Kirjasto edistää lasten lukutaitoa ja lukemista
Kirjastopalvelut peruspalvelujen arvioinnissa
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Pääasiat
 Mikä peruspalvelujen arviointi?
 Miksi lukeminen ja lukutaidot arvioitavana juuri nyt?

 Tulokset
 Johtopäätökset
 Miten tästä eteenpäin?
 Hankeinfo
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Peruspalvelujen arviointi
 Osa aluehallintovirastojen lakisääteistä tehtävää

 Arvioidaan palveluja, jotka koskevat suurta joukkoa ihmisiä ja jotka
vaikuttavat kansalaisten jokapäiväiseen elämään
 Toteutetaan joka toinen vuosi
 Tuloksia käytetään eri ministeriöiden säädösvalmistelussa ja
taloussuunnittelussa

 Arvioinnin avulla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen
saatavuuden yhdenvertaista toteutumista maan eri osissa
 Arviointiraportti julkaistaan sähköisenä Patiossa (patio.fi)
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Lukutaito ja lukeminen nyt
 Lukutaidon heikkenemiseen Suomessa havahduttiin v. 2009 Pisa-tutkimuksen tulosten myötä
 Suomalaiset edelleen hyviä lukijoita, mutta taso on koko ajan heikentynyt
 Lukutaidon polarisoituminen
– Tytöt ja pojat
– Alueelliset erot
– Maahanmuuttajataustaiset
 Joka kuudes lapsi lähtee peruskoulusta ilman riittäviä valmiuksia jatko-opintoihin, työelämään tai
täysivaltaiseen aikuisuuteen
 Heikko lukutaito on merkittävä yhteiskunnallinen riski sekä väestön koulutustason ja työllisyyden,
että yhteiskuntaan kiinnittymisen ja yhteiskuntarauhan näkökulmasta
 Osallistumattomuuden, syrjäytymisen ja lukutaidottomuuden periytyminen sukupolven yli
 Syntymässä noidankehä, jossa heikko lukutaito aiheuttaa syrjäytymistä yhteiskunnasta, joka
puolestaan ylläpitää lukutaidottomuutta -> uusi luokkajako
 Lukeminen ja lukutaito kirjastojen näkökulmasta: höntsäharrastus vapauden valtakunnassa vai
eloonjäämistaito?

.
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Kirjastolain velvoitteet

 Kirjastolain tavoitteena:
– edistää lukemista ja kirjallisuutta
– edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua
 Kirjaston tehtävänä:
– edistää lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa
– edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta
 Yleinen kirjasto voi tehtävien hoitamiseksi toimia yhteistyössä viranomaisten, kirjastoalan
toimijoiden, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa

 Kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevissa keskeisissä päätöksissä
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Mitä arvioitiin?
 Miten kirjaston aineistoilla edistetään lasten lukutaitoa ja lukemista?
 Miten kirjaston tapahtumat tukevat lasten lukutaitoa ja lukemista?
 Millaisella yhteistyöllä kirjastot edistävät lasten lukemista ja lukutaitoa?
 Miten lasten kirjastopalveluja resursoidaan?
 Miten lapsia kuullaan kirjastopalvelujen järjestämisessä?
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Tulokset
 Aineistot:
– Perinteisiä aineistoja hyvin, uusia aineistomuotoja heikommin
 Tapahtumat
– Säännöllisinä toimintamuotoina perinteistä toimintaa: satutunteja, kirjastonkäytön ja
tiedonhankintataitojen opetusta; uusia lukutaidon näkökulmasta tarpeellisia toimintamuotoja
vähemmän
 Yhteistyö:
– Koulu tärkein yhteistyökumppani; yhteistyö perustui vakiintuneisiin käytänteisiin, ei sopimuksiin;
kirjastot heikosti mukana kunnan toimintaa ohjaavissa suunnitelmissa ja ohjelmissa
 Resursointi:
– Suuret resurssierot kuntien välillä -> lukutaidon ja lukemisen edistämistyö vaihteli voimakkaasti
maakuntien ja kuntien välillä
 Kuuleminen
– Osallistamis- ja kuulemismenettelyjä vähän käytössä kirjastopalveluihin liittyen
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Alle 15-vuotiaiden, lastenkirjojen lainausten ja lastenkirjojen
hankintojen osuudet Pohjois-Suomen AVI-alueella 2016
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Lasten lukutaitoa ja lukemista edistäviä toimintamuotoja
kirjastoissa Pohjois-Suomen AVI-alueella 2017
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Kirjaston yhteistyökumppaneita lasten kirjastopalveluissa
Pohjois-Suomen AVI-alueella 2017
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Toimenpide-ehdotukset
 Kirjastot laativat toimintaympäristön analyysiin perustuvan toimintasuunnitelman
lastenkirjastotyöhön, verkostomainen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
 Kunnat ottavat kirjastopalvelut osaksi lapsi- ja perhepalvelujen suunnittelua -> kirjastot osaksi
kunnan hyvinvointisuunnittelua; osallistamis- ja kuulemismenettelyjen piiriin lasten kirjastopalvelut
 Alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot tukevat alueidensa lastenkirjastotyön osaamista ja
työmuotoja sekä toteuttavat lasten lukuharrastusta tukevia kokeilu- ja kehittämishakkeita

 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus laativat yhdessä kansallisen koulun ja kirjaston
yhteistyön strategian ja mallin yhteistyölle ja kustannusten jaolle
 Seuraavan hallitusohjelman kärkihankkeeksi lastenkirjastotyön, lukutaidon ja lukemisen
edistämisen ohjelma, jonka avulla luodaan toimintamalleja lukutaidon ja lukemisen edistämiseksi
ja tasoitetaan eroja toiminnassa eri alueiden välillä.
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Miten tästä eteenpäin?
 OKM käynnistänyt työn saada kirjastoa kuvaavat indikaattorit kuntien hyvinvointikertomukseen
(THL, Kuntaliitto) -> pakolliset: fyysiset käynnit/asukas, lainaus/asukas, tapahtumat,
hankinta/asukas (erityisesti lapset), lisäksi vapaaehtoisia indikaattoreita + TEA-viisari
 Seuraava kirjastojen tilastoraportti tehdään arviointiaineistoon peilaten lasten lukemisen ja
lukutaidon edistämisestä

 Aluehallintovirastoissa on käynnistynyt Tiedolla johtamisen –teema, jossa työryhmässä mietitään,
millaisia mittareita ja välineitä kirjastojen itsearvioinnin tueksi voidaan kehittää
 Seuraavan avustuskierroksen pääteemana lasten ja perheiden lukemisen edistäminen, uusia
malleja ja toimintamuotoja haetaan, yhteistyö
 Tavoitteena ”Lukeva koulu” seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi, OKM:n asettaman kansallisen
Lukutaitofoorumin linjaukset
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Lukutaitofoorumi -> Lukuliike
1. Lukutaitofoorumi -seminaarin 14.9.2018 tallenne:
https://www.youtube.com/watch?v=xqlzWCHnVRk

 Esite http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161031 , jossa mainintaa myös kirjastojen
roolista.
2. Mitä seuraavaksi?
 Lukutaitofoorumia seuraa Lukuliike, johon liittyy Lukuliike koulussa. Kirjastot kutsutaan mukaan
tukemaan oman paikkakunnan koulun Lukuliikettä, jota koordinoi Lukukeskus.
 OKM:n kirjastopäivillä 7.-8.11. teemana Lukutaitofoorumin linjaukset ja Lukuliike.
3. Mitä muuta?
 Suomen kulttuurirahasto tukee varhaislukemista yli miljoonalla eurolla. Kaikille vuosina 2019-2021
syntyville vauvoille jaetaan kirjalahja osana neuvolatarkastusta.
 AVIen syksyn kirjastoavustusten hakukierroksella paino on lasten monipuolisessa lukemisessa.
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Valtionavustukset yleisten kirjastojen toiminnan
kehittämiseen
 Aluehallintovirastot myöntävät avustuksia kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen
kokeilu- ja kehittämistoimintaan
 Hakuaika alkaa 29.10. ja päättyy 3.12.2018 klo 16:15
Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?
 Kirjastojen alueelliset, paikalliset ja valtakunnalliset kokeilu- ja
kehittämistoiminnan valtionavustukset on tarkoitettu yleisten kirjastojen palvelujen ja
toimintamuotojen kehittämiseen. Avustuksia voivat hakea kunnat/kunnalliset yleiset kirjastot.
Avustuksen tavoite
 Avustuksilla toteutetaan yleisiä kirjastoja koskevan lain (1492/2016), opetus- ja kulttuuriministeriön
kulttuuripolitiikan strategian 2015 sekä hallitusohjelman tavoitteita.
 Haku kohdistuu kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitealueeseen Osallisuus ja osallistuminen
kulttuuriin. Tavoitteena on lisätä kaikkien osallisuutta kulttuuriin sekä kaventaa eri väestöryhmien
eroja kulttuuriin osallistumisessa.
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Paikallisten ja alueellisten kehittämishankkeiden teemat
 Kunnat/kunnalliset yleiset kirjastot voivat hakea valtionavustusta seuraaviin teemoihin liittyvään
yleisten kirjastojen paikalliseen ja alueelliseen kehittämistoimintaan. Teemat perustuvat yleisiä
kirjastoja koskevan lain tavoitteisiin, vuotta 2017 koskevaan peruspalvelujen arviointiin sekä
kansallisen Lukutaitofoorumin suosituksiin.
 Erityisenä painopisteenä vuoden 2019 avustuksen myöntämisessä on Teema 1 – Lukemisen
edistäminen. Yleisiä kirjastoja koskevan lain yhtenä tavoitteena on edistää lukemiskulttuuria ja
monipuolista lukutaitoa. Viimeisimmän peruspalvelujen arvioinnin mukaan lasten lukeminen ja
lukutaidon edistäminen on kirjastojen tärkeä tehtävä. Edellisen arvioinnin suositukset lasten
kirjastopalvelujen järjestämisestä ovat vielä osin toteutumatta ja pienten lasten ja perheiden
lukemista tulisi tukea enemmän. Kansallisen Lukutaitofoorumin laatimissa lasten ja nuorten
lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämisen suuntaviivoissa nostetaan esiin lasten ja nuorten
innostaminen lukemaan, kasvuyhteisöjen aktivoiminen lukemisen tueksi, ammattilaisten
osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen ja lukemista edistävien rakenteiden luominen.
Monipuolinen lukutaito on myös tärkein avain teemana 2 olevaan elinikäiseen oppimiseen ja
täysivaltaiseen kansalaisuuteen.
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Teema 1. Lukemisen edistäminen
 Pienten lasten kielellisen kehityksen tukeminen ja lukutaidon herättely
 Lasten ja nuorten lukutaidon edistäminen
 Lukemisharrastuksen lisääminen perheissä ja lasten ja nuorten
harrastusyhteisöissä
 Kaikkien väestöryhmien monilukutaidon edistäminen

[Tekijän nimi ja osasto]

23.10.2018

19

Teema 2. Elinikäinen oppiminen
 Kirjastojen kehittäminen kaikille avoimina ja monipuolisina työ- ja
oppimisympäristöinä
 Suunnitelmallisen yhteistyön edistäminen päiväkotien, koulujen, oppilaitosten
sekä muiden yhteisöjen kanssa
 Eri väestöryhmien digitaitojen vahvistaminen
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Teema 3. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja
sananvapaus
 Kirjastojen kehittäminen kansalaistoimintaa tukevina yhteisöllisinä
kohtaamispaikkoina
 Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismenetelmien kehittäminen ja
osallistumisesteiden poistaminen
 Eri kieli- ja kulttuuriryhmien vuoropuhelun vahvistaminen sekä hyvää
keskusteluilmapiiriä edistävän toiminnan kehittäminen
 Avoimen ja luotettavan tiedonsaannin edistäminen ja lähdekriittisen osaamisen
vahvistaminen

[Tekijän nimi ja osasto]

23.10.2018

21

Teema 4. Laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot
 Kirjastojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisäävät innovaatiot
 Kirjastopalvelujen laadun ja vaikuttavuuden arviointi
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Miten avustusta haetaan?
 Aluehallintovirastoista myönnettävien valtionavustusten hakemukset tehdään aluehallintovirastojen
sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/ . Palvelun käyttämiseen tarvitaan
Suomi.fi -tunnistusta, jossa käytetään hyväksi pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista
henkilökorttia.
 Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä
pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta aluehallintovirastoon. Hakemusten
tulee olla lähetettynä asiointipalvelussa viimeistään 3.12.2018 klo 16.15.
 Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen
muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset hankkeiden päättyessä asiointipalvelussa.
 Aluehallintovirastojen kirjastoasiantuntijat asettavat hakemukset kiireellisyys- ja
tärkeysjärjestykseen yhteisten perusteiden mukaisesti ja kuultuaan opetus- ja kulttuuriministeriön
kannan tekevät päätökset maaliskuussa 2019. Aluehallintovirastot lähettävät päätöksen hakijalle
asiointipalvelun kautta.
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Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?
1. Hakukohtaiset myöntöperusteet
Paikalliset ja alueelliset kehittämishankkeet sekä valtakunnalliset kehittämishankkeet:






Hankkeilla tulee olla selkeät tavoitteet ja toimenpiteet sekä ajallinen suunnitelma ja perusteltu kustannusarvio.
Avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista
Hankkeissa suositellaan alueellista ja/tai valtakunnallista yhteistyötä.
Hankkeiden tuloksena odotetaan syntyvän vakiintuvia käytäntöjä tai rakenteellisia uudistuksia.
Hankkeiden tuloksia tulee olla mahdollista hyödyntää yksittäistä hanketta laajemmin.

Monialaisissa hankkeissa kirjastojen määrärahasta voidaan myöntää avustuksia vain kirjastojen osuuteen. Muiden
hallintokuntien on haettava omat rahoitusosuutensa muista määrärahoista. Avustusta voi hakea myös hankkeen toteutukseen
liittyvän lisähenkilöstön palkkaukseen.
Avustusta ei myönnetä kirjastojen perustoimintaan.
Avustusta ei voida myöntää, mikäli hakija saa samanaikaisesti rahoitusta ESR- tai EAKR-ohjelmasta vastaavaan
hankkeeseen.
Digitointihankkeisiin voidaan avustusta myöntää, jos hankkeeseen sisältyvä aineisto on paikallisesti, alueellisesti tai
kansallisesti arvokasta. Aineiston pitää olla kirjaston hallinnassa. Digitointiin liittyvissä hankkeissa kirjaston tulee olla
yhteydessä Kansalliskirjastoon/Mikkelin digitointikeskukseen ohjeistusta varten. Digitaalisten aineistojen tulee olla
käytettävissä myös Finnan kautta.
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Esteitä avustuksen myöntämiselle
 Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia aluehallintovirastolta, sen tulee
huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on
tehty määräaikaan mennessä. Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen, jos hakija
on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa tietoja aiemmin myönnettyjen
avustusten käytön valvontaa varten.
 Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.
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Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy?
 Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.
 Aluehallintoviraston myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan
toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa
ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

 Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.
 Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

 Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia.
 Aluehallintovirastolla on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat
tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).
Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan sekä avustushakemusten yleiset arviointiperusteet sekä
valtinavustuslain mukaiset yleiset edellytykset OKM:n hakuohjesivuilta.
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Merja Kummala-Mustonen
Kirjastotoimen ylitarkastaja
puh. 0295 017 552 tai 050 396 3013
Opetus ja kulttuuritoimen vastuualue
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
PL 293, 90101 Oulu
s-posti: etunimi.sukunimi@avi.fi
s-posti kirjaamo: kirjaamo.pohjois@avi.fi
Käyntiosoite: Linnankatu 3, Oulu
puhelinvaihde: 0295 017 500
www.avi.fi/pohjois
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