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Syftet är att göra det möjligt för varje barn 
och ung person att ha en avgiftsfri hobby 
som de tycker om i samband med 
skoldagen.
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Trygghet och gemenskap
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• Tillsammans 224 ansökningar

• Ansökningar per RFV-område

• Södra Finland 49

• Östra Finland 31

• Lappland 16

• Sydvästra Finland 32

• Västra och Inre Finland 70

• Norra Finland 26
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Ansökningarnas uppskattade totalkostnader 30,6 miljoner euro

Ansökt understödsbelopp 24,5 miljoner euro 

• det minsta ansökta beloppet 6 000 euro (Siikais), det största 

1,0 miljoner euro (Tammerfors)

Årsverken 98,94

Antal ledda timmar 376 031

Antal klubbar 11 268
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Projekt Kommun Understöd

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä 2 Helsingfors 650000

Harrastusten Vantaa Vanda 500000

Espoon harrastuspolku – Hobbystigen i Esbo Esbo 500000

Harrastamisen Turun malli Åbo 420000

Harrastamisen Vaasan Malli Vaasa 205000

Finlandsmodellen i Pargas Pargas 145000

Korsholmsmodellen/Mustasaaren malli Korsholm 135000

Malaxmodellen för hobbyverksamhet Malax 130000

Harrastamisen Suomen malli Raaseporissa Raseborg 120000

Porvoon harrastusmallin kouluosuus 2021-2022 Borgå 100000

KOHASU - Kokkolan harrastamisen Suomen malli Karleby 100000

Skeittilauta vai kattila?/ Skateboard eller kastrull? Jakobstad 88000

Finlandsmodellen på Kimitoön - Suomen malli Kemiönsaarella Kimitoön 77000

En hobby åt alla Larsmo 64000

Granimalli - Granimodellen Grankulla 60000

Loviisan malli - Hauskaa harrastaa | Lovisamodellen - Skoj med hobby Lovisa 60000

Hobari - Harrastustoiminnan Sipoon malli Sibbo 60000

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 2021-22 Vörå 48000

Kirkkonummi harrastamisen Suomen malli Kyrkslätt 40000

Kristinestadsmodellen för hobbyverksamhet Kristinestad 38000

Korsnäs kommuns Finlandsmodell Korsnäs 36000

Finlands modellen åk 3-4 samt Sursik skola ( åk 7-9) Pedersöre 35000

Min grej / Något för var och en Nykarleby 34000

Finlandsmodellen, Närpes Närpes 25000

Erbjudande av hobbyverksamhet för Hangös grundskolelever Hangö 22000

Hobbis Kronoby 22000

Harrastamme koulussa 2 Ingå 20000

Lapinjärven harrastamisen malli, vaihe 2 Lappträsk 20000

Harrastamisen Suomen malli: harrastaminen Kaskisissa Kaskö 16000
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Antal skolor och elever

Antal skolor som deltar 1 896

Lågstadieskolor 1 263

Högstadieskolor 241

Enhetsskolor 392

Antal elever som deltar 403 508

Lågstadieelever 259 527

Högstadieelever 143 981
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Språkurval

Finska

Svenska

Engelska

Ryska

Arabiska

Estniska

Franska

Tyska

Turkiska

Nordsamiska
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Typ av klubb
Motion/idrott i 223 ansökningar

Konst och kultur i 206 ansökningar

Hantverk i 198 ansökningar

Klubbar med flera olika slags verksamhet i 181 ansökningar

Natur i 178 ansökningar

Datateknik och e-sport i 165 ansökningar

Ungdomsarbete i 113 ansökningar

Litteratur och fritidsläsning i 94 ansökningar

Vetenskap i 67 ansökningar 

Annat klubbkoncept i 66 ansökningar

Nytt klubbkoncept i 73 ansökningar
T.ex. Tiktok-dansklubb, skolresaklubb, kombinerad motions- och språkklubb, vänskapsklubb
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Hu fare?
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Utmaningar

• 1/3 av kommunerna har gjort ändringansökan

• Långa avstånd till hobbyplatserna – begränsar utbudet

• En stor mängd transportelever – inte jämlikt för alla

• Arrangemangen kring skolskjutsarna

• Tidtabellen – lokalerna, ledarna, informeringen, anmälningarna

• Högstadieeleverna

• Förhandsanmälan eller öppen hobbyverksamhet?

• gym, klättring, bowling, någonting mer säreget

Framgångar

• Man har funnit ledare och lokaler, man har kunnat förverkliga elevernas 
önskemål

• Samarbete med idrottsföreningar och medborgarinstitutet

• Man har startat verksamheten som är högklassigt och tryggt



Ansökan om understöd öppen

Kommuner kan ansöka om understöd 
antingen ensamma eller tillsammans med 
andra kommuner 

Om understöd ansöks i regionförvaltningens 
e-tjänst

Suomi.fi -identifikation

Kompletteringar, ändringsansökningar och 
utredning i e-tjänsten

Avsikten är att beslut fattas före utgången av 
april månad 2022.

Ansöknings-
tiden löper ut 

22.3.2022 
klockan 16.15
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Projektets verksamhetsplan

1. Ett hobbyschema eller motsvarande 
presenteras.

2. Uppsökande hobbyverksamhet.

3. Kommunikation om hobbymöjligheter till 
barn och unga och dessas vårdnadshavare.

4. Försäkringar.

Glöm inte dessa fyra 
saker i projektets 
verksamhetsplan
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Hobbyer ordnas av

idrottsföreningar 

aktörer inom kultursektorn 

ungdomsorganisationer 

kommunala aktörer 

andra sammanslutningar som ordnar hobbyverksamhet 
och som har kompetens inom samverkan med barn och 
unga
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Hobbyverksamhet
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i regel i skolans lokaler eller i lokaler nära skolan

kan av motiverade skäl ligga längre bort, får inte förlänga skoldagen 
orimligt mycket

i anslutning till skoldagen med hänsyn till hur barn och unga orkar 
och dessas tidtabell

regelbunden och varje vecka

start senast i september och ska pågå hela läsåret ut

målgrupp någon eller alla av den grundläggande utbildningens 
årskurser 1 - 9 eller alla elever inom påbyggnadsundervisningen



Ansökningarnas 
bedömningskriterier
1. Omfattningen och kvaliteten på hörandet av barn och 

unga

2. Hur informationen som inhämtats genom hörandet 
utnyttjas

3. Antalet barn och unga

4. Antalet klubbar

5. Hur barn och unga som saknar en hobby nås

6. Hur många hobbyaktörerna är och hur mångsidiga 
hobbyerna är

7. Hur innovativa hobbyinnehållen är

8. Hur lokala särdrag beaktas

9. Kommunikationsplanens omfattning och innehåll
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Totalkostnader

I totalkostnaderna kan också ingå andra kostnader 
som projektet eller verksamheten medför än 
godtagbara kostnader (såsom merkostnader för 
skoltransporter som projektet eller verksamheten 
medför).

Understödet 
kan användas 

endast för 
godtagbara 
kostnader.
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Kostnadsexempel (understödet 80%)
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Kostnader:

Ledare 15000 e

Samordning 3000 e

Utrustning 2000 e

Transporter 2000 e (1000 e till hobbyer och 1000 e mer 
kostnader hemmet-skolan)

Totalt 22 000 e

Finansiering:

RFV-understöd 17 600 e               

Självfinansiering 4400 e (inkl. bl.a. transporterna)

Totalt 22 000 e

OK!



Ändringsansökan och utredning
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Om väsentliga ändringar som avviker från verksamhetsplanen är 
att vänta i projektet, ska understödstagaren lämna en 
andringsansökan via e-tjänsten.

Om det finns ett behov av att lämna en begäran om förlängning av 
användningstiden för projektet, ska den lämnas in senast 1.4.2022

Ifall kommunen får understöd för läsåret 2022-2023, så beaktas 
inte ändringsansökan som kommit in efter 1.4.2022. -> oanvänd 
understöd bör då betalas tillbaka 

Utredning

I utredningen ingår såväl ekonomisk rapportering som 
resultatrapportering.

Senast 2 mån efter att understödets användningstid löpt ut.

Ekonomisk rapportering per kostnadsställe förutsätts.

I utredningen bes om så gott som samma information om 
verksamheten som i ansökan om understöd.



Lycka till med ansökan!

Tack!

Kristian Åbacka15.3.202220


