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Jakelussa mainituille 
  
  
  
 
Viite       

   

Asia Valtionavustukset keskuskirjasto- ja maakuntakirjastotehtäviin, 

yleisten kirjastojen erityistehtäviin ja toiminnan kehittämiseen 

 
 Valtionavustuksilla keskuskirjasto- ja maakuntakirjastotehtäviin, yleisten kirjastojen 
erityistehtäviin ja toiminnan kehittämiseen vahvistetaan eri väestöryhmien osallisuutta 
ja osallistumista kulttuuriin. 
 
Edellyttäen, että eduskunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvioesityksen, 
voidaan vuonna 2017 myöntää valtionavustuksia seuraavasti: 

 
1. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät avustukset  
Keskuskirjasto- ja maakuntakirjastotehtäviin, saamelaiskirjastotehtävään, monikieliselle 
kirjastolle, venäjänkieliselle kirjastolle, yleisten kirjastojen verkkopalvelut kirjastot.fi:n 
toimintaan sekä muihin valtakunnallisesti vaikuttaviin hankkeisiin n. 3 700 000 euroa. 
 
2. Aluehallintovirastojen myöntämät avustukset 
Kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan n. 2 900 000 
euroa. 

 
HANKESISÄLTÖJÄ KOSKEVAT OHJEET 
 
Avustuksia voivat hakea kunnat/kunnalliset yleiset kirjastot.  
 
Monialaisissa hankkeissa kirjastojen määrärahasta voidaan myöntää avustuksia vain 
kirjastojen osuuteen. Muiden hallintokuntien on haettava omat rahoitusosuutensa 
muista määrärahoista. Avustusta voi hakea myös hankkeen toteutukseen liittyvän 
lisähenkilöstön palkkaukseen.  
 
Kyseessä on erityisavustus. Myönnetyt avustukset ovat käytettävissä enintään 
myöntämistä seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.  
 
Hankkeita suunniteltaessa tulee ottaa huomioon mm. seuraavat asiat: 

 hankkeella on selkeät tavoitteet ja toimenpiteet sekä ajallinen suunnitelma 

 hankkeella on kustannusarvio, johon sisältyy myös kunnan rahoitusosuus 

 hankkeen tulee olla yleisesti hyödynnettävissä 

 alueellinen ja/tai valtakunnallinen yhteistyö on suositeltavaa. 
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Avustusta ei voida myöntää mikäli hakija saa samanaikaisesti rahoitusta ESR- tai 
EAKR-ohjelmasta vastaavaan hankkeeseen. Kehittämisavustusta ei myönnetä 
kirjaston perustoimintaan kuten esim. kirjastoaineiston hankkimiseen tai kirjaston 
sisustamiseen. 
 
Avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalainsäädäntöä. (Laki julkisista hankinnoista 
348/2007). 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous 
useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka 
alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 
euroa. 
 
 
1. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖSTÄ MYÖNNETTÄVÄT AVUSTUKSET 
 
Valtakunnallisten ja keskitettyjen hankkeiden avustushakemukset käsitellään ja 
päätökset tehdään opetus- ja kulttuuriministeriössä.   
 
Tähän ryhmään kuuluvat: 
- maakuntakirjastotehtävät 
- keskuskirjastotehtävät   
- muut kirjastojen erityistehtävät (monikielinen kirjasto, saamelaiskirjasto, 

venäjänkielinen kirjasto)  
- keskitetysti tuotetut, kaikkien yleisten kirjastojen käyttöön tarkoitetut palvelut ja 

sisältötuotanto (kirjastot.fi) 
- muut valtakunnallisesti vaikuttavat hankkeet. 

 
 
Hakemusten toimittaminen ja käsittely 

 
HUOM! Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistanut valtionavustushakuja. Syksystä 
2016 alkaen ministeriöstä myönnettävien valtionavustusten hakemukset tehdään 
opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta.  
 
Hakuaika asiointipalvelussa alkaa 7.9.2016 ja päättyy 31.10.2016 klo 16:15.  

 
Linkki asiointipalveluun ja palvelun käyttöohjeet ovat opetus- ja kulttuuriministeriön 
kirjastoavustusten hakuilmoitussivulla: 
http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/avustukset/tehtavat_ja_kehittaminen?lang=fi 

 
Palvelun käyttäminen edellyttää yhteisöasiakkailta Katso-tunnistuksen käyttöä. 
  
Asiointipalvelussa oleva lomake täytetään ja siihen liitetään palvelussa mainitut liitteet. 
Hakemus toimitetaan palvelun kautta ministeriölle. Ministeriön päätös tehdään helmi–
maaliskuussa 2017 ja lähetetään hakijalle asiointipalveluun. Myös hakemuksen 
mahdolliset täydennykset, päätöksen muutospyynnöt ja selvitykset tehdään palvelussa.  

 
Opetus- ja kulttuuriministeriössä avustuksia koskeviin kysymyksiin vastaa: 
kulttuuriasianneuvos Leena Aaltonen puh. 02953 30344, leena.aaltonen(at)minedu.fi 
 
 

  

http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/avustukset/tehtavat_ja_kehittaminen
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2. ALUEHALLINTOVIRASTOISTA MYÖNNETTÄVÄT AVUSTUKSET 
 
Alueellisten ja paikallisten hankkeiden avustushakemukset käsitellään ja päätökset 
tehdään aluehallintovirastoissa.   
 
Avustusta voi hakea seuraaviin teemoihin sisältyviin hankkeisiin.  

 
Teema 1: Kaikkien kirjasto 
Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävät hankkeet 

 Monikulttuurisuutta edistävät hankkeet.  

o Opetus- ja kulttuuriministeriön Merkityksellinen Suomessa -

toimintaohjelman mukaisesti tuetaan erilaisuuden kunnioittamista ja 

kulttuurienvälistä vuoropuhelua vahvistavia hankkeita 
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/toimintaohjelma.html?lang=fi 

 Eri asiakasryhmille kohdennetut hankkeet (lapset, nuoret, perheet, ikääntyvät) 

 Kirjastotilojen moninaiskäyttöä edistävät hankkeet 

 

Teema 2: Oppijan kirjasto 

 Oppimisympäristöjen kehittämiseen tähtäävät hankkeet  

 Koulu- ja oppilaitosyhteistyötä tukevat hankkeet sekä aikuisiin oppijoihin 

kohdistuvat hankkeet 

 Sähköisten palvelujen käyttöön ohjaavat hankkeet 

 

Teema 3: Lukemista ja lukutaitoja edistävä kirjasto   

 Laajat, kuntarajat ylittävät lukemisen edistämishankkeet 

 Lukemisharrastuksen herättelyyn ennen kouluikää tähtäävät hankkeet  

 Monilukutaito- ja mediakasvatushankkeet  

 

Teema 4: Vaikuttava kirjasto  

 Kirjastojen toimintatapojen ja toimintakulttuurin kehittämishankkeet 

 Kirjastopalvelujen vaikuttavuutta ja arvoa selvittävät ja esiintuovat hankkeet  

 Kirjastopalvelujen laatuhankkeet 

 

Teema 5: Uusi kirjasto  

 Uudet, innovatiiviset kokeiluhankkeet. Hankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi 
uuden toimintatavan, palvelun, teknologian tms. soveltuvuuden ja elinkelpoisuuden 
testaaminen. 

 
Hakemusten toimittaminen ja käsittely 

 
Aluehallintovirastoista myönnettävien valtionavustusten hakemukset tehdään yleisten 
kirjastojen sähköisessä hankerekisterissä http://hankkeet.kirjastot.fi ja lähetetään oman 
toimialueen kirjastoasioita hoitavaan aluehallintoviraston kirjaamoon. Hakemus voidaan 
tehdä suoraan hankerekisteristä pdf-tiedostona sähköpostilla. Hakemusten tulee olla 
perillä aluehallintoviraston kirjaamossa joko postitse tai sähköisesti viimeistään 
31.10.2016 klo 16.15. 
 
Aluehallintovirastojen kirjastoasiantuntijat asettavat hakemukset kiireellisyys- ja 
tärkeysjärjestykseen yhteisten perusteiden mukaisesti ja kuultuaan opetus- ja 
kulttuuriministeriön kannan tekevät päätökset helmi–maaliskuussa 2017. Tieto 
päätöksistä toimitetaan hakijoille kirjallisesti.   
 
 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/toimintaohjelma.html?lang=fi
http://hankkeet.kirjastot.fi/
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Aluehallintovirastojen kirjastoasiantuntijat vastaavat avustuksia koskeviin kysymyksiin:  
 
 

Etelä-Suomi, Hämeenlinna 
Kristiina Kontiainen 
ylitarkastaja 
+358 295 016 538 
kristiina.kontiainen@avi.fi 

Etelä-Suomi, Hämeenlinna 
Antti Seppänen 
ylitarkastaja 
+358 295 016 354 
antti.seppanen@avi.fi 

Lounais-Suomi, Turku  
Päivi Almgren 
kirjastotoimen ylitarkastaja 
+358 295 018 300 
paivi.almgren@avi.fi 

 
 

Itä-Suomi, Mikkeli 
Eeva Hiltunen 
kirjastotoimen ylitarkastaja 
+358 295 016 513 
eeva.hiltunen@avi.fi 

Itä-Suomi, Kuopio 
Pirkko Rusi 
kirjastotoimen ylitarkastaja 
+358 295 016 518 
pirkko.rusi@avi.fi 

Pohjois-Suomi, Oulu 
Merja Kummala-Mustonen  
kirjastotoimen ylitarkastaja 
+358 295 017 552 
merja.kummala-mustonen@avi.fi 

 

Länsi- ja Sisä-Suomi, Vaasa  
Anneli Ketonen  
kirjastotoimen ylitarkastaja 
+358 295 018 818 
anneli.ketonen@avi.fi 

Länsi- ja Sisä-Suomi, 
Jyväskylä  
Marjariitta Viiri  
kirjastotoimen ylitarkastaja 
+358 295 018 823 
marjariitta.viiri@avi.fi 

Lappi, Rovaniemi 
Satu Ihanamäki  
kirjastotoimen ylitarkastaja 
+358 295 017 395  
satu.ihanamaki@avi.fi   

 

Ruotsinkieliset ja kaksikieliset 
hankkeet 
Susanne Ahlroth  
sivistystoimen ylitarkastaja 
+358 295 018 762 
susanne.ahlroth@avi.fi 

 

 
 

Kirjaamot: 
 

Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto 
kirjaamo.etela@avi.fi 

Pohjois-Suomen 
aluehallintovirasto 
kirjaamo.pohjois@avi.fi 

Lounais-Suomen 
aluehallintovirasto 
kirjaamo.lounais@avi.fi 

Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto 
kirjaamo.lansi@avi.fi 

Itä-Suomen 
aluehallintovirasto 
kirjaamo.ita@avi.fi 

Lapin aluehallintovirasto 
kirjaamo.lappi@avi.fi 
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MAKSUTAPA 
 
Erityisavustukset maksetaan kunnan pankkitilille yhdessä tai useammassa erässä. 
 
 
 
 
 
Ylijohtaja Riitta Kaivosoja 

 
 

Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen 
 
 

    

    

    
 
    
 
Jakelu Kunnat  

Kunnat  (kaupungit) 
Kommunerna (Kunnat) 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Itä-Suomen aluehallintovirasto 
Lapin aluehallintovirasto 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
 

Tiedoksi Aluehallintovirastojen ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö/ Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirasto 
 
  


