
Opetus- ia kulttuuriministeriö 
Y T Y -kirjastojen (Alajärven kaupunginkirjasto, Evijärven, Lappajärven, Perhon, Soinin, 
Vetelin ja Vimpelin kunnankirjastot) lausunto koskien maakuntakirjastojen inäänajjä 7 ^ 

Lakiluonnoksessa esitetään, että kehittämiskirjastot korvaisivat nykyiset maa^ur f^ i r j a s l fö^^ t t ä^^ / 
niiden määrä olisi pienempi (enintään 12). Maakuntakirjaston tehtävien ja nimen uudistäniinen 
onkin tervetullut muutos ja vastaa paremmin nykyistä tehtäväkenttää. 

Maakuntakirjastojen määrän vähentäminen sen sijaan lisää entisestään kansalaisten eriarvoistumista 
kirjastopalvelujen suhteen. YTY -kirjastot esittävät, että Seinäjoen 
maakuntakirjasto/kehittämiskirjasto säilyisi ja perusteluina esitämme seuraavaa: 

- matkat täydennyskoulutuksiin pitenisivät huomattavasti sekä koulutuskustannukset 
lisääntyisivät 

- mikäli maakuntakirjasto/kehittämiskirjasto sijaitsisi kaukana ja sillä olisi hoidettavana suuri 
määrä kirjastoja, ei suora vuoropuheluja tuki alueen kirjastoille olisi enää mahdollista 

- maakuntakirj astoj en/kehittämiskirj astoj en sij ainnista päätettäessä täytyisi asiaa ehdottomasti 
tarkastella kokonaisuutena ja erityisesti alueellisen tasa-arvon ja saavutettavuuden kannalta 
niin, että otetaan huomioon kehittämiskirj astoj en fyysinen sijainti ja liikenneyhteydet niihin 
sekä se, miten kehittämiskirjasto on hoitanut verkostoitumisen ja yhteistyön alueensa kanssa 
tähän asti; vetääkö se esimerkiksi maakunnallista kirjastokimppaa, onko käytössä 
maakunnallinen logistiikka, yhteisiä kehittämishankkeita jne. 

- Seinäjoen maakuntakirjasto koordinoi vuoden 2017 alusta toimintaansa aloittavaa uutta 
Etelä-Pohjanmaan alueen kirjastojen sekä Perhon, Vetelin, Laihian, Isokyrön ja Kaskisen 
kuntien isoa kirjastokimppaa sekä maakunnallista aineistokuljetuslogistiikkaa. Yleisille 
kirjastoille annetut tehtävät edellyttävät erityisesti pienten kuntien kohdalla kimpan 
keskuskirjaston, meillä Seinäjoen maakuntakirjaston, tukea. 
Seinäjoen maakuntakirjaston vetämä uusi Etelä-Pohjanmaan kimppaa, joka muodostuu 22 
kunnan kirjastosta, on saanut valtionavustusta vuodelle 2016 kirjastokimpan luomiseen. Jos 
nykyiseltä kimpan vetäjältä Seinäjoen maakuntakirjastolta taloudelliset resurssit oleellisesti 
vähenisivät, se vaikuttaisi kimppamme toimintaan todella negatiivisesti. Maakunnallisen 
kirjastokimpan toiminnan tuloksekas koordinointi ja kehittäminen vaatii väistämättä 
taloudellisia resursseja. Jos maakuntakirjastoavustus poistuu kimpan keskuskirjastolta eli 
Seinäjoen maakuntakirjastolta, sillä on suora vaikutus kaikkien kimpan kirjastojen talouteen, 
koska tehtävät on hoidettava täysin kuntien omalla rahoituksella. 
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