
 

   
 

Suomen malli Kalajoen perusopetuksen toimintatavaksi 2, 1.8.2021–31.5.2022 
 
Tiivistelmä ja tausta 
Suomen mallissa päätavoitteena oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja 
nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Suomenmallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harras-
tustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. 
Kalajoen Hyvinvointisuunnitelman mukaan tavoitteena oli lasten osallisuuden lisääminen, toimenpiteenä Suomenmallin käyttöön-
otto koulupäivän yhteydessä tarjottavien kulttuuri- ja liikuntaharrastusten muodossa.   
 
Toteutusaika 01.08.2021 - 31.05.2022 (Päätös 01.08.2021 – 30.06.2022.) 

 

Tavoitteet 
Päätavoitteena oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa 
ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Suomenmallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, ole-
massa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Tavoitteena oli 
perustaa 64 kerhoryhmää.  

 
Toimenpiteet 
 Suunniteltiin 64 kerhoryhmää, joihin ilmoittautuminen oli 16.-22.8.21. Kerhoryhmä perustettiin, mikäli ilmoittautuneita oli 7 tai enem-
män. Alakouluikäisille muodostui 34 kerhoryhmää ja yläkouluikäisille 8. Toteutuneiden kerhoryhmien kokonaismäärä oli 42. Kerho-
sisällöt vastasivat koululaiskyselyssä 2020 esitettyjä toiveita ja pilottivaiheessa muodostuneita. Säännölliseen kerhotoimintaan osal-
listui 507 perusopetuksen oppilasta, mikä on n. 33 % Kalajoen oppilasmäärästä. Pilottivaiheesta järjestettävien kerhojen määrä 
kasvoi 17 % ja osallistujamäärä 15 %. Hanke toteutui suunnitelmien mukaisesti. Koronaepidemian rajoitustoimenpiteen vaikuttivat 
syksyllä 2021 koulun ulkopuolisten toimijoiden osallistumista ohjaustehtäviin ja rajoittivat tilojen käyttöä. COVID-19 vaikutti osallistu-
jamääriin ja karanteeniajat vaikuttivat myös ohjausjärjestelyihin. Talouden toteumassa tämä näkyy hankesuunnitelmaan nähden 
alijäämäisinä ohjauskuluina sekä säästyneinä tilakuluina. 
 
Hankkeessa oli mukana kaksi alakoulua ja kaksi yhtenäiskoulua. Alakoulujen oppilaita hankkeessa oli mukana 452 ja yläkoulujen 
oppilaita 55, yhteensä 507 osallistujaa. Kerhot olivat kädentaito-, liikunta-, nuorisotyö-, luonto-, taide ja kulttuuri, tietotekniikka ja e-
pelaaminen sekä monialaisia kerhoja. Ohjaustunteja kertyi 1 449 tuntia, 42 kerhossa. 

 
Hankkeen kustannukset ja rahoitus 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto oli hyväksynyt hankkeelle 93 750 € kustannusarvion ja myöntänyt 80 % avustuksen, 75 000 €. 
Hankkeen toteutuneet kustannukset jäivät em. syistä 78 740,31 euroon ja valtion avustusta käytettiin 62 992,25 €, Kalajoen       
kaupungin omarahoitusosuudeksi jäi 15 748,06. Varat käytettiin suunnitelman mukaisesti koordinaattorin ja ohjaajien palkkoihin, 
hieman materiaaleihin ja väline- yms.  hankintoihin sekä tilakustannuksiin.  

 

Vastuuorganisaatio 
Hanke on sivistyspalvelun hanke ja sen johtaja on sivistysjohtaja Tiina Kangas. Käytännön toteutusta johtaa palvelualuevastaava 
Juha Isolehto yhteistyössä perusopetuksen toimijoiden kanssa. 
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