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Vähävaraisten perheiden tukeminen lasten urheiluharrastuksen kustannuksissa 
 
Tämä dokumentti sisältää tietoa siitä, miten vähävaraiset perheet voivat hakea tukea lapsen urheiluharrastusta 
varten. Taloudellista tukea myönnetään pääsääntöisesti suoraan perheille. Tukea voi hakea esimerkiksi kunnalta, 

tukea myöntäviltä säätiöiltä ja yhdistyksiltä tai seurakunnilta. Seurat voivat tukea perheitä myös itse.  
 

 

Kunnat Monilla paikkakunnilla voi saada toimeentulotuen kautta tukea harrastamisen 
kustannuksiin. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä 

toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Lasten harrastusmenot sisältyvät 
tavallisesti lasten perusosalla katettaviin menoihin. Tarvittavien harrastusmenojen 

maksaminen ei kuitenkaan ole aina perusosan puitteissa mahdollista, joten monissa 

kunnissa niihin voidaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. 
 

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, silloin kun henkilö tai perhe ei muuten 
tule toimeen. Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalivirastosta. Tuki on 

tarveharkintaista, ja sitä myönnetään kuukaudeksi kerrallaan. 

 
Alla on eriteltynä kuntien myöntämät tuet lasten harrastusmenoihin. Kunnat on valittu 

SCL:n jäsenseurojen toiminnan perusteella.  
 
 
Asikkala 
Lasten harrastusmenoihin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea, mikäli se arvioidaan 
lapsen tai perheen erityisten olosuhteiden perusteella tarpeelliseksi. Tukea voidaan myöntää 
esimerkiksi silloin, kun harrastuksessa tarvittavien välineiden hankkiminen tai siitä aiheutuvien 
muiden kustannusten maksaminen ei ole toimeentulotuen perusosan puitteissa mahdollista. 

 
Vuonna 2016 tukea myönnetään toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaille korkeintaan 250 
euroa/vuosi/lapsi. 
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Peruspalvelukeskus Oivan verkkosivuilta osoitteesta 

http://www.oivappk.fi/fi/sosiaali-
_ja_perusterveydenhuollon_palvelut/aikuissosiaalityon_palvelut/toimeentulotuki 

 
 
Espoo 
Lasten harrastusmenoihin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea pitkäaikaisen 
toimeentulotukiasiakkuuden perusteella. 

 
Vuonna 2016 tukea voidaan myöntää korkeintaan seuraavasti:  
 
0-3 -vuotias 100 euroa/vuosi 
4-5 -vuotias 200 euroa/vuosi 
6-11 -vuotias 400 euroa/vuosi 
12-17 -vuotias 500 euroa/vuosi 

 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Espoon kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.espoo.fi/toimeentulotuki 
 

http://www.oivappk.fi/fi/sosiaali-_ja_perusterveydenhuollon_palvelut/aikuissosiaalityon_palvelut/toimeentulotuki
http://www.oivappk.fi/fi/sosiaali-_ja_perusterveydenhuollon_palvelut/aikuissosiaalityon_palvelut/toimeentulotuki
http://www.espoo.fi/toimeentulotuki
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Hartola 
Lasten harrastusmenoihin voidaan joissain tapauksissa myöntää ehkäisevää 
toimeentulotukea, mikäli se arvioidaan lapsen tai perheen erityisten olosuhteiden perusteella 
tarpeelliseksi. Päätös asiasta tehdään yksilöllisellä harkinnalla. 
 

Hartolan kunta ei ole määritellyt tiettyä summaa, joka lapsen harrastusmenoihin voidaan 
myöntää kuukaudessa/vuodessa 
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän verkkosivuilta 
osoitteesta 
http://www.phsotey.fi/fi/sosiaalipalvelut/lapset-nuoret-ja-lapsiperheet/toimeentulotuki/ 
 
 
Helsinki 

   Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto voi myöntää toimeentulotukea vähävaraisten 
perheiden lasten harrastuskustannuksiin. Päätös asiasta tehdään yksilöllisellä harkinnalla. Tämä 
tarkoittaa, että perhe hakee toimeentulotukea suoraan oman asuinalueensa sosiaalitoimistosta ja 
päätös perustuu siihen, millaiset ovat perheen tulot ja menot ja muu elämäntilanne. 
 
Helsingin kaupunki ei ole määritellyt tiettyä summaa, joka lapsen harrastusmenoihin voidaan 

myöntää kuukaudessa/vuodessa. 
 

Lisätietoja toimeentulotuesta saat Helsingin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-
toimeentulo/toimeentulotuki/ 
 
 
Heinola 
Lasten harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti toimeentulotuen lasten perusosalla katettaviin 
menoihin. Lasten harrastusmenoihin voidaan kuitenkin myöntää toimeentulotukea silloin, kun on 
kyse perheen pitkäaikaisesta toimneetulotukiasiakkuudesta tai kun lapsen pitkäaikainen harrastus 
on vaarassa päättyä perheen taloudellisten vaikeuksien vuoksi. 
 
Vuonna 2016 toimeentulotukea voidaan myöntää korkeintaan 300 euroa vuodessa pääsääntöisesti 
lapsen yhteen harrastukseen kerrallaan.  

 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Heinolan kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.heinola.fi/toimeentulotuki 
 
 
Hyvinkää 
Lasten harrastusmenoihin voidaan myöntää toimeentulotukea pitkäaikaisen 
toimeentulotukiasiakkuuden, sairauden tai muun erityisperusteen vuoksi. Toimeentulotuen 
myöntämiseen vaikuttaa muun muassa toimeentulotukiasiakkuuden kesto, harrastuksen kesto ja 
lapsen ikä. Tukea maksetaan 4-17 - vuotiaan lapsen yhteen harrastukseen vuosi. Toimeentulotuen 
kohde tulee olla perusteltu ja kuluista tulee esittää lasku.  
 
Kohtuulliset harrastusmenot vuonna 2016 ovat: 
 
 4-6 vuotiaille 100 euroa/vuosi 

 7-17 vuotiaille 300 euroa/vuosi 
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Hyvinkään kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.hyvinkaa.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/aikuisten-sosiaali--ja-
tyollisyyspalvelut/toimeentulotuki/ 

 

http://www.phsotey.fi/fi/sosiaalipalvelut/lapset-nuoret-ja-lapsiperheet/toimeentulotuki/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/toimeentulotuki/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/toimeentulotuki/
http://www.heinola.fi/toimeentulotuki
http://www.hyvinkaa.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/aikuisten-sosiaali--ja-tyollisyyspalvelut/toimeentulotuki/
http://www.hyvinkaa.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/aikuisten-sosiaali--ja-tyollisyyspalvelut/toimeentulotuki/
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Hämeenlinna 
Lasten harrastusmenot ovat pääsääntöisesti toimeentulotuen perusosalla katettavia menoja. 
Lapsen yhteen harrastusmenoon/vuosi voidaan kuitenkin myöntää täydentävää toimeentulotukea, 
jos se arvioidaan lapsen edun mukaiseksi ja lasta tukevaksi. Tällainen syy on esimerkiksi 
pitkäaikainen (yli vuoden) toimeentulotuen asiakkuus. Kustannuksesta tulee esittää aina joko 

maksettu kuitti tai lasku. 
 

Vuonna 2016 tukea voidaan myöntää korkeintaan seuraavasti: 
 
alle kouluikäinen 50 euroa/vuosi  
7-11-vuotias 250 euroa/vuosi  
12-17-vuotias 400 euroa/vuosi  

 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Sosiaalipalvelut/Toimeentulotuki/ 
 
 
Joensuu 
Lasten harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti toimeentulotuen lasten perusosalla katettaviin 
menoihin. Mikäli kyseessä on toimeentulotuen pitkäaikaisuus, on perusteltua harkita 

harrastusmenojen huomioimista erikseen täydentävässä toimeentulotuessa.  
 
Vuonna 2016 lasten ohjattuihin harrastemenoihin voidaan myöntää toimeentulotukea korkeintaan 
220 euroa/lapsi/vuosi. Leirimaksut hyväksytään harkinnan mukaan menona korkeintaan kerran 
vuodessa. 
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Joensuun kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.joensuu.fi/toimeentulotuki 

 
 
Jyväskylä 
Lasten harrastusten tukeminen voidaan huomioida toimeentulotuen pitkäaikais- ja 
toistuvaisasiakkaana olleelle perheelle tai muutoin pitkään pienillä tuloilla toimeentuleville perheille 
(perheen tulot ylittäneet vain niukasti toimeentulotukinormit). 
 

Vuonna 2016 tukea voidaan myöntää tositteita vastaan korkeintaan 200 euroa/lapsi/vuosi. 
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki 
 
 
Karijoki 
Lasten harrastusmenot ovat pääsääntöisesti toimeentulotuen perusosalla katettavia menoja. 
Lasten harrastusmenoihin voidaan kuitenkin joissain tapauksissa myöntää täydentävää 
toimeentulotukea, mikäli se arvioidaan lapsen tai perheen erityisten olosuhteiden perusteella 
tarpeelliseksi. Päätös asiasta tehdään yksilöllisellä harkinnalla. 
 
Vuonna 2016 tukea myönnetään harrastusmenoihin korkeintaan 300 euroa/lapsi.  
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilta 

osoitteesta http://www.llky.fi/site?node_id=886 
 
 

http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Sosiaalipalvelut/Toimeentulotuki/
http://www.joensuu.fi/toimeentulotuki
http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki
http://www.llky.fi/site?node_id=886
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Kauhajoki 
Lasten harrastusmenot ovat pääsääntöisesti toimeentulotuen perusosalla katettavia menoja. 
Lasten harrastusmenoihin voidaan kuitenkin joissain tapauksissa myöntää täydentävää 
toimeentulotukea, mikäli se arvioidaan lapsen tai perheen erityisten olosuhteiden perusteella 
tarpeelliseksi. Päätös asiasta tehdään yksilöllisellä harkinnalla. 

 
Vuonna 2016 tukea myönnetään harrastusmenoihin korkeintaan 300 euroa/lapsi.  
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilta 
osoitteesta http://www.llky.fi/site?node_id=886 
 
 
Kirkkonummi 
Kirkkonummen kunta voi myöntää lasten harrastusmenoihin toimeentulotukea pitkäaikaisen 
toimeentulotukiasiakkuuden, sairauden tai muun erityisperusteen vuoksi. Toimeentulotuen 
myöntämiseen vaikuttaa mm. toimeentulotukiasiakkuuden kesto, harrastuksen kesto ja lapsen ikä. 
Tukea maksetaan 6–17-vuotiaan lapsen yhteen harrastukseen/vuosi. Toimeentulotuen kohde tulee 
olla perusteltu ja kuluista tulee esittää kuitti ja/tai lasku. Myös maksusitoumuksen myöntäminen 
on mahdollista. 
 

Vuoden 2016 lasten kohtuulliset harrastusmenot ovat 
 
 6-11-vuotiaat 200 euroa/vuosi 
12-17-vuotiaat 300 euroa/vuosi 
 
Kohtuulliset harrastusmenot sisältävät kaiken (välineet, lisenssit, vakuutus). Tämän lisäksi voidaan 
myöntää erikseen tukea 150 euroa/lapsi/vuosi leireihin. Tukemisen tulee olla suunnitelmallista. 

 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Kirkkonummen kunnan verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.kirkkonummi.fi/prime273_fi.aspx 
 
 
Kouvola 
Lasten harrastusmenoihin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea, mikäli se arvioidaan 
lapsen tai perheen erityisten olosuhteiden perusteella tarpeelliseksi. Tuki myönnetään pääasiassa 

toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaille. Tuki myönnetään vuodeksi kerrallaan. 
 
Kouvolan kaupunki ei ole määritellyt tiettyä summaa, joka lapsen harrastusmenoihin voidaan 
myöntää kuukaudessa/vuodessa. 

 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Kouvolan kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.kouvola.fi/index/sosiaali-
jaterveyspalvelut/sosiaalipalvelut/aikuissosiaalipalvelu/toimeentulotuki.html 
 
 
Kuopio 
Lasten harrastusmenot sisältyvät tavallisesti toimeentulotuen lasten perusosalla katettaviin 
menoihin. Tarvittavien harrastusvälineiden hankkiminen tai muiden kustannusten maksaminen ei 
kuitenkaan ole aina perusosan puitteissa mahdollista.  
 

Pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkuuden perusteella tai lastensuojelullisista syistä lapsen ja 
nuoren kasvun, sosiaalisen kehityksen ja osallisuuden edistämiseksi sekä syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi voidaan perheelle myöntää harrastusmenoihin tukea harkinnan mukaan 
korkeintaan 400 euroa/lapsi/vuosi.  
 

http://www.llky.fi/site?node_id=886
http://www.kirkkonummi.fi/prime273_fi.aspx
http://www.kouvola.fi/index/sosiaali-jaterveyspalvelut/sosiaalipalvelut/aikuissosiaalipalvelu/toimeentulotuki.html
http://www.kouvola.fi/index/sosiaali-jaterveyspalvelut/sosiaalipalvelut/aikuissosiaalipalvelu/toimeentulotuki.html
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Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Kuopion kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
https://www.kuopio.fi/web/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki 
 
 
Lappeenranta 

Lasten harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti toimeentulotuen lasten perusosalla katettaviin 
menoihin. Lasten tavanomaisiin harrastusmenoihin (esim. urheiluseurojen jäsenmaksut) voidaan 
myöntää toimeentulotukea silloin, kun on kyse perheen yli vuoden kestäneestä asiakkuudesta tai 
kun lapsen pitkäaikainen harrastus on vaarassa päättyä perheen taloudellisten vaikeuksien vuoksi. 
 
Vuonna 2016 toimeentulotukea voidaan myöntää korkeintaan 400 euroa vuodessa pääsääntöisesti 
lapsen yhteen harrastukseen kerrallaan. Harrastuskuluista tulee esittää tositteet sosiaalitoimeen. 
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin verkkosivuilta 
osoitteesta http://www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/Sivut/default.aspx 

 
 

Lahti 
Lasten tavanomaisiin harrastemenoihin (esim. urheiluseurojen jäsenmaksut) voidaan myöntää 
toimeentulotukea korkeintaan 200 euroa/vuosi. Nämä tavanomaiset menot voi myöntää 

etuuskäsittelijä, tätä kalliimmista harrastusmenoista päättää sosiaalityöntekijä.  
Harrastuskustannuksia lapsille voidaan hyväksyä vain kohtuullinen määrä. Erillisiä harrastusmenoja 
myönnetään pääsääntöisesti vasta esikouluikäisille, nuorempien harrastusmenot katsotaan 
katettavan toimeentulotuen perusosalla.  
 
Toimeentulotukea saavien perheiden alaikäisille lapsille voidaan myöntää täydentävää 
toimeentulotukea leirimaksuihin 1 leiri/vuosi. Leirimaksu saa olla korkeintaan 200 euroa ja lapsen 
täytyy olla 5 vuotta täyttänyt.  
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Lahden kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/6784A71E0979A75CC2256EAE002E36B5 
 
 
Mikkeli 
Lasten harrastusmenoihin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea, mikäli se arvioidaan 

lapsen tai perheen erityisten olosuhteiden perusteella tarpeelliseksi. Tuen saaminen edellyttää 
pääsääntöisesti pitkäaikaista toimeentulotuen asiakkuutta. 
 
Vuonna 2016 tukea myönnetään harrastusmenoihin korkeintaan 150 euroa/lapsi/vuosi.  
 

Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen 
verkkosivuilta osoittesta http://www.mikkelinseutusote.fi/index.php/toimeentulotuki 
 

 
Nokia 
Lasten harrastusmenoihin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea, mikäli se arvioidaan 
lapsen tai perheen erityisten olosuhteiden perusteella tarpeelliseksi. Tuen saaminen edellyttää 
pääsääntöisesti pitkäaikaista (useamman kuukauden) toimeentulotuen asiakkuutta ja perheen 
toimeentulotukioikeutta. Toimeentulotukioikeus syntyy laskelman perusteella, mikäli perheen 
ensisijaiset tulot eivät riitä kattamaan laskennallisesti toimeentulotuessa hyväksyttäviä menoja. 
 
Vuonna 2016 tukea myönnetään korkeintaan 400 euroa/lapsi/vuosi. Lähtökohta on että, jos 
vastaavaa harrastusta järjestetään jossain edullisemmin kuin esim. asiakkaan harrastuskulut 
olisivat, niin silloin myönnetään edullisimman mukaan.  
 

https://www.kuopio.fi/web/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki
http://www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/Sivut/default.aspx
http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/6784A71E0979A75CC2256EAE002E36B5
http://www.mikkelinseutusote.fi/index.php/toimeentulotuki
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Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Nokia kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/sosiaalinen_tuki/toimeentulotuki/ 
 
 
Oulu 

Lasten ohjattuun harrastusten tukemiseen voidaan myöntää toimeentulotukea korkeintaan 250 
euroa/lapsi/vuosi asiakkaan esittämään tarveselvitykseen ja tositteisiin perustuen. Muutoin 
harrastusmenot kuuluvat toimeentulotuen perusosalla katettaviin menoihin. 
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Oulun kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/toimeentulotuki 
 

 
Porvoo 
Toimeentulotuen asiakkaalla voi tarpeen mukaan olla oikeus täydentävään toimeentulotukeen. Sitä 
myönnetään erityisistä tarpeista johtuviin menoihin. Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai 
olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita. 
Täydentävän toimeentulotuen tarve arvioidaan asiakaskohtaisesti. 
 
Porvoon kaupunki ei ole määritellyt tiettyä summaa, joka lapsen harrastusmenoihin voidaan 

myöntää kuukaudessa/vuodessa. 
 

Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Porvoon kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.porvoo.fi/fi/palvelut/perhe-_ja_sosiaalipalvelut/toimeentulotuki 
 
 
Pori 
Lasten harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti toimeentulotuen perusosalla katettaviin 
menoihin. Pitkäaikaisessa toimeentulotukiasiakkuudessa olevalle perheen lapselle voidaan 
myöntää täydentävää toimeentulotukea harrastusmenoihin. 

 
Vuonna 2016 tukea myönnetään harrastusmenoihin korkeintaan 300 euroa/vuosi/lapsi ja 
harrastuksen välineisiin 150 euroa/vuosi/lapsi. 
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Porin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 

https://www.pori.fi/perusturva/sosiaalijaperhe/toimeentulotuki.html 
 
 
Rauma 
Lasten harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti toimeentulotuen perusosalla katettaviin 
menoihin. Pitkäaikaisessa toimeentulotukiasiakkuudessa olevalle perheen lapselle voidaan 
kuitenkin myöntää täydentävää toimeentulotukea harrastusmenoihin. 

 
Rauman kaupunki ei ole määritellyt tiettyä summaa, joka lapsen harrastusmenoihin voidaan 
myöntää kuukaudessa/vuodessa. 
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Rauman kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.rauma.fi/palvelut/toimeentulotuki 
 
 

Rovaniemi 
Lasten harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti toimeentulotuen lasten perusosalla katettaviin 
menoihin. Pitkäaikaisessa toimeentulotukiasiakkuudessa olevalle perheen lapselle voidaan 
myöntää täydentävää toimeentulotukea harrastusmenoihin. 
 

http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/sosiaalinen_tuki/toimeentulotuki/
http://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/toimeentulotuki
http://www.porvoo.fi/fi/palvelut/perhe-_ja_sosiaalipalvelut/toimeentulotuki
https://www.pori.fi/perusturva/sosiaalijaperhe/toimeentulotuki.html
http://www.rauma.fi/palvelut/toimeentulotuki
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Vuonna 2016 tukea myönnetään korkeintaan 100 euroa/vuosi/lapsi hakijan esittämän 
tarveselvityksen sekä esitettyjen tositteiden mukaan. 
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Perhe--ja-sosiaalipalvelut/Toimeentulotuki 

 
 
Saarijärvi 
Pitkäaikaisessa toimeentulotukiasiakkuudessa olevalle perheen lapselle voidaan myöntää 
toimeentulotukea harrastusmenoihin. 

 
Saarijärven kaupunki ei ole määritellyt tiettyä summaa, joka lapsen harrastusmenoihin voidaan 
myöntää kuukaudessa/vuodessa. 

 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Perusturvaliikelaitos Saarikan verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.saarikka.fi/public/default.aspx?nodeid=34276 
 

 
Savonlinna 
Lasten harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti toimeentulotuen lasten perusosalla katettaviin 

menoihin. Lasten harrastusmenoihin voidaan kuitenkin myöntää täydentävää toimeentulotukea, 
mikäli se arvioidaan henkilön tai perheen erityisten olosuhteiden tai tarpeiden perusteella 
tarpeelliseksi. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi silloin, kun harrastuksessa tarvittavien 
välineiden hankkiminen tai siitä aiheutuvien muiden kustannusten maksaminen ei ole perusosan 
puitteissa mahdollista.  
 
Vuonna 2016 tukea voidaan myöntää toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaille korkeintaan 300 
euroa/vuosi/lapsi. 
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Savonlinnan kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet 
 
 
Seinäjoki 
Seinäjoen sosiaalikeskus voi myöntää toimeentulotukea, mikäli se arvioidaan henkilön tai perheen 

erityisten olosuhteiden tai tarpeiden perusteella tarpeelliseksi.  
 

Vuonna 2016 tukea voidaan myöntää harrastusmenoihin korkeintaan 300 euroa/lapsi/vuosi. 
 

Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Seinäjoen kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
https://www.seinajoki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki.html 

 
Tampere 
Lasten harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti toimeentulotuen lasten perusosalla katettaviin 
menoihin. Lasten harrastusmenoihin voidaan kuitenkin myöntää täydentävää toimeentulotukea, 
mikäli se arvioidaan henkilön tai perheen erityisten olosuhteiden tai tarpeiden perusteella 
tarpeelliseksi. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi silloin, kun harrastuksessa tarvittavien 
välineiden hankkiminen tai siitä aiheutuvien muiden kustannusten maksaminen ei ole perusosan 
puitteissa mahdollista.  
 

Jos perhe on saanut pitkään toimeentulotukea, voidaan lasten harrastusmenoja tukea korkeintaan 
250 eurolla/lapsi/vuosi. Menoista on esitettävä maksukuitti. Alle kouluikäisten harrastusmenot 
sisältyvät perusosaan, joten niihin ei erikseen myönnetä toimeentulotukea. 
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Tampereen kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
www.tampere.fi/toimeentulotuki 

https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Perhe--ja-sosiaalipalvelut/Toimeentulotuki
http://www.saarikka.fi/public/default.aspx?nodeid=34276
http://www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet
https://www.seinajoki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki.html
http://www.tampere.fi/toimeentulotuki
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Turku 
Lasten harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti toimeentulotuen lasten perusosalla katettaviin 
menoihin. Pitkäaikaisessa toimeentulotukiasiakkuudessa olevalle perheen lapselle voidaan 
kuitenkin myöntää täydentävää toimeentulotukea harrastusmenoihin. 

 
Vuonna 2016 tukea voidaan myöntää korkeintaan seuraavasti: 
 
6-12- vuotias 130 euroa/vuosi  
13-17-vuotias 180 euroa/vuosi 
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Turun kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
https://www.turku.fi/toimeentulotuki 
 
 
Tuusula 
Lasten harrastusmenoihin voidaan myöntää toimeentulotukea pitkäaikaisen 
toimeentulotukiasiakkuuden, sairauden tai muun erityisperusteen vuoksi. Toimeentulotuen 
myöntämiseen vaikuttaa muun muassa toimeentulotukiasiakkuuden kesto, harrastuksen kesto ja 
lapsen ikä.  

 
Tukea maksetaan 4-17 - vuotiaan lapsen yhteen harrastukseen/vuosi. Toimeentulotuen kohde 
tulee olla perusteltu ja kuluista tulee esittää kuitti ja/tai lasku.  
 
Vuonna 2016 tukea voidaan myöntää korkeintaan seuraavasti: 
 
4-7-vuotiaille 100 euroa 
8-17-vuotiaille 300 euroa 
 
Lisätietoja löytyy Tuusulan kunnan verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1147 

 
 
Vaasa 
Lasten harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti toimeentulotuen lasten perusosalla katettaviin 

menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää lapsen osallisuuden edistämiseksi 
ohjattuun harrastusmenoon, kun kyseessä on toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkuus tai 
pitkäaikainen harrastus on vaarassa päättyä perheen taloudellisten vaikeuksien vuoksi.  
 
Toimeentulotuella tuetaan pääsääntöisesti enintään yhtä harrastusta/lapsi, enintään 125 
euroa/lukukausi, enintään 250 euroa/vuosi (kausi-, jäsen- ja toimintamaksut, välttämättömät 
varusteet). Mikäli sopivaa harrastusta ei ole löydettävissä, voidaan perustellusti tukea kalliimpaakin 
toimintaa. Erillisiä harrastusmenoja myönnetään pääsääntöisesti vasta esikouluikäisille. 
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Vaasan kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.vaasa.fi/palvelut/toimeentulotuki 

 
 
Valkeakoski 
Lasten harrastusmenoihin voidaan myöntää toimeentulotukea pitkäaikaisen 

toimeentulotukiasiakkuuden perusteella. 
 

Vuonna 2016 lasten harrastusmenoihin voidaan myöntää toimeentulotukea korkeintaan 100 
euroa/lapsi/vuosi. 
 

Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Valkeakosken kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.valkeakoski.fi/portal/suomi/perhe-_ja_sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/ 

https://www.turku.fi/toimeentulotuki
http://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1147
http://www.vaasa.fi/palvelut/toimeentulotuki
http://www.valkeakoski.fi/portal/suomi/perhe-_ja_sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/
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Vantaa 
Lasten harrastusmenoja otetaan huomioon perheen erityisten olosuhteiden kuten pitkäaikaisen 
toimeentulotuen saamisen, pitkäaikaisen tai vaikean sairauden tms. olosuhteen tai erityisen 
tarpeen perusteella syrjäytymistä ehkäisevänä ja kehitystä tukevana toimintana. Harrastusmenoja 
ovat muun muassa joukkuelajien kausimaksut, lisenssit ja erilaiset tarvikkeet.  

 
Kutakin lasta tuetaan yhteen harrastukseen. Toimeentulotuen asiakasperheelle voidaan myöntää 
tukea yhteen ohjattuun harrastukseen/lapsi/vuosi korkeintaan seuraavasti:  
 
3-5 -vuotiaalle 55 euroa 
6 - 11 -vuotiaalle 350 euroa 
12 - 17 -vuotiaalle 420 euroa 
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Vantaan kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.vantaa.fi/terveys-
_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/tukea_toimeentuloon 

 
 
Vihti 
Lasten harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti toimeentulotuen lasten perusosalla katettaviin 

menoihin. Lasten tavanomaisiin harrastusmenoihin (esim. urheiluseurojen jäsenmaksut) voidaan 
myöntää toimeentulotukea esimerkiksi kun lapsen pitkäaikainen harrastus on vaarassa päättyä 
perheen taloudellisten vaikeuksien vuoksi.  
 
Toimeentulotukea voidaan myöntää korkeintaan 200 euroa vuodessa pääsääntöisesti kouluikäisen 
lapsen yhteen ohjattuun harrastukseen kerrallaan. Harrastuskuluista tulee esittää tositteet 
sosiaalitoimeen. 
 
Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy perusturvakuntayhtymä Karviaisen verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.karviainen.fi/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki 

 
 
Viljakkala 
Lasten harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti toimeentulotuen lasten perusosalla katettaviin 
menoihin. Pitkäaikaisessa toimeentulotukiasiakkuudessa olevalle perheen lapselle voidaan 

kuitenkin myöntää täydentävää toimeentulotukea harrastusmenoihin. 
 
Vuonna 2016 lasten harrastusmenoihin voidaan myöntää toimeentulotukea korkeintaan 300 
euroa/lapsi/vuosi. 
 

  Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Ylöjärven kaupungin verkkosivuilta osoitteeesta 
http://www.ylojarvi.fi/perhe-ja-sosiaalipalvelut/toimeentulotuki-ja-aikuissosiaalityo/ 

http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/tukea_toimeentuloon
http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/tukea_toimeentuloon
http://www.karviainen.fi/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki
http://www.ylojarvi.fi/perhe-ja-sosiaalipalvelut/toimeentulotuki-ja-aikuissosiaalityo/
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Säätiöt ja yhdistykset 
Hope ry  
Hope ry tukee vähävaraisten perheiden harrastuksia keräysvarojensa puitteissa. Hope ry ei 
myönnä tukea suoraan seuroille.  

Tukea haetaan ottamalla yhteyttä lähimpään Hope ry:n paikallistoimijaan, joka myös käsittelee 
hakemukset ja kysyy tarvittaessa lisätietoja. Myönnetyt summat vaihtelevat, mutta 
enimmäismäärä on 300 euroa/lapsi/vuosi. 

Lisätietoja Hope ry:stä ja sen paikallistoimijoista löytyy yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.hopeyhdistys.fi/ 

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset 
Mannerheimin lastensuojeluliitolla on kattava valtakunnallinen paikallisyhdistysverkosto. Osa 
paikallisyhdistyksistä tukee pienillä summilla lasten harrastusmenoja. 
 
Lisätietoja paikallisyhdistyksistä löytyy MLL:n verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.mll.fi/paikallisyhdistykset/ 

Pelastakaa Lapset ry 
Pelastakaa Lapset ry myöntää harrastustukea alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen 
aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukea 
myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa. 

Harrastustukea myönnetään lapsen harrastamisen edellyttämiin yksilöityihin hankintoihin tai 
kuluihin: harrastusvälineiden hankintaan, tunti- ja kausimaksuihin tai muihin osallistumisen 
edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin. Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä. Tukea ei 
myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille. 

Tukea voi hakea omalla paikkakunnalla sijaitsevalta Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykseltä, joka 
on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Jos paikkakunnalla ei ole yhdistystä, voi 
tukimahdollisuudesta tiedustella lähinnä sijaitsevalta yhdistykseltä. 

Lisätietoja tuen hakemisesta löytyy Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/evaita-elamalle-ohjelma/mista-tukea-voi-hakea/ 

RAY 
RAY:n avustuksia voivat hakea oikeuskelpoiset yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt. Käytännössä 
avustuskelpoisuus on yhdistysrekisteriin rekisteröidyillä yleishyödyllisillä yhdistyksillä ja 
säätiörekisteriin rekisteröidyillä säätiöillä, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan tarkoitus arvioidaan hakijan säännöistä. 

Uusia avustuksia vuodelle 2017 haetaan toukokuun 2016 loppuun mennessä verkkoasioinnin 
kautta. Haku alkaa maaliskuussa. RAY julkaisee hakemiseen liittyvän oppaan vuoden 2017 
avustusten osalta samalla, kun avustukset maaliskuussa tulevat haettaviksi.  

Lisätietoja avustusten hakemisesta löytyy RAY:n verkkosivuilta osoitteesta 

http://www2.ray.fi/fi/avustukset/hakeminen 
 

 

 

http://www.hopeyhdistys.fi/
http://www.mll.fi/paikallisyhdistykset/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/evaita-elamalle-ohjelma/mista-tukea-voi-hakea/
http://www2.ray.fi/fi/avustukset/hakeminen
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Seurakunnat Seurakunnilta voi hakea Tukikummit-avustuksia yksityishenkilöille. Avustuksia haetaan 

perheen asuinalueella sijaitsevan evankelis-luterilaisen seurakunnan diakoniatyöntekijän 
kautta. Yleinen käytäntö on, että diakoniatyöntekijälle varataan tapaamisaika 

puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät seurakunnan verkkosivuilta tai kirkollisesta lehdestä, 

jossa tiedotetaan seurakuntien toiminnasta. 

Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsiperheille, jotka ovat erityisen vaikeassa 
taloudellisessa tilanteessa tai kohdanneet yllättävän kriisin. Avustuksella on tarkoitus 

tukea ylimenovaihetta. Tukikummit-avustuksen hakemisesta päättää diakoniatyöntekijä. 

Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. 

 
Seurojen omat avustukset vähävaraisille perheille 

Vähävaraisten tukemista voi tukea myös oman seuran sisällä. Varsinaista rahastoa ei 

tarvitse perustaa tukemista varten. Enemmän on kyse seuran sisäisestä ja 

kirjanpidollisesta rakenteesta.  

Vähävaraisten tukemisessa on kuitenkin otettava huomioon muutamia asioita: 

- Seuran on päätettävä etukäteen tuen saajien kriteerit 

- Tukemisesta tiedotetaan koko jäsenistölle 
- Tuki on vastikkeeton 

- Tuella ei voi korvata jäsenmaksua 
- Tuesta ei tule hyödynsaajalle rahaa 

- Kaikkia kohdellaan samalla lailla 

- Seura ei voi vedota yleisöön avustusten saamisessa 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Tämä dokumentti on laadittu informatiivisessa tarkoituksessa. Aineisto esitetään sellaisena kuin se on ollut dokumentin 
julkaisupäivänä. Suomen Cheerleadingliitto ry ei takaa tietojen ajankohtaisuutta tai oikeellisuutta, mikäli tiedot muuttuvat 
julkaisupäivän jälkeen kolmannen osapuolen* toimesta. 
 
*Kolmannella osapuolella tarkoitetaan tässä yhteydessä kuntaa, säätiötä, yhdistystä tai seurakuntaa. 


