasolla (mt). Lisäksi tutkittaessa suomalaisten vanhempien työuupu-

musta havaittiin, että loppuun palamiseen vaikuttivat vanhempien ikä, työttömyys, 
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heikko taloudellinen tilanne, erityistarpeinen lapsi ja vanhemman taipumus perfektionis-

miin (Sorkkila & Aunola, 2020). 

Taloudelliset voimavarat voivat myös toimia harrastamisen esteinä (Berg, 2016, s. 66). 

Harrasteliikunta on kallistunut Suomessa jonkin verran, mutta etenkin liikuntaharrasta-

misen ja kilpaurheilun kustannukset ovat viime vuosina nousseet. Harrastuksiin sisältyy 

lukuisia kuluja, kuten jäsen-, kuukausi-, tai kausimaksuja, vakuutuksia sekä kilpailu-, 

leiri-, väline-, ja tekstiilikuluja. (OKM, 2016a, s. 10.) Opetus- ja kulttuuriministeriö 

(mts. 35–36) selvitti harrastusten keskimääräisiä kuluja vuodessa. Kalleimmat lajit oli-

vat ratsastus, taito- ja muodostelmaluistelu sekä jääkiekko. Vuositasolla ratsastus mak-

soi keskimäärin 10 641 euroa, mutta alimmillaan 800 euroa ja enimmillään 50 tuhatta 

euroa. Taito- ja muodostelmaluistelu maksoi keskimäärin vuodessa 5172 euroa, mutta 

alimmillaan 140 euroa ja enimmillään 20 000 euroa. Jääkiekko puolestaan maksoi keski-

määrin vuodessa 3000 euroa, mutta alimmillaan 100 euroa ja enimmillään 15 tuhatta eu-

roa. Kuten nähdään, hintahaitari oli suuri lajien sisällä. Vuosikustannuksiin vaikuttivat 

kotikunta, lajin olosuhteet, seuran myöntämät palkat ohjaajille ja valmentajille, palkattu-

jen työntekijöiden määrä sekä harjoituskertojen viikkomäärä. (Mts. 35–36.) 

Harrastamisen hinnan on havaittu kytkeytyvän osaksi Suomessa havaittuja kasvavia ter-

veyseroja (OKM, 2016a, s. 10, 13). Harrastusten aiheuttamat kustannukset eriarvoistavat 

nuoria ja esimerkiksi pienituloisilla ja heikommassa sosioekonomisissa asemassa ole-

villa perheiden lapsilla on vähiten liikuntaharrastuksia (Kauravaara, 2013, s. 223). Tut-

kimuskirjallisuuden (esim. Krok, 2012, s. 129–149; Hakovirta & Rantalaiho, 2012, s. 

14, 16; Lemetyinen, 2014, s. 107–108) mukaan köyhissä perheissä eletään säästöliekillä 

ja säästön kohteiksi joutuvat erityisesti kulutus- ja harrastusmenot. Tämä rajoittaa ylei-

sesti hyväksytyn elämäntavan toteuttamista aiheuttaen lapsissa häpeää, huonommuuden 

tunnetta ja sosiaalista eristämistä sekä tuottaen eriarvoisuuden kokemuksia (mt). Esimer-

kiksi harrastuksen lopettamisesta köyhyyden vuoksi on aiheuttanut lapsille kokemuksia 

omien mahdollisuuksien ja lahjojen kehittämisen menetyksestä. Lisäksi lapset ovat ko-

keneet menettävänsä myös harrastusten tuomat tulevaisuuden mahdollisuudet ja hyödyt, 

jopa mahdollisen ammatin. (Lemetyinen, 2014, s. 109.) Harrastuksen lopettaminen on 

vaikuttanut myös laajasti muihin elämän osa-alueisiin, kuten ystävien kanssa vietettyyn 
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aikaan. Harrastukset ovat voineet toimia vastapainona köyhyydessä elämiseen ja tuottaa 

iloa lapselle. (Mt.) Näin ollen perheen sosioekonomisella asemalla ja taloudellisella ti-

lanteella on vaikutusta myös perheenjäsenten koettuun hyvinvointiin (Törrönen, 2014).  

Siinä missä moni lapsi ja nuori törmää eriarvoisuuden haasteisiin, kohtaavat monet vä-

hemmistöryhmiin kuuluvat yhdenvertaisuuden haasteita moninkertaisesti (Junkala & 

Lallukka, 2012, s. 10). Tämä koskee esimerkiksi osaa maahanmuuttajataustaisista lap-

sista ja nuorista. Heidän keskuudessaan on havaittu eriarvoisia harrastamisen mahdolli-

suuksia, etenkin tarkasteltaessa organisoituja liikuntaharrastuksia. (esim. Fagerlund & 

Maijala, 2011; Junkala & Lallukka, 2012; Huhta, 2013; Berg, 2018, s. 67.) Eräässä tut-

kimuksessa (Fagerlund & Maijala, 2011, s. 25) maahanmuuttajien harrastamisen esteiksi 

havaittiin esimerkiksi suomen kielen puutteellinen taito, sopivan harrastusryhmän löyty-

minen, suomalaisiin tutustumisen vaikeus, tiedotuksen ongelmat sekä taloudelliset teki-

jät. Osin edellä mainituista syistä maahanmuuttajataustaiset henkilöt tavoittivat parhai-

ten matalan kynnyksen harrastustoiminnan (mts. 8). Useiden tutkimusten (esim. 

Zacheus, 2010; Huhta, 2013, s. 81–89; Berg, 2018, s. 67) mukaan liikunta ja harrastuk-

set tukevat maahanmuuttajataustaisten henkilöiden integroimisesta suomalaiseen yhteis-

kuntaan ja Suomessa tähän onkin kiinnitetty huomiota yhä enemmän 1990-luvun lopulta 

lähtien. Liikuntaan osallistumista tukevat erilaiset olosuhteet, kuten moninaisuutta tu-

keva toimintakulttuuri, perheen tuki, yhteistyö ja tietoisuus toiminnasta. Myös erilaisilla 

toimintatavoilla voidaan tukea osallistumista ja tällaisia ovat esimerkiksi kohderyhmä-

lähtöinen tiedotus, oheistoiminnan järjestäminen ja erityistarpeiden huomioiminen. (Fa-

gerlund & Maijala, 2011, s. 8.) 

Kuntien tarjotessa harrastuksia niiden tehtäväksi katsotaan myös harrastusten esteiden 

tunnistaminen ja purkaminen kunnan tarjoamilla ratkaisuilla (Haanpää, 2019, s. 51). Ku-

ten edellä aiempien tutkimusten osalta voidaan havaita, kaikki harrastamisen esteet eivät 

ole suoraan kuntien toimilla korjattavissa, mutta harrastusmahdollisuuksiin liittyvät ra-

kenteelliset esteet ovat tekijöitä, joihin kuntien tulisi puuttua. Kunnat ovat kiinnittäneet 

asiaan huomiota ja yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia on pyritty edistämään esi-

merkiksi harrastustakuuhankkeen (Haanpää, 2019) avulla. Tutkittaessa harrastustakuun 

toteutumista kunnissa havaintoja oli kuitenkin se, että harrastusten esteiden poistaminen 
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oli vielä alkutekijöissään. Hankkeessa kunnat olivat rakentaneet harrastustoiminnan sillä 

oletuksella, että kaikki harrastajat ovat samanlaisia keskenään. Ainoastaan erityistä tu-

kea tarvitsevia nuoria oli yritetty huomioida, mutta myös tämä oli jäänyt vähäiseksi. 

Syyksi havaittiin esimerkiksi pula ammattitaitoisista työntekijöistä, soveltumattomien 

harrastustilojen puute ja esimerkiksi sellaisten harrastusten puuttuminen, jotka soveltui-

vat tietyille ryhmille. (Mts. 47–49.) Esimerkiksi muslimityttöjen osalta tulee huomioida 

pukeutumiseen ja peseytymiseen liittyviä käytäntöjä (Lehtinen, 2008, s. 89). Vastauk-

sissa yhdenvertaisuuden nähtiin olevan erityisesti harrastamisen maksuttomuutta ja kai-

kille avoimia harrastuspaikkoja- ja vuoroja (Haanpää, 2019, s. 47–49). 

Sen lisäksi, että kuntien tulee tarjota matalan kynnyksen harrastustoimintaa, kuntien tu-

lee miettiä myös harrastusten markkinointia lapsiperheille. Nuorisoalan työntekijät ovat 

todenneet, ettei matalan kynnyksen harrastustoiminta ole tavoittanut nuoria odotusten 

mukaisesti, vaikka sellaista olisikin heille tarjottu. Havaintona on ollut, että kunnissa 

matalan kynnyksen harrastustoiminta on mielletty ainoastaan ilmaisten liikuntapaikko-

jen tarjoamiseen ja rakentamiseen. Vanhat toimintamallit eivät ole kuitenkaan kiinnosta-

neet lapsia, nuoria tai heidän vanhempiaan ja näin ollen kysyntä ja tarjonta ei ole koh-

dannut. Lisäksi on havaittu, että harrastuksista perheiden mieleen tulevat rennon harras-

tuksen sijaan paremmuudesta kilpaileminen samalla, kun aikuiset määrittävät toiminnan 

säännöt ja mittaavat suoritusten onnistumista. (Haanpää, 2019, s. 10–11, 60.) Tiukan ta-

voitteellisuuden ja kilpailullisuuden on havaittu ulossulkevan lapsia ja nuoria yhä var-

haisemmalla iällä. Esimerkiksi monet urheiluseuraharrastukset lopetetaan noin 11-vuoti-

aana, vaikka tämän jälkeen harrastamisen sosiaaliset merkitykset alkavat vasta korostua. 

(Mts. 9.) Tämän vuoksi on havaittu, että lapsille ja nuorille tulisi tarjota valinnanmahdol-

lisuuksia omatoimisten harrastusten, harrastuspohjalla toimivan kisailun ja huipulle täh-

täävän tavoitteellisen kilpailun välillä. Lisäksi kilpailemisesta pitäisi tehdä vapaaeh-

toista. (Mts. 63.) 

3.4 Lastensuojelu ja harrastaminen 

Lastensuojelun tehtävänä on turvata lapsen oikeus erityiseen suojeluun, tasapainoiseen 

ja monipuoliseen kehitykseen sekä turvalliseen kasvuympäristöön (417/2007, 1§). Tar-
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koituksena on edistää lasten hyvinvointia ja ehkäistä ongelmia. Lapsella tulee olla esi-

merkiksi riittävät mahdollisuudet leikkiin ja muuhun virikkeelliseen toimintaan. Näin 

ollen lapsen perheen lisäksi lähiympäristöllä ja -yhteisöllä on suuri merkitys lapsen hy-

vinvoinnin näkökulmasta. (Lastensuojelun käsikirja, [n.2022].)  

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun lapselle tehdyn palvelutarpeen arvioinnin perus-

teella todetaan joko, että lapsen kasvuolosuhteet eivät turvaa tai ne vaarantavat lapsen 

kehitystä tai terveyttä tai, että lapsi itse vaarantaa omalla käyttäytymisellään terveyttään 

tai kehitystään. Tämän lisäksi kriteerinä tulee täyttyä lapsen tarve lastensuojelulain mu-

kaisiin palveluihin ja tukitoimiin. Lastensuojelun asiakkuus voi alkaa myös tilanteissa, 

joissa lastensuojeluasian vireille tulon myötä aloitetaan kiireelliset toimet tai kun lasten-

suojelulain mukaisia palveluja annetaan ennen palvelutarpeen arvioinnin valmistumista. 

(417/2007, 27§.) Kun lastensuojelun tarve on todettu, ryhdytään viipymättä lastensuoje-

lun avohuollon tukitoimiin, joiden avulla pyritään edistämään ja tukemaan lapsen myön-

teistä kehitystä sekä tukea huoltajien, vanhempien ja muiden lapsen kasvatuksesta vas-

taavien henkilöiden kasvatuskykyä. (417/2007, 27§.) 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät tukevat lasten ja nuorten harrastamista ja myös tämä 

on kirjattu lastensuojelulakiin (417/2007, 36 §). Lain mukaisesti lapselle on järjestettävä 

taloudellista tukea avohuollon tukitoimena harrastuksiin, koulunkäyntiin, ammatin ja 

asunnon hankintaan, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen, työhön sijoittumiseen ja 

muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämiseen (mt). Tarvittavat tukitoimet ja jokai-

sen lapsen elämäntilanne arvioidaan yksilöllisesti ja perustuen yhdessä laadittuun asia-

kassuunnitelmaan. Asiakassuunnitelmaan on merkitty käytettävissä olevat palvelut ja tu-

kitoimet tavoitteiden saavuttamiseksi. (Heinonen & Metsälä 2009.) Oleellista tukitoi-

missa ja palveluissa on kuitenkin se, että ne ovat perusteltavissa lastensuojelun näkökul-

masta (Lämsä 2009, s. 92) ja tämä vaatii sosiaalityöntekijöiltä ammatillisen harkintaval-

lan käyttöä (ks. Rajavaara, 2014, s. 136–155). 

Tutkimuksia harrastuksista lastensuojelun asiakkaiden keskuudessa on tehty yllättävän 

vähän. Harrastamisen merkityksistä lastensuojelun asiakkaiden keskuudessa on lähes-

tytty suoraan lähinnä opinnäytetöissä ja pro gradu -tutkielmissa, mutta näiden lisäksi 

suomalaisia tai kansainvälisiä tutkimuksia ei ollut löydettävissä. Pro gradu -tutkielmissa 
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aihetta lähestyi esimerkiksi Heikkinen (2019), jonka tavoitteena oli lisätä ymmärrystä 

liikuntaharrastusten tukemisesta lastensuojelussa sekä sosiaalityöntekijöiden näkemyk-

siä liikunnan merkityksistä lapsiperheiden hyvinvoinnin kannalta. Tutkimustulosten mu-

kaan sosiaalityöntekijät arvioivat liikuntaharrastusten merkityksen osana psyykkistä, 

fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lisäksi liikunta todettiin hyvänä ennaltaehkäisevänä 

ja arkirytmiä ylläpitävänä tekijänä. Huonona puolena liikunnassa ja liikuntaharrastuk-

sissa arvioitiin niiden eriarvoistavat tekijät korkeiden kustannusten ja liiallisen tavoit-

teellisuuden vuoksi. (Mt.)  

Vainion (2014) pro gradu -tutkielma puolestaan selvitti harrastamista lasten sijaisper-

heissä. Tutkimuksessa kartoitettiin sijaisvanhempien näkemyksiä harrastusten merkityk-

sestä perhehoidossa olevien lasten näkökulmasta sekä harrastamiseen liittyviä esteitä ja 

tukevia tekijöitä. Tutkimuksen mukaan sijaisperheissä harrastettiin paljon ja se nähtiin 

hyvin merkityksellisenä perhehoidossa olevilla lapsille. Merkityksellisyys näkyi harras-

tusten mielekkyytenä ja myönteisinä vaikutuksina lasten hyvinvointiin ja kehitykseen. 

Harrastuksia tuki etenkin lapsen motivaatio, sijaisperheen ympäristön tarjoamat mahdol-

lisuudet harrastaa, lapsen psyykkinen vointi ja vanhemmilta saatu tuki harrastamiselle. 

Harrastamisen haasteet liittyivät edellä mainittujen tekijöiden puutteisiin. (Mt.) 

Lastensuojelussa harrastusten tukemisella vaikutetaan usein ulkoisiin esteisiin, joita las-

ten ja nuorten harrastuksiin liittyy. Käsittelen harrastamisen esteitä enemmän luvussa 

3.3, mutta esimerkkeinä näistä ovat taloudellisiin ja sosiaalisiin voimavaroihin liittyvät 

tekijät, kuten rahan ja harrastusvälineiden puute, kaveri- ja vertaisryhmien olemassaolo 

ja vanhempien vähäiset voimavarat. Lisäksi kuten olen jo aiemmin tuonut esille, harras-

tuksilla katsotaan olevan myös suojaavia tekijöitä lasten ja nuorten elämässä (esim. Isola 

ym., 2016). Harrastukset luovat mahdollisuuksia sosiaaliselle kanssakäymiselle vapaa-

ajalla (mts. 156) ja etenkin liikuntaharrastus voi toimia lapselle paikkana, jossa hän pää-

see purkamaan pahaa oloaan (Helavirta, 2011, s. 71). Yleisesti ottaen ryhmä on lapselle 

luonnollinen toimintaympäristö, jossa heidän on mahdollista kehittää sosiaalisia taito-

jaan, saada onnistumisen kokemuksia ohjaajien myönteisen palautteen myötä ja parantaa 

itseluottamustaan (Pesonen, Lehtinen & Huhtala, 2010, s. 53, 57).  
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Harrastusten lisäksi koulut nähdään tärkeiksi paikoiksi tarkasteltaessa lasten ja nuorten 

osallisuutta (Kiili, 2006, s. 90). Koulut ovat suuressa osassa lasten ja nuorten arkea ja 

lapsuuden elinolojen on katsottu vaikuttavan merkittävästi hyvinvoinnin ja terveyden 

kehittymiseen (Pesonen ym., 2010, s. 49–51). Koulujen on nähty voivan vaikuttaa myös 

lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen parantamiseksi 

(OEDC, 2021). Hyvinvoivan koulun tarjoama tuki on katsottu erityisen merkityksel-

liseksi haasteellisissa kasvuoloissa eläville lapsille, joilla on suurempi syrjäytymisen 

riski. Myös kodin tarjoamalla tuella ja vanhempien myönteisellä asenteella on merkit-

tävä vaikutus lasten mahdollisuuksiin selviytyä koulussa ja kehittää taitojaan. Tämän 

vuoksi vanhempien ja muiden lapsen ympärillä olevien aikuisten välinen yhteistyö näh-

dään tärkeänä, mutta toisaalta kodin ja koulun, eri ammattiryhmien ja useiden hallinnon-

alojen välinen yhteistyö on nähty haasteellisena. (Pesonen ym., 2010, s. 49–51.) 

Sosiaalityön kentällä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa korostaa rakenteellinen sosi-

aalityö, jonka kautta sosiaalityöntekijät voivat myös tukea lasten ja nuorten harrasta-

mista (sosiaalihuoltolaki, 1301/2014, 7§). Rakenteellisen sosiaalityön kautta pyritään 

yhteistyössä eri viranomaisten kanssa huomioimaan ihmisten sosiaaliseen hyvinvointiin 

vaikuttavia tekijöitä ja kehittää kuntalaisten asuin- ja toimintaympäristöjä hyvinvointia 

tukevaksi ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi. Oleellisia rakenteellisessa sosiaali-

työssä ovat asiakas- ja yhteistyöstä saadut tiedot ja kokemukset ja myös ne tulee huomi-

oida kunnassa tapahtuvassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. (Sosiaalihuoltolain sovel-

tamisopas, 2017, s. 34–35.)  

4 Tutkimusasetelma 

4.1 Käytäntötutkimus teoreettisena viitekehyksenä 

Tutkimuksen ideoiminen yhdessä käytännön toimijoiden kanssa ja käytännön kehittä-

mistä palveleva tiedonintressi tekevät tutkielmani lähestymistavasta käytäntötutkimuk-

sellisen. Mirja Satka kumppaneineen (2016, s. 8–9) määrittelee käytäntötutkimuksen 

useiden toimijoiden tiedonmuodostamisen ja oppimisen prosessiksi, jonka tarkoituksena 

on tutkia ja kehittää sosiaalityötä. Käytäntötutkimus ei ole yksi yhtenäinen tutkimus-
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malli, vaan sitä kuvataan tiedonmuodostuksen ja oppimisen strategiaksi, jota voidaan so-

veltaa laajasti työntekijöiden ja asiakkaiden pulmien ratkaisuun sekä työyhteisöjen ke-

hittämiseen. Tutkimusaiheet syntyvät asiakkaiden ja asiantuntijoiden huolenaiheista ja 

tiedontarpeista koskien arkipäivän tapahtumia. (Mts. 8–9.) Myös tässä maisterintutkiel-

massa tutkimusaiheeni on mietitty asiantuntijoiden tarpeita kuunnellen, sillä keskuste-

luissa Harrastamisen Suomen mallin koordinaattoreiden kanssa toiveena oli Harrastami-

sen Suomen mallin palvelujärjestelmän kehittäminen.  

Käytäntötutkimuksen ideana on luoda uutta ymmärrystä ja erilaisia näkökulmia tutkitta-

vaan aiheeseen edistäen prosessiin osallistuneiden osaamista, työn hallintaa ja hyvin-

vointia (Satka yms., 2016, s. 22). Laajemmin tarkasteltuna käytäntötutkimus tuottaa 

uutta osaamista ja tietoa pyrkien olemaan luovaa toimintaa yksilöiden, ryhmien ja sosi-

aalisten rakenteiden välisessä vuorovaikutuksessa (mts. 10). Käytäntötutkimusta onkin 

luonnehdittu demokraattista dialogia kannattavaksi (Shotter & Gustavsen, 1999) ja edis-

tämään pyrkiväksi tiedonmuodostuksen kulttuuriksi, joka pyrkii kehittämään toimintaa 

tuottaen käytäntörelevanttia tietoa kompleksisesta yhteiskunnasta (Satka yms., 2016, s. 

11). Tässä maisterintutkielmassa tarkastelun kohteena toimii Harrastamisen Suomen 

mallin tarjoama kouluissa järjestetty harrastustoiminta lastensuojelun sosiaalityönteki-

jöiden silmin. Käytäntötutkimuksen luonteen mukaisesti pyrin tuottamaan keskustelua ja 

uutta tietoa eri toimijoiden välille, joiden kautta toimintatapoja on mahdollista kehittää 

jatkossa. Myös Harrastamisen Suomen mallin toiminta perustuu yhteistyöhön koulujen, 

harrastustoimijoiden sekä lasten ja nuorten välillä (Harrastamisen Suomen malli, 

[n.2021]), joka tukee yhteistä tiedonmuodostamisen prosessia. 

Käytäntötutkimuksen toteuttamista tukee sosiaalihuoltolaki (1301/2014), joka vastaa 

osaltaan yksilöiden, perheiden ja julkisen vallan suhteiden muutoksiin. Laki ohjaa esi-

merkiksi kuntalaisia ja virkamiehiä rakenteelliseen vaikuttamiseen, kaikkien toimijoiden 

mukaan ottamiseen sekä sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseen hyödyntämällä tutkimus-

tietoa asiakkaita kuunnellen. Lisäksi se kannustaa toimivien palveluketjujen monitoimi-

jaiseen kehittämiseen. (Satka ym., 2016, s. 18.) Palvelujärjestelmä voi tuottaa tai kasvat-

taa ihmisten marginalisoitumista tai vastaavasti vahvistaa heidän osallisuuttaan (mts. 

20). Harrastamisen Suomen mallissa tavoitteena on tarjota harrastuksia etenkin niille 
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lapsille, jotka eivät harrasta tai joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia kokeilla eri-

laisia harrastuksia (Harrastamisen Suomen malli Helsingissä [n.2022]). Myös tästä nä-

kökulmasta käytäntötutkimuksen valinta teoreettiseksi viitekehykseksi on perusteltua, 

sillä ihmisten yhteiskunnallisen osallisuuden kysymykset ovat sosiaalityön ja sosiaali-

palvelujen toimivuuden ja legitimiteetin kannalta ydinasioita (Satka ym., 2016, s. 20). 

Tyypillisesti käytäntötutkimuksesta saatu tieto palautetaan siihen toimintaympäristöön, 

jossa tutkimus on toteutettu (Satka ym., 2016, s. 11). Tavoitteenani on luoda uutta tietoa 

niin sosiaalityöntekijöille kuin Harrastamisen Suomen mallin parissa työskenteleville. 

Käytännön toimijoiden osallistaminen tutkimukseen on havaittu hyödylliseksi, sillä tätä 

kautta tutkimustuloksissa havaitut hyvät käytännöt siirretään paremmin myös omaan 

työhön (mts. 11). 

4.2 Tutkimustehtävät ja tutkimuskysymys 

Harrastamisen strategian (OKM, 2019a, s. 31) mukaan harrastustoiminnan kehittämi-

sessä ja rahoittamisessa tulisi erityisesti huomioida tukea tarvitsevat ja aliedustetut ryh-

mät, joilla on tällä hetkellä eniten haasteita harrastusmahdollisuuksissa. Tällaisia ryhmiä 

ovat esimerkiksi vähävaraiset lapset ja nuoret, toimintarajoitteiset ja muuten aliedustetut 

ryhmät (mts. 31). Vaikka Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on vähentää eriar-

viosuutta harrastustoiminnassa, vaikuttaa siltä, ettei rajapintaa lastensuojelun kanssa ole 

vielä pilotointivaiheessa lainkaan mietitty. Lastensuojelun avohuollon asiakkaat ovat 

usein haavoittuvassa asemassa, joten heidän huomioimisensa on ensiarvioisen tärkeää 

Harrastamisen Suomen mallin kannalta. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää, miten sosi-

aalityöntekijät kuvaavat Harrastamisen Suomen mallia lastensuojelun sosiaalityön näkö-

kulmasta. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiltä kysymällä saadaan tärkeää tietoa Harras-

tamisen Suomen mallin mahdollisuuksista ja kehittämistarpeista lastensuojelun asiak-

kaana olevien lasten ja nuorten näkökulmasta.  

Tutkimuskysymykseni laajeni ja tarkentui analysoidessani tutkimusaineistoani. Havait-

sin, että sosiaalityöntekijät toivat vastauksissaan esille Harrastamisen Suomen mallin 

hyötyjä, haasteita ja kehittämisideoita. Tutkimuskysymyksekseni muotoutui: 

Miten sosiaalityöntekijät kuvaavat Harrastamisen Suomen mallin hyötyjä, haas-

teita ja kehittämistarpeita lastensuojelun sosiaalityön näkökulmasta? 
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4.3 Tutkimusaineisto ja sen analyysi 

Laadin laadullisen kyselyn helsinkiläisille sosiaalityöntekijöille, jotka työskentelevät 

lastensuojelun avohuollossa. Kyselyssä pyysin sosiaalityöntekijöitä pohtimaan Harrasta-

misen Suomen mallia lastensuojelun asiakkaiden näkökulmasta. Kerroin saatekirjeessä 

Harrastamisen Suomen mallin järjestävän harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä, 

joten ikärajauksena toimivat kouluikäiset lapset ja nuoret. Harrastamisen Suomen mal-

liin on valittu 3.–9.-luokkalaiset lapset, jotka ovat noin 8–16-vuotiaita (Harrastamisen 

Suomen malli Helsingissä [n.2022]). Jatkossa toiminnan tarkoituksena on kattaa myös 

lisäopetuksen oppilaat eli niin kutsutut kymppiluokkalaiset (mt).  

Toteutin kyselyn Helsingin yliopiston e-lomakkeen avulla ja suomen kielellä. Kyselyn 

levittämisestä sovin Helsingin sosiaalityön päällikön Riitta Vartion kanssa. Toteutin ky-

selyn anonyymisti ja vapaaehtoisuuteen perustuen. Ennen kyselyä vastaajat saivat luetta-

vaksi tutkimuksen saatekirjeen, josta ilmeni tutkimuksen nimi, tarkoitus, yhteystietoni, 

tieto tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta sekä tiedot tutkimuksen luotta-

muksellisuudesta, tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Saatekirje ja kyselylomake ovat 

tutkielman liitteinä 1 ja 2. Keräsin tutkimusaineiston 21.2.-15.3.2022 välisenä aikana ja 

lähetin sosiaalityöntekijöiden jakelulistalle yhteensä kolme muistutusviestiä, jossa muis-

tutin kyselyyn osallistumisen mahdollisuudesta. Lopulta kyselyyn vastasi 16 sosiaali-

työntekijää. Kaiken kaikkiaan Helsingin alueellisessa avohuollon sosiaalityössä on 101 

sosiaalityöntekijän vakanssia (Vartio, 2022), joten vastausprosentti jäi tähän nähden hy-

vin pieneksi. Pienen aineiston vuoksi on oletettavaa, että vastaajat edustavat sosiaali-

työntekijöitä, jotka ovat kiinnostuneita lasten ja nuorten harrastamisesta tai Harrastami-

sen Suomen mallista. Tämän vuoksi aineiston perusteella ei ole mahdollista tehdä kvan-

tifioituja oletuksia vastaajajoukkoa laajemmin. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei 

olekaan kvantifioitavien yleisten tekeminen vaan syvän ymmärryksen saavuttaminen 

tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. 

Tutkimukseni aineisto koostuu sosiaalityöntekijöiden vastauksista valmistelemaani ky-

selylomakkeen 12 kysymykseen. Kysymykset oli jaettu neljään osaan. Ensimmäiset 

neljä kysymystä käsittelivät sosiaalityöntekijöiden tietoisuutta Harrastamisen Suomen 
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mallista sekä mallin soveltamista työssä. Seuraavat kaksi kysymystä kartoittivat Harras-

tamisen Suomen mallin potentiaalia lastensuojelussa, ja tämän jälkeen oli kolme ylei-

sempää kysymystä harrastamisesta ja harrastamattomuudesta lastensuojelun asiakkaiden 

keskuudessa. Loppuun olin laatinut kolme kysymystä, joiden avulla selvitin sosiaali-

työntekijöiden ideoita Harrastamisen Suomen mallin kehittämiseksi.  

Kyselyn ensimmäisessä osiossa oli yksi suljettu kysymys, jossa selvitin ovatko sosiaali-

työntekijät kuulleet heidän asiakkaiden osallistuvan Harrastamisen Suomen mallin tarjo-

amiin harrastuksiin. Tämän osalta laskin vastausten osuudet. Loput kysymykset analy-

soin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 122–127) 

mukaan laadullisessa sisällönanalyysissä ajatellaan, että aineisto kuvaa tutkittavaa il-

miötä ja tavoitteena on kerätä tieto selkeästi dokumentoitavaan muotoon. Aineiston ke-

räämisen jälkeen siihen perehdytään huolellisesti. Aineistoa luetaan tutkimuskysymyk-

sen ohjaamana, jolloin tutkimuskysymyksen ulkopuolelle jäävä sisältö rajataan pois. Tä-

män jälkeen aineistoa analysoidaan systemaattisesti ja havaintoja ryhmitellään ja käsit-

teellistetään perustuen esimerkiksi ristiriitaisiin ja toistuviin vastauksiin. (Mt.) Luin ai-

neistoni useaan kertaan läpi, jonka jälkeen ryhmittelin vastauksia värikoodien avulla. 

Tämän jälkeen laadin pelkistetyt ilmaukset valitsemistani alkuperäisilmaisuista ja jat-

koin näiden ryhmittelyä laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Lopuksi kirjoitin tutkimustulok-

set auki ja käsitteellistin vastaukset hyötyihin, haittoihin ja kehitysideoihin. Aineistoläh-

töisen sisällönanalyysin avulla pääsin tarkastelemaan sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä 

Harrastamisen Suomen mallin soveltamisen mahdollisuuksista heidän asiakastyössään. 

Lisäksi pääsin ryhmittelemään ja käsitteellistämään aineistosta nousevia havaintoja sys-

temaattisesti. 

Noudatan tutkimuksessani Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) ohjeita hyvästä 

tieteellisestä käytännöstä. Sidon tutkimukseni aikaisempaan tutkimustietoon viittaamalla 

aiempiin tutkimuksiin asianmukaisesti. Ennen tutkimuksen toteuttamista hain tutkimus-

lupaa ja kyselyn yhteydessä paransin tutkimukseni läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta ky-

selyä edeltävän saatekirjeen avulla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, s. 6.) Tut-

kimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaan tutkimusta tehdessä tulee huomioida 
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tietosuojaa koskevat kysymykset (mt), joten anonymiteetin suojaamiseksi pyrin valikoi-

maan maisterintutkielmassa käyttämäni aineistolainaukset siten, että tunnistettavuuden 

riski on mahdollisimman pieni. Maisterintutkielman valmistuttua hävitän tutkimusai-

neistoni.  

5 Harrastamisen Suomen malli lastensuojelun sosiaalityöntekijöi-

den silmin 

5.1. Sosiaalityöntekijöiden tietoisuus harrastamisen Suomen mallista 

ja sen hyödyntäminen työssä 
 

Enemmistö eli noin neljä viidesosaa vastaajista oli tietoisia Harrastamisen Suomen mal-

lista. Sosiaalityöntekijät olivat kuulleet mallista televisiosta, lehdistä, uutisista, yleisesti 

tiedotusvälineistä, sähköpostien kautta, omien lasten koulusta sekä työpaikalta esimer-

kiksi tiedotteiden tai työsähköpostien kautta. Merkille pantavaa on, että yli puolet kai-

kista vastaajista oli kuullut Harrastamisen Suomen mallista työn kautta. Lähes kaikki 

mallista tienneet sosiaalityöntekijät olivat myös soveltaneet sitä omassa työssään. Aino-

astaan yksi vastaajista ilmoitti, ettei ole soveltanut mallia ja toinen vastaaja totesi sovel-

taneensa sitä liian vähän, mutta yrittää muistutella mahdollisuudesta jatkossa enemmän:  

Hyvin vähän, liian vähän oikeastaan, kun nyt ajattelee. Viime aikoina olen yrit-

tänyt muistutella asiakkaita myös tästä harrastamisen mahdollisuudesta enem-

män. 

Sosiaalityöntekijät olivat kertoneet koulun harrastusmahdollisuuksista sekä ohjanneet, 

suositelleet, muistuttaneet ja motivoineet lapsia ja heidän vanhempiaan tutustumaan 

mallin tarjoamiin harrastuksiin. Vastauksista ilmenee, että suurimmaksi osaksi mallia 

sovellettiin siten, että harrastusmahdollisuuksista kerrottiin asiakkaalle, mutta lisätieto-

jen etsiminen ja harrastuksiin ilmoittautuminen jätettiin perheen vastuulle. Ainoastaan 

kaksi vastaajista kertoi katsoneensa asiakkaan kanssa yhdessä koulun harrastusmahdolli-

suuksia ja näin auttaneensa konkreettisesti harrastuksen järjestämisessä: ”Olen katsonut 
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muutaman asiakkaan kanssa koulun harrastusmahdollisuuksia.”” [– –] Olemme muis-

tuttaneet perheille siitä, että koulun harrastusmahdollisuudet kannattaa tarkistaa, ja 

olemme myös yhdessä katsoneet sopivia harrastuksia.” 

Vastausten perusteella sosiaalityöntekijät eivät tehneet yhteistyötä Harrastamisen Suo-

men mallin tai harrastusten järjestäjien kanssa. Ainoastaan yksi sosiaalityöntekijä kertoi 

kyselleen opettajilta harrastustoiminnasta. Kaiken kaikkiaan hieman yli puolet sosiaali-

työntekijöistä oli kuullut asiakkaansa osallistuneen Harrastamisen Suomen mallin tarjo-

amiin harrastuksiin. Sosiaalityöntekijät olivat kuulleet asiakkailta niin hyvää kuin huo-

noakin palautetta Harrastamisen Suomen mallista. Noin kolmasosa vastaajista oli saanut 

mallin tarjoamasta harrastustoiminnasta myönteistä palautetta lapsilta itseltään sekä hei-

dän vanhemmiltaan. Osa asiakaslapsista oli ollut mielissään harrastuksesta: ”Ne asiak-

kaat, jotka ovat mahdollisuutta käyttäneet, ovat olleet tyytyväisiä.” Erään sosiaalityönte-

kijän saaman palautteen mukaan harrastustoiminta oli toteutettu hyvin koulun tiloissa 

koulupäivän päätyttyä. Vanhemmat olivat olleet kiitollisia, kun harrastuksiin kuljettami-

seen ei mennyt aikaa: ”Olen kuullut, että harrastus on ollut hyvä, ja se on toteutettu hy-

vin omassa koulussa koulupäivän jälkeen. Tämä on säästänyt esimerkiksi vanhemmat 

harrastukseen kuljettamiselta.” Lisäksi vanhemmat olivat kiittäneet harrastusten mak-

suttomuudesta: ”Olen kuullut hyvää palautetta lapsilta itseltään ja myös heidän van-

hemmiltaan. Vanhemmat ovat kiitollisia maksuttomuudesta. [– –]” 

Vastaavasti lähes kolmasosa sosiaalityöntekijöiden asiakkaista ei ollut osallistunut Har-

rastamisen Suomen mallin tarjoamiin harrastuksiin. Yhden vastaajan mukaan asiak-

kaalla ei ollut kiinnostusta aloittaa tarjottua harrastusta ja toisen sosiaalityöntekijän mu-

kaan kukaan ei ollut päässyt mukaan toimintaan, vaikka kiinnostusta olisikin ollut: ”Ku-

kaan ei ole löytänyt sopivaa ryhmää tai ei ole mahtunut mukaan toimintaan.” Harras-

tuksen aloittamatta jättämisen syynä oli ollut myös tietämättömyys Harrastamisen Suo-

men mallin toiminnasta:  

Monet asiakkaat eivät ole lainkaan tietoisia mallista. Koulun viestintä ei tavoita 

heitä, ja harrastuksiin lähteminen vaatii edelleen paljon motivointia kotoa tai 

kodin voimavarojen puuttuessa sosiaalityöntekijältä. 
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Tutkimustulosten mukaan sosiaalityöntekijät kokisivat hyödylliseksi mahdollisuuden 

ohjata asiakkaitaan Harrastamisen Suomen mallin tarjoamiin harrastuksiin. Sosiaalityön-

tekijöistä vajaa puolet kokisi mahdollisuuden kaiken kaikkiaan hyväksi. Tästä osuudesta 

yksi antoi tosin palautetta, ettei ollut saanut tarpeeksi tietoa Harrastamisen Suomen mal-

lin toiminnasta: ”Ohjaisin mielelläni, jos tietäisi minne ohjaisi.” 

Sosiaalityöntekijöistä noin viidesosa kokisi mahdollisuuden hyväksi nimenomaan niissä 

tilanteissa, joissa lapsella tai nuorella ei ole vielä harrastusta. Yksi vastaajista puolestaan 

ohjaisi harrastustoimintaan niiden perheiden lapset, joiden vanhemmat eivät pysty kul-

jettamaan lapsia harrastuksiin. Toinen sosiaalityöntekijä ohjaisi etenkin vähävaraisia 

lapsia mallin tarjoamiin harrastuksiin ja kolmas sosiaalityöntekijä arvioi erityistä tukea 

tarvitsevat nuoret potentiaalisena kohderyhmänä Harrastamisen Suomen mallin tarjo-

amille harrastuksille. Tosin sosiaalityöntekijä korosti vastauksessaan, kuinka erityistä 

tukea tarvitsevien lasten kohdalla olisi hyvä olla joku henkilö, joka koordinoisi harrasta-

misen etsimistä, järjestämistä ja aloittamista. Kuten nähdään, tuloksista on havaittavissa 

eroja siinä, millaisissa tilanteissa sosiaalityöntekijät kokisivat Harrastamisen Suomen 

mallin hyödylliseksi.  

5.2. Sosiaalityöntekijöiden näkemykset Harrastamisen Suomen mallin 

potentiaalista lastensuojelun avohuollossa 

5.2.1 Hyödyt 

Harrastamisen Suomen mallin osalta keskimäärin neljä viidestä sosiaalityöntekijöistä 

koki mallin hyödylliseksi työssään. Ainoastaan yksi sosiaalityöntekijä koki, ettei mal-

lista ole varsinaisesti hänen työssään hyötyä, mutta asiakkaille hän koki silti mallin hyö-

dylliseksi. Yleisesti ottaen sosiaalityöntekijät arvioivat harrastamisen monella tavoin 

merkitykselliseksi lapsille ja nuorille. Harrastukset olivat vastausten perusteella tärkeitä 

hyvinvoinnin lähteitä, jotka toivat lapsille iloa, mielekästä tekemistä, turvallisia aikuisia 

ympärille, elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia. Harrastamisen Suomen malli koettiin 

eritoten hyödylliseksi niissä tilanteissa, joissa lapsille etsittiin harrastusta. Vastaajista 

keskimäärin kaksi viidestä esitti tämän vastauksessaan. 
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Varmasti sellaisissa tilanteissa, missä lapsi tuo itse esille, että haluaa harrastaa 

jotain, mutta ei oikein itsekään tiedä mitä: niin mallin tarjoamien harrastusten 

pohjalta voidaan päästä asiasta keskusteluun ja mahdollisesti myös löytää aina-

kin joku harrastus kokeiltavaksi. 

Ajattelen, että sen suositteleminen asiakasperheille on hyödyllistä kehittävien 

harrastusten löytämiseksi lapsille. 

Vastauksissa tuotiin esille, kuinka mieluinen harrastus oli ennaltaehkäisevää lastensuo-

jelua. Sosiaalityöntekijät pitivät harrastuksia tärkeinä lasten ja nuorten kehityksen kan-

nalta, koska ne vahvistivat itsetuntoa, opettivat sosiaalisia taitoja ja suuntasivat toimin-

taa kehittävään tekemiseen. Vieraskielisille lapsille harrastuksilla oli mahdollisesti suuri 

merkitys suomen kielen taidon kehittymisen kannalta. Sosiaalityöntekijät arvioivat har-

rastusten merkityksen kasvavan erityisesti, jos lapsella oli erityistarpeita tai muita haas-

teita elämässään. Esimerkiksi jos neuropsykologisesti oireilevilla lapsilla oli koulussa 

haasteita, he pystyivät silti saamaan harrastuksista onnistumisen kokemuksia:  

Itselle mieluinen harrastus on ennaltaehkäisevää lastensuojelua ja sijoitus, joka 

maksaa itsensä takaisin. Harrastuksen kautta lapsi saa yhteisön, johon kiinnittyä 

ja turvallisia aikuisia elämään. Jos koulu ei aina suju, harrastuksen kautta lapsi 

voi saada onnistumisia esim. nepsy-oireiset lapset. 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemat nousivat sosiaalityöntekijöiden vastauksissa 

keskeisiksi tekijöiksi sekä harrastamisen merkityksissä yleisesti että Harrastamisen Suo-

men mallin hyötyjä ajatellen. Sosiaalityöntekijät arvioivat harrastusten estävän yksinäi-

syyttä ja kotiin jämähtämistä, sillä harrastuksista lapsen ja nuoren oli mahdollista löytää 

itselleen yhteisöllisyyttä ja läsnä olevia aikuisia ympärilleen. Sosiaalityöntekijöiden mu-

kaan harrastukset toimivat yleisesti lapsille, jotka ovat kaikkein heikommassa asemassa 

yhteiskunnassa. Lasten ja nuorten harrastusten avulla voitiin tasata lasten mahdollisuuk-

sia ja luoda tasavertaisuuden kokemuksia yhteisössä: 

Ajattelen, että perheiden hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden vuoksi on hyvä tu-

kea lasten harrastamista ja tällä tavoin tarjota mielekästä vapaa-ajan tekemistä 

ja uusia kokemuksia. 
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Koen, että monelle perheelle lasten harrastuksen löytäminen olisi tärkeää ja se 

antaisi lapsille myös yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Harrastaminen on sen lisäksi, että saa tehdä itselleen jotain mieluisaa ja kehit-

tyä siinä, myös erittäin tärkeä sen kannalta, että niiden avulla voidaan tasata 

lasten mahdollisuuksia ja eri taustoista tulevat lapset voivat osallistua tasapuoli-

sesti ja tuntea tasavertaisuutta. 

Sosiaalityöntekijät kokivat Harrastamisen Suomen mallin hyödylliseksi tilanteissa, 

joissa vapaa-aikaan haluttiin löytää muuta tekemistä tai jos lapselle riitti matalan kyn-

nyksen toiminta, josta saa kavereita ja mielekästä tekemistä vapaa-ajalle. Harrastamisen 

Suomen mallin maksuttomien harrastusten mahdollistamana lapset ja nuoret pystyivät 

kokeilemaan erilaisia harrastuksia. Lisäksi maksuttomuuden ansiosta lapset ja nuoret 

pystyivät myös lopettamaan harrastuksia matalammalla kynnyksellä:  

Olen ohjannut tutustumaan mallin tarjoamiin harrastuksiin, koska se on siinäkin 

hyvä, että lapsi voi kokeilla rauhassa ensin ja jos hän ei haluakkaan jatkaa har-

rastamista, vanhemmille ei tule siitä isoja taloudellisia tappioita. 

Sosiaalityöntekijät arvioivat harrastusten olevan merkityksellistä myös vanhempien nä-

kökulmasta. Harrastusten uskottiin tukevan sekä vanhempien että koko perheiden hyvin-

vointia, sillä lasten ja nuorten ollessa harrastuksissa vanhemmat tiesivät, että heidän lap-

sillaan ja nuorillaan oli kaikki hyvin: ”Monen lapsen kohdalla mielekäs ja läsnä oleva 

vapaa-aika koulun jälkeen voi vaikuttaa paljon lapsen hyvinvointiin ja toisaalta van-

hempien jaksamiseen, jos huoli lapsen vapaa-ajasta vähenee.” Tilanteissa, joissa lasten-

suojelun asiakasvanhemmilla voimavarat olivat vähäiset, koettiin Harrastamisen Suo-

men malli hyvänä asiana: ”Kun rahaa ei ole käytössä ja silloin kun halutaan harrastaa 

lähellä ja siihen ei mene turhaa aikaa esim. matkojen ja ajan myöhäisyyden vuoksi.” 

Koulupäivien yhteydessä järjestettävät harrastukset säästivät vanhempien aikaa ja voi-

mavaroja kuljettamisilta. Lisäksi Harrastamisen Suomen mallin pyrkimyksenä on ma-

daltaa harrastamisen aloittamisen kynnystä järjestämällä kouluissa harrastuspäiviä, 

joissa jossa lapset ja nuoret saavat matalalla kynnyksellä kokeilla erilaisia harrastuksia. 

Tämä osaltaan tukee vanhempia harrastusten etsimisessä. 
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Kokoavasti voin todeta, että sosiaalityöntekijöiden vastauksissa Harrastamisen Suomen 

mallin hyödyt liittyivät yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen, kun lapsilla ja 

nuorilla oli tasavertaisemmat mahdollisuudet taustastaan riippumatta päästä mukaan har-

rastustoimintaan. Yhdenvertaisuuden alle liittyivät myös harrastustoiminnan maksutto-

muus ja matalan kynnyksen harrastustoiminnan mahdollistuminen. Toinen Harrastami-

sen Suomen malliin liittyvä hyöty koski lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä. Har-

rastamisen Suomen malli lisäsi yhteisöllisyyttä estäen yksinäisyyttä ja kotiin jämähtä-

mistä sekä tuoden turvallisia aikuisia lasten ja nuorten ympärille. Hyvinvointiin liittyviin 

hyötyihin kuuluivat myös vanhempien ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen, kun har-

rastustoiminta tapahtui kouluilla koulupäivien yhteydessä.  

5.2.2 Haasteet  

Sosiaalityöntekijät tunnistivat myös Harrastamisen Suomen malliin liittyviä haasteita 

lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten kannalta. Ryhmittelin vastaukset lap-

siin, vanhempiin, tiedottamiseen, muutosten uhkiin ja harrastusvalikoimaan liittyviin 

teemoihin. Yksi sosiaalityöntekijä ei tunnistanut Harrastamisen Suomen mallissa lain-

kaan haasteita. 

Lapsiin liittyvät haasteet koskivat motivaatiota, koulussa viihtymistä sekä lasten ja nuor-

ten tarpeisiin vastaamista. Yhden sosiaalityöntekijän mukaan hänen asiakkaansa eivät 

yleensä olleet motivoituneita osallistumaan Harrastamisen Suomen mallin tarjoamiin 

harrastuksiin. Neljä sosiaalityöntekijää esitti puolestaan koulun huonoksi harrastuspai-

kaksi niille, jotka saavat huonoa palautetta koulussa tai eivät muuten viihdy siellä: ”Esi-

merkiksi lapset, jotka ei viihdy syystä tai toisesta koulussa (esim. ei kavereita tai muita 

ryhmäytymisen haasteita) voi olla haastavaa saada kiinnittymään koulun tarjoamiin 

harrastusmahdollisuuksiin. [– –]” Vastauksissa arvioitiin, että Harrastamisen Suomen 

mallin on miltei mahdotonta tavoittaa harrastamattomia nuoria, jotka eivät käy koulussa 

ja joiden keskuudessa harrastamattomuus on muutenkin tavallista. Vastauksissa tuotiin 

esille, etteivät koulua käymättömiltä nuorilta löydy yleensä halua tai aikaa harrastami-

selle. Myös teini-ikä, syrjäytymisvaara, päihteillä oireilu, mielenterveydenongelmat ja 

sosiaalisten tilanteiden vaikeudet muodistivat sosiaalityöntekijöiden mukaan ryhmiä, 

joiden keskuudessa harrastamattomuus on erityisen tavallista. Etenkin teini-ikäisten 
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nuorten osalta tuli paljon vastauksia: ”Ehkä n. 13-vuotiaista ylöspäin tosi harva enää 

harrastaa. Enempi kannustusta ja motivointia myös yläkouluikäisille. Tietenkin tässä 

vaiheessa myös kavereiden vapaa-ajanvietto vaikuttaa paljon...” 

Sosiaalityöntekijät arvioivat lasten ja nuorten tarpeisiin vastaamisen yhdeksi Harrasta-

misen Suomen mallin keskeiseksi haasteeksi. Sosiaalityöntekijöiden mukaan Harrasta-

misen Suomen mallissa haasteena on tarjota esimerkiksi erityistä tukea tarvitseville lap-

sille sopivaa harrastusryhmää. Tähän liittyy myös harrastuksen saatavuuden ongelma, 

löytyykö jokaiselle sopivaa harrastusta: 

Moni asiakaslapsi tarvitsee vankkaa aikuisen ohjausta. Erityistä tukea tarvitseva 

lapsi ei välttämättä pärjää isoissa ryhmissä tai saa riittävää tukea. Toistaiseksi 

on sattumanvaraista, löytyykö sopivaa harrastusryhmää juuri omalta alueelta. 

[– –] 

Lastensuojelun asiakasvanhempiin liittyvät haasteet Harrastamisen Suomen mallissa 

koskivat heikentynyttä toimintakykyä. Reilusti yli puolet vastaajista otti asian jossain 

kohtaa kyselylomakkeessa esille ja heikentynyttä toimintakykyä pidettiin myös sosiaali-

työntekijöiden harrastamisen tukemiseen liittyvänä reunaehtona sekä yleisenä lasten ja 

nuorten harrastamattomuuden syynä. Vaikka sosiaalityöntekijät pitivät Harrastamisen 

Suomen mallin maksuttomuutta hyvänä asiana, heidän mukaansa lastensuojelun asiakas-

vanhemmilla voivavarat olivat usein niin koetuksella, etteivät he pystyneet järjestämään 

lastensa harrastuksia:  

Tuen taloudellisesti todella laajasti harrastuksissa ja autan vanhempia löytä-

mään lapsille mieluisan harrastuksen. En kuitenkaan voi olla hoitamassa har-

rastuksen tosiasiallista toteutumista ja tiedän itse omasta elämästä, että joskus 

lapsen harrastaminen vaatii vanhemmilta paljon resursseja. (kuljetuksen, ilmoit-

tautumiset yms) eli toimintakykyä pitää löytyä vanhemmalta myös itseltään tiet-

tyihin harrastuksiin. 

Sosiaalityöntekijöiden mukaan vanhempien voimavarat saattoivat olla niin alhaiset, ett-

eivät he jaksaneet ottaa harrastusmahdollisuuksista selvää, järjestää harrastamista, kul-

jettaa lapsiaan harrastuksiin tai kannustaa heitä harrastamaan. Vastauksessa huomioitiin 
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myös se, etteivät kaikki vanhemmat kokeneet lasten ja nuorten harrastuksia tärkeiksi ja 

tarpeellisiksi. Lisäksi esimerkiksi vanhempien passiivisuus tai tiukka taloudellinen ti-

lanne voivat muodostua vastausten mukaan harrastamisen esteiksi. Harrastamisen Suo-

men malli vastaa osin edellä mainittuihin haasteisiin. Harrastamisen Suomen malli pyr-

kii madaltamaan harrastamisen aloittamisen kynnystä. Keinona tähän ovat koulussa jär-

jestettävät harrastuspäivät, jossa lapset ja nuoret saavat matalalla kynnyksellä kokeilla 

erilaisia harrastuksia. Lisäksi harrastusten maksuttomuus lisää tasavertaisia harrastus-

mahdollisuuksia ja koulupäivien yhteydessä järjestettävät harrastukset säästävät van-

hempien aikaa ja voimavaroja kuljettamisilta. Toisaalta Harrastamisen Suomen malli ei 

poista sitä perusongelmaa, että vanhemmilla on keskeinen rooli harrastusten tosiasialli-

sessa järjestämisessä ja harrastuksiin pääsyssä.  

Tiedottamiseen liittyvät haasteet esiintyivät useiden sosiaalityöntekijöiden vastauksissa. 

Sosiaalityöntekijät toivat esille, ettei koulun viestintä tavoita perheitä eikä lapsia saada 

houkuteltua mukaan harrastamaan. Vastauksissa todettiin myös, ettei systeemi tavoita 

koulujen kautta lastensuojelun asiakkaana olevia lapsia. Esimerkiksi kouluissa käytetty 

Wilman viestintä ei välttämättä tavoita niitä perheitä, joiden vanhemmat eivät puhu äi-

dinkielenään suomea. Lisäksi vanhempien keskuudessa saattaa olla luku- ja kirjoitustai-

dottomia, joille informaatio ei välity. Tällä voi sosiaalityöntekijöiden arvion mukaan 

olla osin vaikutusta siihen, että vieraskielisten lasten ja nuorten keskuudessa harrasta-

mattomuuden on havaittu olevan tavallista yleisempää.  

Harrastamisen Suomen mallin osalta kaksi sosiaalityöntekijää toi esiin myös uhkia las-

tensuojelun asiakkaina olevien lasten ja nuorten kannalta. Molemmat pohtivat, voisiko 

Harrastamisen Suomen malli jakaa lapsia ja nuoria hyvä- ja huono-osaisiin. Toinen sosi-

aalityöntekijöistä esitti riskinä sen, jos mallia markkinoitaisiin vain lastensuojelun asiak-

kaille eivätkä muut lapset saisi siitä tietoa:  

Uskoisin, että mallin mukainen harrastustoiminta ei toimi vedenjakajana huono-

osaisiin tai paremmin toimeentuleviin lapsiin. Sellaistakin voisi käydä [– –] jos 

olisi niin, että mallin harrastuksia hyödyntäisi ainoastaan lastensuojelun asia-

kaslapset ja nuoret, jos muilla lapsilla tai vanhemmilla ei ole mallista edes tie-

toa. 



36 
 

Toinen sosiaalityöntekijä toivoi, ettei Harrastamisen Suomen mallissa puhuta ainoastaan 

rahasta ja maksuttomuudessa, koska tällöin riskinä saattaa olla harrastustoiminnan profi-

loituminen vain köyhien harrastamiseksi. Sosiaalityöntekijä koki harrastamisen maksut-

tomuuden uhkaavan myös mahdollisuutta rahoittaa lapselle mieluisia harrastuksia las-

tensuojelun avohuollon tukitoimena tulevaisuudessa: 

Tavoitteellinen harrastaminen esimerkiksi musiikin tai urheilun osalta tapahtuu 

edelleen urheiluseuroissa tai muiden järjestäjien toimesta. Jos harrastusten 

maksamista lastensuojelun taloudellista tuesta tai toimeentulotuesta vähenne-

tään ja perustellaan sitä harrastamisen Suomen mallin mahdollisuuksilla, on se 

perheitä ja etenkin lapsia kohtaan todella toiseuttavaa. Suomen mallin harras-

tustoiminta sopii lapsille, joilla ei esimerkiksi iltapäivissä ole tekemistä tai muu-

ten on ollut hankalaa löytää harrastusta, mutta toivon, ettei sillä korvata muita 

harrastuksia, joita lapsi ehkä haluaisi harrastaa. Muuten niin sanotuista kalliim-

mista harrastuksista tulee vain eliitin harrastuksia ja se jakaa lapsia eri ryhmiin. 

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomuuden ansiosta lapset ja nuoret voivat kokeilla 

erilaisia harrastuksia ja mahdollisesti harrastaa yhtäaikaisesti useampia lajeja. Toisaalta 

Harrastamisen Suomen mallin kautta ei ainakaan toistaiseksi ole mahdollista harrastaa 

mitä tahansa lajeja, jolloin ulkopuolelle saattavat jäädä kalliimmat harrastukset, joita 

lapset ja nuoret haluaisivat todella harrastaa. Lisäksi Harrastamisen Suomen malli ei si-

sällä tavoitteellista harrastamista. Tällöin haasteeksi nousevat ne tilanteet, joissa lapset 

ja nuoret ovat innostuneet Harrastamisen Suomen mallin kautta jostain lajista ja haluai-

sivat kehittyä ja päästä etenemään lajissa kovemmalle ja tavoitteellisemmalle tasolle. 

Yleisesti ottaen mitä kovemmalla tasolla lapset ja nuoret harrastavat, sitä enemmän har-

rastustoimintaan sisältyy taloudellisia kuluja. Tämä haaste on havaittu myös lastensuoje-

lun avohuollossa. 

Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden keskuudessa harrastamista tuetaan taloudellisesti 

perustuen sosiaalityöntekijöiden ammatillisen harkintavaltaan. Taloudellinen tuki ei kui-

tenkaan riitä tukemaan kaikkea harrastustoimintaa. Reunaehtona taloudelliselle tuelle 

toimivat kuukausittaiset ja vuosittaiset eurorajat, joita harrastuksiin on mahdollista käyt-
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tää. Vastauksissa yksi sosiaalityöntekijöistä piti kuukausittaisia rajoituksia taloudelli-

sessa tukemisessa ongelmallisina, jos nuori on harrastanut pitkäaikaista kalliimpaa har-

rastusta. Sosiaalityöntekijät joutuvat pohtimaan myös, onko perheen taloudellinen ti-

lanne sellainen, että harrastus voi jatkua myös lastensuojelun asiakkuuden päättyessä, 

jolloin myös harrastusten taloudellinen tuki päättyy. Moni toi vastauksissaan esille esi-

merkiksi ratsastuksen ja jääkiekon liian kalliina harrastuksina (ks. myös Selvitys harras-

tusten hinnoista, OKM, 2016a, s. 35–36): 

Avohuollon tukitoimena voidaan tukea lapsen harrastusta ja koen voivani myön-

tää tukea oman harkintani mukaan. Rajoitukset liittyvät harrastuksen hintaan, 

kalliimmat harrastukset, esim. ratsastus tai jääkiekko eivät onnistu. 

Ei liian kallista, esim. ratsastus ja jääkiekko tietty raja maksuissa. 

[– –] Esim ratsastus ja jääkiekko semmoisia, joissa pitää miettiä tarkkaan, että 

onko se (korkean hintansa vuoksi) lapsen hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä 

harrastaa [– –]. 

Tuloksissa sosiaalityöntekijöiden välillä on havaittavissa eroja ammatillisen harkintaval-

lan käytössä. Siinä missä toinen sosiaalityöntekijä tuo esille auttavansa lasta etsimään 

harrastusta, toinen sosiaalityöntekijä ei ole lähtenyt tukemaan niinkään harrastuskokei-

luja. Osan mielestä myös harrastusten vuosittaisissa eurorajoissa on joustovaraa esimer-

kiksi, jos lapsi harrastaa tavoitteellisesti jotain kilpaurheilulajia. 

5.2.3. Kehitysideat 

Sosiaalityöntekijät esittivät vastauksissaan useita kehitysideoita Harrastamisen Suomen 

malliin ja ryhmittelin vastaukset tiedottamiseen, lasten ja nuorten tarpeisiin vastaami-

seen, yhteistyöhön ja palvelupolun rakentamiseen sekä profiloitumiseen. 

Sosiaalityöntekijöiden vastauksissa korostui Harrastamisen Suomen mallin tiedottami-

sen tärkeys. Sosiaalityöntekijät uskoivat voivansa hyödyntää mallia paremmin, jos saisi-

vat siitä enemmän tietoa. Tämän vuoksi kehitysideoissa toiveina oli saada enemmän tie-

dostusta mallista lastensuojelun suuntaan sekä linkkejä verkosto- ja harrastustoimintaan. 
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Tiedottamisen toivottiin olevan tarkkaa ja selkeää: ”Tarkempaa ja vielä selkeämpää in-

formaatiota, jotain konkreettista mitä voi antaa asiakkaalle mukaan ja josta tietää, että 

tätä kautta harrastaminen onnistuu.”  

Sosiaalityöntekijät toivoivat koulun ottavan vahvempaa roolia Harrastamisen Suomen 

mallin tiedottamisessa. Sosiaalityöntekijät olivat huomanneet, etteivät monet heidän asi-

akkaistaan olleet lainkaan tietoisia mallista eikä toiminta ollut tavoittanut lastensuojelun 

asiakaslapsia koulujen kautta. Eräs sosiaalityöntekijä ehdotti, että koulut lähettäisivät 

säännöllisesti tietoa harrastustoiminnasta alueensa lastensuojeluun:  

Olisi hyvä, jos vaikka alueiden kouluista lähetettäisiin kootusti tietoa oman alu-

een lastensuojeluun. Esimerkiksi Helsingissä on useita lastensuojelun tiimejä 

ympäri kaupunkia, joilla on omat koulunsa. Muistuttelemalla tämä pysyisi hyvin 

mielessä. 

Toisaalta toinen sosiaalityöntekijä koki, että Harrastamisen Suomen mallin yhteistyön 

kehittäminen koulujen kanssa on lastensuojelua tärkeämpää ja opettajien, kouluvalmen-

tajien ja koulukuraattorien tulisi ohjata lapsia aktiivisesti harrastustoimintaan. Lisäksi 

useampi sosiaalityöntekijä toivoi markkinoinnin kohdistuvan suoraan lapsille ja opetta-

jille ja harrastuksien kokeiluun kaivattiin lisää kannustusta. Kehitysideana oli huomioida 

myös vieraskieliset perheet paremmin. Sosiaalityöntekijät toivat esille, ettei Wilman 

viestintä tavoita vieraskielisiä perheitä hyvin. Vieraskielisille perheille toivottiin tietoa ja 

markkinointia heidän omalla äidinkielellään. Eräs sosiaalityöntekijä ehdottikin vanhem-

painiltojen järjestämistä joko heidän omalla äidinkielellään tai tulkin avustuksella.  

Tiedottamisen lisäksi lasten ja nuorten tarpeisiin vastaamisen osalta sosiaalityöntekijät 

esittivät kehitysideoita. Sosiaalityöntekijät olivat havainneet, että etenkin teini-ikäisten 

nuorten keskuudessa harrastamattomuus on yleistä: ”Nuorisoikäisten harrastaminen on 

harmillisen vähäistä. Harrastamisen Suomen malli ei myöskään tunnu tavoittavan heitä 

vielä riittävästi.” Tämän vuoksi vastaajat ehdottivat kehitysideaksi Harrastamisen Suo-

men mallin vahvemman markkinoinnin myös yläkouluikäisille nuorille. Sosiaalityönte-

kijöiden mukaan nuorilta itseltään pitäisi kysyä enemmän heidän kiinnostuksen kohtei-

taan ja tarjota heidän keskuudessaan suosittuina pidettyjä harrastuksia. Harrastamisen 
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Suomen malli ei myöskään huomioi sosiaalityöntekijöiden mukaan tarpeeksi lapsia ja 

nuoria, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia ja tähän kaivattiin muutosta: 

Harrastuksen merkitys kasvaa, kun lapsella on erityistarpeita tai muuta haas-

tetta arjessa. Esim. nepsy-häiriöt tulee voida huomioida toiminnassa (mahdolli-

suus pieniin ryhmiin, ohjeiden sanoittamiseen selkeästi, välitön palaute, hyväk-

syvä ja inklusiivinen kohtaaminen), mikä edellyttää riittäviä resursseja. Monen 

lapsen kohdalla mielekäs ja läsnä oleva vapaa-aika koulun jälkeen voi vaikuttaa 

paljon lapsen hyvinvointiin ja toisaalta vanhempien jaksamiseen, jos huoli lap-

sen vapaa-ajasta vähenee.  

Kuten sosiaalityöntekijän vastauksessa ilmenee, Harrastamisen Suomen malli voisi ke-

hittää toimintaansa huomioimalla paremmin lasten ja nuorten erityistarpeita ja näin var-

mistaa jokaisen lapsen ja nuoren pääsyn harrastustoimintaan. Vastauksissa eräs sosiaali-

työntekijä totesi, kuinka tähän asti on ollut sattumanvaraista, löytyykö jokaiselle lapselle 

ja nuorelle sopivaa harrastusryhmää juuri omalta alueelta. Kehitysideana hän esittää, että 

harrastamisen järjestämisessä tulisi antaa enemmän konkreettista apua: 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla voisi helpottaa, jos harrastamista 

koordinoisi joku henkilö. Olisi hienoa, jos olisi joku taho, joka voisi yhdessä per-

heen kanssa etsiä sopivaa ryhmää ja olla linkkinä ohjaajiin, valmentajiin ja van-

hempiin. Tähän ei tarvittaisi erikseen perhetyötä, vaan harrastuksen löytämisen 

ja aloittamisen tuki. Tähän ei sosiaalityöntekijällä yleensä ole työaikaa käytettä-

vissä.  

Harrastamisen käytännön järjestämiseen kaivattiin tukea myös yleisemmin lapsille ja 

heidän perheilleen ja luokittelin nämä kehitysideat yhteistyön ja palvelupolun rakenta-

misen teemaan. Sosiaalityöntekijät toivat esille, etteivät he voi olla hoitamassa harras-

tuksen tosiasiallista toteutumista ja monilla vanhemmilla saattavat olla voimavarat niin 

alhaiset, etteivät he jaksa ottaa harrastusmahdollisuuksista selvää tai tukea lastensa har-

rastamista. Näin ollen lasten ja nuorten osallistumista ei sosiaalityöntekijöiden mukaan 

voi jättää lasten oman mielenkiinnon varaan, vaan polku harrastamiseen tulisi tehdä 

mahdollisimman helpoksi. Eräs sosiaalityöntekijä kertoi voivansa tarjota asiakasperheil-
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leen perhetyötä tai tukihenkilöä, joka auttaa lapsia ja vanhempia harrastuksen aloittami-

sessa ja siihen pääsemisessä. Tämän lisäksi hän ehdotti sporttikummien järjestämistä 

lapsille ja nuorille ennaltaehkäisevänä tukena. Sporttikummit voisivat auttaa lapsia ja 

nuoria harrastuksien siirtymätilanteissa. Nämä kaikki vaativat kuitenkin resursseja ja yh-

tenä kehitysideana olikin tuoda lisärahoitusta lastensuojeluun. 

Laajemmassa mittakaavassa sosiaalityöntekijät toivoivat, ettei Harrastamisen Suomi 

profiloidu vain köyhien harrastamiseksi. Erään vastaajan mukaan on tärkeää, että Har-

rastamisen Suomen mallissa varmistetaan, että harrastukset pysyvät todella maksutto-

mina, sillä osalla perheistä jo harrastusten materiaalimaksut voivat nousta kynnyskysy-

myksiksi. Maksuttomuudesta huolimatta markkinoinnin on kohdistuttava sosiaalityönte-

kijöiden mukaan kaikille lapsille ja nuorille, jotta harrastusten negatiiviselta profiloin-

nilta vältytään. Lisäksi eräs sosiaalityöntekijöistä muistutti, ettei Harrastamisen Suomen 

malli korvaa tavoitteellisia harrastuksia, jotka tapahtuvat seuratoiminnassa ja joita lapset 

ja nuoret todella haluaisivat harrastaa. Näin ollen Harrastamisen Suomen malli ei voi 

korvata lastensuojelun avohuollon tukitoimena tarjottavaa taloudellista tukea harrastuk-

siin.  

6 Kohti yhdenvertaisempaa harrastustoimintaa 

Tutkielmassani olen tarkastellut lastensuojelun näkökulmaa Harrastamisen Suomen mal-

liin. Tavoitteenani on ollut selvittää, miten sosiaalityöntekijät kuvaavat Harrastamisen 

Suomen mallin hyötyjä, haasteita ja kehittämistarpeita lastensuojelun sosiaalityön näkö-

kulmasta. Tutkielmani tulokset ovat yhteneväisiä aiempien tutkimusten (esim. Isola ym. 

2016) kanssa, joiden mukaan harrastukset voivat olla hyvin merkityksellisiä lasten ja 

nuorten elämässä. Harrastustoiminnan kehittämistä onkin pidetty Suomessa jo pitkään 

tärkeänä (Haanpää & Salasuo, 2019, s. 8). Tutkielmani osoittaa, että Harrastamisen Suo-

men mallin kehittäminen on luonut yhdenvertaisempia matalan kynnyksen harrastus-

mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.  

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijät kokivat Harrastamisen Suomen mallin 

monin tavoin hyödylliseksi heidän asiakkaidensa näkökulmasta. Hyödyt liittyivät yh-
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denvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen sekä hyvinvoinnin lisäämiseen. Harrastami-

sen Suomen malli luo lapsille ja nuorille tasavertaisemmat mahdollisuudet päästä mu-

kaan harrastustoimintaan. Yhdenvertaisuuden alle liittyvät hyödyt koskivat myös harras-

tustoiminnan maksuttomuutta ja matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Hyvinvoinnin 

edistämiseen liittyvät hyödyt koskivat puolestaan yhteisöllisyyttä ja vanhempien ja per-

heiden hyvinvoinnin tukemista. Harrastamisen Suomen malli lisää yhteisöllisyyttä es-

täen yksinäisyyttä ja kotiin jämähtämistä sekä tuoden turvallisia aikuisia lapsen ja nuo-

ren ympärille. Harrastamisen Suomen malli edistää myös vanhempien ja perheiden hy-

vinvointia ja helpottaa perheiden aikatauluja, kun harrastustoiminta tapahtuu koulupäi-

vien yhteydessä ja erillistä kuljettamista harrastuksiin ei tarvita. Näin säästyy myös van-

hempien voimavaroja. 

Sosiaalityöntekijöiden vastausten mukaan Harrastamisen Suomen mallin liittyi myös 

haasteita, jotka jaoin lapsiin, vanhempiin, tiedottamiseen, muutosten uhkiin ja harrastus-

valikoimaan. Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden kohdalla havaituista haasteista 

Harrastamisen Suomen malli ratkaisisi monet, mikäli malli toimisi käytännössä optimaa-

lisesti. Suurin haaste onkin saada malli tavoittamaan kaikki osapuolet. Toistaiseksi har-

rastustoiminnan ulkopuolelle oli riskinä jäädä lapset ja nuoret, jotka eivät viihtyneet tai 

käyneet koulussa sekä erityistä tukea tarvitsevat, vieraskieliset, mallista tietämättömät 

tai teini-ikäiset nuoret. Myös lapsilla ja nuorilla, joiden vanhemmilla ei ollut voimava-

roja järjestää tai tukea harrastamista, oli vaikeampi päästä harrastustoimintaan mukaan. 

Yhdenvertaisuus nähdään Harrastamisen Suomen mallissa tärkeänä arvona, mutta vai-

kuttaa siltä, ettei harrastustoiminnassa ole toistaiseksi onnistuttu poistamaan tähän liitty-

viä harrastamisen esteitä. Konkreettisia toimia tarvitaan, mikä havaittiin jo harrastusta-

kuuhankkeessa (Haanpää, 2019). Hankkeessa kunnat olivat rakentaneen harrastustoi-

minnan sillä oletuksella, että kaikki harrastajat ovat samanlaisia keskenään. Ainoastaan 

erityistä tukea tarvitsevia nuoria oli yritetty harrastustoiminnassa huomioida, mutta 

myös tämä oli jäänyt vähäiseksi. (Mts. 47–49.) Harrastamisen Suomen mallin tulisi huo-

mioida erityistarpeiset lapset ja nuoret toiminnassaan sekä informoida mallista parem-
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min myös vieraskielisille perheille. Jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi olla mahdolli-

suus päästä johonkin harrastusryhmään, jotta tavoite edes yhdestä harrastuksesta toteu-

tuisi (OKM, 2020c). 

Suurin osa sosiaalityöntekijöistä oli tietoisia Harrastamisen Suomen mallista ja yli puo-

let heistä oli kuullut mallista työnsä kautta. Lähes kaikki mallista tienneet sosiaalityönte-

kijät olivat myös soveltaneet sitä omassa työssään. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että mallin 

soveltaminen tarkoitti pääasiassa vain markkinointia ja ohjaamista harrastustoimintaan. 

Näin ollen harrastamisen tosiasiallinen järjestäminen jäi vanhempien vastuulle. Harras-

tamisen Suomen mallin harrastustoiminta tukee myös vanhempien jaksamista, mutta se 

ei kuitenkaan poista sitä perusongelmaa, jossa lapsi tai nuori jää väliinputoajaksi harras-

tustoiminnassa, mikäli vanhemmilla ei ole voimavaroja etsiä sopivaa harrastusta ja huo-

lehtia lapsen osallistumisesta harrastustoimintaan. Tuoreissa tutkimuksissakin (esim. 

Roskam ym., 2022) on todettu, että erityisesti tasa-arvoisissa maissa useilla vanhem-

milla saattaa olla vähäiset voimavarat ja etenkin äitien keskuudessa on havaittu uupu-

musta.  

Köyhyys on yleinen este harrastamiselle lastensuojelun asiakkaiden keskuudessa. Sosi-

aalityöntekijöiden vastauksien perusteella lastensuojelussa asiakkaiden harrastuksia pys-

tytään tukemaan taloudellisesti, mutta se ei riitä tukemaan kaikkea harrastustoimintaa. 

Harrastamisen Suomen malli vastaa osaltaan haasteeseen siten, että maksuttomuuden 

ansiosta lapset ja nuoret voivat kokeilla erilaisia harrastuksia ja harrastaa yhtäaikaisesti 

useampia eri lajeja. Toisaalta Harrastamisen Suomen mallin kautta ei ainakaan tois-

taiseksi ole mahdollista harrastaa mitä tahansa lajeja, jolloin ulkopuolelle saattavat jäädä 

kalliimmat harrastukset, joita lapset ja nuoret haluaisivat tosiasiallisesti harrastaa. Tämä 

herättää kysymyksen siitä, onko riskinä tilanne, jossa vähävaraisemmille lapsille tarjo-

taan vain "jotain" harrastusta eikä välttämättä sitä, joka olisi heille erityisen mie-

luisa? Toisaalta lasten ja nuorten kuuleminen on Harrastamisen Suomen mallissa kes-

keistä ja harrastustoiveita koskevien harrastuskyselyiden avulla heidän toiveisiinsa pyri-

tään vastaamaan. Harrastusvalikoimaa on laajennettu jo nyt vuoden 2021 pilotoinnista ja 
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Harrastamisen Suomen mallia pyritään juurruttamaan pysyväksi toimintatavaksi kun-

nissa. Mikäli tämä onnistuu, mahdollistuu harrastusvalikoiman laajentaminen entises-

tään.  

Tutkimukset (esim. Haanpää ym., 2012; Haanpää, 2019, s. 38) osoittavat, että nuorien 

omaehtoisen ja niin kutsutun höntsäharrastamisen suosio on ollut nousussa ja tähän Har-

rastamisen Suomen malli vastaa. Miten käy kuitenkin niissä tilanteissa, joissa lapset ja 

nuoret ovat innostuneet jostain lajista Harrastamisen Suomen mallin kautta, ovat lahjak-

kaita siinä ja haluaisivat kehittyä ja päästä lajissa kovemmalle ja tavoitteellisemmalle ta-

solle? Tällöin on pohdittava, pystyykö lapsi tai nuori haluttaessa jatkamaan Harrastami-

sen Suomen mallin harrastuksesta tavoitteellisemmalle tasolle ja pystytäänkö näissä ti-

lanteissa harrastustoiminnan maksuttomuus varmistamaan. Yleisesti ottaen mitä kovem-

malla tasolla lapset ja nuoret harrastavat, sitä enemmän harrastustoimintaan sisältyy ta-

loudellisia kuluja (OKM, 2016a). Tämä on yhdenvertaisuuteen liittyvä näkökulma, joka 

saattaa tulle eteen joissain tilanteissa. Tavoitteellisten harrastusten puutteen vuoksi Har-

rastamisen Suomen mallin maksuton harrastustoiminta ei korvaa nykyistä käytäntöä, 

jossa lastensuojelussa tuetaan taloudellisesti seuratoiminnassa tapahtuvia tavoitteellisia 

harrastuksia. Kuten aiemmassa kirjallisuudessa (Haanpää, 2019, s. 10–11, 60) tuli esille, 

lapsille ja nuorille tulisi tarjota valinnanmahdollisuudet sekä omatoimisten harrastusten, 

harrastuspohjalla toimivan kisailun ja huipulle tähtäävän tavoitteellisen kilpailun välillä.  

Sosiaalityöntekijöiden kehitysideat Harrastamisen Suomen mallista koskivat tiedotta-

mista, lasten ja nuorten tarpeisiin vastaamista, yhteistyötä ja palvelupolun rakentamista 

sekä profiloitumista. Kehitysideat löytyvät kootusti taulukosta 1.  
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Taulukko 1. Kehitysideat Harrastamisen Suomen mallille. 

  
Kehitysideat Harrastamisen Suomen mallille 

Tiedottaminen 

• Koulujen vahvempi rooli tiedottamisessa 

• Sosiaalityöntekijöille enemmän selkeämpää ja 

säännöllistä informaatiota Harrastamisen Suo-

men mallista 

• Tiedottamista enemmän suoraan lapsille ja hei-

dän perheilleen omalla äidinkielellä 

Lasten ja nuorten tarpeisiin 

vastaaminen 

• Vieraskielisten huomiointi 

• Erityistarpeisten nuorten huomiointi 

• Teini-ikäisten nuorten huomiointi 

• Koulua käymättömien nuorten huomiointi 

Yhteistyö ja palvelupolun 

rakentaminen 

• Harrastamisen järjestämiseen konkreettista apua 

esimerkiksi sporttikummien toimesta. Tämän 

järjestäminen vaatii lisärahoitusta. 

• Palvelupolun rakentaminen lastensuojelun ja 

Harrastamisen Suomen mallin harrastustoimin-

nan välille, jotta sosiaalityöntekijät voisivat hel-

posti ohjata asiakkaitaan harrastustoimintaan.  

Profiloituminen 

• Markkinoinnin kärkenä tulisi olla matalan kyn-

nyksen harrastustoiminta, perheiden aikataulujen 

helpottaminen ja kestävä lähiliikunta. 

• Maksuttomuuden korostaminen sisältää riskin, 

että se profiloituu vain vähävaraisten harrasta-

miseksi. 
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Tiedottamisen suhteen sosiaalityöntekijät toivoivat kouluilta suurempaa roolia Harrasta-

misen Suomen mallista. Vastauksissaan he toivoivat selkeämpää ja säännöllistä infor-

maatiota lastensuojelun suuntaan sekä tiedottamista suoraan lapsille ja heidän perheil-

leen omalla äidinkielellä.  

Lasten ja nuorten tarpeisiin vastaamisen osalta ratkaisut vaativat lisää resursseja. Käsit-

telemässäni aiemmassa tutkimuksessa (Haanpää, 2019, s. 47–49) kuntien järjestämissä 

harrastuksissa ilmeni pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä, sopivista harrastustiloista 

sekä sellaisista harrastuksista, jotka huomioivat esimerkiksi muslimityttöjen pukeutumi-

seen ja peseytymiseen liittyviä käytäntöjä (ks. Lehtinen, 2008, s. 89). Kyselyni vastauk-

sissa eräs sosiaalityöntekijä nosti erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohdalla 

tarpeet esimerkiksi pieniin ryhmiin, ohjeiden sanoittamiseen selkeästi, välitöntä pa-

lautetta ja hyväksyvää ja inklusiivista kohtaamista. 

Yhteistyön ja palvelupolun rakentamisen osalta huomio kiinnittyi joidenkin vanhempien 

vähäisiin voimavaroihin lastensa harrastustoiminnan järjestämisessä. Sosiaalityönteki-

jöiden mukaan asiassa voisi auttaa esimerkiksi sporttikummit, jotka koordinoisivat har-

rastusten löytymistä ja aloittamista sekä toimisivat linkkinä ohjaajien, valmentajien ja 

vanhempien välillä. Vastausten perusteella sosiaalityöntekijöillä ei ollut tähän työaikaa 

käytettävissä. Sosiaalityöntekijöillä oli vastausten mukaan kiinnostusta kuitenkin ohjata 

asiakkaitaan Harrastamisen Suomen mallin harrastustoimintaan, mutta tästä tulisi tehdä 

mahdollisimman konkreettista ja helppoa. Tämän vuoksi palvelupolun rakentaminen 

lastensuojelun ja Harrastamisen Suomen mallin harrastustoiminnan välillä on aiheellista, 

jotta se helpottaisi sosiaalityöntekijöiden työtä asiakkaiden ohjaamisessa harrastustoi-

mintaan. 

Profiloitumisen osalta Harrastamisen Suomen mallin markkinoinnissa tulisi pohtia, mi-

ten malli tavoittaa kaikki lapset ja nuoret tasavertaisesti. Kuten esittelemässäni aiem-

massa tutkimuksessa (Haanpää, 2019, s. 10–11, 60) ilmeni, monissa kunnissa matalan 

kynnyksen harrastustoiminta on mielletty ainoastaan ilmaisten liikuntapaikkojen tar-

joamiseen ja rakentamiseen. Vanhat toimintamallit eivät ole kuitenkaan kiinnostaneet 

lapsia, nuoria tai heidän vanhempiaan ja näin ollen kysyntä ja tarjonta ei ole kohdannut 

(mt). Vastauksissa erään sosiaalityöntekijän toiveena oli, ettei Harrastamisen Suomen 
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mallissa puhuta ainoastaan rahasta ja maksuttomuudesta, koska tällöin riskinä saattaa 

olla harrastustoiminnan profiloituminen vain köyhien harrastamiseksi. Näin ollen Har-

rastamisen Suomen mallia ei tulisi markkinoida maksuttomuudella, jottei se profiloidu 

negatiivisesti. Harrastamisen Suomen mallin olisi hyvä pohtia muutamat näkökulmat 

markkinointiin. Markkinoinnin kärkenä tulisi maksuttomuuden sijaan olla ennemmin 

matala kynnys kokeilla harrastuksia, perheiden aikataulujen helpottaminen ja ympäris-

tönäkökulman huomiointi. 

Sosiaalityöntekijöiden mukaan Harrastamisen Suomen mallin hyötynä oli se, että erilai-

sia harrastuksia voi kokeilla matalalla kynnyksellä ja niitä voi myös lopettaa ilman suu-

rempia taloudellisia tappioita. Lisäksi lasten ja nuorten on mahdollista harrastaa useam-

pia eri harrastuksia yhtäaikaisesti.  Näin ollen maksuttomuuden sijaan markkinoinnin ja 

tiedottamisen kärkenä tulisi olla mahdollisuus kokeilla matalalla kynnyksellä erilaisia 

harrastuksia ja sitä kautta kenties löytää se oma juttu. Toinen Harrastamisen Suomen 

mallin keskeinen etu on se, että se auttaa perheiden aikataullisissa haasteissa ja tämän 

tulisi olla toisena markkinoinnin ja tiedottamisen kärkenä. Kolmanneksi myyntivaltiksi 

esitän Harrastamisen Suomen mallin ympäristönäkökulman, jota ei tällä hetkellä ole 

hyödynnetty markkinoinnissa lainkaan. Vastuullisuusteema on trendikästä monien nuor-

ten keskuudessa ja se voi olla osuva tapa saada harrastustoimintaan mukaan teini-ikäisiä, 

jotka tutkimustuloksissa osoittautuivat haasteelliseksi kohderyhmäksi saada mukaan 

harrastustoimintaan. Harrastamisen Suomen malli tukee kestävää lähiliikuntaa (ks. Bjor-

narå ym., 2016), jossa harrastuksiin kuljettamiset vähenevät ja koulujen tilat saadaan 

hyötykäyttöön myös kouluajan ulkopuolella.  

Keskeisenä tutkimustuloksena totean, että Harrastamisen Suomen malli kytkeytyy täy-

dentävästi osaksi lastensuojelussa tapahtuvaa harrastamisen tukemista ja on edesautta-

massa sitä, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi edes yksi mieleinen harrastus. Harrasta-

misen Suomen mallin toiminnan ollessa vielä suhteellisen uutta toimintaa, löytyy siitä 

vielä tärkeitä kehittämiskohteita. Harrastamisen Suomen mallin onnistuminen on tulosta 

eri toimijoiden hyvästä yhteistyöstä, jossa on koottu kaikkien yhteneväiset tavoitteet las-

ten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.  
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Laadulliseen kyselytutkimukseeni osallistui 16 sosiaalityöntekijää, joten vastauspro-

sentti suhteessa kaikkiin Helsingin lastensuojelun avohuollon 101 sosiaalityöntekijöihin 

jäi hyvin pieneksi. Pienen vastausprosentin vuoksi on oletettavaa, että vastaajat edusta-

vat sosiaalityöntekijöitä, jotka ovat kiinnostuneita lasten ja nuorten harrastamisesta tai 

Harrastamisen Suomen mallista. Tämän vuoksi aineiston perusteella ei ole mahdollista 

tehdä kvantifioituja oletuksia vastaajajoukkoa laajemmin. Rajoituksista huolimatta tutki-

mukseni kautta saatiin tärkeää tietoa lastensuojelun näkökulmasta Harrastamisen Suo-

men malliin ja toi esille tärkeitä kehittämisen tarpeita yhdenvertaisuuden näkökulmasta, 

joka on myös Harrastamisen Suomen mallissa tärkeä arvo. Toivon, että tutkimukseni 

auttaa kiinnittämään huomioita edellä mainittuihin haasteisiin ja kehittää toimintaa en-

tistä toimivammaksi ja yhdenvertaisemmaksi.  

Olen itse hyvin kiinnostunut harrastamisesta ja tavoitteellinen kilpaurheilu on ollut iso 

osa omaa nuoruuttani. Tämän vuoksi tiedostan, että taustani ohjaa omia käsityksiäni har-

rastamisesta. Aiheen ollessa itselleni tärkeä koin paikoin vaikeaksi pitäytyä tutkimusky-

symykseni rajoissa. Huomasin tutkimusta tehdessä, että harrastamista olisi kiinnostavaa 

tutkia useammista eri näkökulmista. Lisäksi olin yllättänyt, kuinka vähän lastensuojelun 

ja harrastamisen välistä yhteyttä on tutkittu Suomessa ja kansainvälisesti, vaikka poliitti-

sissa puheissa ja selvityksissä harrastaminen on ollut paljon esillä hallitusohjelmaa 

(Osallistava ja osaava Suomi, 2019) myöden. Saamani avun ja palautteen myötä pääsin 

kuitenkin lopulta tavoitteeseeni ja pitäydyin laatimassani tutkimuskysymyksessä. Tut-

kielmani tehtyä minua jäi kiinnostamaan, kuinka Harrastamisen Suomen malli onnistuu 

tulevaisuudessa kehittämään toimintaansa esiin tulleiden haasteiden pohjalta. Tämä olisi 

kiinnostava jatkotutkimuksen aihe. Toinen kiinnostava jatkotutkimuksen aihe olisi 

sporttikummitoiminnan rakentaminen osana ehkäisevää sosiaalityötä. 

Tutkimukseni syventää näkemystä siitä, kuinka merkityksellisessä asemassa harrastuk-

set voivat lapsille ja nuorille olla. On tärkeää, että harrastustoimintaa edistetään yhteis-

kunnan kaikilla tasoilla. Yhdistyneet Kansakunnat ovat lapsen oikeuksien yleissopimuk-

sessa (1991) turvanneet lapsen oikeuksia harrastuksiin ja nykyisessä hallitusohjelmassa 

(Osallistava ja osaava Suomi, 2019) tähän on kiinnitetty erityistä huomiota. Tutkimuk-

seni on edesauttamassa sitä, että myös lastensuojelun asiakkaat saavat yhdenvertaiset 
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mahdollisuudet harrastaa. Nyt onkin tärkeää, että kaikki sosiaalityöntekijät tulevat tie-

toiseksi Harrastamisen Suomen mallista. Käytäntötutkimuksen luonteen mukaisesti tut-

kimustulokseni ovat edistämässä sitä, että myös lastensuojelun asiakkaana olevat lapset 

ja nuoret pääsevät hyötymään Harrastamisen Suomen mallista täysimääräisesti.  
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Liite 1: Saatekirje kyselyyn osallistujille 

Hei sinä lastensuojelun sosiaalityön ammattilainen, 

Tervetuloa osallistumaan Harrastamisen Suomen mallia koskevaan maisterintutkiel-

maan. Kerron tässä saatekirjeessä tutkimuksestani ja kyselyyn osallistumisesta. Linkin 

kyselyyn löydät saatekirjeen lopusta. 

Tutkin maisterintutkielmassani lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden näke-
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suojelun sosiaalityöntekijöille osoitetulla kyselyllä. 
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nuorelle koulupäivän yhteyteen maksuton ja mieleinen harrastus joko koulun tiloissa tai 

sen lähettyvillä. Harrastamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä joko kerran tai useamman 

kerran viikossa tapahtuvaa harrastustoimintaa, joka voi tapahtua joko ryhmässä tai itse-

näisesti ja se voi olla joko ohjattua tai omatoimista. Harrastusvalikoima suunnitellaan 

lasten ja nuorten toiveiden pohjalta. Harrastamisen Suomen malliin sisältyy valtakunnal-

linen harrastusviikko kouluissa, joiden avulla oppilaat pääsevät kokeilemaan erilaisia 

harrastuksia. Harrastukset järjestetään yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. 

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Toivon vastauksia 15.3. mennessä. 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista eikä tutkimus sisällä henkilötieto-

jen keräämistä. Poistan aineistosta mahdolliset tunnistetiedot aineiston analyysivai-

heessa ja hävitän aineiston asianmukaisesti tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Tutki-

muksen tekoa ohjaa sosiaalityön apulaisprofessori Maija Jäppinen (maija.jäppinen@hel-

sinki.fi) Helsingin yliopistosta.   

Linkki kyselyyn: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/116277/lomakkeet.html 

Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimuksen tekoon liittyen, voit olla minuun yhteydessä 

sähköpostitse tai puhelimitse (yhteystiedot alla).  

Kiitos yhteistyöstä! 

Katarina Kiltilä 

Sosiaalityön opiskelija 

Helsingin yliopisto 

puh. [poistettu]

katarina.kiltila@helsinki.fi 

Liite 2: Kysely 

Tietoisuus mallista 

Oletko kuullut Harrastamisen Suomen mallista aiemmin? Jos olet, mistä olet siitä kuul-

lut?  

Oletko kuullut asiakkaidesi osallistuvan mallin tarjoamiin harrastuksiin? KYLLÄ/EI 

mailto:maija.j%C3%A4ppinen@helsinki.fi
mailto:maija.j%C3%A4ppinen@helsinki.fi
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/116277/lomake.html
mailto:katarina.kiltila@helsinki.fi
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Jos vastasit kyllä: 

Oletko hyödyntänyt Harrastamisen Suomen mallia työssäsi? Miten? 

Oletko kuullut asiakkailtasi palautetta Harrastamisen Suomen mallin tuottamista harras-

tuksista tai sen toiminnasta? Millaista? 

Mallin potentiaalin kartoittaminen lastensuojelussa 

Uskotko, että Harrastamisen Suomen mallista olisi joissakin tapauksissa hyötyä työs-

säsi? Millaisissa tilanteissa? 

Millaisia haasteita näet Harrastamisen Suomen mallissa lastensuojelun asiakkaana ole-

vien lasten ja nuorten kannalta? 

Harrastamisesta ja harrastamattomuudesta 

Millaiset mahdollisuudet sinulla on tukea asiakkaanasi olevien lasten ja nuorten harras-

tamista? Millaisia reunaehtoja ja rajoituksia siihen liittyy? 

Onko jotain, mitä haluaisit sanoa yleisesti harrastusten merkityksestä lapsille ja nuorille? 

Oletko huomannut jotain ryhmää, joiden keskuudessa harrastamattomuus on erityisen 

tavallista? Miten Harrastamisen Suomen malli onnistuu mielestäsi tavoittamaan kyseiset 

lapset ja nuoret?  

Harrastamisen Suomen mallin kehittäminen 

Miten mallia kannattaisi kehittää, jotta se olisi mahdollisimman hyödyllinen lastensuoje-

lun asiakkaana olevien lasten ja nuorten näkökulmasta? 

Kokisitko hyödylliseksi mahdollisuuden ohjata asiakkaitasi Harrastamisen Suomen mal-

lin tarjoamiin harrastuksiin ja jos, niin millaisissa tilanteissa?  

Mitä Harrastusten Suomen mallin ja lastensuojelun sosiaalityön välisen yhteistyön mah-

dollisessa tiivistämisessä pitäisi mielestäsi huomioida? 
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