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Valtionavustusten hakeminen,
käyttö ja valvonta

Asiointipalvelu ja ohjeet

Hakuaikoja

Avustusten siirtäminen ja
mallipohjat
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Erityisavustus yleisten kirjastojen
valtakunnalliseen
kehittämistehtävään, alueelliseen
kehittämistehtävään, erityiseen
tehtävään ja toiminnan
kehittämiseen
Avustus on tarkoitettu:

yleisiä kirjastoja koskevan lain (1492/2016) 7 §:n ja 8 §:n mukaiseen
valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen
yleisiä kirjastoja koskevan lain 9 §:n mukaiseen erityisen tehtävän
hoitamiseen:

saamenkielisen, monikielisen ja venäjänkielisen kirjaston ylläpitoon
lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa edistävien kirjastopalvelujen
valtakunnallisen erityistehtävän hoitamiseen

muihin valtakunnallisesti vaikuttaviin hankkeisiin

Hakuaika alkaa 19.10.2020 ja päättyy 30.11.2020 klo 16:15.

Päätökset pyritään tekemään tammi-helmikuussa 2021. Hakijoille
ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Kyseessä on harkinnanvarainen erityisavustus. Myönnetyt avustukset ovat
käytettävissä enintään myöntämistä seuraavan kalenterivuoden loppuun
saakka.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta  (1705/2009), Valtionavustuslaki 
(688/2001).

 

HUOM! Avustukset kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja
kehittämistoimintaan haetaan aluehallintovirastojen kautta aluehallinnon
sähköisessä asiointipalvelussa. Katso erillinen hakuilmoitus:
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/erityisavustus-
kirjastojen-alueelliseen-ja-paikalliseen-kokeilu-ja-kehittamistoimintaan

 

 

Valtakunnalliseen kehittämistehtävän hoitamiseen myönnettävä
avustus on tarkoitettu kaikkien yleisten kirjastojen toiminnan
tasapuoliseen tukemiseen. Avustuksella toteutetaan yleisten kirjastojen
yhteisiä palveluja ja edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä
yhteistoimintaa. Avustusta voi hakea kirjasto, jolle valtakunnallinen
kehittämistehtävä on opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa
säädetty.

Alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen myönnettävät avustukset
on tarkoitettu toimialueiden yleisten kirjastojen toiminnan
vahvistamiseen. Avustuksilla tuetaan toimialueen kirjastojen
kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten
kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. Avustusta voivat hakea kirjastot,
joille kehittämistehtävä on opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa
säädetty.

Erityisen tehtävän hoitamiseen tarkoitettuja avustuksia myönnetään
saamenkielisen, monikielisen ja venäjänkielisen kirjaston ylläpitoa
varten sekä lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa edistävien
kirjastopalvelujen valtakunnallisen erityistehtävän hoitamiseen. Lasten
ja nuorten lukemista ja lukutaitoa edistävällä valtakunnallisella
erityistehtävällä vahvistetaan kaikkien yleisten kirjastojen
toimintaedellytyksiä lasten ja nuorten monipuolisen lukutaidon
edistäjinä.

Avustusta voivat hakea kirjastot, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on
erityisen tehtävän antanut.

Näytä kaikki 

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu? 

Avustuksen tavoite 

Miten avustusta haetaan? 

Haussa nyt

Avustuksen hakuaika vuodelle 2021

19.10.2020 9:00 -
30.11.2020 16:15
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Lisätietoja

Leena Aaltonen, leena.aaltonen@minedu.fi

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta:
asiointi-okm@minedu.fi

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten
hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset

 

 

 

 

 

 

 

 

Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan? 

Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy? 

Miten tuloksista ja avustuksen käytöstä raportoidaan? 

Myönnetyt avustukset 
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