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Harrastamisen keskeinen rooli suomalaisen
nuorisokasvatuksen historiassa
”Jumalan ja perheenpään sanaan perustuva traditionaalinen auktoriteetti sai 1900luvulla rinnalleen karismaattisen, laillisen ja asiantuntijuuteen perustuvan
auktoriteetin” (Juha Nieminen nuorisokasvatuksesta 1900-luvulla).
Koti – koulu – vapaa nuorisokasvatustyö (vapaa-ajan kasvattaminen
kansalaisjärjestöissä).
Nuorisotoiminta tähtäsi moniin päämääriin: identiteetin lujittamiseen, moraalin
kohottamiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, raittiuteen, ryhtiin,
järjestykseen, sotilastaitoihin – ja toisaalta sosiaaliseen kontrolliin ja kuuliaiseen
kansalaisuuteen
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Harrastamisen keskeinen rooli suomalaisen
nuorisokasvatuksen historiassa
Huoli lapsista ja nuorista johtanut
etsimään ratkaisuja
harrastamisesta
1950-luvun lopulla huolen aiheita
olivat mm. alkoholin käyttö,
syrjäytyminen, vapaan
nuorisokasvatustyön ulkopuolelle
jääminen ja siveellisyys
Tutkimustulokset johtivat 20
vuotta kestäneeseen
tutkimustyöhön, jossa etsittiin
keinoja nuorisokasvatukseen ja sen
edistämiseen
Leena Haanpää

Harrastamisella haluttu ehkäisyä syrjäytymistä ja
eristymistä ennen ja nyt
Allardt ym. 1958

Sipilän hallituksen kirjaus
puoliväliriihessä (2017)
”Turvataan jokaiselle lapselle ja nuorelle

mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan
harrastukseen
(harrastustakuu). Harrastustakuulla ehkäistään
ylisukupolvista syrjäytymistä, vahvistetaan
lasten ja nuorten itsetuntoa, tuetaan oppimista
ja parannetaan koulussa viihtymistä.
Toteutuksen pohjana käytetään opetus‐ ja
kulttuuriministeriön asettaman työryhmän
raporttia. Harrastustakuu vaatiivaltion, kuntien,
koulujen, kolmannen sektorin ja kotien tiivistä
yhteistyötä.” (Valtioneuvosto 25.4.2017)

Perinteisten harrastusinstituutioiden
vieraantuminen kansalaisyhteiskunnasta
Suomalainen nuorisokasvatus ja vapaa-ajan harrastaminen nojasi aina 1990-luvulle
saakka vireään kansalaistoimintaan:
Kansalaistoiminnan voi määritellä yhteisön hyväksi toimimisena, jossa yhdistellään
tietoja, taitoja, arvoja ja tavoitteita paremman yhteisen hyväksi. Motiivina ei ole
raha, vaan halu toimia yhdessä (Ehrlich 2000).
Vuosituhannen taitteessa uusliberalistinen käänne teki lapsista asiakkaita ja tilaajia
sekä kansalaistoimijoista tuottajia. Yksilön rooli korostui ”nuorison” sijaan ja
menestyminen, pärjääminen ja paremmuus nousivat yhä keskeisimmiksi arvoiksi
harrastamisessa. Lopettamisen keski-ikä alkoi pudota, kun yksilöiden kehittyminen
alkoi sanalle toiminnan logiikkaa. Samalla tarvittiin ammattilaisia – ei kasvatuksen
ja spesifin toiminnon – opettamiseen.
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Perinteisten harrastusinstituutioiden
vieraantuminen kansalaisyhteiskunnasta
Lasten ohjattu harrastaminen loppuu
aiemmin kuin koskaan: liikunnassa keskiikä 10,6v (Liitu 2018)
Lasten ohjattu harrastaminen on
kalliimpaa kuin koskaan (OKM 2016)
Lasten ohjattu harrastaminen on
sosioekonomisesti jakautunutta (mm. Berg
& Salasuo 2018)
Ei perustu nuorisokasvatukselliseen
osaamiseen (mm. Koski & Mäenpää 2018)
Johtaa kysymään: Mikä on tällaisen
harrastamisen funktio yhteiskunnalle?
Yksilölle? Kasvattajalle?

Harrastustakuusta ja Suomen malli: paluun
harrastamisen juurille?
Perinteisten harrastusinstituutioiden kriisi on 2010-luvulla tunnistettu politiikassa ja valtionhallinnossa –
työryhmäraportteja ja selvityksiä

Taustalla myös huoli nuorisosta: erityisesti syrjäytymisestä ja yhdenvertaisuudesta

Anekdootti:
Nuoriso- ja liikuntalakien kirjaukset yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta, monikulttuurisuudesta jne. on
harrastamisessa jätetty yksittäisten toimijoiden (seurojen, kerhojen, järjestöjen ja kuntien) valinnaksi.
Paradoksaalisesti em. kirjaukset ovat yhtälailla liikunnan ja urheilun kuin myös taiteen
perusopetuksenkin valtionavustusten reunaehtoja, mutta niistä ei ole tullut kansallisia toiminnan
läpäiseviä fundamentteja – eikä tämä ole heijastunut avustuksiin.
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Harrastustakuusta ja Suomen malli: paluun
harrastamisen juurille?
Kirjaus harrastustakuusta

Sipilän hallituksen kirjaus puoliväliriihessä (2017)

”Turvataan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen
(harrastustakuu). Harrastustakuulla ehkäistään ylisukupolvista syrjäytymistä, vahvistetaan lasten ja
nuorten itsetuntoa, tuetaan oppimista ja parannetaan koulussa viihtymistä. Toteutuksen pohjana
käytetään opetus‐ ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän raporttia. Harrastustakuu vaatii
valtion, kuntien, koulujen, kolmannen sektorin ja kotien tiivistä yhteistyötä.” (Valtioneuvosto 25.4.2017)

Takana lainsäädäntö
 Liikunta- ja nuorisolait (2015/16) sekä yhdenvertaisuuslaki (2014) painottavat
lasten ja nuorten harrastamisen tukemista, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
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Harrastustakuusta ja Suomen malli: paluun
harrastamisen juurille?

”Harrastuksilla on tärkeä asema lasten ja nuorten identiteetin
vahvistamisessa ja elämässä. Suomessa harrastaminen on vahva osa
hyvinvointia ja kansalaisyhteiskuntaa. Kunnat, kolmas sektori ja yritykset
ovat merkittävässä roolissa harrastustoiminnan järjestäjinä. Valtionhallinto
edistää harrastamista eri linjauksin, toimenpitein ja rahoituksin.
Harrastamisen strategian kohderyhmä ovat 6–25-vuotiaat lapset ja nuoret.
Strategian pääpainot ovat koulupäivän yhteydessä tapahtuvan
harrastamisen lisäämisessä sekä niiden lasten ja nuorten tavoittamisessa,
joilla ei ole mahdollisuutta mieleiseen harrastukseen. Harrastamisen
strategia sisältää neljä strategista painopistettä, jotka sisältävät eritasoisia
toimenpiteitä harrastamisen edistämiseksi vaalikaudella 2019-2023.
Painopisteet ovat:
• Koulun yhteydessä järjestettävän harrastustoiminnan lisääminen
• Huomio erityistä tukea tarvitseviin/aliedustettuihin ryhmiin ja
vähävaraisten perheiden harrastusmahdollisuuksiin
• Rahoituksen sekä seuranta- ja arviointijärjestelmän kehittäminen
• Strategisen ohjauksen tiivistäminen, terävöittäminen ja vision
kirkastaminen”.
(Harrastamisen strategia, tiivistelmä.)

Harrastustakuusta ja Suomen malli: paluun
harrastamisen juurille?
Tutkimus harrastustakuusta ja sen
toteutumisesta Suomen kunnissa
(Haanpää 2019). Luettavissa ilmaiseksi:
nuorisotutkimusseura.fi
Toiminta ilmaista 80 % kunnista, joissa
toteutetaan harrastustakuuta
Yleisimmin kohderyhmänä 1-9.
luokkalaiset
Yhteistyössä paikallisten toimijoiden
kanssa
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toiminnan
keskeisenä arvoperustana
Kunnilla keskeinen rooli

Harrastustakuusta ja Suomen malli: paluun
harrastamisen juurille?
Suomen malli
Ministeri Hanna Kosonen nimesi
syksyllä 2019 työryhmän
valmistelemaan Suomen mallia lasten
ja nuorten harrastamiseen.
Tavoitteena varmistaa, että jokainen
lapsi saa mielekkään harrastuksen.
Suomen mallin tavoitteena on edistää
maksuttomia harrastusmahdollisuuksia
koulupäivän yhteydessä.

Lasten ja nuorten äänen
kuuleminen
Arvoperusta
Maksuttomuus
Koulupäivän yhteydessä
Paikallisin ehdoin ja
mahdollisuuksin
Asiantuntevassa ohjauksessa
Kunnan koordinoimana

Lopuksi muuta ajatus harrastustakuusta
Harrastaminen on ollut itsenäisen
Suomen historiassa tärkeä tapa
vaikuttaa lasten ja nuorten elämään.
Yhteiskunnan ja kasvattajien motiivit
ovat eri aikoina muotoiltu hieman eri
tavoin, mutta yhteistä on ollut
hyvinvoinnin lisääminen, osallisuus,
syrjäytymisen ehkäisy ja
kansalaisuuden kokeminen.
Välillä huoli ja aika ajoin nuorten ja
nuoruuden hallinta.
2010-luvulla harrastaminen noussut
taas nuorisopolitiikan keskiöön.

Perinteiset harrastamisen instituutiot
etääntyneet yhteiskunnallisesta
tehtävästään.
Suomeen tarvitaan uusi harrastamisen
paradigma, jonka johtoajatuksina ovat
maksuttomuus/edullisuus, osallisuus,
yhdenvertaisuus, lasten äänen
kuuleminen ja koulupäivän yhteydessä
tapahtuminen.
Myös perinteisten
harrastusinstituutioiden valtionapuun
pitää uskaltaa koskea.
Suomen malli on erittäin lupaava alku
uudelle suunnalle.

