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29 §
Valtionavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 
kirjastopalvelukokonaisuuden  aluekirjastopalvelujen yksikön Vai-
kuttavuuden arvioinnin uudet menetelmät: Tarinallisen arvioinnin 
menetelmäopas kirjastoille -hankkeelle

HEL 2020-012880 T 02 05 01 01

Päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta haetaan 36 050 euroa kirjastopal-
velukokonaisuuden aluekirjastopalvelujen yksikön Vaikuttavuuden ar-
vioinnin uudet menetelmät: Tarinallisen arvioinnin menetelmäopas kir-
jastoille -hankkeelle. Valtionavustusta haetaan ajalle 1.4.2021 - 
31.12.2022.

Hankkeessa on tavoitteena kehittää kirjaston vaikuttavuuden arviointiin 
uusia menetelmiä ja tuottaa verkkoon Tarinallisen arvioinnin menetel-
mäopas työkaluksi ja sovellettavaksi kirjastokäyttöön.  Menetelmän ta-
voitteena on tuottaa laadullista tietoa tutkitusta aiheesta ja sen vaiku-
tuksista, millä voidaan täydentää muuta arviointi- ja tilastotietoa.

Mikäli Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös on myönteinen, ava-
taan hankkeelle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestel-
mään oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamisek-
si.

Varsinaisen valtionavustushakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovi-
rastolle laatii ja allekirjoittaa kirjastopalvelujen johtaja, joka vastaa 
mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen 
hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen 
liittyvästä viestinnästä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on tukea kirjastopalvelujen kehittämistä ja tuot-
taa sitä varten tarinallisen arvioinnin menetelmä hyödynnettäväksi mui-
den perinteisten menetelmien rinnalle. Hankkeessa on tarkoituksena 
vahvistaa kirjaston asiakaslähtöisyyttä ja kaupunkilaisten osallisuutta. 

Hanke tukee kaupungin strategiaa tuottamalla kirjaston käyttöön uuden 
tavan osallistaa kaupunkilaisia palvelujen kehittämiseen ja vahvistamal-
la asiakaslähtöisyyttä. Hankkeessa on menetelmän arvioinnin kohteena 
kirjastojen aikuisväestölle tarjoamat ja suunnittelemat digiopastukset.

Digiopastustoiminnan kehittäminen tukee myös Helsingin kaupungin st-
rategian mukaisia pyrkimyksiä edistää digitalisaatiota, lisätä osallisuutta 
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a oppimismahdollisuuksia, vähentää eriarvoisuutta ja luoda esteitä syr-
jäytymiselle. 

Avustuksella toteutetaan myös yleisiä kirjastoja koskevan kirjastolain, 
opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategioiden 2025 ja 
2030 sekä hallitusohjelman tavoitteita. 

Avustusta vastaava omarahoitus on 9012 euroa (20 % kokonaiskus-
tannuksista). Omarahoitus koostuu kirjastohenkilökunnan osallistumi-
sesta hankkeen toteutukseen eri vaiheissa. 

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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