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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kirjastolain 4 §:n ja 
kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista 
ja -avustuksista sekä lainoista annetun lain 9 §:n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Es~tyksen tarkoituksena on mahdollistaa val
takunnallisen yleisten kirjastojen keskuskirjas
ton perustaminen maahamme. Kirjastolakiin eh
dotettavan säännöksen mukaan valtioneuvosto 
voisi antaa alueellista maakuntakirjastotoimin
taa tukevan vahakunnal1isen keskuskirjaston 
tehtävät jonkin kunnan . pääkirjastolle tämän 
kunnan suostumuksella. Kunnan peruskoulun, 
lukion ja yleisten kirjastojen valtionosuuksista 

ja -avustuksista sekä lainoista annettuun lakiin 
ehdotettavassa uudessa säännöksessä säädettäi
siin yleisten kirjastojen keskuskirjastolle myön
nettävästä valtionosuudesta. 

Esitys liittyy vuoden 1981 tulo- ja menoar
vioestiykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden 
1981 alusta. 

PERUSTELUT. 

1. N y k y i n e n ti 1 a n n e. 

Alueellisina keskuskirjastoina toimivat maas
samme yhteensä 16 kunnan pääkirjastot, joille 
valtioneuvosto on antanut maakuntakirjaston 
tehtävät sekä määrännyt samalla näiden maa
kuntakirjastojen toiminta-alueet. Maakuntakir
jastot saavat kirjastolle käyttökustannuksiin tu
levan valtionosuuden lisäksi va1tionosuutta, 
jonka perusosan ja maakuntakirjaston toiminta
alueen asukasta kohden laskettavan osan suu
ruuden valtioneuvosto maaraa vuosittain. 
Maamme koko alue, Helsingin kaupunkia lu
lukuun ottamatta, kuuluu jonkin maakuntakir
jaston toiminta-alueeseen. Yleensä maakuntakir
jaston toiminta-alueena on lääni. Neljässä lää
nissä toimii kuitenkin kaksi maakuntakirjastoa. 
Annettaessa Uudenmaan läänin maakuntakir
jaston tehtävät Espoon kaupunginkirjastolle 
katsottiin, ettei Helsingin kaupunki hyvien 
sekä yleisten että tieteellisten kirjastojensa 
vuoksi tarvitse maakuntakirjaston tukea, minkä 
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vuoksi Helsinki jätettiin maakuntakirjaston toi
minta-alueen ulkopuolelle. Helsingin kaupungin
kirjaston kokoelma käs~ttää yli 1,6 miljoonaa 
teosta. Siihen kuuluu arvokasta vieraskielistä 
kirjallisuutta sekä sellaista kotimaista suo
menkielistä ja ruotsinkielistä vanhempaa kir
jallisuutta, jota ei ole muista yleisistä kirjas
toista saatavissa. Tämä kirjastokokoelma tulisi 
saattaa valtakunnallisen kaukopalvelutoiminnan 
piiriin muodostamaila Helsingin kaupunginkir
jastosta maakuntakirjastojen toimintaa tukeva 
yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Keskuskirjas
ton tehtävistä säädettäisiin asetuksella. Näitä 
tehtäviä olisivat keskuskirjaston kokoelmien 
asettaminen kaukolainojen väHtyksellä valtakun
nalliseen käyt!töön, kaukopalvelujen kehittämi
nen yhdessä maakuntakirjastojen kanssa, vuo
sittaisen neuvottelukokouksen järjestäminen 
maakuntakirjastojen edustajille sekä kirjasto
toimintaa käsittelevän kirjastoaineiston hankki
minen ja lainaaminen. 
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Myöskään Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa 
ei pääkaupungin kiTjastoille ole annettu alueel
lisen keskuskirjaston tehtäviä, vaan pääkaupun
kien kirjastot on kytketty kaukolainaustoimin
taa tukevina keskuksina valtakunnalliseen kir
jastojärjestelmään. 

2. V a 1m i s te 1 u v a i h e e t j a 
. aineisto. 

Valtakunnallisen keskuskirjaston perustami
sesta maahamme ovat kesäkuussa 1978 teh
neet esityksen kouluhallituksen järjestämien 
kirjastonjohtajien neuvottelupäivien osanotta
jat, joista 13 oli maakuntakirjas~njohtajaa. 
Esityksessä katsotaan, että keskuskltJaston pe
rustamisen edellyttämät säännösmuutokset tu
lisi tehdä ja tämän jälkeen antaa keskuskirjas
ton tehtävät Helsingin kaupunginkirjastolle. 
Esityksestä on hankittu koulu~allitu.ksen! kir
jastoasiain neuvotteluku~n~n, tl~!~~lhsen. mfor
moinnin neuvoston katkkien laanmhalhtusten 
sekä Suomen kirja~toseuran lausunnot, joissa 
kaikissa puolletaan valtakunnallisen_ yleisten 
kirjastojen keskuskirjaston perustamista. Hel
singin kaupunki on ilmoittanut olevansa ':a1-
mis vastaanottamaan vuoden 1981 alusta lukten 
kirjastolleen valtakunnallisen yleisten kirjasto
jen keskuskirjaston tehtävät. Kaup?~ki on .ed~l
ly:ttänyt, että valtio kattaa keskuskirJastotounm
nasta aiheutuvat vuotuiset 'käyttökustannukset. 
K:aupungin mielestä valtionosuuden tulisi olla 
maakuntakirjastoille myönnettävä perusosa kol
minkertaisena. 

3. E h d o t e t t a v a t m u u t o k s e t. 

Kirjastolain (235/61) 4 §:ään ehdotetaan 
lisättäväksi 3 momentti, joka mahdollistaa 
maakuntakirjastojen toimintaa täydentävän ja 
tukevan valtakunnallisen yleisten kirjastojen 
keskuskirJaston perustamisen. Säännösehdotuk
sen mukaan valtioneuvosto antaisi keskuskir
jaston tehtävät valtionosuutta saavan kunnan 
kirjastolle kunnan suostumuksella. 

Kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kir
jaston valtionosuuksista ja -avustuksista sekä 
lainoista annetun lain (1112/78) 9 §:ään 
ehdotetaan lisättäväksi 2 momentti, jonka mu
kaan valtioneuvosto vahvistaa vuosittain etu
käteen yleisten kirjastojen keskuskirjastoa yllä
pitävälle kunnalle sen kirjastojen vuotuisiin 

käyttökustannuksiin tulevan valtionosuuden li
säksi myönnettävän valtionosuuden suuruuden. 

4. E s i t y k s en ta 1 o u d e 11 i s e t 
v a i k u t u k s e t. 

Keskuskirjaston perustamisesta ei valtiolle 
aiheudu lisäystä valtionosuutena perustamis
kustannuksiin varattaviin määrärahoihin. Käyt
tökustannukset jäisivät lakiehdotuksen mukaan 
valtioneuvoston vuosittain vahvistettaviksi. 
Jotta keskuskirjaston toiminta saataisiin käyn
tiin, on kuitenkin välttämätöntä, että valtio 
korvaa kunnalle ne keskuskirjastotoiminnan 
kustannukset, jotka aiheutuvat valtakunnalli
sesta toiminnasta. Näitä kustannuksia on vai
kea arvioida, koska ne eräiltä osiltaan ovat 
yhteisiä kirjaston tavanomaisesta palvelutoi
minnasta aiheutuvien kustannusten kanssa. 
Kaukolainojen lukumäärä vaikuttaa myös kus
tannusten syntymiseen. Jos edellytetään annet
tujen kaukolainojen määräksi 5 000, mikä on 
hiukan vähemmän kuin Norjan ja Tanskan vas
taavien kirjastojen kaukolainaus ja vajaa puolet 
Ruotsissa annetuista vastaavista kaukolainoista, 
ovat keskuskirjastolle kaukolainauksesta aiheu
tuvat kustannukset henkilöstö-, huoneisto-, pos
titus- ja tarvikemenoina noin 210 000 markkaa. 
Arvioinnissa ei ole otettu huomioon niitä meno
ja, jotka ovat yhteisiä keskuskirjastot~~innassa 
ja kirjaston tavanomaisessa palvelutoumnnassa, 
neuvottelutilaisuuden kustannuksia eikä erikois
aineiston hankinnasta aiheutuvia kustannuksia. 
Maakuntakirjastojen valtionosuuden perusosa 
on kuluvana vuonna vahvistettu 97 000 mar
kaksi minkä lisäksi ne saavat toiminta-alueen 
kutahln asukasta kohden 30 penniä. Asukas
kohtaista valtionosuutta laskettaessa ei oteta 
huomioon sijaintikunnan asukaslukua. Keskus
kirjaston valtionos~uden vahvista~inen ':llaa
lruntakirjaston valtionosuuden kolminkertaisek
si määräksi merkitsisi kuluvan vuoden tilan
teen mukaan keskuskirjastolle 291 000 markan 
valtionosuutta. 

5. Voimaan t u 1 o. 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1981. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksytJtäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 



1. 
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Laki 
kirjastolain 4 § :n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 3 päivänä toukokuuta 1961 annetun kirjastolain 
(235/61) 4 §:ään uusi näin kuuluva 3 momentti: 
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4 §. van kunnan kirjastolle tämän kunnan suostu
muksella. 

Maakuntakirjastojen toimintaa täydentää ja 
tukee valtakunnallinen yleisten kirjastojen kes
kuskirjasto. Sen tehtävät valtioneuvosto antaa 
kirjastotoimintaansa varten valtionosuutta saa-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1981. 

2. 

Laki 
kunnan peruskoulun, lukion ja ykisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainoista 

annetun lain 9 § :n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjas
ton valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainoista 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun 
lain (1112/78) 9 §:ään uusi näin kuuluva 2 momentti: 

9 §. 

V aitioneuvosto vahvistaa vuosittain etukä
teen valtakunnallisena yleisten kirjastojen kes
kuskirjastona toimivaa kirjastoa ylläpitävälle 

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1980. 

kunnalle 8 § :ssä tarkoitetun valtionosuuden 
lisäksi myönnettävän valtionosuuden suuruuden. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1981. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Kalevi Kivistö 




