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Kehittämisavustukset 2015

 Syksyllä 2015 haettujen valtionavustusten päätökset 

julkaistiin 24.3.2016

 Avustushakemuksia koko maasta tuli 265. Rahoitusta 

myönnettiin yhteensä 2 538 790 euroa.

 Tiedotteet vuoden 2016 kehittämishankkeista AVI-alueittain:

http://hankkeet.kirjastot.fi/

 http://visualisointi.kirjastot.fi/hankkeet/#!/fi/not-

funded/circles/total/ColSel_Teema/eyJhIjpbXSwiYiI6W10sIm

MiOltdLCJkIjpbXSwiZSI6W10sImYiOltdfQ==
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Peruspalvelujen arviointi

 Aluehallintovirastojen kirjastotoimen peruspalveluarviointi 

tarkasteli tänä vuonna palvelujen saatavuutta erityisesti 

lasten ja nuorten kannalta. Arvioinnin kohteina olivat 

palveluverkossa tapahtuneet muutokset, lapsille ja nuorille 

tarjotut palvelut sekä heitä varten hankittujen aineistojen 

riittävyys.

 Peruspalvelujen arviointiraportti 2015 osoitteessa 

http://www.patio.fi/web/pepa-2015-

valtakunnallinen/kirjastopalvelut

 Alueelliset raportit julkaistaan viikolla 23 
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 Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain kirjastoille 

vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotukea. Tukea 

myönnetään kunnille niiden asukasmäärän mukaan.  

 Ostotuella voidaan hankkia kirjoja listoilta, jotka valtion 

kirjallisuustoimikunta ja tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 

laativat edellisenä vuonna julkaistuista vähälevikkisistä 

kirjoista.

 Valtion vuoden 2016 talousarvioon on varattu 835 000 euroa 

käytettäväksi ostotukikirjoihin.

Lisätiedot: 

http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/rahoitus/ostotuki/?lang=fi
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Yleisten kirjastojen toimintatilastot 2015

 Käyntejä 49,4 miljoonaa (9 käyntiä per asukas)

 Lainoja 89,2 miljoonaa (16 lainaa per asukas) 

 Toimintakulut ennallaan 317 miljoonassa eurossa (58 € per 

asukas)

 Eniten kasvoivat elektronisiin aineistoihin käytetyt kulut 

(20%) (1,46 meur)

 Henkilöstökulut pysyivät ennallaan (31,60 € per asukas). 

 Kirjastoaineistokulut pienenivät (2,2%), 36,6 miljoonaa euroa 

(6,70 € per asukas)

 Muut kulut 40,5 miljoonaa euroa (7,40 € per asukas)
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 Kirjastojen hankkiman aineiston määrä on hivenen 

pienentynyt (1%) edellisestä vuodesta. Uutta aineistoa  

hankittiin 1,8 miljoonaa kappaletta ja vanhaa aineistoa 

poistettiin 2,8 miljoonaa kappaletta.

 Kirjastojen järjestämien tapahtumien määrä on noussut 

vuodessa n. 6 % ja kokonaismäärä on 34 306 kpl. 
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Matka-avustukset

 Matka-avustukset kansainvälisiin koulutuksiin ja kokouksiin, 

jatkuva haku.

 Hakemukset tulee toimittaa AVIin hyvissä ajoin ennen 

matkaa. Hakijana on aina kirjasto ja allekirjoittajana 

nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. 

 Myönnetyt matka-avustukset maksetaan hakemuksessa 

ilmoitetulle kirjaston/kunnan tilille. Matkan jälkeen 

aluehallintovirastoon toimitetaan tiliselvitys ja 

vapaamuotoinen matkaraportti.

 http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/viranomaisten_asiointi/l

omakkeet/avi_avi30n1/index.html
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Riehakasta vappua!
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