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VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN KERHOTOIMINNAN
KEHITTÄMISEEN VUOSILLE 2008 - 2009
Opetushallitus julistaa kuntien haettavaksi valtion erityisavustusta kerhotoiminnan
kehittämiseen vuosille 2008 –2009.
Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 47§:ssä mainittua ja
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toiminta- tai työsuunnitelmaan
kirjoitettua kerhotoimintaa, josta koulu vastaa. Kerhotoiminnan tavoitteet on määritelty
normina perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004.
Toimintaan osallistuminen on lapselle ja nuorelle maksutonta.
Perusopetuksen laadun kehittäminen perustuu seuraaviin asiakirjoihin:
- Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan (19.4.2007)
- Valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2008 sekä
- Koulutus ja tutkimus 2007–2012 kehittämissuunnitelmaan
Ikäluokkien pienentymisestä vapautuvat voimavarat käytetään koulutuksen laadun
kehittämiseen. Perusopetuksessa syntyvät koulutusasenteet, tiedot ja taidot muodostavat
perustan myöhemmälle oppimiselle ja tästä syystä on erityisen tärkeää huolehtia
perusopetuksen laadusta. Perusopetuksen voimavaroja vahvistamalla ehkäistään ja
lievennetään lasten ja nuorten syrjäytymistä. Tavoitteena on ryhmäkokojen pienentäminen,
tuki- ja erityisopetuksen, oppilaanohjauksen ja oppilashuollon vahvistaminen, koulujen
kerhotoimintaan panostaminen sekä vanhempien ja koulun yhteistyön edistäminen.
Vuonna 2008 painopisteenä ovat oppilaanohjaus, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat
oppilaat sekä kerhotoiminnan ja kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen.
Toiminnan tavoitteet
Koulujen kerhotoiminnan kehittämisen tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja
nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren
iltapäivää. Tavoitteena on koulujen kerhotoiminnan kehittäminen siten, että kerhotoiminnan
piiriin saadaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa
mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Kerhotoiminnan elvyttämisellä pyritään siihen, että
jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen, esimerkiksi liikunnalliseen,
kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen.
Kerhotoiminnan kehittämisessä on tavoitteena myös syventää kodin ja koulun
yhteistyömuotoja. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä kolmannen
sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista. Kunnissa
kerhotoiminnan kehittämistä varten ja kerhotoiminnan vakiinnuttamiseksi osaksi kuntien ja
koulujen toimintaa tullaan laatimaan laatukriteerit, jotka sisällytetään osaksi perusopetuksen
laatukriteereitä.
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Valtion eritysavustuksen saamisen edellytykset ovat
•
•
•
•
•
•
•

Koulun kerhotoimintaa kehitetään perusopetuksen vuosiluokille 1.-9 ottaen
huomioon kodin ja koulun yhteistyö
Kunnassa tai kuntien yhteistyönä aloitetaan kerhotoiminnan kehittäminen vähintään
yhdessä koulussa.
Koulut järjestävät erisisältöistä kerhotoimintaa (esimerkiksi liikunta, ympäristö-,
kuvataide- musiikki- ja kielikerhoja), vähintään 3-5 tuntia viikossa kahden vuoden
ajan.
Kunnan omarahoitusosuus on vähintään 25 % kerhotoiminnan kustannuksista.
Oppilaskunnat osallistuvat kerhotoiminnan kehittämiseen.
Kunnan oppilashuoltoryhmä(t) osallistuvat koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen
mm. siten, että ne voivat ehdottaa oppilaalle kerhotoimintaan osallistumista.
Yhteistyössä koulujen ja muiden toimijoiden (kuten Kerhokeskus –koulutyön tuki,
Koululiikuntaliitto ja Suomen Vanhempainliitto) kanssa kerhotoiminnan muodot
vakiintuvat osaksi koulujen toimintaa.

Kansallinen tuki
•
•

Kerhokeskus kehittää kerhopedagogiikkaa yhdessä kuntien kanssa ja kunnat
hyödyntävät Kerhokeskuksen verkkopohjaista neuvonta- ja ohjaussivustoa.
Opetushallitus käynnistää yhdessä Kerhokeskuksen kanssa kunnille ja kouluille
valtakunnallisen koulutuksen kerhotoiminnan tueksi.

Valtionavustuksen myöntäminen
Valtionavustus myönnetään opetuksen järjestäjälle toiminnan käynnistämisestä,
kehittämisestä ja tulosten vakiinnuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin vuosina 2008 - 2009.
Kehittämistoiminta jatkuu vuonna 2010 edellyttäen, että eduskunta hyväksyy toiminnan
kehittämiseen esitettävän määrärahan. Tällöin järjestetään uusi hakukierros.
Myönnettävä valtionavustuksen suuruus vaihtelee kunnittain noin 10 000 eurosta 70 000
euroon perusopetusikäisten oppilaiden lukumäärän mukaan. Rahoituksen tasoon vaikuttaa
myös valtionavustusta hakevien kuntien lukumäärä
Valtionavustus myönnetään opetuksenjärjestäjäkohtaisesti. Jos toiminta toteutetaan usean
opetuksen järjestäjän yhteisenä hankkeena, hanketta koordinoivan hakijan tulee nimetä
hakemuksessaan hankkeeseen osallistuvat muut tahot, sekä esittää menettelytapa, jolla hakija
sopii muiden toimijoiden kanssa valtionavustuksen käytöstä (valtionavustuslaki 7 § 2 mom.)
Valtionavustusta voidaan käyttää
Määrärahaa voidaan käyttää toiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuviin
kustannuksiin, kuten kerhotoiminnan järjestämiseen kunnissa ja kouluissa, henkilöstön
täydennyskoulutuksesta aiheutuviin kuluihin, sijaiskustannuksiin, koulumatkoihin,
materiaalikuluihin sekä kerhotoiminnan kehittämisestä aiheutuviin kuluihin. Opetuksen
järjestäjä resursoi myös omaa kehittämistyöhön tarvittavaa henkilöstön asiantuntemusta ja
työaikaa.
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Valtionavustushakemus tulee sisältämään seuraavat kohdat:
1) perusopetusikäisten oppilaiden lukumäärä kunnassa ja kerhojen
tämänhetkinen määrä
2) suunnitelma kerhotoiminnan kehittämisestä ja kodin ja koulun välisen
yhteistyömuotojen syventämisestä
3) kuvaus toiminnan toteuttamisen aikataulusta vuosien 2008–2009 osalta
4) alustava suunnitelma kerhotoiminnan vakiinnuttamisesta
5) suunnitelma siitä, kuinka monta koulua, hallintokuntaa ja henkilöä
kehittämistyöhön osallistuu
6) talousarvio
7) kunnan itsensä rahoittaman henkilöstöresurssin määrästä
8) toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot
9) valtionavustushakemuksesta vastaavan henkilön yhteystiedot
10) tilinumero, jolle valtionavustus maksetaan.
Valtionavustushakemus täytetään ajalla 28.4 –26.5 2008 osoitteessa
www.oph.fi/info/kerhotoiminta
Hakemus toimitetaan (kaksi kappaletta allekirjoitettuna) Opetushallituksen kirjaamoon
(os. Kumpulantie 3, 00520 Helsinki) viimeistään 30.5.2008 virka-ajan päättymiseen
mennessä. Tämän jälkeen toimitetut hakemukset jätetään huomiotta. Verkossa tallennettujen
hakemusten tulosteet tulee lähettää allekirjoitettuna Opetushallitukseen, koska muuten ei
hakemusten alkuperäisyyttä ja eheyttä voida sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
annetun lain 13/2003 9 §:n 2 momentin ja hallintolain 434/2003 22 §:n 2 momentin
mukaisesti riittävällä varmuudella todentaa. Mikäli Opetushallitukseen kirjallisena toimitettu
hakemus poikkeaa verkkoon tallennetusta hakemuksesta, tulee eroavuuksista mainita
selkeästi. Päätökset valtionavustusten myöntämisestä tehdään 19.6.2008 mennessä.
Opetushallitus järjestää tiedotustilaisuudet kerhotoiminnan käynnistämisestä. Tilaisuuksista
vastaa projektipäällikkö Riitta Rajala. Tilaisuuksiin pyydetään ilmoittautumaan etukäteen
kahvitarjoilua varten viikkoa aikaisemmin.
Tiedotustilaisuudet:
18.04.2008
05.05.2008
07.05.2008
09.05.2008
12.05.2008

Oulu, Lääninhallituksen lääninsali, Linnankatu 3
Varkaus, Kaupunginkirjasto, Osmajoentie 1
klo 12.45 –14.15, ilmoittautuminen: ita@laaninhallitus.fi
Helsinki, Heliatalon auditorio, Ratapihantie 13
klo 10.00 –12.00, ilmoittautuminen: hilkka.ruotsalainen@laaninhallitus.fi
Jyväskylä, Lääninhallituksen auditorio Volmari, Cygnaeuksenkatu 1
klo 9.00 –11.00, ilmoittautuminen: tarja.olsen@oph.fi
Rovaniemi, City-Hotelli, Saga-kabinetti, Pekankatu 9
klo 10.00 –12.00, ilmoittautuminen: tarja.olsen@oph.fi

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Riitta Rajala, puh. 09 7747 7745, gsm 050 436 7214, s-posti:
riitta.rajala@oph.fi
Ylitarkastaja Asta Pietilä, puh. 09 7747 7220, s-posti: asta.pietila@oph.fi
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