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Asia KIRJASTOJEN SULKEMINEN LAPINJÄRVELLÄ/ JATKOPÄÄTÖS 

 

Hallitus päätti 30.3.2020 jatkaa poikkeusoloihin liittyviä toimia 

13.5.2020 saakka. Valtioneuvoston alkuperäinen linjaus annettiin 

16.3.2020: 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/1410845/valtioneuvoston-linjaus-suosituksista-

varhaiskasvatuksen-esiopetuksen-perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-

koulutuksen-korkeakoulutuksen-vapaan-sivist 

 

Tämän linjauksen mukaan myös kirjastot suljetaan. Tämä todella tar-

koittaa sitä, että fyysisen aineiston lainauksesta/jakelusta eri muodoissa 

tulee kirjastoissa luopua. Linjaus ei erottele isoja ja pieniä kirjastoja, 

kaikkien osalta osapuolina on ihmisiä, joita on tarkoitus suojella.  

 

Eri toimijoiden keskuudessa on tämän linjauksen jälkeen esitetty tarken-

tavia kysymyksiä sulkemisten suhteen. Kirjastotoimessa akuutein kysy-

mys on ollut kirjakassien ja poistokirjojen antaminen asiakkaille rajatus-

ti. Tähän liittyvän vastauksen laatimiseen ovat osallistuneet sekä Perus-

palvelut, oikeusturva ja luvat että Opetus- ja kulttuuritoimi -

vastuualueiden asiantuntijat aluehallintovirastoissa: 

 

Kirjastojen sulkemisen tavoitteena on ehkäistä koronatartuntojen etene-

mistä. THL:n mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja koske-

tustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Olennainen leviämistä estä-

vä toimenpide on sosiaalisten kontaktien välttäminen. 

Virusepidemiaan (CONVID-19) liittyen on tarpeen rajoittaa ihmisten 

kanssakäymistä. Kirjastopalvelut tarjoavat paikan ihmisten kohtaamisille 

ja kanssakäymiselle. 

 

Päätös Päätän sulkea Lapinjärven kunnan kirjastot 13.5.2020 saakka tai kunnes 

poikkeustila päättyy. 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Viruksen leviämisen ehkäisevät toimenpiteet 
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Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven Sivistyslautakunta 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

  

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käyttäessa 

tavallista sähköistä tiedoksiantaa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:_____________________ 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 

 


