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Tukea lasten harrastamiseen 
ja koulunkäyntiin Suomessa



Köyhyys koskettaa Suomessa yli 100 000 lasta. Vähäva-
raisuuden vaikutukset ulottuvat lapsen koko elämään: niin 
kaverisuhteisiin, koulunkäyntiin, harrastuksiin kuin muu-
hunkin vapaa-aikaan. Köyhyys periytyy ja voi haavoittaa 
useita sukupolvia.

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle –ohjelmalla tuetaan 
vähävaraisissa perheissä elävien lasten opiskelu- ja har-
rastusmahdollisuuksia. Tukea myönnetään lapsille, joiden 
toisen asteen opinnot tai harrastusmahdollisuudet ovat 
uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalis-
ten haasteiden vuoksi. 

Ohjelman tavoitteena on edistää lasten yhdenvertaisuut-
ta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Ohjelmaa toteutetaan 
valtakunnallisesti noin 60 paikkakunnalla ja se rahoite-
taan täysin varainhankinnalla.

Eväitä Elämälle –ohjelmassa on kolme 
tukimuotoa

• oppimateriaalituki toisen asteen opiskelijoille
• harrastustuki alle 18-vuotiaille lapsille ja  

nuorille
• mentorointi yläkoululaisille ja 10. luokkalaisille
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2 PELASTAKAA LAPSET

Perheeni taloudellinen tilanne oli ja on edelleen 
erittäin huono. Äitini on yksinhuoltaja ja hän on 
ollut jo kauan työttömänä. Myös isäpuoleni on 
pitkäaikaistyötön sairauden takia. Ilman tukea 
perheellämme ei olisi nyt näinkään hyvä asema. 
Olin erittäin helpottunut ja onnellinen, kun minulle 
myönnettiin tätä tukea.

Kiitollisia kovasti olemme tästä ja toivon että 
tällaista toimintaa on jatkossa, parhaillaan ennalta 
ehkäisevää lastensuojelutyötä tällainen.
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TUKEA JAETTIIN YHTEENSÄ 483 640 EUROA

LÄHES 1900 LASTA SAI TUKEA 
EVÄITÄ ELÄMÄLLE –OHJELMASTA VUONNA 2018

1894 LASTA SAI TUKEA MUKANA 5 ALUETOIMISTOA JA  
59 PAIKALLISYHDISTYSTÄ

Oppimateriaalituki

Harrastustuki

Mentorointi

Oppimateriaalituki

Harrastustuki

Mentorointi

TUKEMISEEN KÄYTETTIIN 
483 640  EUROA

OHJELMA RAHOITETAAN 
VARAINHANKINNALLA 

861 lasta
46%

954 lasta
50%

79 lasta
4%

19 205 €
4%

269 229€
56%

195 206 €
40%

49%
Järjestön
keräämät
varat

51%
paikallisyhdistysten 
oma varainhankinta



Oppimateriaalitukea jaettiin yhteensä 269 229 euroa. 
Tukea sai 861 lukiossa tai ammatillisessa koulutuk-
sessa opiskelevaa nuorta. Oppimateriaalituella katet-
tiin oppikirjoista aiheutuneita kuluja sekä ammatillisen 
koulutuksen väline- ja työasukuluja.

OPPIMATERIAALITUKI

HARRASTUSTUKI

Tuki oli tytölleni hyvin tärkeä että sai harrastaa 
kuten muutkin. Ja minulle myös ettei joutunut 
katsomaan toisen pahaa oloa kun kaverit sai 
harrastaa.
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Harrastustukea jaettiin yhteensä 195 206 euroa. Tukea 
sai 954 lasta ja nuorta, ja sillä katettiin harrastusväli-
nekustannuksia, kausi- ja tuntimaksuja sekä muita osallis-
tumisen edellyttämiä kustannuksia.

Vuoden 2018 oppimateriaalituki- ja harrastustukihake-
musten määrä oli niin suuri, ettei tukea pystytty myöntä-
mään kaikille tukea hakeneille.

Äitini on monilapsisen perheen yksinhuoltaja, 
joten taloudellinen tilanne oli melko huono, joten 
avustus tuli tarpeeseen. En tiedä miten olisimme 
saaneet lukioni rahoitettua, jos emme olisi saaneet 
avustusta. Tuntui mahtavalta saada myönteinen 
vastaus avustuksesta lukiokirjoihin, koska tiesin, 
että saan siten varmasti suoritettua lukion!
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Kasvoin kolmen lapsen yksinhuoltajaperheen esikoi-
sena. Isä jätti meidät, kun olin neljävuotias. Minulla on 
hänestä vain muutama kaukainen muistikuva. Nuo-
rimmalla sisarellani on Downin syndrooma. Äitini ei 
käynyt töissä, vaan hoiti siskoa kotona. Hän toimii 
sisareni omaishoitajana vielä nykyäänkin. Tiedän sen 
olevan raskasta.

En ehkä lapsena vielä täysin ymmärtänyt, että olem-
me köyhiä. Kavereiden luona käydessä ihmettelin 
kaikkia heidän hienoja leluja ja vempaimia, jollaisis-
ta en osannut edes haaveilla. Ystävieni luona syötiin 
herkkuja, joita ei meillä ruokapöydässä nähty. Huo-
masin kyllä, että joistain asioista jäin myös koko-
naan paitsi. En saanut koskaan viikkorahaa, emmekä 
käyneet lomilla. Harrastuksiin pystyin osallistumaan 
vain, jos ne olivat halpoja. Tykkäsin piirtämisestä ja 
kävin kuvataidekoulua, mutta jouduin lopettamaan 
sen hintojen noustessa.

Yläasteikäisenä aloin ymmärtää taloudellisen tilan-
teemme paremmin. Kieltämättä kaikki ne perheem-
me hankaluudet ja asiat, joista jäin paitsi harmittivat. 
Äiti oli koko ajan väsynyt. Taloudelliset haasteet ja 
siskoni vaikeudet veivät hänen huomionsa. Toin omia 
mielipiteitäni kärkkäästi esille. Se kiristi perheemme 
välejä ja etäännyin äidistä. Aloin pyöriä huonoissa 
porukoissa ja aloitin päihteiden käytön aivan liian 
aikaisin.

En tiennyt mitä tekisin yläasteen jälkeen. Kun kat-
soin lukiokirjoja kirjakaupassa, hintalaput hirvittivät. 
Äidilläni ei olisi ollut varaa lukiokirjoihin. Onneksi 
yläasteen luokanvalvojani kannusti minua opiskele-
maan ja kertoi minulle Pelastakaa Lapset ry:n oppi-
kirjatuesta.

Päätin hakea lukioon ja panostin opiskeluun. Yläas-
teen päästötodistukseni keskiarvo oli yhdeksän, jo-
ten pääsy lukioon varmistui. Sain Pelastakaa Lapset 
ry:ltä tukea oppikirjoihin koko lukion ajan. Tuki hel-
potti elämääni merkittävästi. Pystyin keskittymään 
opiskeluun, eikä minun tarvinnut stressata miten sai-
sin hankittua kaikki tarvitsemani lukiokirjat. Tiedän 
saamani tuen helpottaneen myös äitini oloa. Annoin 
lukiokirjani seuraavana siskoni käyttöön.

Hain kirjoitusten jälkeen oikeustieteelliseen. Pänttä-
sin koko pääsykoeajan 12 tuntia päivässä. En ollut 
uskoa silmiäni, kun näin pääsykoetulokset. Olin pääs-
syt heti lukion jälkeen yliopistoon. Tulevaisuudennä-
kymäni ovat nyt valoisat, tiedän työllistymismahdol-
lisuuteni olevan erinomaiset.

Casper Väliaho
Oikeustieteen ylioppilas

CASPER:OPPIKIRJATUKI MUUTTI ELÄMÄNI



Vuonna 2018 mentorin tukea sai 79 lasta. Mentorointiin 
liittyviin kustannuksiin käytettiin 19 205 euroa.

Mentorointi on yläkouluikäisille ja 10. luokkalaisille suun-
nattua varhaista tukea ja ohjausta. Tavoitteena on lapsen 
opiskelu- ja oppimistaitojen vahvistaminen ja koulunkäyn-
nin motivaation lisääminen. 

Mentorointi perustuu vertaistukeen. Mentoreina toimivat 
paikallisyhdistysten rekrytoimat 18-29-vuotiaat nuoret 
aikuiset, joilla on halua ja taitoa kohdata nuoria. 

MENTOROINTI

6 PELASTAKAA LAPSET

Parasta on se kun mentoroitava oppilas 
oikeasti oppii ja saavuttaa oppimisellaan 
jotakin, kuten esimerkiksi /--/ sai 
toivomansa opiskelupaikan.



JOKAISELLA LAPSELLA ON OIKEUS 
KOULUTUKSEEN JA VAPAA-AIKAAN
Vähävaraisuus heikentää lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia toisen as-
teen opintoihin ja harrastamiseen. Köyhyydestä johtuva eriarvoisuus onkin 
yksi aikamme suurimmista haasteista. Köyhyys heijastuu lasten elämään 
monella tavoin ja se voi näkyä esimerkiksi ulkopuolisuuden tunteina, kiusa-
tuksi tulemisena, häpeänä ja näköalattomuutena.

Perheen vähävaraisuus ei saa olla este lapsen hyvälle kehitykselle ja osalli-
suudelle. Oikeus koulunkäyntiin sekä vapaa-aikaan on kirjattu YK:n lapsen 
oikeuksien sopimukseen, ja nämä oikeudet tulee taata jokaiselle lapselle – 
riippumatta perheen varallisuudesta. 

Pelastakaa Lapset on tukenut jo vuosien ajan vähävaraisten perheiden las-
ten opiskelua ja harrastamista Eväitä Elämälle –ohjelmalla. Tämän rinnalla 
Pelastakaa Lapset vaikuttaa rakenteisiin pysyvien ratkaisujen aikaansaami-
seksi. Työtä tehdään sen eteen, että päätöksenteossa huomioidaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevat lapset ja varmistetaan yhdenvertaiset mah-
dollisuudet kaikille lapsille. 

Syrjäytymisen ehkäisemisessä koulutuksella ja harrastamisella on keskeinen 
merkitys. Pelastakaa Lapset tulee jatkamaan pitkäjänteistä vaikuttamis-
työtä niin vähävaraisten lasten harrastus- kuin koulutusmahdollisuuksien 
takaamiseksi. Maksuton toinen aste kaikille –kansalaisaloite keräsi yli 53 
000 allekirjoitusta. Tätä viestiä viedään edelleen eteenpäin päättäjille, jotta 
aidosti maksuton toinen aste saadaan toteutumaan.
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Pelastakaa Lapset ry
Koskelantie 38, PL95, 00610, Helsinki
Puh. 010 843 5000

www.pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, 
joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja 
maailmalla.

SINÄ VOIT AUTTAA

LAHJOITA JA AUTA KÖYHÄN PERHEEN LASTA 
Lahjoitustili: FI64 1017 3000 2107 27, viestiksi ”Eväitä elämälle”

Muita tapoja auttaa www.pelastakaalapset.fi/auta-lapsia/

Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2017/823, myönnetty 29.8.2017, voimassa 1.1.2018–31.12.2022 koko Suomen 
alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten työhön kotimaassa.


