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3 §
Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kir-
jastopalvelukokonaisuuden ja kirjastoverkon yhteiset palvelut -yk-
sikön valtakunnalliselle Yleisten kirjastojen yhteisen digitaalisen 
median palvelualustan kokeilu -hankkeelle

HEL 2020-000417 T 02 05 01 01

Päätös

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan 250  000 euroa valtionavustus-
ta kirjastopalvelukokonaisuuden ja kirjastoverkon yhteiset palvelut -yk-
sikön valtakunnalliselle Yleisten kirjastojen yhteisen digitaalisen median 
palvelualustan kokeilu -hankkeelle. Valtionavustusta haetaan ajalle 
1.1.2020 - 31.10.2020.

Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön päätös on myönteinen, hankkeelle 
avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma 
projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Varsinaisen valtionavustushakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle 
laatii ja allekirjoittaa kirjastopalvelujen johtaja, joka vastaa mahdollises-
ta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, 
avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä 
viestinnästä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Päätöksen perustelut

Hanke on valtakunnallinen ja on yleisten kirjastojen yhteisen digitaali-
sen median palvelukonseptin kehittämishanke, jossa testataan sopivien 
palvelualustojen käytettävyyttä ja teknistä soveltuvuutta yleisten kirjas-
tojen digitaalisen median välittämisen välineenä.

Yleisillä kirjastoilla on tällä hetkellä käytössään useita erilaisia palvelua-
lustoja, joiden sisällöt ovat kaupallisten palvelutarjoajien hallinnoimia.  
Tämän vuoksi kirjastojen digitaalisen median tarjonnassa  on painottu-
nut teknologia sisällöllisen aspektin kustannuksella.

Tämän johdosta on osoittautunut tarpeelliseksi löytää tai kehittää digi-
taalisen median palvelualusta, joka soveltuu yleisten kirjastojen digitaa-
lisen median palvelukonseptiin. Tätä varten hankkeessa kartoitetaan 
globaalisti markkinoilla olevia palvelualustoja, testataan ja tutkitaan nii-
den teknisiä ominaisuuksia ja käytettävyyttä ja edistetään yleisten kir-
jastojen tarpeet huomioon ottavan palvelualustan kehittämistä.

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

Lisätiedot
Anne Ojanperä, suunnittelija, puhelin: 310 79485

anne.ojanpera(a)hel.fi
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