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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirjastolilin, muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kir
jastolakia siten, että Enontekiön ja Muonion 
kunnille voidaan myöntää valtionapua tulo- ja 
menoarvioon tarkoitusta varten otetusta mää
rärahasta Kautokeinon ja Kiirunan kanssa yh-

teisesti harjoitettavaa kirjastoautotoimintaa var
ten. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
tammikuussa 1983. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Torshavnissa 26 päivänä toukokuuta 1977 
Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä 
kunnallisesta yhteistyöstä yli valtakunnanrajo
jen tehdyn sopimuksen ( SopS 2/79) tarkoi
tuksena on lisätä pohjoismaisten kuntien vä
listä yhteistyötä muun muassa kulttuurielämän 
alalla. 

Enontekiön ja Muonion kunnat Suomesta, 
Kautokeinon kunta Norjasta ja Kiirunan kunta 
Ruotsista ovat harjoittaneet kirjastoautoyhteis
työtä sanottujen kuntien alueella vuodesta 
1979. Toiminta on ollut kokeilevaa ja se on 
perustunut Pohjoismaiden ministerineuvoston 
sihteeristön ja mainittujen kuntien väliseen 
sopimukseen, jolla kunnat ovat ottaneet vas
tatakseen yhteisen kirjastoautotoiminnan yl
läpitämisestä ja niille on taattu oikeus taloudel
liseen tukeen Pohjoismaiden ministerineuvoston 
varoista kolmeksi ensimmäiseksi kokeiluvuo
deksi. Kokeilukausi on nelivuotinen ja se päät
tyy 30 päivänä kesäkuuta 1983. Pohjoismaiden 
ministerineuvoston varoista on myönnetty avus
tusta ensimmäisenä toimintavuotena 100 pro
senttia auton hankinta- ja käyttökustannuksista, 
toisena 50 prosenttia ja kolmantena 25 pro
senttia käyttökustannuksista kuntien vastatessa 
yksin viimeisen kokeiluvuoden kustannuksista. 
Kirjastoauton hankinnasta, sen toiminnan jär-
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jestämisestä ja kuntien välisestä kustannusten
jaosta kunnat ovat tehneet keskenään sopi
muksen. Sopimuksessa on kuntien suoritetta
viksi jäävät kustannukset jaettu ajokilometrien 
ja ajankäytön mukaan siten, että Enontekiön 
osuudeksi käyttökustannuksista on tullut 30 
prosenttia, Kiirunan 20 prosenttia, Kautokei
non 20 prosenttia ja Muonion 30 prosenttia. 
Kirjastoauto on hankittu kuntien yhteisomis
tukseen, mutta Muonion kunta on huolehtinut 
henkilökunnan paikkaamisesta ja muusta kir
jastoauton päivittäisestä toiminnasta ja hallin
nosta. Kirjallisuutta kunnat ovat hankkineet 
sopimuksen mukaan samat määrät ja auton kir
javarastaa on sovittu täydennettäväksi yhtä 
suurella määrällä. Erityistä huomiota kiinnite
tään saamenkielisen kirjallisuuden mahdolli
simman täydelliseen kokoelmaan. 

Juoksevien asioiden hoitamista varten kun
nat ovat asettaneet Pohjoismaiden ministerineu
voston sihteeristön ja kuntien välisen sopimuk
sen edellyttämän erityisen kirjastoauton hoito
toimikunnan, jossa kullakin kunnalla on kaksi 
edustajaa. 

Yhteispohjoismaisin varoin suoritettu kirjas
toautokokeilu on kokeiluun osallistuneiden kun
tien ilmoituksen mukaan päättynyt erittäin 
myönteisin tuloksin ja kunnat ovat valmiit jat
kamaan toimintaa, jos taloudelliset edellytykset 
saadaan tyydyttävästi järjestetyiksi. Suomen osal-
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ta oli kokeilutoimintaa aloitettaessa tarkoituk
sena, että pohjoismaisen rahoituksen loppuessa, 
toimintaa voitaisiin rahoittaa lakisääteisen val
tionavun alaisena toimintana. Valtionapujärjes
telmän uudistaminen vuoden 1979 alusta voi
maan tulleella valtionosuuslainsäädännöllä sai 
kuitenkin aikaan sen, ettei valtionosuuksia en
tiseen tapaan voida kohdentaa juuri siihen kun
taan, jossa menot ovat syntyneet, vaan nämä 
menot otetaan huomioon vain valtionosuuden 
laskentaperusteissa. Tämän vuoksi toimintaa on 
katsottu mahdolliseksi jatkaa vain valtion 
myöntämän erillismäärärahan turvin. 

2. Asian v a 1m i s te 1 u 

Pohjoismaisen kirjastoautotoiminnan nykyi
nen tilanne on ollut esillä Pohjoismaiden neu
voston 30. kokouksessa, jossa Suomen yhteis
työministeri on katsonut, että yhteispohjoismai
sen kirjastoauton vastaisen rahoituksen selvittä
miseksi ja sen tulevan toiminnan varmistami
seksi tulisi järjestää neuvottelu kansallisten sekä 
pohjoismaisten kulttuuri- ja aluepoliittisten vi
ranomaisten kesken. Asiasta on syksyllä 1982 
käyty neuvottelu, jossa olivat läsnä Suomen ja 
Ruotsin opetusministeriöiden ja lääninhallitus
ten edustajat, Suomen valtiovarainministeriön, 
Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön 
ja sen aluepoliittisen virkamieskomitean 
(NÄRP) sekä kirjastoautoyhteistyötä harjoitta
vien kuntien edustajat. Neuvottelussa todettiin, 
että Pohjoismaisen ministerineuvoston ja sen 
aluepoliittisen virkamieskomitean osuus yhteis
pohjoismaisen kirjastoautotoiminnan rahoittami
sessa ja järjestämisessä on päättynyt. Samassa 
yhteydessä selvitettiin myös, ettei Pohjoismai
sella kulttuurirahastolla ole mahdollisuuksia toi
minnan taloudelliseen tukemiseen. Neuvottelun 
lopputulokseksi jäi, että ainoa mahdollisuus 
toiminnan jatkamiseksi on kunkin maan kan
sallisen rahoituksen järjestäminen. Pohjoismai
sen kirjastoauton hoitotoimikunta on neuvotte
lun pohjalta tehnyt Norjan, Ruotsin ja Suomen 
opetusministeriölle esityksen rahoituskysymyk
sen kiireelliseksi järjestämiseksi. Siinä esitetään 
kuntien syrjäisen sijainnin, harvan asutuksen, 
alueen väestön vähävaraisuuden sekä paikallis
ten kulttuurivirikkeiden niukkuuden vuoksi yh
teispohjoismaista kirjastoautoa avustettavaksi 
85 prosentilla tarpeellisista hyväksyttävistä kus
tannuksista. Suomen kahden kunnan osuudeksi 
auton kokonaiskustannuksista ehdotetaan van-

han kuntien välisen sopimuksen mukaisesti yh
teensä 60 prosenttia. 

3. Ehdotettu muutos 

Kirjastolakiin (235/61) ehdotetaan lisättä
väksi siitä kirjastolain muuttamisella annetulla 
lailla (1116/78) kumotun 10 §:n sijaan uusi 
10 §, jolla tehdään mahdolliseksi myöntää val
tionapua kunnallisesta yhteistyöstä yli pohjois
maisten valtakunnanrajojen tehtyyn sopimuk
seen perustuen ja muutoin kuntien sopimin ta
voin harjoitettuun kirjastotoimintaan. Valtion
avun myöntää säännösehdotuksen mukaan 
opetusministeriö valtion tulo- ja menoarvioon 
tarkoitusta varten otetusta määrärahasta. 

4. E s i t y k sen ta 1 o u d e lli se t 
vaikutukset 

Pohjoismaisen kirjastoauton hoitotoimikunta 
on arvioinut tähänastisten todellisten käyttö
kustannusten pohjalta kirjastoauton käyttökus
tannuksiksi vuodelle 1983 yhteensä 400 000 
markkaa. Jos valtionapua myönnetään 85 pro
senttia kirjastoauton käyttökustannuksista ja 
Suomen osuudeksi koko auton käyttökustan
nuksista lasketaan 60 prosenttia, tulee vuodelta 
1983 myönnettävän valtionavun määräksi noin 
205 000 markkaa. Lisäksi tulee ottaa huomioon 
kirjastoauton uusimisen tarve, joka tulee ajan
kohtaiseksi, kun kirjastoautojen keskimääräinen 
käyttöikä on noin 10 vuotta, vuonna 1988. 
Kirjastoautojen nykyinen hinta on noin 
575 000 markkaa. Suomen osuus auton hankin
takustannuksista olisi nykyisillä perusteilla si
ten noin 300 000 markkaa. 

Yhteispohjoismaisesta kirjastoautotoiminnas
ta aiheutuvia kustannuksia ei oteta huomioon 
kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston 
valtionosuuksista ja -avustuksista sekä lainoista 
annetussa laissa ( 1112/78) tarkoitettuina me
noina. 

5. Voi: maan t u 1 o 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan tammi
kuussa 1983. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kirjastolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 3 päivänä toukokuuta 1961 annettuun kirjasto
lakiin (235/61) siitä 28 päivänä joulukuuta 1978 annetulla lailla (1116/78) kumotun 
10 § : n tilalle uusi näin kuuluva 10 § : 

10 § 

3 

Kunnalle, joka harjoittaa Torshavnissa 26 
päivänä toukokuuta 1977 Suomen, Norjan, 
Ruotsin ja Tanskan välillä kunnallisesta yhteis
työstä yli pohjoismaisten valtakunnanrajojen 
tehtyyn sopimukseen (SopS 2/79) perustuvaa 
kirjastotoimintaa toisen pohjoismaan kunnan 
kanssa siten kuin kuntien kesken on sovittu, 
voi opetusministeriö myöntää valtionapua val
tion tulo- ja menoarvioon tarkoitusta varten 
otetusta määrärahasta. 

Kun edellä mamlttua toimintaa varten on 
myönnetty valtionapua tämän pykälän nojalla, 
kuuluu toiminnan ohjaus ja valvonta yleisestä 
kirjastotoimesta huolehtiville valtion viranomai
sille. 

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1982 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Opetusministeri Kalevi Kivistö 




