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Mistä on kyse? 

”Selvityksen mukaan luottamus demokraattiseen 
päätöksentekoon on koetuksella ja osa 
kansalaisista kokee, ettei heillä ole 
riittävästi mahdollisuuksia puntaroida 
monimutkaisia poliittisia kysymyksiä 
vuoropuhelussa päättäjien kanssa. Rakentavan ja 
erilaisia näkemyksiä kunnioittavan vuoropuhelun 
sijasta keskustelu polarisoituu.”

Sitran hanke Kirjastoista kansanvallan 
foorumeiksi jatkuu aluehallintovirastojen 
hallinnoimana erityisavustuksena.

Taustaa
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Kirjastotoimen näkökulmia 
demokratiaan

Tukea medialukutaitoon ja erilaisiin alustoihin ja 
välineisiin: kyky osallistua keskusteluun eri foorumeilla

Mahdollisuus hankkia tietoa eri näkökulmista mielipiteen 
muodostuksen tueksi

Avoin, puolueeton tila: paikka erilaisten ihmisten ja 
ajatusten kohtaamiselle

Osallisuuden tukeminen: tietoperusta ja aktiivinen 
toimijuus

Yhteisön vahvistaminen: tutkimusten mukaan 
kaunokirjallisuuden lukeminen vahvistaa empatiakykyä
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Uusi ainutkertainen avustusmuoto

Aluehallintovirasto myöntää tässä hakukokonaisuudessa valtionavustuksia, joiden 

1) Tavoitteena on kehittää yleisiä kirjastoja fyysisinä ja virtuaalisina matalan 
kynnyksen kohtaamispaikkoina lisäämällä erityisesti kansalaisten ja päättäjien 
välistä vuorovaikutusta.

2) Tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnalliseen demokratiakehitykseen 
parantamalla kansalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia 
paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja EU-tason päätöksenteossa.
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Haku on erillinen ainutkertainen haku, 
irrallaan vakiintuneesta 
kehittämisavustuskierroksesta.

Hankkeessa voitte skaalata Sitran pilottien 
toteuttamia menetelmiä oman 
paikkakunnan ja alueen tarpeisiin tai 
kehitellä omia tapoja toteuttaa hanke.

Mikäli pilotointikunta haluaa hakea, pitää 
heidän kokeilla jotain, mitä eivät pilotissa 
kokeilleet.

Samat valtionavustussäännöt pätevät myös 
tässä haussa.
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HANKKEELLA TULEE EDISTÄÄ 
JOTAIN SEURAAVISTA:
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parantaa kansalaisten vaikuttamis- ja 
osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon

tuoda yhteiskunnallinen keskustelu kirjaston tiloihin

lisätä vuoropuhelua kansalaisten ja päättäjien välillä

testata erilaisia vuorovaikutteisia toimintamuotoja

tuoda hyväksi havaitut toimintamallit osaksi kirjastojen 
arkea

edistää yhteiskunnallista vuoropuhelua.



Hankehakemus ja sen laatiminen 
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Aloita hankehakemuksen tekeminen AINA lukemalla avustuksen hakuilmoitus! Sieltä löydät 
raamit avustuksen käyttötarkoitukselle. Hakuilmoituksen tukena toimivat aluehallintoviraston 
valtionavustusopas, valtionavustuslaki sekä aviavustukset.fi –sivuston UKK-palsta.

Chat-palvelu on käytössä iltapäivisin viikon 37 aikana.

Tutustu täytettävään hakulomakkeeseen ennakkoon sähköisessä asiointipalvelussa – oletko 
muistanut katsoa tarkennukset kysymyksiin, mitkä löytyvät pienen kysymysmerkin takaa?

Hakijoiden tulisi tutustua hakuohjeessa taustalla toimiviin kirjastolakiin, opetus- ja 
kulttuuriministeriön strategiaan kuin hallitusohjelmaankin. Näiden yhteys hankkeeseen pitää 
olla hakemuksessa avattuna. Perehtymällä niihin saa tietoa avustuksen yhteiskunnallisesta 
merkittävyydestä.

https://avi.fi/documents/25266232/47340148/Opas_Julkaisu-89_fi.pdf/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688
https://aviavustukset.fi/usein-kysytyt-kysymykset/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492
https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma
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Lopullinen päätöksenteko avustuksista liittyy hakemusten kokonaismäärään, hakemusten 
yhteissummaan sekä hakemusten alueelliseen jakaumaan. Hakemusten arviointi ja keskinäinen 
vertailu perustuvat myöntö- ja arviointiperusteiden lisäksi tarkastajien kokonaisarviointiin, jossa 
otetaan huomioon seuraavat asiat:

Hakukohtaisia myöntöperusteita, mm.

Hankkeella tulee olla selkeät tavoitteet ja toimenpiteet sekä ajallinen suunnitelma ja perusteltu
kustannusarvio.

Tukevatko suunnitellut toimenpiteet selkeästi muotoiltuja tavoitteita?

Onko kustannussuunnitelma realistinen ja tukeeko se suunniteltuja toimenpiteitä?

Hankkeissa suositellaan vahvasti tehtävän monipuolista yhteistyötä paikallisesti ja/tai 
alueellisesti.

Hankkeissa toivotaan tehtävän rohkeita kokeiluja. Hankkeiden tuloksena odotetaan syntyvän uusia 
toimintatapoja ja kumppanuuksia.

Hankkeessa saaduista kokemuksista tulee viestiä suunnitelmallisesti ja aktiivisesti, ja niiden tulee olla 
hyödynnettävissä laajemmin.

Hankkeen viestintäsuunnitelma



Kysymyksiä?
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Pohdintaa!
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Voisimme vähäksi aikaa laittaa aivonystyrät 
hommiin ja heittää kehiin pieni aivoriihi! 

Kaksi aihetta keskusteltavaksi, jotka ilmenevät 
seuraavilla dioilla

Toisen kysymyksen aiheita voimme reflektoida 
ensimmäisen kysymyksen pohjalta. 

Pohdintaa! 
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Mikä on oman kunnan tai 
alueen tämänhetkinen tarve 
hankkeelle? 

- Toimintaympäristön analyysi! 

- Mitä tarvetta hanke paikkaa? 

- Osallisuuden katvealue? 

- Jonkin asiakasryhmän erityinen aktivointi?
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Mitä mahdollisuuksia 
hankeavustus teille antaa 
ajatellen teidän seuraavaa 
alueellista hanketta?

- Synergiaetuja? 

- Sisarhanketta? 

- Yhteishankkeita? 

- Alueellinen hanke?
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Kysymyksiä?
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