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Momentti 29.80.30:
• Avustukset valtakunnalliseen ja alueellisiin kehittämistehtäviin (v. 2020 - 2 650 000 e, v. 2021
- 2 704 000 e)
• Avustukset kirjastojen sisältötuotantoon, yleisten kirjastojen erityisiin tehtäviin sekä yleisten
kirjastojen tietokanta- ja aineistopalvelujen tuottamiseen (v. 2020 - 900 000 e, v. 2021 900 000 e)

Momentti 29.80.52 on ”6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja yleisistä
kirjastoista annetun lain (1492/2016) 18 §:n mukaisten valtionavustusten maksamiseen
kirjastoille ja yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun
kehittämiseen sekä menoihin, jotka aiheutuvat vähälevikkisen laatukirjallisuuden ja
vähälevikkisten kulttuurilehtien hankinnoista yleisiin kirjastoihin”.
• Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin, Kirjastot ja tiedon saatavuus (v. 2020 - 6 909 000 2, v.
2021 - 7 006 000 e)

• Taulukot ovat VM:n sivuilla:
https://budjetti.vm.fi/indox/tae/frame_year.jsp?year=2021&lang=fi

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA

Erityisavustus kirjastojen alueelliseen ja
paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan
• Yleisten kirjastojen palvelujen ja toimintamuotojen kehittämiseen.
• Hakuaika alkaa 26.10. 2020 ja päättyy 30.11.2020 klo 16.15.

• Yleisten kirjastojen valtionavustushaun kohteet on jaettu neljään
kokonaisuuteen:
• Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus
• Lukemisen edistäminen
• Jatkuva oppiminen
• Kirjastojen vaikuttavuus, uudet toimintamallit ja kestävä kehitys
• Avustusmuotoihin, hakuun, käyttöön, raportointiin, avustusvisualisointiin ja
aikaisemmin myönnettyihin avustuksiin voit tutustua aviavustukset.fi-sivulla
• Avustusta haetaan ja käyttöselvitys tehdään sähköisessä asiointipalvelussa
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/

Osaamisen
kehittäminen

• Hankeinfot esim. AKE/PIKE 25.9, 5.10. ja 28.10.
• Miljoonat jakoon -webinaari 26.10.2020
• Nordic Libraries Annual – Kirjastot ja kestävä kehitys 5.-6.11.
• Nordic Libraries Annual -konferenssi tarkastelee kestävän
kehityksen teemaa erilaisista näkökulmista. Ohjelmassa on
kaksi keynote-puheenvuoroa ja esityksiä kestävästä
kehityksessä eri Pohjoismaissa, suomalaisia
kehittämishankkeita ja kirjastojen hyviä käytäntöjä. NLA
on aluehallintovirastojen
kirjastotoimien järjestämä yhteinen, kansainvälinen
tapahtuma.
• Saavutettavuus (sosiaalinen saavutettavuus, ei-syrjinnälle)
11.11.2020
• Tiedonlähdetyöpajat (Tilastot, TEA-viisari ja kouluterveyskysely)
• Kirjastotilat 2020 – tallenteet Kirjastokaista.fi – Koulutuskanava
• Kirjastoauton hankintaprosessi (koulutuspäivä tulossa)
• Ks. Tapahtumat ja koulutukset ja Ammattikalenteri

Miljoonat jakoon valtakunnallinen webinaari
• Aluehallintovirastot järjestävät nuoriso-, liikunta- ja
kirjastotoimialojen valtionavustustoiminnasta
valtakunnallisen infotilaisuuden maanantaina
26.10.2020.
• Aamupäivän aikana kuullaan opetus- ja
kulttuuriministeriön ajankohtaisia ajatuksia
avustusten tavoitteista ja vaikuttavuudesta. Tärkeää
tietoa myös koronan vaikutuksista avustustoimintaan.
• Tilaisuudessa annetaan vinkkejä aviavustukset.fisivuston hyödyntämiseen.
• Näkökulmia hankkeiden vaikuttavuudesta.
• lltapäivällä ohjelma jatkuu toimialoittaisissa osioissa,
joissa syvennytään enemmän
valtionavustustoiminnan ideoihin, käytäntöihin ja
kysymyksiin.

Harrastamisen Suomen malli
• Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen.
• Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton
harrastus koulupäivän yhteydessä.
• Suomen mallin ensimmäisen vaiheen kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien
1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat.
• Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa.
• Pidemmällä tähtäimellä harkittavaksi tulee lainsäädäntöpohjan luominen ja
valtionosuusjärjestelmän selvittäminen.
• Liikkeelle lähdetään kuitenkin vuosittaisella valtionavustushaulla.
• Pilottihaku avataan tänä syksynä, haku marraskuussa, AVIn päätökset joulukuussa
(aikataulu tarkentuu).

• Lasten ja nuorten harrastamista edistävä Suomen malli käynnistyy kouluissa
valtakunnallisella harrastusviikolla, joka järjestetään 2.-6.11.2020.
• Marraskuun harrastusviikko järjestetään pääosin virtuaalisesti. Viikon aikana tuodaan
esiin kouluissa jo olevaa harrastustoimintaa ja kuullaan oppilaita heidän
harrastustoiveistaan.
• Harrastusviikko tarjoaa koululaisille mahdollisuuksia tutustua taiteen, kulttuurin,
liikunnan, nuorisotyön ja tieteen alojen harrastuksiin.
• Harrastusviikon voi järjestää myös aiempien vuosien tapaan 7.–11.9.2020 koronaan
liittyviä turvallisuusohjeita noudattaen.

• Millä ehdoilla yleisötilaisuuksia voi järjestää lokakuussa?
• Aluehallintovirastot ovat 22.9.2020 päättäneet, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä
kokouksia voi lokakuussa järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa syyskuun
tapaan silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.
Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla THL:n ja okm:n 21.9.2020 päivittämää
ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.
•

Kunnat voivat tarvittaessa tehdä tarkempia paikallisia rajoituksia, mikäli tartuntatilanne kunnan alueella sitä
kokonaisuutena arvioiden edellyttää.

• Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

Kirjastot ja
korona

• Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä
kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että
henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 1–2 m. Seurueella tarkoitetaan tässä esimerkiksi
samassa taloudessa asuvia tai muutenkin jatkuvasti tai säännöllisesti yhteydessä olevia
henkilöitä
• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien
pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esim. riittävällä opastavalla henkilökunnalla,
etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja
jakautumisjärjestelyin.

• Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja
ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on
korostettava. Myös voimakas äänenkäyttö esimerkiksi kannustettaessa lisää pisaratartunnan
riskiä.
• Järjestäjä voi epidemiatilanteen mukaan suositella kasvomaskin käyttöä, jos lähikontakteja ei ole
mahdollista välttää koko tilaisuuden ajan. Maskisuositus laajeni tänään.
• Tartuntatautilakia uudistetaan. Lausuntokierros menossa.
• Seuraa avi.fi-sivustoa: Kunkin aluehallintoviraston tiedotteet päätöksistä ja UKK - Koronavirus COVID19

Kirjastot ja korona jatk.
Maskisuositusta on päivitetty (tiedotustilaisuus oli klo 10)

THL antoi maskisuosituksen, joka koskee käytännössä
kaikkea sosiaalista kanssakäymistä kirjastoista
konserteihin.
Alueellinen tilanne ratkaisee, milloin erilaisia suosituksia
otetaan käyttöön.

Ks. thl.fi

Seuraa meitä
• Avi.fi
• Uutiskirje

• Blogi:
https://aluehallintovirasto.blog/
• Facebook, AVI Kirjastotoimi –
RFV Biblioteksväsendet
• Twitter, @AVIKirjastotoimi

