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Kehittämisavustukset 2016

 Syksyllä 2016 haettujen valtionavustusten päätökset 

julkaistiin 31.3.2017

 Avustushakemuksia alueelta 33 kappaletta. Rahoitusta 

myönnettiin yhteensä 362 300 euroa.

 Tiedotteet vuoden 2017 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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Hankkeen toteuttamisesta

 Käy läpi ja päivitä hankesuunnitelma ja kustannusarvio

 Myönnettyä avustusta voi käyttää vain siihen, mihin 

hakemuksessa on haettu ja päätöksessä myönnetty. Kaikista 

muutoksista neuvoteltava AVIn kanssa

 Käy läpi OKM:n avustuskirje ja hankerekisterin  

perustelumuistio 2017, sieltä löytyvät avustuksen käytön 

ulkopuolelle rajatut asiat

 Muistakaa omarahoitusosuus ja sen dokumentointi. Oltava 

vähintään hakemuksessa mainitun suuruinen
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 Oman työn osuus: excel-taulukko tai vastaava, mistä käy ilmi 

hanketyöhön käytetyt tunnit, työn sisältö ja tekijä, 

palkkakustannukset sivukuluineen

 Seuraavalla hakukierroksella omarahoitusosuuden tulee olla 

vähintään 20 % hankkeen kokonaiskustannusarviosta

 Valtionavustusten hakemisessa, myöntämisessä, käytössä ja 

käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia 

688/2001 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688

 Sitoo sekä avustuksen saajaa että valtionapuviranomaista, 

harkinnanvaraisuuksia esim. takaisinperinnässä ei ole
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 Avustuksen käyttötarkoituksen muutos: yhteys AVIin

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

 Hankkeen toteutuksen viivästyminen: yhteys AVIin

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäaikaa voidaan 

myöntää vain erittäin painavista syistä

 www.hankinnat.fi

 Hankintalaki 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397?search%5

Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=hankintalaki

10.5.2017[Tekijän nimi ja osasto] 5

http://www.hankinnat.fi/
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397?search[type]=pika&search[pika]=hankintalaki


Yleisten kirjastojen toimintatilastot 2016: 
Koko maassa suosio ennallaan

 Käyntejä 49 miljoonaa (9 käyntiä per asukas)

 Lainoja 87,5 miljoonaa (16 lainaa per asukas) 

 Toimintakulut pienessä laskussa, 316 miljoonassa eurossa 

(58 € per asukas):

 Kasvussa elektronisten aineistojen hankintakulut (16%) 

(1,74 meur)

 Henkilöstökuluissa pientä laskua: 171 meur (31,40 € per 

asukas). 

 Kirjastoaineistokulut ennallaan (2,2%), 36,3 miljoonaa euroa 

(6,70 € 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 2,7 miljoonaa kappaletta.

 Kirjastojen järjestämien tapahtumien määrä on jälleen  

noussut, n. 10 % ja kokonaismäärä on 38 115 kpl. 

 E-kirjojen käyttö kasvussa, käyttökertoja  n. 400 000
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Varsinais-Suomen tilastovuosi 2016

 Käyntejä 4,2 miljoonaa (8,9 käyntiä per asukas)

 Lainoja 7, 5 miljoonaa (15,97 lainaa per asukas)



 Toimintakulut lähestulkoon ennallaan: 27,5 meur

58 € per asukas 

 Elektronisten aineistojen hankintakulut: laskua 8,7 prosenttia

 Aineistokulut lähes ennallaan, 3,5 meur

 Henkilöstön määrä kasvanut yhdellä, 347 htv
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 Uutta aineistoa hankittiin hieman edellisvuotta vähemmän, 

158 903 kpl, hankintoja per 1000 asukasta 335 kappaletta. 

Aineistoa poistettiin aiempaa vähemmän, 183 770 kappaletta

 Tapahtumia järjestettiin jälleen enemmän edellisvuoteen 

verrattuna, 3 369 tilaisuutta, joissa kävijöitä yhteensä 83 308

 Vaikka elektronisten aineistojen hankintakulut laskivat, niiden 

käyttö on lisääntynyt:

 E-kirjojen käyttökerrat 33 852 (kasvua 65 %)

 E-lehtien lukukerrat 59 913 (kasvua 145 %)
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Matka-avustukset

 Matka-avustukset kansainvälisiin koulutuksiin ja kokouksiin, 

jatkuva haku.

 Hakemukset AVIn kirjaamoon 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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Kevättä kohti, urhoollisesti!
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