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Suomen kirjastoseura ja Suomen tieteellinen kirjastoseura eivät hyväksy 
kirjastoverkostoon kohdistuvia määrärahasupistuksia 
 
Kirjastojen toimintaedellytyksiä leikataan kaikilla sektoreilla – nyt supistetaan Museoviraston kirjaston toimintaa  
 
Suomen kirjastoseura ja Suomen tieteellinen kirjastoseura eivät hyväksy määrärahasupistuksia, jotka kohdistuvat 
laajamittaisesti erikoiskirjasto- ja korkeakoulukirjastoverkostoon. Ne voivat johtaa lopputuloksiin, joissa koko 
kirjastotoimintaa ollaan lakkauttamassa, kuten nyt on käymässä Museoviraston kirjastolle. 
 
Kirjastojen vaikuttavuus on suurempi kuin säästettävä rahamäärä 
 
Museoviraston 2.12.2015 päättyneiden yt-neuvotteluiden tuloksena museoviraston kirjaston toimintaa supistetaan 
merkittävästi. Museoviraston kirjasto on osa koko Suomen kattavaa kirjastoverkkoa ja erikoiskirjastona se on 
huolehtinut kulttuuriperintöön liittyvän tiedon saatavuudesta, keskeisinä aihealueina arkeologia ja rakennussuojelu. 
Museoviraston kirjaston alasajo nakertaa merkittävästi maamme kirjasto- ja tietopalvelujen verkostoa. 
 
Kirjaston osuus Museoviraston koko budjetista on 1,6 %. Kirjastoille tyypilliseen tapaan myös Museoviraston kirjasto 
on pienillä resursseilla vaikuttavaa toimintaa tuottava yksikkö. Kirjastoista säästämällä ei saada aikaan merkittäviä 
taloudellisia säästöjä. Sen sijaan säästöillä rampautetaan pysyvästi kansallista kirjastopalvelujen kenttää.  
Erikoiskirjastojen toiminta ja kokoelmat ovat lisänneet merkittävästi tutkimuksen resursseja ja ovat olleet keskeinen 
tutkimuksen tuki erikoisaineistojen etsimisessä. Lisäksi niiden kokoelmat ovat laajentaneet kansallista tietovarantoa 
erikoisalojen aineistoilla. 
 
Kirjastojen alasajo kaventaa suomalaista kulttuuria ja murentaa demokratiaa 
 
Museoviraston kirjaston lisäksi viime aikoina on esitetty ja toteutettu leikkauksia myös yleisten kirjastojen ja 
tieteellisten kirjastojen valtiolta saamaan rahoitukseen. Kirjastojen rahoituksesta leikkaaminen on lyhytnäköistä ja 
kansalaisia eriarvoistavaa politiikkaa. Kirjastot ovat avainasemassa paitsi kulttuuriperinnön säilyttämisen ja tiedon 
saatavuuden osalta, myös tulevaisuuden rakentamisessa. Kaikille maksuttomat ja tasa-arvoiset kirjastopalvelut eri 
sektoreilla – yleiset kirjastot, tieteelliset kirjastot, erikoiskirjastot – ovat yhteiskuntamme tukijalka ja kirjastojen 
sisällöllinen kirjo on osa kansallisen kulttuuriin moninaisuutta. 
 
Jos asiakkailta kysyttäisiin, niin kirjastoihin tulee panostaa. Taloustutkimus Oy:n Kansallisessa asiakaspalvelupalaute -
tutkimuksessa kirjasto on ainoana julkisena palveluna sijoittunut erinomaisesti. Vuosina 2013 ja 2014 kirjasto valittiin 
vuoden asiakaspalvelijaksi. Asiakkaiden tyytyväisyys korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen tuottamiin palveluihin on myös 
korkealla tasolla. 
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