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22 §
Erityisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä Las-
ten ja nuorten e-aineistojen lisenssien hankintaan

HEL 2020-011763 T 02 05 01 01

Päätös

Haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä 800 000 euron eritysavustusta 
lasten ja nuorten e-kirjojen, äänikirjojen ja mahdollisten muiden digitaa-
listen aineistojen valtakunnallisten käyttölisenssien hankintaan yleisille 
kirjastoille. Erityisavustusta haetaan ajalle 1.11.2020 - 30.6.2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätettyä rahoituksesta, hankkeelle ava-
taan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma pro-
jektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi. Varsinaisen 
valtionavustushakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle laatii ja alle-
kirjoittaa kirjastopalvelujen johtaja, joka vastaa mahdollisesta hake-
muksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, avus-
tuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä viestin-
nästä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Päätöksen perustelut

Yleisten kirjastojen yhtenä tehtävänä on edistää lasten ja nuorten lu-
kemista.  Hankkeessa on tarkoituksena luoda lasten ja nuorten valta-
kunnallinen sähköinen aineisto ja asettaa se käyttöön yleisten kirjasto-
jen kautta.  Tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa lapsille ja nuorille 
suunnattujen digitaalisten aineistojen saatavuutta yleisten kirjastojen 
kautta sekä vähentää eriarvoisuutta vahvistamalla lasten ja nuorten lu-
kutaitojen kehitystä, tukemalla oppimista, erilaisten oppimismahdolli-
suuksien hyödyntämistä ja lisäämällä osallisuutta. 

Laadukkaan ja monipuolisen digitaalisen aineiston tarve korostui pan-
demian aiheuttamana poikkeusaikana, kun osa opetuksesta muuttui 
lähiopetuksesta etäopetukseen ja -opiskeluun ja kun korostui tarve ja 
taito käyttää sähköisiä aineistoja.

Tavoitteena on parantaa ja kehittää lasten ja nuorten digitaitoja ja tukea 
niitä turvaamalla aineiston saatavuus helposti saavutettavan yleisten 
kirjastojen verkoston kautta, yhdenvertaisesti ympäri maan. 

Avustus perustuu valtion lisäbudjetista myönnettyyn COVID-19 lasten- 
ja nuorten hyvinvointipakettiin. Avustuksella toteutetaan yleisiä kirjasto-
ja koskevan kirjastolain, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan 
strategioiden 2025 ja 2030 sekä hallitusohjelman tavoitteita. Hakemus 
tukee myös Helsingin kaupungin strategian mukaisia tavoitteita edistää 
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digitalisaatiota, lisätä osallisuutta ja oppimismahdollisuuksia, vähentää 
eriarvoisuutta ja luoda esteitä syrjäytymiselle.

Haettava avustus 800 000 euroa kattaa hankkeen kokonaiskulut.

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.

Lisätiedot
Anne Ojanperä, suunnittelija, puhelin: 310 79485

anne.ojanpera(a)hel.fi
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