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SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ
7/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi kirjastolain 12 §:n
muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 26 päivänä syyskuuta 2000 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kirjastolain 12 §:n muuttamisesta (HE 125/2000 vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa on ollut kuultavana
- hallitusneuvos Erkki Norbäck, opetusministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirjastolakia siten, että laissa tarkoitettuihin kirjaston
käyttökustannusten ja perustamishankkeen valtionosuuksiin sekä valtionavustuksiin kirjastoille voidaan myös vuoden 2001 loppuun käyttää

veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja.
Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen
yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2001 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena. Valiokunta
puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana, mutta seuraavin huomautuksin.
Kirjastojen lakisääteisiä valtionosuuksia on
valtiontalouden säästötoimenpiteinä rahoitettu
vuodesta 1994 lähtien veikkausvoittovaroista siten, että ensi vuodelle osoitettava määräraha on
veikkausvoittovaroista 456 983 000 markkaa ja
yleisistä budjettivaroista vain 52 670 000 markkaa. Valiokunta katsoo, että enää ei ole perustel-

HE 125/2000 vp

tua käyttää veikkausvoittovaroja näin suuressa
määrin lakisääteisiin valtionosuuksiin.
Valiokunta viittaa eduskunnan syksyllä 1999
hyväksymään lausumaan, jossa eduskunta edellytti hallituksen laativan suunnitelman, jonka
mukaisesti nyt veikkauksen ja raha-arpajaisten
voittovaroista rahoitettavat lakisääteiset valtionosuudet siirretään yleisistä budjettivaroista katettaviksi. Hallitus ei ole kuitenkaan valmistellut ensi vuoden talousarvioesitystä siten, että
tämä eduskunnan lausuma olisi otettu huomioon.
Valiokunnan mielestä valtiovarainvaliokunnan tulee ensi vuoden valtion talousarvioehdotusta käsitellessään harkita yleisistä budjettivaVersio 2.0
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roista osoitettavan kirjastojen valtionosuusmäärärahan lisäämistä vähintään 50 miljoonalla
markalla. Ottaen huomioon opetusministeriön
hallinnonalan talousarvioesityksessä kulttuuri-,
liikunta- ja nuorisotoimintaan osoitettavien
määrärahojen niukkuuden valiokunta ei kuitenkaan pidä mahdollisena, että määrärahamuutokset voitaisiin tehdä ns. kulttuuribudjetin kehyksen sisäisillä siirroilla.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Kaarina Dromberg /kok
Jukka Gustafsson /sd
Inkeri Kerola /kesk
Ossi Korteniemi /kesk
Irina Krohn /vihr
Markku Markkula /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.
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Margareta Pietikäinen /r
Osmo Puhakka /kesk
Säde Tahvanainen /sd
Ilkka Taipale /sd
Pia Viitanen /sd
vjäs. Lasse Virén /kok.

