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16 §
Valtionavustuksen hakeminen Pelaillen tiedonhakuun –hankkeelle

HEL 2017-011598 T 02 05 01 01

Päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta haetaan valtionavustusta Pelaillen 
tiedonhakuun –hankkeelle.

Tavoitteena on tukea nuorten tiedonhaun taitoja ja tuottaa tähän tarkoi-
tukseen lautapeli, joka pohjautuu Helsingin linjakarttaan.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa tuodaan esiin tiedonhaun tär-
keys. Lisäksi opetussuunnitelmassa koululuokkia kannustetaan lähte-
mään ulos luokasta oppimaan uusia asioita. Peliä voi hyödyntää myös 
esim. koulujen ilmiöpohjaisessa oppimisessa tekemällä kysymykset 
koskemaan koulun käsiteltävää ilmiötä. Kirjastossa pelattava tiedon-
haun peli vastaa näihin koulun ajankohtaisiin tarpeisiin. Tiedonhaun 
opetuksen pelillistäminen on erityisesti yläasteikäisten oppimisen kan-
nalta kannustava tapa. Peliin voidaan tuottaa sisältöä siten, että se voi 
palvella useitakin erilaisia ja eri-ikäisiä kohderyhmiä.

Hanke on paikallinen ja sen toteutuksessa ovat yhteistyössä: Helsingin 
kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta Vuosaaren kirjasto ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta Vuoniityn peruskoulu.

Kokonaiskustannukset: 18 465 e. 

Haettava avustus: 12465 e. 

Omarahoitusosuus: 32 %, joka koostuu kirjastohenkilökunnan käyttä-
mästä työajasta pelin suunnitteluun ja toteutukseen, pelin tekniseen 
valmisteluun ja testaamiseen koululaisilla, valmiin pelin esittelyyn ja 
kouluttamiseen, Vuoniityn opettajien suunnitteluun käyttämästä työ-
ajasta sekä kaupungin hallinnollisista kustannuksista.

Mikäli Etelä-Suomen aluehallintoviraton päätös on myönteinen, hank-
keelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään 
oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Kaupunginkirjasto laatii hankkeeseen liittyvät asiakirjat ja vastaa han-
keen toteutumisesta. Hankeasiakirjat on vietävä Ahjo-järjestelmään 
päätöksessä mainitulle diaarinumerolle. 
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Hankeasiakirjat allekirjoittaa kaupunginkirjastossa kirjastopalvelujen 
johtaja Helsingin kaupungin toimintasäännön 11 § 1 momenttiin perus-
tuen.

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien 
etuuksien hakemisesta.
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