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Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistäminen 

1 Jaoston tehtävänanto ja tausta
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen nimesi toimikaudeksi 8.11.2016–
28.2.2017. ”Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa”- työryhmän, jonka 
yhteyteen nimettiin virkamiehistä koostuva jaosto. Jaoston tehtävänä on omassa toi-
meksiannossaan toteuttaa aiemmassa työryhmätyössä ”Yhdenvertaiset mahdollisuudet 
harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta” esiintuodut toimenpide-ehdotukset. 

Jaoston tehtäväksi asetettiin:

• tehdä ehdotus kansalaistoiminnan valtionavustuskäytäntöjen 
yhtenäistämisestä ja selkiyttämisestä

• valmistella esitys vapaaehtoistyön resursoinnin kehittämiseksi

• valmistella esitys vapaaehtoistyön tietopohjan vahvistamiseksi sekä

• valmistella esitys vapaaehtoistyön houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Jaostoon nimettiin:
ylitarkastaja Sari Virta, OKM; NUOLI, LV, jaoston puheenjohtaja
ylitarkastaja Mari Miettinen, OKM; NUOLI, LV
ylitarkastaja Emma Kuusi, OKM; NUOLI, NV
ylitarkastaja Tiina Kavilo, OKM; YVA (menehtyi joulukuussa 2016)
neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM; KUPO, TAKU
erityisasiantuntija Mari Wakeham-Hartonen, OM

Jaosto kokoontui viisi kertaa. Lisäksi jaosto kuuli kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriötä 
sekä sisäministeriötä. Jaosto kutsui kuultavaksi asiantuntijoita kahteen kokoukseen:
30.1.2017 erityisasiantuntija Antti Sinkman ja neuvotteleva virkamies Timo 
Annala, valtionvarainministeriö
27.2.2017 osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl, Kansaneläkelaitos KELA.

Jaosto keskittyi annettuun tehtävään jatkamalla Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa- 
työryhmäraportin keskeisiä ehdotuksia valtionhallinnontasoisen toiminnan kehittämiseksi 
silloin, kun vaikutetaan harrastamisen hintaan ja harrastusmahdollisuuksien edistämiseen. 
Tämän raportin liitteeksi on koottu kyseiset työryhmän esitykset ”Valtionhallinto johtaa ja 
kehittää kokonaisuutta” (alkuperäisessä raportissa sivulla 59-60) sekä ”Vapaaehtoistoimin-
nan edistäminen” (alkuperäisessä raportissa sivulla 62). Jaoston työn tukena ei ole käytetty 
muita tutkimuksia tai selvityksiä. 
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2 Kansalaistoiminnan 
valtionavustuskäytäntöjen 
yhtenäistäminen ja selkiyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakaa vuosittain kymmeniä miljoonia euroja avustuk-
sia, joiden voidaan katsoa kohdentuvan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tu-
kemiseen välillisesti tai suoraan. Osa avustuksista jaetaan kansalaistoiminnan toteuttajille 
sekä muille toimijoille ja osa kunnille. Jaosto käsittelee tässä raportissaan koko avustami-
sen kenttää, eikä keskity pelkästään niihin avustuksiin, joita hakevat järjestöt eli kansalais-
toiminnan edustajat. 

Ministeriössä on parhaillaan käynnissä valtioavustuskäytäntöjen kehittäminen monesta eri 
näkökulmasta. OKM asetti 18.4.2016 pysyvän valtionavustusryhmän toimeenpanemaan 
aikaisemmin esitettyjä kehittämisehdotuksia. Valtionavustusryhmä tukee johtoa ja osasto-
ja valtionavustustoiminnan strategisuuden kehittämisessä ja yhtenäistää valtionavustus-
toiminnan prosesseja ja menettelytapoja sekä OKM:n eri toimialoilla että hallinnonalalla 
laajemmin. Valtionavustustoiminnan toimialakohtaiset strategiset sisällöt ja painopisteet 
ovat edelleenkin osastojen vastuulla. 

Valtionavustustoiminnan strategisuutta ja sisältöjä kehitetään myös toimialakohtaisesti. 
Samanaikaisesti liikunnan vastuualueella (LV) ja kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolla (KU-
PO) on vireillä resurssiohjaukseen liittyviä uudistamishankkeita. LV:n työryhmän tehtävä-
nä on selkeyttää valtion roolia ja ohjauskeinoja liikunta- ja urheilukulttuurin edistämisessä 
(OKM59/040/2016). KUPO:lla on menossa hanke, jonka tehtävänä on kehittää ja uudistaa 
toimialan valtionavustuspolitiikkaa mm. valtionavustusmuotojen strategisuuden lisäämi-
seksi. Lisäksi osastolla ollaan uudistamassa museoiden, teattereiden ja orkestereiden val-
tionosuusjärjestelmää.

OKM:ssä on myös käynnistetty - osana hallituksen julkisten palvelujen digitalisointi-kär-
kihanketta - esiselvitystä valtionavustusten digitalisoinnista. Tämä hanke kattaa koko 
valtionhallinnon avustuskokonaisuuden ja avustamisen digitalisoinnin, jossa lähtökohta-
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na on käyttäjäystävällisyys. Tarkoituksena on mm. selvittää käytössä olevien sähköisten 
avustusjärjestelmien yhdyspintoja ja niiden integroitavuutta, ja valtionavustusprosessin 
automatisointia tietoanalytiikan ja keinoälyn menetelmin. Asiakkaan näkökulmasta tämä 
merkitsisi avustusten hakemiseen ja raportointiin liittyvän hallinnollisen työn kuormitta-
vuuden vähenemistä.

Jaoston oman työn selkiyttämiseksi ja esityksien tekemiseksi tässä palataan Leena Harki-
mon (2016) raportin esityksiin ja kommentoidaan niiden tämänhetkistä tilaa, tai todetaan, 
miten asiassa on edetty.  Jaosto kävi toimeksiannossaan kohta kohdalta läpi ”Yhdenvertai-
set mahdollisuudet har rastaa - painopisteenä harrastamisen hinta”- työryhmän toimenpi-
de-esitykset valtionhal linnon toimissa. Jaosto kuvaa seuraavaksi, miten asioissa on edetty 
30.6.2016 jälkeen. Tä män lisäksi jaosto esittää omat johtopäätöksensä tai ehdotuksensa 
jatkotoimiksi.

Aikisempi raportti: OKM
• Liikuntalain mukaisesti liikuntaa edistäville järjestöille myönnettävien valtioavustuksen 
määrän harkinnassa otetaan huomioon, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja ta-
sa-arvoa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee huomioida tasa-arvo myös taloudellisten 
osallistumismahdollisuuksien näkökulmasta ohjatessaan järjestöjen yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvosuunnittelua, myöntäessään valtionavustuksia sekä valvoessaan valtionavustuk-
sen käyttöä.

Jaosto: Kaikissa opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksissa otetaan huomioon se, miten 
hakijan toiminnassa tai hankkeessa edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Hakemusten 
arvioinnissa ja vertailussa katsotaan eduksi, miten toiminta edistää ministeriön hyväksymiä 
strategioita tai sitoumuksia, joissa edistetään monikulttuurisuutta, yhteisöllisyyttä ja osalli-
suutta. Myös taloudellinen näkökulma on nykyisin hakukohtaisissa kriteereissä avattuna. 

Aikaisempi: Koko valtionhallinto + OKM 
• Kansalaistoiminnan valtionavustuskäytännöt poikkeavat sektoreittain. Avustusten ha-
kemiseen, valvontaan ja seurantaan liittyvä hallinnollinen työ kuormittaa järjestöjä ja vie 
resursseja itse toiminnalta. Tarkoituksenmukaista on kehittää viranomaisten käyttöön yh-
teinen valtionavustustoiminnan tietojärjestelmä sekä yhdenmukaistaa avustuskäytäntöjä 
yli sektorirajojen.

Jaosto: Sisäministeriö vastasi rahapeliyhtiöiden (RAY, Veikkaus, Fintoto) fuusion koordinoi-
misesta arpajaislainsäädännön muuttamiseksi vuonna 2016. Uusi rahapeliyhtiö Veikkaus 
aloitti toimintansa 1.1.2017. Jaosto lähetti sisäministeriölle kirjallisen kysymyksen, miten 
arpajaislain toista vaihetta aiotaan toteuttaa sekä miten yhteistä valtionavustusten neu-
vontaa ja hakujärjestelmiä aiotaan tässä toisessa vaiheessa edistää. Sisäministeriön vastaus 
on kattava ja siinä todetaan lopuksi, että ”tässä vaiheessa ei ole käynnissä arpajaislain uu-
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distamisen toiseen vaiheeseen liittyvää hanketta avustusmekanismien kehittämisen osalta 
eikä näin ollen sisäministeriön toimesta tai sen johdolla ole selvitetty jaoston kuulemis-
pyynnössä esille nostettua, yhteisen avustusten neuvonnan ja hakujärjestelmän tarvetta. 
Sisäministeriön tiedossa ei myöskään ole, tullaanko erillinen toiseen vaiheeseen liittyvä 
hanke mahdollisesti myöhemmin asettamaan vai voidaanko muutostarpeiden selvittämi-
nen yhdistää muihin käynnissä tai suunnitteilla oleviin hankkeisiin.”

Sisäministeriö järjesti 10.2.2017 sidosryhmätilaisuuden, jossa keskusteltiin arpajaislain 
toisen vaiheen käynnistämisestä ja siihen mahdollisesti sisällytettävistä tai liittyvistä asia-
kokonaisuuksista. Ennen keskustelutilaisuutta kukin ministeriö (OKM, STM ja MMM) oli 
toimittanut myös kirjallisen kannanoton avustusmekanismiin liittyen. Kirjallisissa kannan-
otoissa ja keskustelutilaisuudessa ilmeni, että valtionavustuskäytäntöjä on selvitetty ja 
kehitetty useissa hankkeissa ja työryhmissä. Tämän lisäksi OKM on parhaillaan asettamassa 
valtionavustusprosessin digitalisointia koskevaa esiselvitystä, jonka valmisteluun järjeste-
tyn keskustelutilaisuuden johtopäätöksenä kutsutaan myös maa- ja metsätalousministeriö 
sekä sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen edunsaajien lisäksi. Mahdolliset jatkokehit-
tämistoimet arvioidaan tämän esiselvityksen valmistumisen jälkeen. 

Jaosto toteaa, että digitalisointi lisää asiakaslähtöisyyttä sekä helpottaa asiointia ja tie-
donsaantia eri avustuksista. Lisäksi jaosto toteaa, että OKM on osana valtionavustustoi-
mintansa uudistamista päivittänyt valtionavustustensa käyttöehdot vuoden 2017 alusta. 
Päivittämisessä on tehty tiivistä yhteistyötä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
STEA:n kanssa käytäntöjen yhtenäistämistä silmällä pitäen. Viranomaisten yhteisen digi-
taalisen (valtionavustustoimintaa koskevan) alustan kehittäminen on esiselvitysvaiheessa.

Aikaisempi: OKM 
• ”Jokaisella lapsella on vähintään yksi harrastus” on valtionhallinnon eri toimialojen tavoi-
te ja sitä tuetaan lukuisin avustusmuodoin (mm. lakisääteinen aamu- ja iltapäivätoiminta, 
Opetushallituksen kerhotoiminnan kehittämistuki, valtion suora seuratuki, nuorisopolitii-
kan harrastetoiminnan tuki, taide- ja kulttuuripolitiikan avustukset, liikunnallisen elämän-
tavan edistämisen hanketuki, maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan avulla edistävä 
hanketuki).  Valtion nuorisoasiainneuvottelukunnan (1.1.2017 valtion nuorisoneuvosto) ja 
valtion liikuntaneuvoston tulee laatia vuoden 2017 loppuun mennessä kokonaisarviointi 
valtionhallinnon eri toimijoiden politiikkatoimien yhdensuuntaisuudesta, toimivuudesta ja 
vaikuttavuudesta. 

Jaosto: Valtion liikuntaneuvosto ja valtion nuorisoneuvosto ovat linjanneet, että toteut-
tavat tämän tavoitteen yhteistyössä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n 
kanssa ja käynnistävät kesään 2017 mennessä arviointihankkeen, joka perustuu syste-
maattiseen tutkimuskatsaukseen lasten ja nuorten harrastamista edesauttavista ja estä-
vistä tekijöistä, harrastamisen yleisyydestä ja muodoista alle 29-vuotiailla eri ikä- ja taus-
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tamuuttujat huomioiden. Lisäksi työssä arvioidaan valtionhallinnon eri toimialojen oh-
jauskeinojen ja toimenpiteiden yhdensuuntaisuus, tuloksellisuus ja kehittämistarpeet. Työ 
valmistuu vuoden 2018 alkupuoliskolla.

Jaosto toteaa, että tämä tavoite etenee esityksen mukaisesti.

2.1 Varsinaista säännöllistä harrastustoimintaa tukevat 
avustukset

Tässä toimeksiannossaan jaosto keskittyy opetus- ja kulttuuriministeriön jakamien lasten 
ja nuorten harrastustoimintaa edistävien valtionavustuksien tarkastelemiseen ja niiden 
osalta päätyy tarkastelussaan esittämään toimenpiteitä. Jaosto kävi työssään läpi yleis-
sivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston (YVA), kulttuuri- ja taidepolitiikan 
osaston (KUPO) sekä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston (NUOLI) jakamia valtionavustuk-
sia. Valtionavustukset jaetaan tässä esityksessä karkeasti 

1. olosuhteita tukeviin (taulukko 1) ja 

2. varsinaista säännöllistä harrastustoimintaa tukeviin (taulukko 2). 

Jaottelussa on huomioitava, että se tosiaan on karkea ja suuntaa antava. Ministeriön nuo-
riso- ja liikuntajärjestöille jakamissa yleisavustuksissa on sisällä myös lasten ja nuorten 
harrastustoimintaa ja liikuntaa. Jaoston jaottelussa niitä ei kuitenkaan taulukoitu suoraan 
paikallistasolle menevään säännöllistä harrastustoimintaa tukevaan osuuteen, koska val-
tionavustus jaetaan valtakunnalliselle järjestölle, eivätkä avustuksesta liittotasolle ja pai-
kallistasolle jakautuvat osuudet ole riittävällä tarkkuudella tiedossa.

Jaosto keskittyy arviossaan ja johtopäätöksien tekemisessä jälkimmäiseen eli niihin avus-
tuksiin, jotka suoremmin kohdistuvat lapsen ja nuoren säännöllisen harrastustoiminnan 
tukemiseen (taulukko 2). Nämä avustukset jaetaan suoraan paikallistasolle, missä toimin-
taa järjestetään.
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Taulukko 1.

Olosuhteita ja mahdollisuuksia tukevat avustusmuodot
Kulttuuri määräraha € avustuksen nimi kuka voi hakea

1 388 000,00 Avustukset lastenkulttuurikeskuksille lastenkulttuurikeskukset

2 000 000,00 Kärkihanke monilukutaito kilpailutusmenettely

350 000,00 Kirjastojen kehittämishanketuki (osa) kunnat, kunnalliset kirjastot

YHT. 3 738 000,00

Liikunta määräraha avustuksen nimi kuka voi hakea

3 500 000,00 Liikkuva koulu- ohjelma, kärkihanke; osa  
(vaikea arvioida) kunta

10 000 000,00 Liikuntaa edistävät järjestöt; osa (vaikea arvioida) liikuntajärjestöt

8 400 000,00 Liikuntapaikkarakentaminen; osa (vaikea arvioida) kunta

1 500 000,00 Kotouttaminen liikunnan avulla; osa (vaikea arvioida) kunta

YHT. 23 400 000,00

Nuorisotyö määräraha avustuksen nimi kuka voi hakea

15 500 000,00 nuorisoalan järjestöt; osa valtionapukelpoiset  
nuorisojärjestöt; nuorisotyötä 
 tekevät nuorisotyötä

2 000 000,00 Nuorten tieto- ja neuvontatyö, verkkonuorisotyö,  
digitalisaatio sekä alueellinen ja paikallinen  
nuorisoalan kehittäminen

YHT. 17 500 000,00

Yleissivistävä-
koulutus + OPH

määräraha avustuksen nimi kuka voi hakea

1 300 000,00 taiteen perusopetus (OKM) opetuksen järjestäjät

150 000,00 taiteen perusopetus (OPH) opetuksen järjestäjät, muut kuin 
VOS:n piirissä olevat

YHT. 1 450 000,00

Yhteensä olosuhteita ja mahdollisuuksia tukevat avustusmuodot

46 088 000,00

Avustettavan toiminnan osalta voidaan edelleen tarkemmin määritellä vielä organisoitu 
eli ohjattu harrastaminen sekä omatoiminen harrastaminen, joka voi myös olla säännöllis-
tä. Molempia voi harrastaa yksin tai ryhmässä. Esimerkkinä omatoimisesta harrastamisesta 
käy skeittaus, joka ei ole aikuisen tai koulutetun ohjaajan ohjauksessa tapahtuvaa, mutta 
saattaa olla yhteisöllistä ja säännöllistä harrastamista kavereiden ja vertaisten kesken.

Lisäksi jaosto keskittyy suoraan johtopäätöksiin ja esityksiin ja jättää nykytilan kuvauksen 
vähemmälle tai kokonaan pois, koska sitä on tehty aiemmassa ”Yhdenvertaiset mahdolli-
suudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta”-työryhmän raportissa sekä ”Jokai-
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selle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa”-työryhmän työssä, jota tehdään samanai-
kaisesti tämän jaostotyön kanssa.  

Suoraan paikallistasolla tapahtuvaa harrastustoimintaa tukevia avustuksia jaetaan minis-
teriöstä edellä mainituilla osastoilla vuosittain lähes 16 miljoonan euron edestä. Harras-
tustoimintaa suoraan tukevat avustusmuodot kohdistuvat monipuolisesti lastenkulttuu-
rikeskuksiin, perusopetuksen järjestäjiin, kuntiin ja paikallistason yhdistyksiin. Avustuksen 
kriteereinä toistuvat harrastuksen säännöllisyys, toiminnan laatu, ohjaajien ammattitaito 
ja hintaraja. Avustusmuodoissa on pyritty huomioimaan lasten ja nuorten erilaiset harras-
tussisällöt ja – ympäristöt. Avustuksien myöntöpäätöksissä huomioidaan myös alueellinen 
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 

Hallituksen kärkihanke ”Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta” tukee harras-
tetuntien järjestämistä vuosiluokkien 1-10 oppilaille koulujen tiloissa ja niitä lähellä ole-
vissa kulttuuritiloissa koulupäivän yhteydessä sekä varhaiskasvatusikäisten lasten taide- ja 
kulttuuriosallistumista. Määräraha on 1,7 miljoonaa euroa kolmelle vuodelle (2016-2018). 
Tätä avustusta voivat hakea kunnat, lastenkulttuurikeskukset, taiteen perusopetuksen 
järjestäjät, taidelaitokset, museot, kirjastot, perinneyhdistykset ja muut taide- ja kulttuu-
ritoimijat, joilla on osaamista lasten kanssa työskentelystä. Avustusta myönnetään harras-
tustoimintaan, joka on pääsääntöisesti säännöllistä, viikoittaista ja vähintään lukuvuoden 
mittaista. Myöntösummat ovat vaihdelleet hakijan ja toiminnan volyymin mukaan 1700 
eurosta 90 000 euroon. Vuonna 2016 harrastetunnit käynnistyivät yli 500 ala- ja yläkou-
lussa 67 kunnassa. Vuonna 2017 tavoitteena on avustaa kaksinkertainen määrä harraste-
tunteja kouluihin. Li ikunnallisen elämäntavan tukeminen kuuluu myös hallitusohjelman 
kärkihankkeeseen ”Liikutaan tunti päivässä”. Liikkuva koulu-ohjelma tukee liikunnallisen 
harrastustoiminnan järjestämistä seurayhteistyöllä koulujen aamu- ja iltapäivissä.

Liikunnan paikallistason avustus on ”Seuratoiminnan kehittämistuki”, jonka määräraha 
vuonna 2017 on 4 miljoonaa euroa. Avustusta voivat hakea paikalliset liikunta- ja urhei-
luseurat tai yhdistykset, jotka paikallistasolla järjestävät liikuntaa. Keskeistä on matalan 
harrastuskynnyksen toiminnan järjestäminen ja osallistumisen edistäminen sillä, ettei har-
rastus maksaisi paljon (hintaraja). Avustusta myönnetään toimintaan, joka on viikoittaista 
ja säännöllistä. Eduksi hankkeille on, jos nuoret ovat mukana suunnittelemassa ja kehittä-
mässä seuratoimintaa. Myöntösummat vaihtelevat 2 500 eurosta 15 000 euroon. 

Nuorison määräraha 3 miljoonaa euroa jaetaan aluehallintoviraston kautta lasten ja nuor-
ten paikalliseen harrastustoimintaan. Hakijana voi olla paikallinen järjestö tai kunta. Avus-
tus eroaa jonkin verran kahdesta edellisestä siinä, että sitä myönnetään myös koulujen 
loma-aikoina tapahtuvaan päiväleiritoimintaan, sen lisäksi, että pääsääntöisesti tuetaan 
koko lukuvuoden kestävää kouluajan ulkopuolella tapahtuvaa harrastustoimintaa. Avus-
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tuksen yhtenä kriteerinä on, ettei lapsilta saa edellyttää jäsenyyttä, jos avustuksen saaja on 
järjestö tai yhdistys. Myöntösummat vaihtelevat 500 eurosta 29 000 euroon.

Yleissivistävän koulutuksen puolella jaetaan Opetushallituksen kautta avustuksia koulujen 
kerhotoimintaan. Vuosittainen määräraha on noin 5,8 miljoonaa euroa. Avustukset koulu-
jen kerhotoimintaan jaetaan opetuksen järjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislu-
pa. Koulujen kerhotoiminnan kehittämisen tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lap-
sen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren 
iltapäivää. Tavoitteena on, että kerhotoiminnan piiriin saadaan myös niitä lapsia ja nuoria, 
joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. 
Koulun kerhotoimintaa kehitetään laatukriteerien mukaisesti, tavoitteellisesti ja oppilaita 
kuullen. Kerhotoimintaa suunnataan vähän harrastaville 7.–9. -luokkalaisille ja alueille, jois-
sa on tarjolla vähän harrastetoimintaa lapsille ja nuorille. Myöntösummat vaihtelevat 2 500 
eurosta 180 000 euroon.

2.2 Ehdotus avustuskäytäntöjen yhtenäistämiseksi ja 
selkiyttämiseksi  

Ministeriön jakamat avustukset lasten ja nuorten harrastustoimintaan on talousarvion 
määrärahariveillä määritelty eri käyttötarkoituksiin. Tästä syystä valtionavustuskäytäntöjen 
yhdenmukaistamista ei voida kaikilta osin toteuttaa hakukohtaisten kriteerien, eri kohde-
ryhmille suunnattujen avustusten ja erilaisten hakijoiden takia. Avustuksia on myös vaikea 
yhdistää, koska ne palvelevat eri toimijoita ja toimintaa. Tästä näkökulmasta ne täydentä-
vät omista lähestymiskulmistaan avustettavan toiminnan tavoitteiden kokonaisuutta. Val-
tionavustuskäytäntöjä sen sijaan voidaan joiltakin osin yhdenmukaistaa ja hakijan näkö-
kulmasta vähentää hallinnollisen työn kuormittavuutta.

Seuraavassa jaoston esityksiä valtionavustuskäytäntöihin: 

Viestinnällinen yhtenäisyys
* Lasten ja nuorten harrastustoimintaan liittyvistä valtionavustuksista tiedotetaan yhtei-
sesti riippumatta siitä, minkä osaston tai vastuualueen jakamia avustukset ovat. Toisin sa-
noen toteutetaan tiedottamisessa ns. yhteiskoonti, mitä on haettavissa ja kuka voi hakea. 
Ministeriön uudet verkkosivut mahdollistavat tämän paremmin. Lisäksi tätä yhteistiedotta-
mista voi kukin osasto ja vastuualue hoitaa omissa tilaisuuksissaan ja tiedotteissaan. 
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Jaosto arvioi, että tämä voi lisätä hakijoiden määrää joissakin valtionavustusmuodoissa.

* Tehdään hakeminen hakijalähtöiseksi eli toteutetaan se asiakasnäkökulmasta (digitali-
soinnin idea). Hakukriteerien muotoilussa tehdään yhteistyötä yli toimialarajojen mahdol-
listen päällekkäisyyksien välttämiseksi. 

* Eri avustusmuodoissa voi olla ns. rajapintahakijoita, joilla on mahdollisuus hakea toimin-
taansa avustusta niin nuorison, kulttuurin kuin liikunnan jakamista avustuksista. Yleista-
voitteena on avustuspäätösten määrän vähentäminen, jolloin tulee huomioida, että yksi 
toimija voisi saada avustusta tiettyyn toimintaansa vain yhdestä avustusmuodosta. Osas-
tojen ja vastuualueiden tulee yhteistyössä laatia ohjeistusta hakuilmoituksiin tältä osin, 
jotta hakijoita ohjataan selkeämmin hakemaan avustusta vain yhdestä avustusmuodosta 
ja vältytään mahdolliselta päällekkäiseltä avustamiselta.

Vaikuttavuuden arviointi
 * Avustamisen vaikuttavuudesta kerätään tietoa yhdenmukaisesti. Määritellään yhtenäi-
set kriteerit seurata ja arvioida vaikuttavuutta. Tämä voidaan toteuttaa luomalla yhteinen 
avustuksen raportointilomake, jolla valtionavustusta saanut taho raportoi toiminnasta. 
Raportoinnissa tulee ilmetä myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustieto. Huomioidaan, että 
raportointi tehdään avustuksen saajan työtä helpottavaksi, ei hallinnollista työtä lisääväk-
si.  On myös muistettava, että avustusta saavien joukko on hyvin heterogeeninen pienistä 
yhdistyksistä suuriin kuntiin. Ministeriön valtionavustustyöryhmä on työssään aikataulut-
tanut raportointilomakkeen tehtäväkseen kevään 2017 aikana. 

* Vaikuttavuuden arvioinnissa tulee olla sisällä sekä määrällistä että laadullista tietoa.

Mahdollisuudet 
* Eri toimijoiden toteuttamassa lasten ja nuorten harrastustoiminnassa tulisi huomioida 
laajasti lähiympäristön tarjoamat mahdollisuudet virikkeelliseen, monialaiseen ja – lajiseen 
harrastustoimintaan.  Esimerkiksi koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulisi useammin 
voida lähteä ulos lähiympäristöön ja hyödyntää sen liikkumisen ja taide- ja kulttuuriosal-
listumisen mahdollisuuksia (kuten lähiliikuntapaikat, museot, kirjastot, lastenkulttuurikes-
kukset). Toiminnan monipuolistaminen lähiolosuhteet huomioiden ei välttämättä vaadi 
taloudellisten resurssien lisäämistä lainkaan.  

* Toimintaa olisi hyvä toteuttaa lapsilähtöisesti. Iltapäivällä lapsi ja nuori on virkeä. Oppi-
tuntien jälkeinen iltapäivä tarjoaa usean tunnin mahdollisuuden harrastaa ennen vanhem-
pien kotiintuloa. Tätä iltapäiväajan harrastusmahdollisuutta voidaan paikallistasolla eri 
toimijoiden kanssa yhdessä edistää. 
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* Koulujen hyviä käytäntöjä harrastustoiminnan mahdollistajina ja edistäjinä tulisi koota ja 
levittää. Lasten ja nuorten innostamisessa harrastustoimintaan on kaikkien etu saada hy-
vät käytännöt leviämään yli sektorirajojen. Eri toimintojen sisällöllisiä menetelmiä voitai-
siin myös hyödyntää nykyistä enemmän (esim. mielikuvituksen käyttö taidetoiminnassa) 
yli taide- ja kulttuurirajojen sekä liikuntalajien. Kokemukset monialaisesta taiteen ja liikun-
nan yhdistävästä harrastetoiminnasta tulisi niin ikään koota hyvien käytäntöjen listaan.

Jaoston työssä hahmottui avustamiseen ja rahoittamiseen liittyen vielä ns. koulukokonai-
suus:

Kouluympäristön hyödyntäminen harrastamisessa
Jaoston selvittäessä hallinnonalansa lasten ja nuorten harrastamiseen kohdistamia val-
tionavustuksia, niiden vaikuttavuutta ja tavoitteita sekä harrastusmahdollisuuksien lisää-
mistä, nousi koulupäivän ja kouluympäristön hyödyntäminen kaikille mahdollisen, kaik-
kien saavutettavissa olevan ja edullisen harrastamisen ympäristön keskeiseksi paikaksi. 

Suomessa on koulukohtaisia kokemuksia ja tutkimustuloksia harrastustoiminnan yhdistä-
misestä koulupäivään. Tulosten mukaan harrastustoiminnalla on myönteisiä vaikutuksia. 
Esimerkiksi musiikin, taide- ja kädentaitojen harrastaminen edistivät koululaisten työsken-
telytaitoja, koulumenestystä ja sosiaalista kehitystä sekä paransivat heidän tyytyväisyyttä 
kouluun. Tutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että kouluympäristöön yhdistettyyn harras-
tetoimintaan sisältyy paljon käyttämätöntä potentiaalia. Lasten ja nuorten kannalta koulu 
harrastuspaikkana lisäisi harrastusten saavutettavuutta, lapsen ja nuoren mahdollisuuksia 
itse suunnitella omaa ajankäyttöään ja harrastaa kavereiden kanssa tutussa ympäristös-
sä. Harrastustoiminnan hyödyt ja toteutumismahdollisuudet olisivat paljon laajemmat ja 
laadukkaammat jos rehtorit ja opettajat yhdessä harrastustoiminnan järjestäjien kanssa 
näkisivät harrastustoiminnan koulun perustehtävän tukena. Koulutilojen tehokkaaseen 
käyttöön on otettu kantaa myös aiemmassa Harkimon (2016) työryhmän raportissa. 

Taiteen ja kulttuurin kärkihankkeessa on mukana hyviä malleja harrastustoiminnan järjes-
tämisestä kouluissa. Esimerkkinä voidaan mainita Oulun, Hämeenlinnan, Vantaan, Sipoon 
ja Seinäjoen mallit. Tämän raportin liitteenä on kuvaus Sipoon mallista.

Jaosto esittää, että

* Kouluissa tulisi ottaa käyttöön harrastuslukujärjestykset, joista oppilaat näkisivät mitä 
omassa koulussa ja lähikouluissa on mahdollista harrastaa. Harrastetunnit lisäisivät samal-
la alueella koulua käyvien lasten ja nuorten vuorovaikutustaitoja ja yhteisöllisyyttä, sekä 
mahdollistaisivat esimerkiksi myös suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden yhteis-
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tä tekemistä. Harrastuslukujärjestyksiin koottaisiin myös ilta-aikaan sijoittuva harrastami-
nen. Tämä edistäisi kouluympäristön kokemista lähiyhteisön toimintapaikkana.

* Vapaat koulussa käytettävissä olevat harrastetilat ennen niiden iltakäyttöä, tulisi merkitä 
harrastuslukujärjestykseen ja niiden käyttöä voisi laajentaa myös omatoimiseen harjoitte-
luun (esim. yläkoulun oppilaat voisivat varata liikuntasalin omatoimiseen harjoitteluun).

* Koulun rooli harrastustoiminnan edistäjänä ja yhteistyökumppanina tehtäisiin näkyväksi 
esim. logolla, joka näkyisi koulun sivuilla.

* Koulun ja harrastustoiminnan järjestäjien yhteistyö on erityisen tärkeää kuljetusoppilaiden 
kohdalla. Lapsen ja nuoren koulupäivää tulisi tarkastella lapsen ja nuoren jaksamisen kannal-
ta kokonaisuutena, johon kuuluvat oppitunnit, harrastetunnit ja koulumatkat. Harrastustoi-
minta tulee ajoittaa niin, että se ei väsytä lasta eikä nuorta ja tukee kouluoppimista.
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Taulukko 2.

Varsinaista säännöllistä harrastustoimintaa tukevat avustusmuodot
Kulttuuri määräraha € avustuksen nimi kuka voi hakea keskeiset kriteerit harrastamisen säännöllisyys hakuaika myöntöaika hakijoiden lkm myöntöjen lkm pienin myöntö suurin myöntö

2 900 000,00 Kärkihanke "Parannetaan 
taiteen ja kulttuurin saa-
vutettavuutta"

lastenkulttuurikeskukset, 
taiteen perusopetuksen jär-
jestäjät, kunnat, taidelai-
tokset, museot, kirjastot, 
perinneyhdistykset ja muut 
taide- ja kulttuuritoimijat, 
joilla on osaamista lasten 
kanssa työskentelystä.

Laatuvaatimukset harraste- 
tunneille; oppilaiden kiinnostus 
ja osallisuus sisältösuunnittelus-
sa ja toteutuksessa; toiminnan 
säännöllisyys

viikoittaista, lukuvuoden 
mittaista, useampi vuosi tur-
vattava toimintaa

helmi-maaliskuu huhtikuu 129 + 138 = 267 n.150 1 700e 90 000

Liikunta määräraha avustuksen nimi kuka voi hakea keskeiset kriteerit harrastamisen säännöllisyys hakuaika myöntöaika hakijoiden lkm myöntöjen lkm pienin myöntö suurin myöntö

4 000 000 Seuratoiminnan kehittä-
mistuki eli seuratuki

liikunta- ja urheiluseurat matalan harrastuskynnyksen  
toiminta; hintaraja

säännöllisyys; vähintään 1x /
viikossa; mieluummin 2x/vko

1.11.-15.12. huhtikuu 800-1000 400 2 500 15 000

Nuorisotyö määräraha avustuksen nimi kuka voi hakea keskeiset kriteerit harrastamisen säännöllisyys hakuaika myöntöaika hakijoiden lkm myöntöjen lkm pienin myöntö suurin myöntö

3 020 000 lasten ja nuorten paikal-
linen harrastustoiminta 
(AVIT)

kunta, paikalliset järjestöt vapaa-ajan harrastus/päiväleiri-
toimintaa, hinta max 100 euroa, 
asiantuntevat ohjaajat, lapsilta/
nuorilta ei saa edellyttää jäse-
nyyttä

harrastustoiminnan kesto 
koko lukuvuosi, säännöllises-
ti vähintään kerran viikossa 
(ehto koskee järjestäjiä, ei 
osallistuvia lapsia ja nuo-
ria), päiväleirit loma-aikoi-
na, pääsääntöisesti vähint. 5 
peräkk. pnä tai loman arki-
päivät kattaen, päivittäinen 
kesto väh. 5 tuntia.

10.11-15.12 28.4. mennessä 719 676 500 29 000

Yleissivistävä-
koulutus + OPH

määräraha avustuksen nimi kuka voi hakea keskeiset kriteerit harrastamisen säännöllisyys hakuaika myöntöaika hakijoiden lkm myöntöjen lkm pienin myöntö
suurin myöntö

5 850 000 Avustukset kerho- 
toimintaan (OPH)

Opetuksen järjestäjät, joilla 
on perusopetuksen järjes-
tämislupa

Koulun kerhotoimintaa kehite-
tään laatukriteerien mukaisesti, 
tavoitteellisesti ja oppilaita kuul-
len. Kerhotarjonta lisää oppilai-
den mahdollisuuksia  
tutustua erilaisiin harrastuksiin. 
Kerhotoimintaa suunnataan  
vähän harrastaville 7.–9.  
-luokkalaisille. Kerhotoimintaa 
suunnataan alueille, joissa on  
tarjolla vähän harrastetoimintaa 
lapsille ja nuorille.

Toimintaa järjestetään vä-
hintään 3-5 tuntia viikossa 
koulun toiminta-aikoina.

6.2.-10.3. toukokuu arvio 325 arvio 325 arvio 2500 arvio 180 000

YHTEENSÄ 15 770 000,00 €
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Taulukko 2.

Varsinaista säännöllistä harrastustoimintaa tukevat avustusmuodot
Kulttuuri määräraha € avustuksen nimi kuka voi hakea keskeiset kriteerit harrastamisen säännöllisyys hakuaika myöntöaika hakijoiden lkm myöntöjen lkm pienin myöntö suurin myöntö

2 900 000,00 Kärkihanke "Parannetaan 
taiteen ja kulttuurin saa-
vutettavuutta"

lastenkulttuurikeskukset, 
taiteen perusopetuksen jär-
jestäjät, kunnat, taidelai-
tokset, museot, kirjastot, 
perinneyhdistykset ja muut 
taide- ja kulttuuritoimijat, 
joilla on osaamista lasten 
kanssa työskentelystä.

Laatuvaatimukset harraste- 
tunneille; oppilaiden kiinnostus 
ja osallisuus sisältösuunnittelus-
sa ja toteutuksessa; toiminnan 
säännöllisyys

viikoittaista, lukuvuoden 
mittaista, useampi vuosi tur-
vattava toimintaa

helmi-maaliskuu huhtikuu 129 + 138 = 267 n.150 1 700e 90 000

Liikunta määräraha avustuksen nimi kuka voi hakea keskeiset kriteerit harrastamisen säännöllisyys hakuaika myöntöaika hakijoiden lkm myöntöjen lkm pienin myöntö suurin myöntö

4 000 000 Seuratoiminnan kehittä-
mistuki eli seuratuki

liikunta- ja urheiluseurat matalan harrastuskynnyksen  
toiminta; hintaraja

säännöllisyys; vähintään 1x /
viikossa; mieluummin 2x/vko

1.11.-15.12. huhtikuu 800-1000 400 2 500 15 000

Nuorisotyö määräraha avustuksen nimi kuka voi hakea keskeiset kriteerit harrastamisen säännöllisyys hakuaika myöntöaika hakijoiden lkm myöntöjen lkm pienin myöntö suurin myöntö

3 020 000 lasten ja nuorten paikal-
linen harrastustoiminta 
(AVIT)

kunta, paikalliset järjestöt vapaa-ajan harrastus/päiväleiri-
toimintaa, hinta max 100 euroa, 
asiantuntevat ohjaajat, lapsilta/
nuorilta ei saa edellyttää jäse-
nyyttä

harrastustoiminnan kesto 
koko lukuvuosi, säännöllises-
ti vähintään kerran viikossa 
(ehto koskee järjestäjiä, ei 
osallistuvia lapsia ja nuo-
ria), päiväleirit loma-aikoi-
na, pääsääntöisesti vähint. 5 
peräkk. pnä tai loman arki-
päivät kattaen, päivittäinen 
kesto väh. 5 tuntia.

10.11-15.12 28.4. mennessä 719 676 500 29 000

Yleissivistävä-
koulutus + OPH

määräraha avustuksen nimi kuka voi hakea keskeiset kriteerit harrastamisen säännöllisyys hakuaika myöntöaika hakijoiden lkm myöntöjen lkm pienin myöntö
suurin myöntö

5 850 000 Avustukset kerho- 
toimintaan (OPH)

Opetuksen järjestäjät, joilla 
on perusopetuksen järjes-
tämislupa

Koulun kerhotoimintaa kehite-
tään laatukriteerien mukaisesti, 
tavoitteellisesti ja oppilaita kuul-
len. Kerhotarjonta lisää oppilai-
den mahdollisuuksia  
tutustua erilaisiin harrastuksiin. 
Kerhotoimintaa suunnataan  
vähän harrastaville 7.–9.  
-luokkalaisille. Kerhotoimintaa 
suunnataan alueille, joissa on  
tarjolla vähän harrastetoimintaa 
lapsille ja nuorille.

Toimintaa järjestetään vä-
hintään 3-5 tuntia viikossa 
koulun toiminta-aikoina.

6.2.-10.3. toukokuu arvio 325 arvio 325 arvio 2500 arvio 180 000

YHTEENSÄ 15 770 000,00 €
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3 Vapaaehtoistyön resursoinnin 
kehittäminen, tietopohjan 
vahvistaminen sekä houkuttelevuuden 
lisääminen

Kansalaistoiminnassa keskeistä on vapaaehtoistyö tai vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtois-
toiminnan resursoinnin kehittäminen kuuluu valtionhallinnossa useamman eri ministeriön 
toimialaan. Keskeisesti vapaaehtoistoiminnan edellytyksiin vaikuttavat valtionvarainminis-
teriön ja Verohallinnon säädökset ja linjaukset yleishyödyllisen toiminnan verotukseen. 

Vapaaehtoistyön koordinoinnin vastuuministeriöksi on määritelty oikeusministeriö. Koor-
dinoinnilla tässä tarkoitetaan vapaaehtoistyön kentän seuraamista, kehittämishankkeiden 
yhteensovittamista valtioneuvostossa sekä asiasta tiedottamista. Valtioneuvoston poikki-
hallinnollinen demokratiaverkosto seuraa uudistusten etenemistä.

Jaosto kävi toimeksiannossaan kohta kohdalta läpi ”Yhdenvertaiset mahdollisuudet har-
rastaa - painopisteenä harrastamisen hinta”- työryhmän toimenpide-esitykset valtionhal-
linnon toimissa. Jaosto kuvaa seuraavaksi, miten asioissa on edetty 30.6.2016 jälkeen. Tä-
män lisäksi jaosto esittää omat johtopäätöksensä tai ehdotuksensa jatkotoimiksi.

3.1 Harkimon (2016) työryhmän suositusten ja ehdotusten 
jatko ja esitykset vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi 
valtionhallinnon tasolla

Aikaisempi: VM, Verohallinto, OM
• Vapaaehtoistyötä ja kansalaistoimintaa on kuormitettu lukuisilla hallinnollisilla menette-
lyillä, jotka eivät ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia. Valtion tulee yhtenäistää ja jär-



23

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2017 Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistäminen 

kevöittää nykyiset viranomaiskäytännöt (verotus, lupa-asiat) ja määritelmät koskien kansa-
laistoimintaa ja vapaaehtoistyötä. Verovapaiden kustannusten korvausten soveltamisalaa 
tulee järkeistää sekä matkakustannusten enimmäismäärää korottaa. Ilmoittamisvelvolli-
suutta palkinnoista tulee kohtuullistaa.

Jaosto: Oikeusministeriölle on annettu vapaaehtoistyön koordinointivastuu. Koordinoin-
nilla tarkoitetaan vapaaehtoistyön kentän seuraamista sekä kehittämishankkeiden yhteen-
sovittamista valtionhallinnossa ja asiasta tiedottamista. Valtioneuvoston poikkihallinnolli-
nen demokratiaverkosto seuraa ehdotettujen uudistusten etenemistä. 

Selvitysten perusteella verotukseen liittyviä käytännön ongelmia aiheuttavat epäselvyydet 
vapaaehtoisten kulukorvauksien verovapaudessa, sallituissa ja verovapaissa kiittämisen 
ja kannustamisen tavoissa sekä verovapaiden aterioiden tarjoamisessa. Jaosto kuuli tässä 
asiakokonaisuudessa valtiovarainministeriön (VM) asiantuntijoita. VM:n mukaan kansalais-
toiminnan verotuksellisia etuisuuksia ei oltaisi lisäämässä tai helpottamassa johtuen EU:n 
valtiontukisäännösten tulkinnasta.

Hallitusohjelman veropoliittisten linjausten mukaan säätiöiden ja yhdistysten verokohtelu 
selvitetään tämän hetkisen työsuunnitelman mukaan vuosina 2017–2018. Työstä vastaa 
VM ja arvion mukaan työ alkaa syksyllä 2017. Jaosto tähdentää, että kansalaistoimintaa 
koskevassa sääntelyssä tulee kuulla itse toimijoita ja esittää, että esimerkiksi kansalaisyh-
teiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) edustajia kuultaisiin tai otettaisiin tulevaan 
valtionvarainministeriössä tehtävään valmisteluun mukaan.

Vapaaehtoistyötä koskevia vero-ohjeita on kehitetty ja yhdenmukaistettu Verohallinnon 
uusiin ohjeisiin ”Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan 
ennakkoperintäkysymykset” (A119/200/2016). Ohjeet olivat lausuntokierroksella syksyllä 
2016, mutta lausuntoa ei pyydetty esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöstä tai oikeus-
ministeriöstä. Valmistelussa olevien asioiden lausuntopyynnöt tulisi toimittaa avoimesti 
lausuttavaksi niille hallinnonaloille ja sidosryhmille, joita valmistelussa oleva asia kosket-
taa. Verohallinnon uutta ohjeistusta ei ehditty julkaista ennen tämän raportin ilmestymis-
tä, joten tähän yhteyteen ei saatu kootuksi ohjeistuksen kommentointia. 

Järjestöjen ja eri tapahtumajärjestäjien lupa - ja ilmoittautumismenettelyä ollaan keven-
tämässä siten, että valtion ja kunnan tapahtumajärjestämiseen liittyvät lupa-asiat koo-
taan yhteen suomi.fi – portaaliin. Lupa- ja valitusprosesseja uudistetaan ja niitä koskevia 
sähköisiä palveluja kehitetään, sekä siirtymistä ilmoitusmenettelyyn edistetään. Kyseessä 
on hallitusohjelmahanke, jonka toteuttamisesta vastaavat eri ministeriöt ja tavoitteena on 
olla valmista 12/2018.
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Jaosto toteaa, että oikeusministeriölle annettu vapaaehtoistyön koordinointivastuu lisää 
eri hallinnonalojen yhteistyötä ja yhteen suuntaan toimimista, ja tältä osin viranomaistyö 
sekä viranomaisten että kansalaistoimijoiden yhteistyö etenee. Yleishyödyllisten yhdistys-
ten ja talkootyön verovapauteen ja verotukseen liittyvissä asioissa on useita haasteita, jois-
ta osa liittyy EU-lainsäädäntöön, osa hallinnonalojen asioiden valmistelun avoimuuteen ja 
osa kansalaistoimijoiden eriäviin näkemyksiin. Näissä haasteissa on mahdollista kuitenkin 
edetä viranomaistasollakin suotuisaan suuntaan.

Aikaisempi: OM 
• Osa sääntelyä koskevista ongelmista on syntynyt eri toimijoiden puutteellisen vuorovai-
kutuksen vuoksi. Kansalaisvaikuttamisen edistämistehtävästä vastaavan oikeusministeriön 
(OM) tulee luoda yhteistyössä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE), 
kansalaisjärjestötoimijoiden sekä asianosaisten viranomaisten kanssa foorumi, jossa käy-
tännön toimijoiden ja viranomaisten näkökulmat kohtaavat ja jonka johtopäätökset toimi-
tetaan asianosaisten päättäjien tietoisuuteen.

Jaosto: Oikeusministeriö on luonut tukisivuston www.demokratia.fi/tietotori/vapaaeh-
toistyo/, johon on selkeästi yhteen paikkaan koottu vapaaehtoistoimintaa koskevat ohjeet 
järjestöille. Sivusto siirtyy vuoden 2017 aikana palveluoppaaksi Suomi.fi-palveluun, joka 
toimii siten, että kukin viranomainen kirjoittaa ohjeensa selkeäkielisenä tietokorteille, joita 
kukin ylläpitää omilla sivuillaan. Tietokorttien lisäksi tehdään UKK-kortteja (usein kysytyt 
kysymykset), joissa on esimerkkejä ohjeistuksen perusteella tehdyistä ratkaisuista.

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE) toimii oikeusministeriön yhteydes-
sä. Valtioneuvosto asetti 9.2.2017 sen kolmannelle kaudelleen. KANEn tehtävänä on edis-
tää kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon vuorovaikutusta sekä kansalaisyhteiskunnan toi-
mintaedellytyksiä. KANE voi ottaa ehdotuksen foorumin koollekutsumisesta käsittelyynsä. 

Oikeusministeriö on juuri aloittanut kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan liit-
tyvän alatyöryhmän toimintaa, joka liittyy hallituksen säädösten sujuvoittamistyöhön.

Jaosto toteaa, että tämä asia etenee.

”Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta” – työ-
ryhmän toimeksiantoon kuului myös yksittäisenä erillisenä osana tehdä esityksiä seura- 
ja kansalaistoimintaa koskevan tarpeettoman sääntelyn purkamiseksi. Sieltä nostettuna 
erikseen vielä toimenpide, joka ei sisältynyt jo edellä esitettyihin valtionhallinnontasoisiin 
toimiin.

Aikaisempi: TEM / TE-keskukset 
Vapaaehtoistyötä koskevien vero-ohjeiden kehittäminen
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Ongelma: Työttömyysturvalainsäädännön mukaan työtön työnhakija voi työttömyystur-
vaa menettämättä tehdä yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä samalla tavalla kuin työssäkäy-
vä. Työnhakijan tulee kuitenkin lain mukaan ilmoittaa olosuhteissaan tapahtuvista muu-
toksista työ- ja elinkeinotoimistoon tai työttömyysturvan maksajalle. Myös vapaaehtois-
toimintaan osallistumisesta tulisi siten ilmoittaa oman alueen TE-toimistoon, joka arvioi 
vapaaehtoistoiminnan vaikutuksen työttömyysturvaan aina tapauskohtaisesti. Verokäy-
tännöt vaihtelevat verovirastojen välillä. Vapaaehtoistyö katsotaan toisinaan veronalaisek-
si toiminnaksi. Talkootyöhön osallistuminen on joissakin yksittäistapauksissa voitu katsoa 
toiminnaksi, joka estää työttömyysetuuden maksamisen.

Esitys: Tietoisuutta työttömien mahdollisuudesta tehdä vapaaehtoistyötä työttömyystur-
vaa menettämättä on lisättävä. Työryhmä esittää, että TE-toimistoille on laadittava ohjeet, 
joita noudatetaan yhdenmukaisesti verohallinnon palveluissa. Ohjeita tarvitaan myös 
määrittelyistä: minkälaista vapaaehtoistyötä työtön työnhakija voi tehdä, miten vapaaeh-
toistyö eroaa ansiotyöstä sekä miten työsuojelu ja työturvallisuus koskevat vapaaehtoista. 
Erityisesti esimerkkejä kaivataan tilanteisiin, joissa työtön tekee vapaaehtoistyötä yrityksel-
le tai julkisen hallinnon toimijalle.

Jaosto: Jaosto toimitti työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM) kirjallisen kysymyksen, jossa 
todettiin yllä esitetty tilanne. Tämän lisäksi todettiin, että jaoston näkemyksen mukaan 
TE-toimistoja olisi ohjeistettu tässä asiassa yhdenmukaiseen menettelyyn, mutta edelleen 
asiassa on vaihtelevuutta. Kysymyksinä esitettiin: Miten TE-toimistoja on ohjeistettu tässä 
mainitussa menettelyssä, että työtön työnhakija voi tehdä vapaaehtoistyötä työttömyys-
turvaa menettämättä? Onko ohjeistuksen yhtenäistä soveltamiskäytäntöä seurattu tai tar-
kistettu? Lisäksi haluttiin selvittää, miten ohjeissa on määritelty se, minkälaista vapaaeh-
toistyötä työtön työnhakija voi tehdä ja miten vapaaehtoistyö eroaa ansiotyöstä?

Vastauksessaan TEM toteaa, että ministeriö on antanut työ- ja elinkeinotoimistoille (TE-toi-
mistoille) ohjeen TE-toimiston tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa 
(TEM/2565/03.01.04/2016). Koko ohjeen luku on liitetty vastaukseen mukaan. TEM ei ole 
tehnyt tältä osin TE-toimistojen soveltamiskäytäntöä koskevaa seurantaa, eikä pidä sen te-
kemistä tarpeellisena.

Jaosto toteaa, että ohjeistuksen osalta viestintää tulisi edelleen jatkaa. On tärkeää voida 
varmistaa, että kaikissa TE-toimistoissa työttömien asioinnissa auttava henkilöstö antaa 
oikeaa ja yhtenäistä opastusta siihen, että työttömän on mahdollista osallistua vapaaeh-
toistoimintaan (vapaaehtoistyöhön). Lisäksi jaosto näkee tärkeänä, että asiaa myös seurat-
taisiin, ettei tämän osalta toimittaisi virheellisesti.
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3.2 Vapaaehtoistoiminnan houkuttelevuutta lisätään 

yhteistyöllä

Kansalaistoiminta ja siihen sisältyvä vapaaehtoistoiminta nähdään Suomessa merkityksel-
lisenä voimavarana. Eri hallitusohjelmissa vuodesta 1999 on kirjattu tavoitteita vapaaeh-
toistoiminnan kehittämiseksi ja esteiden purkamiseksi. 

Harkimon (2016) työryhmä esitti vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi raportissaan seuraa-
via toimenpiteitä:

Aikaisempi: toimijakenttä + OKM

•  Vapaaehtoistoiminnan houkuttelevuutta tulee lisätä systemaattisessa 
yhteistyössä valtion, järjestöjen, kuntien ja seurojen välillä.

• OKM:n nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto käynnistää valmistelutyön, 
jonka tavoitteena on etsiä ratkaisuja vapaaehtoistoiminnan resursoinnin 
kehittämiseksi, tietopohjan vahvistamiseksi sekä houkuttelevuuden 
lisäämiseksi.

• Työryhmä pitää kannatettavana VM:n työryhmän (VM 39/2015) esitystä, 
jonka mukaisesti luotaisiin yhteinen vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa 
koskeva tietoportaali.

• Tietoisuutta työttömien mahdollisuudesta tehdä vapaaehtoistyötä 
työttömyysturvaa menettämättä on lisättävä. TE-toimistoille tulee laatia 
ohjeet, joita yhdenmukaisesti noudatetaan.

Jaosto: Yllä mainittuihin kahteen viimeiseen asiakokonaisuuteen on tässä raportissa otet-
tu kantaa aiemmin tässä samassa luvussa 3. Kahden ylimmän asian osalta jaosto toteaa, et-
tä vapaaehtoistoiminnan houkuttelevuutta tulee lisätä tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. Tämä vaatii yhteen suuntaan toimimista. Kun hallinnollinen työ, sääntely ja viran-
omaisvaatimukset pidetään vapaaehtoistoiminnalle maltillisella ja selkeällä tasolla, edis-
tetään ihmisten sitoutumista toimia vapaaehtoisena. Byrokratiaa ei yhdistystoiminnalle 
ainakaan tulisi lisätä ja digitaalisuuden tulisi helpottaa hallinnollista työtä sekä vapauttaa 
resurssia nimenomaan itse toimintaan eli lasten ja nuorten harrastamisen ohjaamiseen. 

Vapaaehtoistoiminnan houkuttelevuutta lisätään nostamalla työn arvoa. Tämä kuuluu kai-
kille toimijoille kuntatasolta valtiontasolle. Yhteinen kaikkien toimijoiden kanssa järjestet-
tävä kampanjointi vapaaehtoistoiminnan houkuttelevuuden lisäämiseksi voidaan organi-
soida opetus- ja kulttuuriministeriön ja oikeusministeriön yhteistyönä tai sovitulla vastuul-
la jommankumman toimesta. 
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Jaosto toteaa, että opetus- ja kulttuuriministeriö on jo osaltaan aloittanut sille esitetyn 
valmistelutyön ratkaisujen etsimiseksi nimeämällä tämän jaoston. Tietopohjan vahvista-
misessa on myös menossa useita edistysaskeleita. OKM:n rahoittama suomalaisen seura-
tiedon järjestelmä "Seuraverkko" laajenee lähivuosina valtakunnallisesti kattavaksi paikal-
listason kansalaistoiminnan tietopankiksi.  Sinne kerääntyy esimerkiksi tietoa seuroissa 
tehtävästä vapaaehtoistyöstä ja vapaaehtoistoimijoiden määristä. Seuraverkkoa voidaan 
hyödyntää myös vapaaehtoistoiminnan kampanjoinnissa. OKM:n nuoriso- ja liikuntapoli-
tiikan osasto huolehtii valmistelutyön jatkostakin.
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4 Valtakunnallinen yhtenäinen käytäntö 
harrastekulujen korvaukseksi 
osana pienituloisten perheiden 
toimeentulotukea (KELA)

Leena Harkimon työryhmäraportissa käydään läpi terveyserojen kasvua ja yhteiskunnan 
eriarvoistumista. Siinä yhteydessä todetaan, että toimeentuloasiakkaista merkittävällä 
osalla on kasaantuvaa huono-osaisuutta. Hyvinvointi on muuta väestöä heikompi. Tähän 
otti muun muassa aikaisemman työryhmän kuulemisessa lapsiasiavaltuutettu kantaa. Hy-
vinvointierojen kaventamiseksi ja lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi toimeentuloasiakkai-
den asemaa helpottaisi yhtenäinen käytäntö saada toimeentulon yhteydessä lasten harras-
tamiseen tukea.

Aikaisempi: KELA 
• Harrastekustannuksia on osana toimeentulotukea korvattu kunnittain vaihtelevasti. Toi-
meentulotuen maksatuksen siirtyessä KELA:n vastattavaksi vuonna 2017 lasten ja nuorten 
harrastetoiminnan kulujen korvaamiseen tulee luoda valtakunnallisesti yhdenmukainen 
käytäntö, joka turvaa pienituloisissa perheissä elävien lasten osallistumismahdollisuudet. 

Jaosto: KELAn osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl oli jaoston kuultavana 27.2.2017 
kokouksessa. Toimeentulotuen kokonaisuudistuksessa perustoimeentulotuen maksatus 
siirtyi Kansaneläkelaitos KELAn hoidettavaksi. Kunta maksaa täydentävää tai ehkäisevää 
harkinnanvaraista toimeentulotukea. Toimeentulotuen kokonaisuudistuksessa KELA mak-
saa asiakkaan perustoimeentulotuen. Perustoimeentulotukeen lasketaan mukaan asumi-
nen, ruokailut ja harrastaminen. Tämän perusosan lisäksi KELA maksaa ylimenevät asumis-
kustannukset, terveydenhuoltokulut, päivähoitomaksut ja passi- tai henkilökorttikustan-
nukset, sekä mahdolliset vanhemman tapaamisoikeuteen liittyvät kulut. Jos asiakkaalla on 
muita tarpeita, silloin siirrytään kunnan sosiaalitoimen asiakkaaksi. Kunta maksaa asiak-
kaalle ehkäisevää tai täydentävää harkinnanvaraista toimeentulotukea.



29

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2017 Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistäminen 

Uudistuksen yksi riski on, ettei asiakas mene kunnan asiakkaaksi. KELA voi ohjata asiak-
kaan hakemaan kunnan täydentävää tai ehkäisevää tukea, mutta ei ilman asiakkaan suos-
tumusta.

Uudistuksen jälkeen lasten harrastuksiin tuen saaminen on yhtä hyvää tai huonoa kuin 
aikaisemminkin eli riippuu kunnan toimintatavasta, miten täydentävää tai ehkäisevää har-
kinnanvaraista toimeentulotukea käytetään. 

Toimeentulotuen kautta lasten harrastuksen turvaaminen olisi järkevä investointi tule-
vaisuuteen. Mahdollisesti vaikeassa elämäntilanteessa elävän lapsen arkeen säännöllinen 
harrastus toisi rytmiä, säännönmukaisuutta, sosiaalisuutta ja toivoa. Jos perhe (asiakas) 
joutuu toimeentulotuen asiakkaaksi yllättäen, ei ole tarkoituksenmukaista, että perhe jou-
tuisi tilanteessa kärsimään kohtuuttomasti, vaan tällöinkin tulisi mahdolliset lasten ole-
massa olevat harrastukset pystyä jatkamaan vaikean tilanteen yli toimeentulotuen avulla. 

Ståhl totesi, ettei KELAlla ole työkaluja ja mahdollisuuksia luoda kuntien käytäntöihin yh-
denmukaista ohjeistusta, jolla turvattaisiin pienituloisissa perheissä elävien lasten harras-
tusmahdollisuudet.

Jaosto esittää, että toimeentulotuen kokonaisuuteen tehtäisiin muutos.  Heikommassa 
asemassa olevien lasten harrastusmahdollisuuksia voitaisiin yhdenvertaisella tavalla tukea, 
jos määritettäisiin ja kirjattaisiin toimentulotukeen joku osa alaikäisen alle 18-vuotiaan lap-
sen harrastuksiin johonkin rajattuun euromäärään asti. Käytännöllisintä tämä olisi sisällyt-
tää kunnan maksamaan täydentävään tai ehkäisevään toimeentulotukeen. 

Jaosto toteaa, että tämä edellyttää asian nostamista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja 
lainsäädäntötason muutoksia.
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5 Yhteenveto
Jaosto sai toimeksiannokseen toteuttaa Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa –rapor-
tissa (2016) esiintuodut toimenpide-ehdotukset kansalaistoiminnan valtionavustuskäytän-
töjen yhtenäistämisestä ja selkiyttämisestä sekä valmistella esitys vapaaehtoistyön resur-
soinnin kehittämiseksi, tietopohjan vahvistamiseksi sekä houkuttelevuuden lisäämiseksi.  
Jaosto toteutti toimeksiannon käymällä ehdotukset läpi ja tarkastelemalla, miten niitä on 
tässä välissä edistetty tai kenen vastuulla asian edistäminen on tai kuuluisi olla. Tarkemmin 
ja yksityiskohtaisemmin ehdotukset avataan raportissa niitä käsittelevissä luvuissa. 

Valtionavustuskäytäntöihin liittyvät esitykset koskevat yksinomaan opetus- ja kulttuuri-
ministeriön jakamia avustuksia. Sen sijaan kansalaistoiminnan edellytyksien edistäminen 
ja vapaaehtoistoiminnan houkuttelevuuden lisääminen on riippuvainen useamman eri 
hallinnonalan toiminnasta ja hankkeista. Oikeusministeriölle on tällä hallituskaudella an-
nettu vapaaehtoistyön koordinaatiovastuu, joka lisää eri hallinnonalojen yhteen suuntaan 
toimimista.

Toimenpide-ehdotukset valtionavustuskäytäntöjen 
yhtenäistämisestä ja selkiyttämisestä varsinaista säännöllistä 
harrastustoimintaa tukevissa avustuksissa

Viestinnällinen yhtenäisyys
•  Lasten ja nuorten harrastustoimintaan liittyvistä valtionavustuksista 

tiedotetaan yhteisesti riippumatta siitä, minkä osaston tai vastuualueen 
jakamia avustukset ovat. 

• Tehdään hakeminen hakijalähtöiseksi eli toteutetaan se 
asiakasnäkökulmasta (digitalisoinnin idea). 
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• Osastojen ja vastuualueiden tulee yhteistyössä laatia ohjeistusta 
hakuilmoituksiin siltä osin, jotta hakijoita ohjataan selkeämmin hakemaan 
avustusta vain yhdestä avustusmuodosta ja vältytään mahdolliselta 
päällekkäiseltä avustamiselta.

Vaikuttavuuden arviointi
•  Avustamisen vaikuttavuudesta kerätään tietoa yhdenmukaisesti. 

Määritellään yhtenäiset kriteerit seurata ja arvioida vaikuttavuutta.  
Huomioidaan, että raportointi tehdään avustuksen saajan työtä 
helpottavaksi, ei hallinnollista työtä lisääväksi.    

Lisäksi jaosto esittää avustusta saavien tahojen toimintaan:

Mahdollisuudet 
• Eri toimijoiden toteuttamassa lasten ja nuorten harrastustoiminnassa 

tulisi huomioida laajasti lähiympäristön tarjoamat mahdollisuudet 
virikkeelliseen, monialaiseen ja – lajiseen harrastustoimintaan.  Esimerkiksi 
koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnassa voisi hyödyntää lähiympäristöä ja 
sen liikkumisen ja taide- ja kulttuuriosallistumisen mahdollisuuksia (kuten 
lähiliikuntapaikat, museot, kirjastot, lastenkulttuurikeskukset). 

• Toimintaa olisi hyvä toteuttaa lapsilähtöisesti. Iltapäiväajan 
harrastusmahdollisuutta voidaan paikallistasolla eri toimijoiden kanssa 
yhdessä edistää. 

• Koulujen hyviä käytäntöjä harrastustoiminnan mahdollistajina ja edistäjinä 
tulisi koota ja levittää. 

Kouluympäristön hyödyntäminen harrastamisessa
• Kouluissa tulisi ottaa käyttöön harrastuslukujärjestykset, joista oppilaat 

näkisivät mitä omassa koulussa ja lähikouluissa on mahdollista harrastaa. 
Tämä edistäisi kouluympäristön kokemista lähiyhteisön toimintapaikkana.

• Vapaat koulussa käytettävissä olevat harrastetilat ennen niiden iltakäyttöä, 
tulisi merkitä harrastuslukujärjestykseen ja niiden käyttöä voisi laajentaa 
myös omatoimiseen harjoitteluun (esim. yläkoulun oppilaat voisivat varata 
liikuntasalin omatoimiseen harjoitteluun).

• Koulun rooli harrastustoiminnan edistäjänä ja yhteistyökumppanina 
tehtäisiin näkyväksi esim. logolla, joka näkyisi koulun sivuilla.

• Koulun ja harrastustoiminnan järjestäjien yhteistyö on erityisen tärkeää 
kuljetusoppilaiden kohdalla. 
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Toimenpide-esitykset vapaaehtoistyön resursoinnin 
kehittämiseksi, tietopohjan vahvistamiseksi sekä 
houkuttelevuuden lisäämiseksi

Eri hallinnonaloilla on samanaikaisesti menossa hankkeita, joissa tavoitteena on vapaaeh-
toistoiminnan resursoinnin kehittäminen, toimintaedellytysten helpottaminen sekä tieto-
pohjan vahvistaminen. Viime kädessä nämä toimet pyrkivät edistämään vapaaehtoistoi-
minnan houkuttelevuutta, mutta sen lisäksi tarvitaan erikseen kampanjointia vapaaehtois-
toiminnan arvostuksen nostamiseksi. 

• Oikeusministeriölle on annettu vapaaehtoistyön koordinaatiovastuu, joka 
lisää eri hallinnonalojen yhteistyötä ja yhteen suuntaan toimimista. Tältä 
osin viranomaistyö sekä viranomaisten että kansalaistoimijoiden yhteistyö 
etenee.

• Tietoportaali, johon selkeästi yhteen paikkaan kootaan 
vapaaehtoistoimintaa koskevat ohjeet, lupa-asiat ja viranomaiskäytänteet, 
on muodostumassa Suomi.fi-palveluun tämän vuoden aikana. Tällä 
hetkellä oikeusministeriö ylläpitää tukisivustoa www.demokratia.fi –sivuilla 
(www.demokratia.fi/tietotori/vapaaehtoistyo/)

• Tarpeetonta sääntelyä pyritään vähentämään. Oikeusministeriö on juuri 
aloittanut kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoimintaan liittyvän 
alatyöryhmän toimintaa, johon liittyy säädösten sujuvoittamistyö. 
Valtiovarainministeriö tulee selvittämään säätiöiden ja yhdistysten 
verokohtelua. Työn arvioidaan alkavan syksyllä 2017. Verohallinnon 
uusi ohjeistus ”Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen 
vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset” ilmestynee 
huhtikuussa 2017.

• TE-toimistoja on ohjeistettu työttömien mahdollisuudesta tehdä 
vapaaehtoistyötä työttömyysturvaa menettämättä.  Ohjeistusta tulisi 
edelleen jatkaa, jotta voidaan varmistaa, että kaikissa TE-toimistoissa 
työttömien asioinnissa auttava henkilöstö antaa oikeaa ja yhdenmukaista 
opastusta siihen, miten työtön voi osallistua vapaaehtoistoimintaan. 

• Vapaaehtoistoiminnan houkuttelevuutta voidaan lisätä järjestämällä laaja 
kaikkien toimijoiden yhteinen kampanja vapaaehtoistyön arvostuksen 
nostamiseksi. 

Lisäksi jaosto esittää, että:

Toimeentulotuen kokonaisuuteen tehtäisiin muutos. Heikommassa asemassa olevien las-
ten harrastusmahdollisuuksia voitaisiin yhdenvertaisella tavalla tukea, jos määritettäisiin 



33

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2017 Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistäminen 

ja kirjattaisiin toimentulotukeen joku osa alaikäisen alle 18-vuotiaan lapsen harrastuksiin 
johonkin rajattuun euromäärään asti. Käytännöllisintä tämä olisi sisällyttää kunnan maksa-
maan täydentävään tai ehkäisevään toimeentulotukeen.
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Liitteet

Liite 1. Aikaisempi raportti

Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta - raportti:

http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-407-8
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Liite 2.  Aikaisemman raportin Työryhmän esitykset Luku 5

Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta- raportin 
Luku 5 Työryhmän esitykset. Ote sivuista 59-62

5 Työryhmän esitykset 

Liikuntalain tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikun-
taa ja vastaavasti edistää eriarvoisuuden vähentämistä. Harrastamisen lopettaminen tai 
aloittamatta jättäminen harrastamisen korkeiden kustannusten vuoksi eivät edistä valtion 
liikuntapolitiikan tavoitteiden toteutumista, vaan pikemminkin vauhdittavat osaltaan ter-
veys- ja hyvinvointierojen kasvua ja liikunnallisesta elämäntavasta syrjäytymistä.

Eri liikuntamuotojen ja -tapojen kustannuksiin vaikuttaminen edellyttää ennen kaikkea eri 
toimijoiden yhdensuuntaisia päätöksiä ja toiminnan suunnittelua. Yhteistä tahtotilaa on 
vaikea saavuttaa, koska eri toimijoiden tavoitteet ja lähtökohdat eroavat merkittävästi toi-
sistaan. 

Tunnistaen liikunta- ja urheilukulttuurin kasvavan yhteiskunnallisen vastuun sekä toisaalta 
mahdollisuudet väestön hyvinvoinnin, terveyden ja sosiaalisen pääoman lisääjänä työryh-
mä esittää seuraavaa:

1) Liikuntakulttuurin toimijoiden tulee käydä arvokeskustelua siitä, mikä on sen rooli ra-
kennettaessa sosiaalisesti ja inhimillisesti kestävää yhteiskuntaa.

2) Eri toimijoiden päätöksillä on vaikutuksia lasten ja nuorten liikuntaharrastukseen. Ne 
voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Päätösten vaikutuksia kustannusten kehittymiselle 
tulee arvioida jatkossa kriittisesti ja samalla lisätä julkisten tukien kohdentumisen läpinä-
kyvää raportointia.  

Valtionhallinto johtaa ja kehittää kokonaisuutta

• Väestön liikunta-aktiivisuuden edistäminen ei ole vain liikunta- ja urheilukulttuu-
rin asia. Liikunnan asemaa kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksessä ja säädösvaikutus-
ten arvioinnissa tulee vahvistaa määrätietoisella työllä, jota johtaa liikuntalain mukaisesti 
opetus- ja kulttuuriministeriö.  Lasten ja nuorten liikunnallinen elämäntapa varmistetaan 
päivähoidossa, esiopetuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen opinnoissa mm. levittämäl-
lä Liikkuva koulu -konsepti kaikkiin Suomen peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin 
sekä tukemalla koulupihojen liikuntaolosuhteiden kehittämistä. 
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• ”Jokaisella lapsella on vähintään yksi harrastus” on valtionhallinnon eri toimialojen 
tavoite ja sitä tuetaan lukuisin avustusmuodoin (mm. lakisääteinen aamu- ja iltapäivätoi-
minta, Opetushallituksen kerhotoiminnan kehittämistuki, valtion suora seuratuki, nuo-
risopolitiikan harrastetoiminnan tuki, taide- ja kulttuuripolitiikan avustukset, liikunnallisen 
elämäntavan edistämisen hanketuki, maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan avulla 
edistävä hanketuki).  Valtion nuorisoasiainneuvottelukunnan ja valtion liikuntaneuvoston 
tulee laatia vuoden 2017 loppuun mennessä kokonaisarviointi valtionhallinnon eri toimi-
joiden politiikkatoimien yhdensuuntaisuudesta, toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. 

• Harrastekustannuksia on osana toimeentulotukea korvattu kunnittain vaihtelevasti. 
Toimeentulotuen maksatuksen siirtyessä KELA:n vastattavaksi vuonna 2017 lasten ja nuor-
ten harrastetoiminnan kulujen korvaamiseen tulee luoda valtakunnallisesti yhdenmukai-
nen käytäntö, joka turvaa pienituloisissa perheissä elävien lasten osallistumismahdollisuu-
det. 

• Vapaaehtoistyötä ja kansalaistoimintaa on kuormitettu lukuisilla hallinnollisilla me-
nettelyillä, jotka eivät ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia. Valtion tulee yhtenäistää 
ja järkevöittää nykyiset viranomaiskäytännöt (verotus, lupa-asiat) ja määritelmät koskien 
kansalaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä. Verovapaiden kustannusten korvausten sovelta-
misalaa tulee järkeistää sekä matkakustannusten enimmäismäärää korottaa. Ilmoittamis-
velvollisuutta palkinnoista tulee kohtuullistaa.

• Osa sääntelyä koskevista ongelmista on syntynyt eri toimijoiden puutteellisen vuoro-
vaikutuksen vuoksi. Kansalaistoiminnasta vastaavan oikeusministeriön tulee luoda yhteis-
työssä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE), kansalaisjärjestötoimi-
joiden sekä asianosaisten viranomaisten kanssa foorumi, jossa käytännön toimijoiden ja 
viranomaisten näkökulmat kohtaavat ja jonka johtopäätökset toimitetaan asianosaisten 
päättäjien tietoisuuteen.

• Kansalaistoiminnan valtionavustuskäytännöt poikkeavat sektoreittain. Avustusten ha-
kemiseen, valvontaan ja seurantaan liittyvä hallinnollinen työ kuormittaa järjestöjä ja vie 
resursseja itse toiminnalta. Tarkoituksenmukaista on kehittää viranomaisten käyttöön yh-
teinen valtionavustustoiminnan tietojärjestelmä sekä yhdenmukaistaa avustuskäytäntöjä 
yli sektorirajojen.

• Liikuntalain mukaisesti liikuntaa edistäville järjestöille myönnettävien valtioavustuk-
sen määrän harkinnassa otetaan huomioon, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja 
tasa-arvoa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee huomioida tasa-arvo myös taloudellisten 
osallistumismahdollisuuksien näkökulmasta ohjatessaan järjestöjen yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvosuunnittelua, myöntäessään valtionavustuksia sekä valvoessaan valtionavustuk-
sen käyttöä.
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Liite 3. Valtiovarainministeriön kuuleminen, kutsu.

Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa työryhmän jaosto: Valtiova-
rainministeriön kuuleminen 30.1.2017 klo 13         

Jaosto on toimeksiannossaan saanut tehtäväkseen aiemmassa työryhmätyössä esiin-
nousseiden toimenpiteiden edistämisen virkamiestyönä. (Yhdenvertaiset mahdollisuudet 
harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 
2016:19).

Aiempi työryhmä toteaa raportissaan, että vapaaehtoistoimintaa tulee edistää ja sen hou-
kuttelevuutta lisätä. Tämä vaatii viranomaisilta yhdensuuntaista toimintaa toimintaedel-
lytysten helpottamiseksi. Yksittäisten vapaaehtoistyöstä maksettavien kulukorvausten tai 
työstä perittävien luontoisetuisuuksien tarkastelun lisäksi tulisi asiaa tarkastella laajemmin 
toiminnan tavoitteiden, tarkoitusperien ja sitä kautta suomalaisten yhteiskunnan koko-
naishyödyn kannalta. Ovatko kaikki nykyiset säädökset, säännöt ja esimerkiksi Verohallin-
non toimenpiteet yhdistystoiminnassa tarkoituksenmukaisia? Lisäävätkö ne sekä vapaa-
ehtoisten että viranomaisten työtä ja byrokratiaa? Ja vastaavasti, saako valtio verotuksel-
lisesti kansantaloudellista hyötyä yleishyödyllistä toimintaa säätelevän ennakkoperinnän 
kautta?

Vapaaehtoistoiminta lisää kansalaisten hyvinvointia ja erityisesti opetus- ja kulttuuriminis-
teriön toimialojen osalta lasten ja nuorten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Vapaaeh-
toistoimintaan liittyvät erilaiset säädökset, lupa-asiat ja verotuskäytäntö puolestaan hei-
kentävät yleishyödyllisen toiminnan mahdollisuuksia ja lisäävät esimerkiksi harrastamisen 
kustannuksia.

Selvitysten perusteella verotukseen liittyviä käytännön ongelmia aiheuttavat epäselvyydet 
vapaaehtoisten kulukorvauksien verovapaudessa, sallituissa ja verovapaissa kiittämisen ja 
kannustamisen tavoissa sekä verovapaiden aterioiden tarjoamisessa. Verohallinnon lau-
sunnolla olleen Yhdistysten ennakkoperintää koskevan ohjeistuksen (A119/200/2016) ta-
voitteena on yhtenäistää toimintaa ja lisätä tietoa. Osa ohjeistuksesta on vapaaehtoistyötä 
kuormittavaa ja yleishyödyllisen yhdistyksen toiminnan houkuttavuutta vähentävää. 
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Säätiöiden ja yhdistysten verokohtelu tullaan selvittämään hallituskauden aikana (VM/ve-
ro-osasto). Osana tätä selvitystä arvioidaan verovapaiden kustannusten korvausten sovel-
tamisalan laajuutta sekä matkakustannusten enimmäismäärän riittävyyttä.

Kysymykset, joihin haluaisimme kuulla valtiovarainministeriön kannan maanantain 
30.1.2017 kuulemistilaisuudessa, ovat:

1) Sidosryhmien kuuleminen 
Miten valtiovarainministeriön vero-osasto toimii yleensä arviointia tehdessään ja miten 
tämän kyseisen säätiöiden ja yhdistysten verokohtelu-selvityksen osalta? Miten kansalais-
toimijoita ja muita viranomaistahoja kuullaan? Huomioidaanko selvityksissänne yleishyö-
dyllisten yhdistysten toiminnan merkitys yhteiskunnalle ja sitä kautta kansalaisten hyvin-
voinnille ja sen edistämiselle?

Yleisenä huomion todettakoon, että verolainsäädännön muutosten vaikutuksia erilaisten 
kolmannen sektorin toimijoiden talouteen sekä hallinnolliseen rasitukseen on arvioitava 
selvityksessä etukäteen. Olisi myös tärkeää varmistaa kansalaisyhteiskunnan osallistumi-
nen sitä koskevaan selvitystyöhön. Viestinnän tehostaminen on hyvä asia – liittyen myös 
sisäiseen viestintään ja siihen, kuinka ohjeita tulkitaan. 

2) Vapaaehtoisille maksettavat kulukorvaukset 
Miten kulukorvauksien enimmäismääriä on arvioitu? Tullaanko niitä nostamaan nykyisestä 
tasosta?

Esimerkiksi liikunta- ja urheiluseuratoiminnassa matkakustannusten saajakohtainen kor-
vauksen enimmäismäärä 2000 euroa tulee nopeasti täyteen riippuen alueellisista eroista, 
eri lajeista ja lajeihin/toimintaan liittyvistä olosuhteista.

3) Palkkiot/palkinnot urheilusuorituksista 
Onko nykyiseen menettelyyn suunnitelmissa muutosta? Miten nykytilanteessa on arvioitu 
kokonaistilannetta palkinnon saajan osalta tai yleishyödyllisen toimijan osalta?

Nykytilanne:

Urheilu-, tieto-, pilkki- ja muista kilpailuista saadut palkinnot ovat saajan veronalaista 
tuloa, jos palkinto on saatu sijoituksen tai suorituksen perusteella. Tämä aiheuttaa esim. 
urheilukilpailujen järjestämisessä lisätyötä, koska kilpailun järjestäjän on kalenterivuoden 
aikana seurattava järjestämiensä kilpailujen osalta, ylittääkö jonkun henkilön saamien pal-
kintojen tai voittojen arvo 100 euroa. Järjestäjän tulee näin tapahtuessa tehdä verottajalle 
vuosi-ilmoitus. Palkinnon saajalla on oma ilmoitusvelvollisuuteensa palkintojen yhteenlas-
ketun arvon osalta tehdä ilmoitus saamistaan palkinnoista verottajalle. Lajikohtaiset erot 
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ovat suuria. Esimerkiksi joissakin urheilukilpailuissa palkinnot maksetaan pääsääntöisesti 
tavaroina ja ilmoituksia voi kertyä vuoden aikana tuhansia.

4) Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakko-
perintäkysymykset 
Millaisia tuloksia lausuntokierroksella ilmeni? Miten lausuntopalaute otetaan huomioon, ja 
mikä on aikataulu tämän asian etenemisessä? 

Opetus- ja kulttuuriministeriö  Undervisnings- och kulturministeriet 
Meritullinkatu 10, Helsinki | PL 29, 00023 Valtioneuvosto Sjötullsgatan 10, Helsingfors | 
PB 29, 00023 Statsrådet www.minedu.fi
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Liite 4. Kansaneläkelaitos KELAn kuuleminen, kutsu.

Kansaneläkelaitos KELA / asiantuntija

Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa työryhmän jaosto: Kansanelä-
kelaitoksen (KELA) kuuleminen 

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen nimesi toimikaudeksi 8.11.2016–
28.2.2017 ”Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa”- työryhmän, jonka yh-
teydessä nimetty jaosto sai toimeksiannossaan tehtäväkseen aiemmassa työryhmätyössä 
esiinnousseiden toimenpiteiden edistämisen virkamiestyönä. (Tämä aiempi työryhmä-ra-
portti löytyy ministeriön verkkosivuilta http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/harras-
taminen.html?lang=fi. Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa – painopisteenä harrasta-
misen hinta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:19).

Aiempi työryhmä toteaa raportissaan, että ”harrastekustannuksia on osana toimeentulo-
tukea korvattu kunnittain vaihtelevasti. Toimeentulotuen maksatuksen siirtyessä KELA:n 
vastattavaksi vuonna 2017 lasten ja nuorten harrastustoiminnan kulujen korvaamiseen tu-
lee luoda valtakunnallisesti yhdenmukainen käytäntö, joka turvaa pienituloisissa perheissä 
elävien lasten osallistumismahdollisuudet.”

Liikunta (ja urheilu) on Nuorten vapaa-ajan tutkimuksen (2016) mukaan edelleen lasten ja 
nuorten suosituin harrastus. Ohjattu ja organisoitu harrastamisen tapahtuu pääosin liikun-
ta- ja urheiluseurojen tarjoaman toiminnan parissa. Yhä enenevissä määrin liikuntamah-
dollisuuksia ohjatusti tarjoavat myös kunnat ja muut järjestöt, kuten Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton paikallisyhdistykset, Partiolaiset ja seurakunnat. Urheiluseuratoiminnassa 
lasten ja nuorten harrastamisen kustannukset ovat nousseet merkittävästi, jonka seurauk-
sena kaikilla perheillä ei ole mahdollisuuksia kustantaa lapsilleen mieluista harrastusta. Tä-
hän harrastamisen kustannuskysymykseen opetus- ja kulttuuriministeriössä on keskitytty 
muutaman vuoden ajan selvittämällä asiaa, kustannuksen syitä ja päädytty esittämään eri 
tahoille toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia.

Kutsumme KELAN asiantuntijan jaostomme kuultavaksi kertomaan näkemyksenne, miten  
KELA uudistuneessa tilanteessa toimii. Toimeentulotuen kokonaisuudistuksessa perustoi-
meentulon maksatus siirtyi 1.1.2017 KELAn hoidettavaksi. Kunta maksaa täydentävää tai 
ehkäisevää toimeentulotukea. Haluaisimme kuulla, miten prosessi KELAN ja kuntien välillä 
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toimii ja mitkä ovat KELAn mahdollisuudet luoda lasten ja nuorten harrastustoiminnan ku-
lujen korvaamiseen valtakunnallisesti yhdenmukaisen käytäntö, jolla turvattaisiin pienitu-
loisissa perheissä elävien lasten osallistumismahdollisuudet.

Kuulemiselle vaihtoehtoiset ajankohdat ovat ma 13.2. klo 12-14 välisenä aikana tai ma 
27.2. klo 13-15 välisenä aikana esimerkiksi noin tunnin (1) varattu aika. Pyydämme ilmoit-
tamaan ylitarkastaja Sari Virralle (sari.virta@minedu.fi) mahdollisimman pian, kumpi ajan-
kohdista sopisi ja kuka teiltä tulisi kuultavaksi.

Toimeksi saaneena,

Sari Virta, jaoston puheenjohtaja   
Opetus- ja kulttuuriministeriö  Undervisnings- och kulturministeriet 
 Meritullinkatu 10, Helsinki | PL 29, 00023 Valtioneuvosto Sjötullsgatan 10, Helsingfors | 
PB 29, 00023 Statsrådet www.minedu.fi
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Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa -työryhmän jaoston
puheenjohtaja, ylitarkastaja Sari Virta, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kuulemispyyntönne 10.2.2017, puhelinkeskustelu Virta/Rydman 15.2.2017

Avustusjärjestelmien kehittäminen ja arpajaislain uudistamisen toinen vaihe

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen marraskuussa 2016 asettaman 
Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa -työryhmän jaosto pyytänyt 
sisäministeriöltä kirjallista vastausta siihen, miten rahapeliyhtiöiden 
fuusion/arpajaislain fuusion II-vaiheessa on selvitetty tai aiotaan selvittää yhteisen 
avustusten neuvonnan ja hakujärjestelmän tarvetta. 

Jaoston tehtävänä on aiemmassa työryhmätyössä esiin nousseiden toimenpiteiden 
edistäminen virkamiestyönä. Aiempi työryhmä toteaa raportissaan muun muassa, että 
vapaaehtoistoimintaa tulee edistää ja sen houkuttelevuutta lisätä systemaattisessa 
yhteistyössä valtion, järjestöjen, kuntien ja seurojen välillä. Yhtenä jaoston tehtävänä 
on esittää ehdotukset kansalaistoiminnan valtionavustuskäytäntöjen 
yhtenäistämisestä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla. Tätä tehtävää varten 
jaosto on arvioinut tarpeelliseksi olla tietoinen myös, miten sisäministeriön 
johtamassa rahapeliyhtiöiden fuusioitumistyötä jatkavassa työryhmässä edetään.

Sisäministeriö toteaa kuulemispyynnön johdosta seuraavaa:

Sisäministeriö asetti lokakuussa 2015 hallituksen toimeksiannosta 
lainsäädäntöhankkeen rahapeliyhteisöjen (Fintoto Oy:n, Raha-automaattiyhdistyksen 
ja Veikkaus Oy:n) rahapelitoimintojen yhdistämiseksi. Tehtävänä oli valmistella 
ehdotukset rahapeliyhteisöjen rahapelitoiminnan yhdistämisen edellyttämiksi 
välttämättömiksi arpajaislain muutoksiksi sekä ehdotus tuotonjakoa koskeviksi 
säännöksiksi. Ehdotukset tuli valmistella siten, että hallituksen esitys voidaan antaa 
eduskunnalle syysistuntokaudella 2016 ja lainmuutokset tulisivat voimaan 1.1.2017. 
Valtioneuvoston kanslian tehtävänä oli valmistella ehdotus yhtiöoikeudellisiksi 
toimenpiteiksi. 

Ehdotus hallituksen esitykseksi valmisteltiin laajassa poikkihallinnollisessa 
yhteistyössä. Työryhmässä olivat edustettuina sisäministeriön lisäksi valtioneuvoston 
kanslia, valtiovarainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoasiainministeriö, Poliisihallitus, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen 
Hippos ry, Veikkauksen edunvälittäjien verkosto, Fintoto Oy, Raha-automaattiyhdistys 
ja Veikkaus Oy.

Hankkeelle asetetun aikataulun vuoksi hallituksen esitykseen oli mahdollista 
sisällyttää ainoastaan yhden yhtiön malliin siirtymisen kannalta välttämättömät 
muutokset. Tuotonjaon osalta tämä tarkoitti muun muassa säännöksiä uuden 
rahapeliyhtiön tuoton käyttötarkoituksista ja jakosuhteista eri käyttötarkoitusten 
kesken, tuoton ottamisesta valtion talousarvioon sekä valtionavustuslain 
soveltamisesta myös sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja 
metsätalousministeriön osalta.

Hallituksen esitys (HE 132/2016 vp) annettiin eduskunnalle 15.9.2016. 
Avustusjärjestelmien osalta hallituksen esityksessä todetaan, että tuoton jakamista 
koskevat menettelyt eri ministeriöissä poikkeaisivat esitettyjen lainmuutosten johdosta

Liite 5. Sisäministeriön kirjallinen kuuleminen
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edelleen jossain määrin toisistaan johtuen muun muassa avustusten 
käyttötarkoitusten sekä saajien erilaisuudesta. Esityksen mukaan osana yleistä 
valtionavustusmenettelyä koskevaa tarkastelua tavoitteena olisi jatkossa tehostaa, 
selkeyttää ja soveltuvin osin yhdenmukaistaa avustusten valmisteluprosessia sekä 
sähköisten järjestelmien käyttöä valmistelussa, ohjauksessa ja valvonnassa. Edelleen 
esityksessä todetaan edunsaajien korostaneen, että avustusjärjestelmiä kehitettäessä 
lähtökohtina tulisi olla järjestöjen autonomian kunnioittaminen ja hallinnollisen taakan 
vähentäminen. Tällä olisi saavutettavissa merkittäviä hallinnollisia hyötyjä järjestöissä.

Hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn aikana useat lausunnonantajat ja 
valiokunnat nostivat esille tarpeen aloittaa kiireellisesti arpajaislain uudistamisen 
toinen vaihe. Sisäministeriö totesi marraskuussa 2016 hallintovaliokunnalle 
antamassaan vastineessa pitävänsä tärkeänä, että arpajaislain uudistamista 
jatketaan huomauttaen kuitenkin, että eri lausunnonantajien esittämät 
jatkovalmistelun keskeiset lähtökohdat ja tavoitteet poikkeavat toisistaan osin 
merkittävästikin. Jotta erilaiset tavoitteet voidaan sovittaa yhteen, on tarpeen 
huolellisesti arvioida mahdollisia muutostarpeita. Sisäministeriö totesi, että 
ministeriössä ei ole vielä tehty päätöksiä hankkeen aikataulusta tai organisoinnista.

Sisäministeriö järjesti 10.2.2017 koko päivän kestäneen keskustelutilaisuuden toiseen 
vaiheeseen liittyvien muutostarpeiden ja eri asiakokonaisuuksien 
tarkoituksenmukaisen organisoinnin arvioimista varten. Tilaisuuteen kutsuttiin 
ensimmäisen vaiheen laaja poikkihallinnollinen työryhmä. Asialistalla oli ensimmäisen 
vaiheen läpikäynnin lisäksi rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen, 
avustusmekanismien kehittäminen, arpajaislain tarkastelu rahapelitoiminnan ja 
muiden arpajaisten osalta sekä yleiskeskustelu hankkeiden organisoinnista. 
Sisäministeriö pyysi tilaisuutta varten osallistujilta kirjalliset kannanotot asialistalla 
olleisiin asiakokonaisuuksiin.

Avustusmekanismien kehittämisen osalta opetus- ja kulttuuriministeriö totesi 
kirjallisessa kannanotossaan, että eri ministeriöiden valtionavustuskäytäntöjä on 
selvitetty ja kehitetty useissa hankkeissa ja työryhmissä, kuten esimerkiksi 
valtiovarainministeriön asettamassa valtionavustustyöryhmässä, Valtiokonttorin 
laatimassa digitalisaatiota ja virastojen tuottavuuspotentiaalia koskevassa 
selvityksessä ja opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämishankkeissa. Ministeriö totesi 
edelleen, että se on osana hallituksen ”Digitalisoidaan julkiset palvelut” -kärkihanketta 
asettamassa lähiaikoina valtionavustusprosessin digitalisointia koskevan 
esiselvityksen, jonka on tarkoitus valmistua 30.9.2017. Valtionavustusprosessien 
kehittämishankkeet huomioon ottaen opetus- ja kulttuuriministeriö katsoi, että tässä 
vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista käynnistää erillisiä valtionavustusprosessien 
esiselvityksiä. Mahdolliset jatkokehittämistoimet on syytä arvioida vasta mainitun 
esiselvityksen valmistumisen jälkeen.

Maa- ja metsätalousministeriö esitti opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 
vastaavankaltaisen näkemyksen todeten, ettei se pidä tarpeellisena erillisen 
selvityksen laatimista rahapeliyhtiön tuotosta myönnettäviin valtionavustuksiin liittyen. 
Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö katsoi, että mahdollinen 
valtionavustusjärjestelmien kehittäminen on tarkoituksenmukaista kytkeä osaksi 
muuta valtiovarainministeriön johdolla tapahtuvaa valtionavustusjärjestelmän 
uudistamistyötä.

Sosiaali- ja terveysministeriö katsoi kirjallisessa kannanotossaan, että 
avustusmekanismeja voitaisiin soveltuvin osin yhtenäistää. Ministeriö totesi, että uusi 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja opetus- ja kulttuuriministeriö 
tekevät jo nyt kiinteää yhteistyötä avustuskäytäntöjen yhtenäistämisessä. Ottaen 
huomioon eduskunnan valiokuntien kannanotot sosiaali- ja terveysministeriö piti 
tarkoituksenmukaisena, että avustusjärjestelmien kehittämisestä laaditaan esiselvitys 
osapuolten yhdessä hyväksymän selvitysmiehen toimesta. Selvitysmies voisi olla 
valtiovarainministeriöstä, jossa on jo tehty pohjatyötä yleisen 
valtionavustusmenettelyn tarkastelulla, taikka valtioneuvoston kansliasta, koska 
kyseessä on ainakin kolmea hallinnonalaa koskeva tarkastelu.
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Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta veikkausvoittovaroja välittävien edunvälittäjien 
kannanotossa todettiin muun muassa, että avustuskäytännöt ja -kriteerit tulisi 
yhdenmukaistaa soveltuvin osin ja lähtökohtana tulisi olla autonomian 
kunnioittaminen ja byrokratian vähentäminen. Myös SOSTE Suomen sosiaali ja 
terveys ry totesi kannanotossaan, että kansalaisjärjestötoiminnan avustuskäytännöt ja 
-kriteerit on eri tuotonjakoministeriöissä määriteltävä yhdenmukaisiksi soveltuvin osin 
ja että tulevan tuotonjakojärjestelmän tulee perustua järjestöjen autonomian 
kunnioittamisen, avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteille sekä vähentää 
byrokratiaa. Myös Suomen Hippos ry piti tärkeänä läpinäkyvää prosessia tukien 
maksatuksen perusteista ja käytännöistä ja että hevostalouden osuuden 
maksatusperusteiden arvioinnin substanssiosaamisen tulee säilyä Suomen Hippos 
ry:ssä.

Edellä kuvattujen kannanottojen pohjalta 10.2.2017 tilaisuudessa keskusteltiin 
avustusmekanismien kehittämisestä sekä siihen liittyvästä mahdollisesta 
esiselvityksestä ja sen vetovastuusta. Edunsaajat toivat esille, että oikeusministeriö 
voisi olla sopiva taho johtamaan esiselvitystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö toisti 
näkemyksensä siitä, että tässä vaiheessa ei ole syytä käynnistää erillistä esiselvitystä 
ennen kuin ministeriön myöhemmin asettaman hallituksen kärkihankkeeseen liittyvän 
esiselvityksen johtopäätökset on saatavilla. Edunsaajat toivat keskustelussa esille, 
etteivät ne ole mukana mainitussa hankkeessa. 

Keskustelussa todettiin, että päällekkäistä selvitystyötä tulisi välttää. Tämän vuoksi 
opetus- ja kulttuuriministeriö totesi kutsuvansa koolle edunsaajien sekä muiden 
tuotonjakoministeriöiden edustajat tarkoituksena selvittää, kattaako sen 
suunnittelema esiselvitys myös edunsaajien näkökulmasta olennaiset 
asiakokonaisuudet. Tämän keskustelun jälkeen arvioitaisiin mahdollisen erillisen, 
arpajaislain toiseen vaiheeseen liittyvän avustusjärjestelmiä koskevan esiselvityksen 
tarve. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää tilaisuuden 3.3.2017. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö informoi sisäministeriötä keskustelutilaisuuden johtopäätöksistä.

Sisäministeriön järjestämän keskustelutilaisuuden tuloksia on tarkoitus esitellä 
arpajaislain ensimmäisen vaiheen ohjausryhmälle, jonka jälkeen tehtäisiin tarvittavat 
poliittiset linjaukset toisen vaiheen osalta. Päätöksiä arpajaislain uudistamisen toisen 
vaiheen hankkeen tai hankkeiden asettamisesta, sisällöstä, aikataulusta tai 
organisoinnista ei siis ole vielä tehty. On mahdollista, että toiseen vaiheeseen liittyen 
asetetaan useampia hankkeita eri ministeriöiden vetovastuulle ottaen huomioon, että 
rahapelihaittojen ehkäisy kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan ja 
valtionavustusmenettelyt puolestaan tuotonjakoministeriöiden ja 
valtiovarainministeriön toimialaan. Tällöin sisäministeriön vastuulla olisi kuitenkin 
todennäköisesti hankkeiden kokonaiskoordinaatio. 

Edellä esitetyn perusteella sisäministeriö toteaa, että tässä vaiheessa ei ole 
käynnissä arpajaislain uudistamisen toiseen vaiheeseen liittyvää hanketta 
avustusmekanismien kehittämisen osalta eikä näin ollen sisäministeriön toimesta tai 
sen johdolla ole selvitetty jaoston kuulemispyynnössä esille nostettua, yhteisen 
avustusten neuvonnan ja hakujärjestelmän tarvetta. Sisäministeriön tiedossa ei 
myöskään ole, tullaanko erillinen toiseen vaiheeseen liittyvä hanke mahdollisesti 
myöhemmin asettamaan vai voidaanko muutostarpeiden selvittäminen yhdistää 
muihin käynnissä tai suunnitteilla oleviin hankkeisiin.   

Lisätietoja antaa tarvittaessa neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586.

Osastopäällikkö Kauko Aaltomaa

Neuvotteleva virkamies Elina Rydman
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Sisäministeriö 4 (4)

21.02.2017

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
21.02.2017 klo 18:15. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Jakelu Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa -työryhmän jaoston
puheenjohtaja, ylitarkastaja Sari Virta, opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiedoksi Sisäministeri Paula Risikko
Erityisavustaja Juuso Rönnholm
Kansliapäällikkö Päivi Nerg
Lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen
Rahapelitoimen päällikkö Jouni Laiho
Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia
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Liite 6. Työ- ja elinkeinoministeriön kuuleminen
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Liite 7. Sipoon kunnan PopUpSipoo- hankemalli

Sipoon kunta 
Hankekoordinaattori Tuulia Tuovinen tuulia.tuovinen@sipoo.fi

PopUpSipoo -hanke

PopUpSipoo-hankkeen tavoite on tarjota monipuolista, koulujen toimintakulttuuria ke-
hittävää ja oppilaslähtöistä pedagogiikkaa tukevaa taiteidenvälistä harrastetuntitoimintaa 
kahdella kielellä kaikille Sipoon kunnan perusopetuksen oppilaille. 

Harrastetunnit järjestetään Opetus- ja kulttuuriministeriön keväällä 2016 toteuttaman 
valtakunnallisen oppilaiden harrastetuntikyselyn pohjalta. Lukuvuonna 2016-2017 Po-
pUpSipoo-hankkeen harrastetunteja on ollut tarjolla elokuvassa, kuvassa ja mediassa, 
musiikissa (poplaulu, piano, musiikkiteknologia, bändi), tanssissa, animaatiossa ja 
parkourissa. Lisäksi yhteistyössä paikallisen lastenkulttuurikeskus Lilla Villanin kanssa on 
toteutettu maalaustyöpajoja sekä arkkitehtuurikoulu Arkin kanssa arkkitehtuurityö-
pajoja. Lukuvuonna 2016-2017 harrastetunteja tulee toteutumaan n. 1400 ryhmätuntia. 
Viikottaisia harrastetunteja koko lukuvuonna on 30 viikkotuntia: syyslukukaudella 14 ja 
kevätlukukaudella 16 viikkotuntia. Harrastetunneista peritään lukukausimaksua 60e/lu-
kukausi (120e/lukuvuosi). Osallistujamaksulla on pyritty sitouttamaan lapsia ja nuoria toi-
mintaan sekä turvaamaan harrastetuntien järjestäminen myös hankerahoituksen päätyt-
tyä. Ryhmäkoko harrastetunneilla on keskimäärin 7,4 oppilasta/ryhmä ja keskimääräinen 
tuntikustannus 60e.

Lukuvuonna 2016-2017 toimintaan on ilmoittautunut n. 260 oppilasta. Sipoossa 20.9.2016 
on yhteensä 2504 1.-9.- vuosikurssin oppilasta eli toiminta tavoittaa tällä hetkellä yli 10% 
perusopetuksen oppilaista. Näiden 260 toimintaan ilmoittautuneen oppilaan lisäksi toi-
minta tavoittaa lukuvuonna 2016-2017 noin 688 lasta ja nuorta erilaisten osana koulupäi-
vää toteutettavien projektien kautta. 

Tavoitteena on ollut löytää yhteistyömahdollisuuksia, jotka voisivat tukea koulujen toi-
mintakulttuuria sekä myös tuoda toimintaa tutuksi oppilaille sekä opettajille. Tammi-hel-
mikuussa 2017 Sipoonjoen koulun kaikki 9.luokkalaiset (83 oppilasta, yhteensä 60 tuntia) 
osallistuivat Forum-teatteri- draamatyöpajoihin, joissa osana luokkien yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen teemaprojektia PopUpSipoo- hankkeen draamapedagogi toimi yhteistyös-
sä koulun äidinkielen, uskonnon ja historian opettajien kanssa. Muita tulevia työpajoja ke-
väällä 2017 ovat mediakasvatusseura Metka ry:n kanssa tehtävä elokuvayhteistyö Sipoon-
joen 8.luokkalaisten oppilaiden kanssa sekä Hyvän Mielen-työpaja, jossa Sipoon kunnan 
oppilashuolto, koulu- ja opiskelijapsykologi sekä musiikkidraamapedagogi pyrkivät ta-
voittamaan Nikkilän Sydämen yläkoululaisia oppilaita, joiden hyvinvointia voitaisiin tukea 
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musiikin ja draaman avulla. Toukokuussa 2017 järjestetään Nikkilän Sydämen yläkoululais-
ten musiikin ryhmille beatboxaus-työpajat, joihin voivat osallistua myös muiden koulu-
jen musiikin ryhmät etäyhteyden kautta. Digitaalista oppimisalustaa pilotoidaan keväällä 
2017 musiikinopetuksessa myös pianonsoitossa, jossa yhteistyössä musiikin etäopetusta 
järjestävän Tampereen Suzukikoulun kanssa toteutetaan pilotti soitonopetuksesta etä/lä-
hiopetuksena.

Harrastetunneille ilmoittautuminen on järjestetty Wilman kautta. Wilmaan on rakennettu 
toiminnalle oma ”PopUp-koulu”, jonka kautta ollaan yhteydessä vanhempiin ja oppilaisiin. 
Tietoa hankkeesta ja harrastetunneista on jaettu myös esittein sekä hankkeen nettisivuilla 
(www.popupsipoo.org) sekä facebookissa (Popupsipoo). 

Syksyllä 2016 toimintaa on tarjottu Etelä-Sipoon keskuksessa Söderkullassa, Sipoonlahden 
koulukeskuksessa (tavoittaa lisäksi läheisen Söderkulla skolan oppilaat) sekä Pohjois-Si-
poon keskuksessa Nikkilässä, Jokipuiston alakoulussa sekä Nikkilän Sydämen koulukes-
kuksessa (tavoittaa lisäksi Kyrkoby skolan sekä Leppätien ja Lukkarin alakoulut). Nikkilän 
Sydämen koulukeskuksessa opiskelevat Kungsvägen skolan ja Sipoonjoen yläkoulujen 
oppilaat. 

Keväällä 2017 toimintaa laajennetaan koko Sipoon kunnan alueelle, tavoitteena saada jo-
kaiselle koululle vähintään yksi harrastetunti viikossa. 

Vanhempien palaute kohtuullisista maksuista ja kouluilla järjestettävästä toiminnasta 
on ollut kiittävää. Monet vanhemmat ovat kertoneet kouluilla tapahtuvien harrastusmah-
dollisuuksien olevan ainoa vaihtoehto lasten harrastuksille, koska välimatkat ovat pitkiä ja 
lasten harrastuksiin kyyditseminen ei ole mahdollista. Harrastetuntien siirtyminen illoista 
osaksi iltapäivää on myös saanut vanhemmilta positiivista palautetta. Lapsille harrastetun-
tien on nähty antavan positiivisen laajentuneen sosiaalisen vertaisyhteisön, joka tukee las-
ten viihtymistä ja hyvinvointia kouluissa. Harrasteryhmät ovat vierailleet esityksin paikalli-
sissa päiväkodeissa ja koulujen juhlissa ja esitysten ja vierailujen on koettu rikastuttaneen 
paikallisten päiväkotien ja koulujen toimintaa. 

Toukokuuksi 2017 suunnitellaan isompaa PopUp-tapahtumaa sekä konserttiesiintymi-
siä myös paikallisissa palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Palautetta toiminnasta kerätään 
oppilailta ja vanhemmilta palautetta kevään 2017 aikana, jotta tulevaisuuden toimintaa 
voidaan vielä paremmin kehittää vastaamaan lasten ja perheiden tarpeita. Tämän lisäksi jo 
nykyisiä tilannetta ja harrastamismahdollisuuksia Sipoossa pyritään kartoittamaan oppi-
laille ja vanhemmille suunnatulla kyselyllä. Kyselyllä halutaan erityisesti selvittää lasten ja 
nuorten ja heidän vanhempiensa näkemyksiä siitä, minkälaisia haasteita harrastamiselle 
nykyisellään on ja miten toimintaa voitaisiin kehittää tulevaisuudessa. Erityisesti koulukyy-
tien vaikutuksista harrastamiseen kaivataan lisää tietoa. 
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Syksyllä harrastetunteja osaksi koulupäivää

Toimintaa aletaan syksyllä 2017 kehittää myös tuomalla harrastetunteja osaksi koulupäi-
vää. Tästä toiminnasta on hyviä kokemuksia Sipoonlahden koululla, joka oli vuosina 2002-
2005 osana Mukava-hanketta, jossa harrastus-, aamu- ja iltapäiväkerhojen toimintaa nivot-
tiin yhteen koulupäivän kanssa. Tulevaisuuden kehittämiskohteita ovat myös yhteistyön ja 
verkostojen kehittäminen paikallisten toimijoiden kanssa. Toiminnasta tiedottamista pyri-
tään parantamaan ja yhteistyömuotoja koulujen kanssa kehitetään.
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