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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi näkövammaisten kirjas
tosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan näkövammaisten kir
jastosta annettua lakia muutettavaksi siten, että 
mahdollistetaan raha-automaattivarojen käyttö 
näkövammaisten kirjaston eräisiin menoihin 
vuonna 1993. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1993 talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan vuoden 1993 alusta ja olemaan voi
massa vuoden 1993 loppuun. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Laki näkövammaisten kirjastosta (11178) on 
tullut voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1978. 
Näkövammaisten kirjasto on opetusministeriön 
alainen suomen- ja ruotsinkielisenä toimiva 
kirjasto, jonka menot suoritetaan valtion ta
lousarviossa olevista yleisistä budjettimäärära
hoista. 

Valtioneuvosto on 14 päivänä lokakuuta 
1992 tehnyt periaatepäätöksen siitä, että raha
automaattivaroilla rahoitettavaksi siirretään 
vuodesta 1993 lukien uusia toimintoja ja että 
toimenpiteiden säästövaikutus valtiontalouteen 
on vuonna 1993 100 miljoonaa markkaa. 

Esitys sisältää näkövammaisten kirjastosta 
annetun lain muuttamisen väliaikaisesti siten, 
että lain mukaisiin oppimateriaalituotannon 
menoihin sekä piste- ja äänikirjojen hankinta
menoihin voidaan käyttää raha-automaattiva
roja. 

2. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkamiestyönä opetus
ministeriössä. 
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3. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Valtion vuoden 1993 talousarvioesityksessä 
on näkövammaisten kirjastolle osoitettu mo
mentilla 29.94.01. (Näkövammaisten kirjaston 
palkkaukset) 8,4 miljoonan markan määrära
ha. Lisäksi mome!ltille 29.94.29 (Näkövam
maisten kirjaston muut kulutusmenot) on esi
tetty noin 10,9 miljoonaa markkaa. Viimeksi 
mainitusta määrärahasta on ollut tarkoitus 
käyttää noin 4 miljoonaa markkaa näkövam
maisten kirjastosta annetun lain edellyttämän 
oppimateriaalituotannon menojen sekä piste- ja 
äänikirjahankintamenojen maksamiseen. 

Tarkoituksena on vuonna 1993 valtion ta
lousarvion luvun 33.92 (Raha-automaattiyhdis
tyksen tuoton käyttö) määrärahoista osoittaa 
3,4 miljoonan markan määräraha näkövam
maisten kirjastolle käytettäväksi oppimateriaa
lituotannon menoihin sekä piste- ja äänikirja
hankintamenoihin. Tällöin voidaan vastaava 
määräraha vähentää valtion talousarvion mo
mentilta 29.94.29. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 



2 1992 vp - HE 299 

päivänä tammikuuta 1993 ja olemaan voimassa 
vuoden 1993 loppuun. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavaa lakiehdo
tus: 

Laki 
näkövammaisten kirjastosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään väliaikaisesti näkövammaisten kirjastosta 9 päivänä tammikuuta 1978 annettuun lakiin 

(11/78) uusi 7 a § seuraavasti: 

7 a § 
Tässä laissa tarkoitettuihin oppimateriaali

tuotannon menoihin sekä piste- ja äänikirja
hankintamenoihin voidaan käyttää raha-auto
maattiasetuksen (676/67) 29 §:n 1 momentin 
mukaisesti valtion talousarvioon vuosittain 
otettavaa määrärahaa. 

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1992 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään joulu
kuuta 1993. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KONISTO 

Ministeri Tytti Isohookana-Asunmaa 


