UKK - Mihin avustusta voi käyttää?
Avustusta voi käyttää hankkeen hyväksyttäviin kustannuksiin. Avustettavan hankkeen tai toiminnan
kaikkien kustannusten (haettava avustus + omarahoitus) tulee olla hyväksyttäviä kustannuksia.

Jos alla olevista vastauksista ei löydy ratkaisua, ota yhteyttä alueesi kirjastotoimen ylitarkastajaan.
Lisätietoja hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista löytyy myös julkaisusta Opas
valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta, Aluehallintovirastot 2020

Mitkä ovat hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia?
Kirjaston rakennus-, remontti-, sisustustyöt tai kalustamisen kustannukset?
Rakennus-, remontti- tai sisustustöistä syntyvät kustannukset eivät ole hyväksyttäviä
kustannuksia. Sisustus- tai kalustustöiden suunnittelukustannukset puolestaan ovat
hyväksyttäviä kustannuksia.
Henkilökunnan koulutuskustannukset?
Yksittäisen henkilön tai yksittäisen kirjaston koko henkilökunnan koulutuskustannukset eivät
ole hyväksyttäviä kustannuksia. Alueellinen koulutus hyväksytään hankkeen kustannukseksi,
jos koulutussisällöt eivät ole päällekkäisiä aluehallintoviraston tai alueellista
kehittämistehtävää hoitavan kirjaston tarjoamien koulutusten kanssa.
Hankkeen aikana syntyvien matkakulujen kattaminen?
Matkakuluja hyväksytään kustannuksiksi harkinnanvaraisesti sellaisiin matkoihin, jotka
liittyvät suoraan hankkeen sisällölliseen toteutumiseen. Sen sijaan asiakasryhmien
kuljetukset kirjastoon eivät ole hyväksyttäviä kustannuksia.
Viestintä, julkaisutoiminta tai markkinointi?
Hankkeen tiedotus- tai markkinointimateriaalien tuottamiskustannukset ovat hyväksyttäviä.
Kirjojen tai muiden julkaisujen kustantaminen, yleisesitteet tai muu ulkopuolinen
markkinointi eivät ole hyväksyttäviä kustannuksia.
Toisen hankkeen omarahoitusosuus tai varainhankinnasta syntyvät kustannukset?
Edellä mainitut kustannukset eivät ole hyväksyttäviä.
Aineistojen hankinta, kokoelman hoito, kotisivujen tekeminen, luettelointi, yksittäisten
juhlatapahtumien tai näyttelyjen järjestäminen?
Edellä mainitut kirjaston perustoiminnan kustannukset eivät ole hyväksyttäviä.

Laitteiden, kuten lainaus- ja palautusautomaattien uusiminen, tietokoneiden päivittäminen tai
verkkolaitteiden uusiminen?
Edellä mainitut uusimiskustannukset eivät ole hyväksyttäviä.
Vakinaisen henkilöstön palkkakulujen kattaminen, yhden kunnan kokopäiväisen kirjavinkkarin
palkkaus?
Hankehenkilöstön palkkakulut ovat hyväksyttäviä kustannuksia. Vakinaisen henkilöstön
palkkakulujen kohdentuminen hankkeelle tulee osoittaa työajanseurannan avulla. Palkkioista
hyväksytään kertaluonteisten vierailukäyntien kustannukset.
Talkoo- ja vapaaehtoistyöstä syntyvät laskennalliset kustannukset tai erilaiset muistamiset
(rahalahjat, lahjakortit)?
Talkoo- tai vapaaehtoistyöstä syntyvät kustannukset eivät ole hyväksyttäviä.
Rahalahjoista tai lahjakorteista aiheutuneet kustannukset eivät ole hyväksyttäviä.
Lahjakorteilla tarkoitetaan sellaisia rahanarvoisia lahjakortteja, joilla saaja voi itse hankkia
valitsemansa rahanarvoisen tuotteen tai palvelun.
RFID-tarrojen hankinta?
RFID-tarroitus ei ole hyväksyttävä kustannus.
Omatoimikirjastojen ohjelmistolisenssit, sähkö- tai tietoliikennetyöt, kalusteiden
asennuskustannukset, laitteiden kotelointi tai vaijerointi?
Hankkeessa hyväksyttäviin kustannuksiin lasketaan omatoimikirjastojen automaation
hankinta mukaan lukien ensi kertaa hankittavat lainaus- ja palautusautomaatit,
lainausautomaatioon liittyvät lisenssi- ja ohjelmistohankinnat sekä kulunvalvontaan liittyvät
laitteet (sähkölukot, kamerat). Hyväksyttäviä kustannuksia eivät puolestaan ole tilan
rakenteellisista muutoksista johtuvat kustannukset kuten sähkö- tai
tietoliikennekaapeloinnit, laitteiden kotelointi, kalusteiden asennuskustannukset tai erilaiset
vaijeroinnit.
Laitehankinnat?
Laitehankintoina hyväksytään hankkeen toteutukselle välttämättömät laitteet.
Tablettitietokoneisiin, pelikonsoleihin, 3D-tulostimiin, virtuaalitodellisuuslaitteisiin ja
kameroihin liittyen suositellaan yhteyden ottamista alueelliseen kirjastotoimen
ylitarkastajaan.
Heikkonäköisille tarkoitettuja elektronisia laitteita ei lähtökohtaisesti rahoiteta, vaan hakijaa
kehotetaan ottamaan yhteyttä Celia-kirjaston asiantuntijoihin.

Lelujen, liikuntavälineiden tai roolivaatteiden hankintaan liittyvät kustannukset eivät ole
hyväksyttäviä.
Soittimia ja makerspace-tilaan liittyviä laitehankintoja voidaan avustaa, kun kirjasto on
toteuttamassa palvelua kunnassa ensimmäistä kertaa.
Jatkohankkeet tai aikaisempia hankkeita sisällöltään vastaavat hankkeet?
Valtionavustusta ei myönnetä jatkohankkeisiin, jotka eivät sisällä merkittävästi uutta sisältöä
tai toimintaa. Valtionavustusta ei myönnetä myöskään vuodesta toiseen jatkuviin,
samansisältöisiin hankkeisiin.
Voiko valtionavustusta saada, jos hakijan aikaisemmat hankkeet ovat toteutuneet vain osittain,
keskeytyneet hakijasta johtuvista syistä tai jos hankerahoitusta on jouduttu aiemmin
palauttamaan?
Valtionavustuksen myöntämisen yhteydessä hakijan kykyä toteuttaa hanke arvioidaan. Jos
hakija on keskeyttänyt aikaisemmin useamman hankkeen, raportoinut hankkeen toimintaa
riittämättömästi tai palauttanut hankeavustusta useita kertoja, voidaan hankerahoitus jättää
myöntämättä.

