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HAKUTIEDOTE 2018

Koulun kerhotoiminnan tukeminen
Taustaa

Valtionavustuslaki 688/2001
Perusopetuslaki 628/1998

Valtionavustuksen määräraha
Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2018 talousarvioon
sisältyvästä määrärahasta 29.10.30.17 valtionavustuksen koulun
kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen. Tähän tarkoitukseen on
varattu 5 865 000 euroa.
Valtionavustus myönnetään hakemuksen perusteella. Avustusta myönnetään
enintään 70 % hakemuksessa eritellyistä kokonaiskustannuksista, joten hakijan
omakustannusosuus on vähintään 30 %.
Hakukelpoisuus

Valtion erityisavustus koulun kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen
voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksen
järjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa.

Avustuksen myöntämisen välttämättömät edellytykset
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on antanut hyväksytyn
selvityksen vuonna 2016 myönnetyn valtion erityisavustuksen käytöstä koulun
kerhotoiminnan järjestämiseksi.
Kerhotoiminnan yleiset tavoitteet
Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998) 47 §:ssä ja
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjassa määriteltyä
perusopetuksen yhteydessä oppilaille järjestettävää kerhotoimintaa. Koulun
kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa.
Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet kirjataan paikalliseen
opetussuunnitelmaan ja koulun vuosittaiseen lukuvuosisuunnitelmaan.
Hakuryhmän tavoitteet ja painopisteet
Tavoitteena on, että koulun kerhotoimintaa kehitetään kerhotoiminnan
laatukriteerien (Opetus- ja kulttuuriministeriö 29/2012) mukaisesti. Toiminta
tarjoaa tilaisuuksia koulussa opitun soveltamiseen, luovaan toimintaan ja
monimuotoiseen vuorovaikutukseen. Kerhotoimintaa kehitetään
tavoitteellisesti ja oppilaita kuullen. Kerhotoiminnan järjestämis- ja
toteuttamistapojen kehittämisessä otetaan huomioon lasten ja nuorten
harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan kokonaisuus kunnassa ja kouluissa. Kerhoja
voidaan järjestää osana lasten hyvinvointia tukevaa koulupäivän rakennetta.
Kerhotoiminnan järjestämisessä otetaan huomioon Liikkuva koulu -ohjelman sekä
Lasten kulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihankkeen tarjonta.
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Vuoden 2018 avustusta kohdennetaan niin, että
• kerhotarjonta lisää oppilaiden mahdollisuuksia tutustua erilaisiin
• harrastuksiin pääsääntöisesti vuosiluokilla 3–9
• kerhotoimintaa suunnataan vähän harrastaville 7.–9.-luokkalaisille
• kerhotoimintaa suunnataan alueille, joissa on tarjolla vähän
• harrastetoimintaa lapsille ja nuorille
• kerhotoiminnan suunnittelussa huomioidaan myös alueen kulttuurinen
• moninaisuus.
Valintaperusteet

Valtionavustusta myönnettäessä otetaan huomioon oppilasmäärä, koulujen
lukumäärä sekä seuraavat asiat:
•
•
•
•

hakemuksessa on otettu huomioon tämän hakutiedotteen tavoitteet ja
painopisteet
kerhotoiminta on suunniteltu tarvelähtöisesti ja tavoitteellisesti
kerhotoiminnan sisältö on monipuolinen
kerhotoimintaa kehitetään yhteistyössä paikallisten
yhteistyökumppaneiden ja alueellisten verkostojen kanssa.

Hakuaika

Hakuaika on 14.2.–19.3.2018 kello 16.15 asti. Opetushallitus pyrkii tekemään
päätökset avustusten myöntämisestä toukokuun loppuun mennessä.

Käyttöaika

Myönnetyn valtionavustuksen käyttöaika alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2019.

Hakemuksen tekeminen

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella koulutuksen järjestäjän
nimissä 14.2.–19.3.2018 välisenä aikana. Hakemus tulee olla tallennettuna
sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään haun päättymispäivänä klo 16.15
mennessä, jolloin hakulomake sulkeutuu. Hakemuksen linkki:
https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/132/?lang=fi
Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella organisaation virallisen
sähköpostiosoitteen lisäksi myös allekirjoitusoikeudellisten henkilöiden ja
mahdollisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteet. Näihin osoitteisiin lähetetään
linkki käsittelyyn jätetystä hakemuksesta sekä myöhemmin tehtävä sähköinen
päätös. Hakemusta ei allekirjoiteta. Paperista versiota hakemuksesta ei toimiteta
Opetushallitukseen.
Lisätietoja antaa opetusneuvos Arja-Sisko Holappa (puhelin 029 533 1371),
erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen (puhelin 029 533 1525) ja assistentti Tuula
Kinnunen (puhelin 029 533 1100).
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi
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