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Lääʹddjânnmest

ǨEʹRJJPÕRTT
lij juõʹǩǩka määuʹsteʹmes vuâđđkääzzkõs



Lääʹddjânnmest liâ 5,5 
miljoon aazzi.

 

Pâʹjjel 100 000 aazzi  
gåårad liâ ååuʹc.

Lääʹddjânnmest liâ  
kååʹdd 311. 

Uuʹccmõs kååʹddest 
Luhangast liâ 734 aazzi.

Kõskkmeäʹrin puk  
jânnmest jälste  
18 oummu/ǩm2.

Vueiʹvvgååradvuuʹdest liâ 
1,15 miljoon aazzi.

Juõʹǩǩkeʹče õhttsaž, määusteʹmes 
vuâđđškooul, še lââʹssmäätt pââimõs-
škoouʹle liâ vueiʹvv-vueʹzzest 
määusteeʹm. 

Pâʹjjel 15-ekksain 71 % lij 
spraavdõõttâm tuʹtǩǩõõzz vuâđđtääʹzz 
mâŋŋa.

Lääʹddjânnmest õõlmâs kääzzkõõzz 
taʹrjjeet vaiddsânji digitaalʼliʹžžen.

Digitääidteʹmes oummuid riâžžât 
tuärjjõõzz, ǩeʹrjjpõõrt liâ mieʹldd 
vieʹǩǩteʹmmen.

Pâʹjjmättʼtõõttiǩeeʹrjtõõzz tuejjeeš 
Lääʹddjânnmest digitaalʼlânji eeʹjjest 
2019.

Veerǥla ǩiõl liâ lääʹddǩiõll 
da ruõccǩiõll, saaʹmi 
dommvuuʹd kooʹddin 
kääzzkõõzzid âlgg taʹrjjeed 
še sääʹmǩiõʹlle.

Teâttkääiv: Statistikk-kõõskõs da Kåʹddlett

Lääʹddoummui interneeʹtt âânnmõš 
ââʹǩǩjoouki mieʹldd

Lääʹddjânnam  
oudd äärv  

škooultõõzzid

jiõʹli ǩeʹrjjpõõrtâst 9 vuâra

Ǩeʹrjjpõõrtâst jiõʹlleš 
õhttseʹžže 50 miljoon 
vuâra.

Ǩeʹrjjpõõrti riâžžmid 
šõddmõõžžid da 
škooultõõzzid vuässõʹtte 
1,4 miljoon oummu.

1,9 miljoon äʹššneʹǩǩed 
laiʹnnʼji almmjallaž 
ǩeʹrjjpõõrtâst eeʹjjest 2018.

Ǩeʹrjjkoort vuäitt haʹŋǩǩeed 
Lääʹddjânnmest jälsteei.

Pukin ǩeʹrjjpõõrtin liâ 
taʹrjjummšest e-ǩeeʹrj 
da määŋgain še lõõst, 
gaʹzeââʹt, musiikk da 
jeeʹresnallšem kuurs 
interneeʹttest dååma 
ââʹnnemnalla.Almmjallši ǩeʹrjjpõõrti 

tuåimmjummša õʹnneš  
58 euʹrred/aassi.

Ǩeʹrjjpõõrtin vaʹstteei kååʹdd, 
valdia vuässââtt teäggtummša.

Mättʼtõs da kulttuurministeria 
vaʹsttad meersa ǩeʹrjjpõrtt-
politiikkâst da ohjjad ǩeʹrjjpõrtt-
tuåimmjummuž riâššmõõžž 
kooʹddin.

tuejjii 15,4 laiʹnnʼjummuž

Teâttkäivv: Mättʼtõs- da kulttuurministeria Statistiikk 2018

 

Ǩeʹrjjpõrtt lij juõʹǩǩkeʹče  
äävai da määusteʹm

Äʹššneǩ 

Ǩeʹrjjpõrtt lij juõʹǩǩkeʹče 
äävai åårrai sââʹjj.

282 
väʹlddǩeʹrjjpõõrt

437 
čårrǩeʹrjjpõõrt

135 
ǩeʹrjjpõrttaaut

 
Almmjallaž ǩeʹrjjpõõrt  

854
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Jeeʹres kooʹddi ǩeʹrjjpõõrt, spesiaalǩeʹrjjpõõrt

Õllškooulǩeʹrjjpõõrt, Meersažǩeʹrjjpõõrt, Eeʹttiǩ-kååʹdd ǩeʹrjjpõõrt

Jiijjâs kååʹdd jeeʹres ǩeʹrjjpõõrt

Ǩeʹrjjpõõrti pâʹjjelkååddla õhttsa norldõõǥǥ da kääzzkõõzz
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Ǩeʹrjjkoort vuäǯǯ Lääʹddjânnmest koon täättas almmjallša ǩeʹrjjpõʹrtte da 
âʹlddǩeʹrjjpõrtt tuåimmai viǯǯâmpäiʹǩǩen ǩeʹrjjpõrttsäiʹmmõõzz aunnstõõzzid. 
Lääʹddjânnmest miâlggâd puk aunnstõõzz liâ lainnʼjemnalla domoi. Še Eeʹttiǩ-
kååʹdd ǩeʹrjjpõrtt, Meersažǩeʹrjjpõrtt da õllškooulǩeʹrjjpõõrt liâ juõʹǩǩkeʹče äävai.

Almmjallaž ǩeʹrjjpõõrt pääiʹǩ vuäǯǯ še äʹššneǩvuõđ Celia-ǩeʹrjjpõʹrtte, kååʹtt taʹrjjad 
interneeʹttest kulddlemnalla åårrai jiõnnǩiiʹrjid tõid, kook jiâ pââʹst lookkâd.

Väʹlddkååddlânji tuåimmjeei Määŋgǩiõllsa ǩeʹrjjpõõrt, Ruõššǩiõllsa ǩeʹrjjpõõrt 
da Sääʹmǩiõllsa ǩeʹrjjpõõrt aunnstõõzz liâ tiʹllʼjemnalla jiijjâs âʹlddǩeʹrjjpõʹrtte. 
Taʹrjjummšest liâ ǩeeʹrj miâlggâd čueʹđin ǩiõlin.

Âʹlddǩeʹrjjpõrtt

Ǩeʹrjjpõrtt lij lääʹjjest 
šiõttuum määusteʹmes 
vuâđđkääzzkõs
Lääʹddjânnmest almmjallaž ǩeʹrjjpõõrt liâ kooʹddi vasttõõzzâst. Äʹššniiʹǩǩid kääzzkõs lij 
määusteeʹm. Tõt teäggtet valdia da kooʹddi budjeettâst.

Vuõssmõs ǩeʹrjjpõrttlääʹǩǩ šiõtteeš eeʹjjest 1928 da ođđ pueʹđi viõʹǩǩe eeʹjjest 2017.

§ Ǩeʹrjjpõrttlääʹjj täävtõssân lij õõuʹdeed:
1) meer õõutverddsaid vuäittmõõžžid čuõvtõʹsse da kulttuuʹre;

2) teâđ vuäǯǯamvuõđ da âânnmõõžž;

3) lookkâmkulttuur da määŋgpeällsa lookkâmsilttõõzz;

4) vuäittmõõžžid ââʹjjpeivvsiʹžže mättjummša da silttummuž 
ooudâsviikkmõʹšše;

5) aktiivlaž meerlažvuõđ, demokratia da sääʹnnfrijjvuõđ.

Täävtõõzz čõõđtummuž vueʹlǧǧemsââʹjjen liâ õhttsallašvuõtt,  
määŋgäärvʼvuõtt da kulttuursaž määŋgnallšemvuõtt.

Almmjallaž ǩeʹrjjpõõrt tuåimmjummša kooll Lääʹddjânnmest še aktiivlaž lookkâmsilttõõzz 
ooudummuš pukin ââʹǩǩ-klaassin. Meerlai digitääidaid tuärjjeet määŋgnalla da ǩeʹrjjpõõrt 
sââʹjj lij ââʹnnemnalla kulttuuršõddmõõžžid, noorõõttmõõžžid, tuâjaid da mättjummša.
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Almmjallaž 
ǩeʹrjjpõõrt 
tuâj 
 § Ǩeʹrjjpõõrt âlgg taʹrjjeed 

piâssmõõžž aunnstõõzzid, 
tiõttu da kulttuursiiskõõzzid.

 § Ǩeʹrjjpõõrt âlgg tuõʹllʼjed 
määŋgpeällsaž da ođđneei 
norldõõǥǥ.

 § Ǩeʹrjjpõõrt tuåimmjummuž 
õõuʹdad lookkmõõžž da 
ǩeerjlažvuõđ.

 § Ǩeʹrjjpõõrt âlgg taʹrjjeed teâtt
kääzzkõõzz, vuäʹpstõõzz 
da tuärjjeed teâđai 
haʹŋǩǩummša da âânnmõʹšše 
di määŋgpeällsiʹžže 
lokkamsilttõʹsse.

 § Ǩeʹrjjpõõrt âlgg taʹrjjeed 
sõõʹjid mättjummša, 
staarjõõttmõʹšše, 
tuâj tuejjummša da 
meerlažtuåimmjummša.

 § Ǩeʹrjjpõõrt âlgg õõuʹdeed 
õhttsažkååddlaž 
da kulttuursaž 
vuârrsaaǥǥstõõllmõõžž.
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Lääʹdd ǩeʹrjjpõõrtid 
viiǥǥât ooudâs ǩeʹrjjpõõrti 
õhttsažtuâjain
Almmjallši ǩeʹrjjpõõrtin aʹlǧǧe leeʹd 
taʹrjjeemnalla juõʹǩǩåʹrnn jânnmest aassjid 
õõutverddsa kääzzkõõzz. Ǩeʹrjjpõrtt-
tuåimmjummuž ooudâsviikkmõššân 
lij lääʹjjest šiõttuum tuåimmjummuž 
väʹlddkååddlast da vooudlast 
ooudâsviikkmõõžžâst. Väʹlddkååddlaž 
ooudâsviikkâmtuâj håiddai ǩeʹrjjpõrtt 
vaʹsttad õhttsai interneʹttkääzzkõõzzi 
ooudâsviikkmõõžžâst da 
âʹlnnâânnmõõžžâst di saaǥǥtummšest 
da ǩeʹrjjpõõrti õhttsažuåimmjummuž 
ooudummšest.

Vooudla ooudâsviikkâmtuâj håiddai 
ååuʹc ǩeʹrjjpõõrt vaʹsttee jiijjâs 
vuuʹdest ǩeʹrjjpõrtt-tuâjjlažkååʹdd 
silttummuž ooudâsviikkmõõžžâst di 
õhttsažuåimmjummšest.

Väʹlddkååddla da vooudla ooudâsviikkmõõžž 
teäggtet mättʼtõs- da kulttuurministeria 
budjeettâst. Ǩeʹrjjpõõrt vueiʹtte še ooccâd 
haʹŋǩǩõstieʹǧǧ ooudâsviikkmõʹšše, projeeʹktid 
da ođđ kääzzkõõzzi ǩiõččlõõddmõõžžid. 
Täi haʹŋǩǩõstieʹǧǧi miõttmõõžž da 
âânnmõõžž ohjjee vuʹvddvaaldâšm 
ǩeʹrjjpõrttveʹrǧǧneeʹǩǩ, kook škooulte še 
ǩeʹrjjpõõrtâst tuâjjlaid juridiikk da vaaldâšm 
aaʹššin.

Ooudâsviikkkâmtuâjj lij mââimõõzz 
iiʹjjin tillʼlõõvvâm jeäʹrben lookkmõõžž 
ooudummša, mättpirrõõzzid da 
interneʹttkääzzkõõzzid di mediašõddummša. 
Eeʹjj 2020 aalǥâst Seinäjoki gååradǩeʹrjj-
põõrtâst lij väʹlddkååddlaž spesiaaltuâjj 
päärnai da nuõri lookkmõõžž da 
lookkâmsilttõõzz ooudummšest.

Almmjallši ǩeʹrjjpõõrti 
jiõččtäättlaž 
õhttsažtuåimmjummuš 
Miâlggâd puk almmjallaž ǩeʹrjjpõõrt 
tuåimmje määŋg kååʹdd õhttsažtuâjj-
säiʹmmõõzzâst, tâʹl äʹššneeʹǩǩ vueiʹtte 
ââʹnned õõutin ǩeʹrjjkoortin mueʹdd 
kååʹdd kääzzkõõzzid. Täin ǩeʹrjjpõrtt-
taaurõšvuõđin liâ õhttsaž interneʹttseeid, 
ǩeʹrjjpõrttriâšldõõǥǥ da vaʹrrjemrääid.

Almmjallaž ǩeʹrjjpõõrt haʹŋǩǩee 
vuõiggâdvuõđid e-aunnstõõzzid õhttsa 
vuäʹsttemorganisaatio, Almmjallši 
ǩeʹrjjpõõrti konsortio pääiʹǩ. Konsortio 
saaǥǥstââll suåppmõõžžid, koid kåʹdd 
vuäitt õhttned. Bieʹǩǩ aunnstõõzzin 
haʹŋǩǩeet vuõiʹǧǧest kääzzkõstaʹrjjeeʹjin.

Bieʹǩǩ kooʹddin ooudâs veekk da âʹlnn 
âânn õhttseʹžže ääv teâttkäivvkoodd 
ǩeʹrjjpõrttriâšldõõǥǥ Koha. 

Määŋg ǩeʹrjjpõõrti ooudâsviikkâm-
haʹŋǩǩõõzz tuejjeet määŋg kååʹdd 
õhttsažtuâjjan, ǥu jiõččtäättlaž ǩeʹrjjpõõrti 
õʹhtteõhttõõzz, ǩeʹrjjpõrtt-taaurõšvuõđ, 
tuåimmje mâʹte vuʹvddǩeʹrjjpõrttân, koin 
liâ norldõkõhttsažtuâj lââʹssen õhttsaž 
tuåimmjem-maall. Ǩeʹrjjpõõrt liâ jiijjâs 
vuuʹdes aktiivla tuåimmjeei. Õhttsažtuâjj 
õhttõõzzi, põrggsi da kååʹdd jeeʹres 
tuåimmjeeʹjivuiʹm lij veäʹleǩ.

Ǩeʹrjjpõõrt vuässâʹtte še meersaid 
kampanjaid da teeʹmmneäʹttlid. 
Lookkmõõžž ooudummuš, meerlai 
digitääidai tuärjjummuš, juõʹǩǩâkksai 
mediašõddummuš di jeeʹresnallšem 
kulttuuʹre kuõskki väʹlddkååddla kampanja 
âʹstte aassjid še ǩeʹrjjpõõrti pääiʹǩ.

Almmjallši ǩeʹrjjpõõrti ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõõzz – miõttum teäggtõs 2017 (õhttseʹžže 20 715 175 €)

0 0,5 milj. 1 milj. 1,5 milj. 2 milj. 2,5 milj. 3 milj. 3,5 milj. 4 milj. 4,5 milj. 5 milj. 5,5 milj. 6 milj.

Teâttkäivv: haʹŋǩǩõõzz.ǩeʹrjjpõrtt.fi
hankkeet.kirjastot.fi

Kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõš

Lookkmõõžž ooudummuš

Mättpirrõs da õhttsallašvuõtt

Interneʹttkääzzkõõzz

Mediašõddummuš

Aparatthaʹŋǩǩummuž

Sââʹjjplaanummuš

Strateeglaž ooudâsviikkmõš

Norldõõǥǥ

Tuâjjlažkååʹdd silttummuš

Digitâsttmõš
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Almmjallši ǩeʹrjjpõõrti 
suåvtõs 

Ǩeʹrjjpõrttsektoori kõskksaž 
meersaž õhttsažtuâjj

Almmjallši ǩeʹrjjpõõrti suåvtõs lij 
ǩeʹrjjpõõrti õhttsaž tuåimmorgaan, kååʹtt 
rääjj siâzztõõzzid, peäʹlestvälddmõõžžid, 
õhttsaid vueʹjjid da vaalaš almmjallši 
ǩeʹrjjpõõrti eeʹttǩeeʹjid jeeʹresnallšmid 
väʹlddkååddlaž ärttlid. Suåvtõs väldd še 

ǩeʹrjjpõõrti õõudâst peäʹlestvälddmõõžžid 
jeeʹresnallšmid vaaldâšm haʹŋǩǩõõzzid, 
šiõttõõzzid leʹbe plaanid. Suåvtõõzz 
eeʹttǩeei vaalšet vuuʹdi mieʹldd ǩeʹrjjpõrtt-
tuâjjlažkååʹdd kõõskâst.

Ǩeʹrjjpõrttsieʹbr
Lääʹddjânnam ǩeʹrjjpõrttseäʹbrr lij 
meerlažorganisaatio, kååʹtt tuejjad tuâj 
almmjallši ǩeʹrjjpõõrti tuåimmjemõudldõõzzi 
pueʹreem diõtt. Tõn vuäzzla liâ vueiʹvv-
vueʹzzest privattoummu, ǩeʹrjjpõõrti ämmat-
tuâjjla da še ǩeʹrjjpõõrti naʹzvaan. 

Finlands svenska biblioteksförening lij 
õhttõs, kååʹtt tuåimmai Lääʹddjânnam 

ruõccǩiõllsai ǩeʹrjjpõrttämmat-tuâjjlai da 
ruõccǩiõllsaž ǩeʹrjjpõrtt-tuåimmjummuž 
õõuʹdeem diõtt. Tuåimmjem-maall liâ 
projeeʹkt, škooultõs da tuʹtǩǩummuš di 
šõddmõõžž da teâđtummuš.

Ǩeʹrjjpõrttsieʹbr da tõi vuäzzla tuåimmje 
aktiivlânji sueʹrj meeraikõskksain 
organisaatioin, IFLAst da EBLIDAst.

Lääʹdd ǩeʹrjjpõõrt tuejjee õhttnâʹtteeʹl 
õhttsažtuâj meersiʹžže, õhttsa infrastruktuur 
ooudâsviikkmõõžžâst. Sannõs- da 
ontologiatuâjj, looǥǥõõttmõš da standaard 
saaǥǥstõõlât õõutsââʹjest.

Meersažǩeʹrjjpõõrt âʹlnnõõʹnni Finna.
fi-kääzzkõs õhttad ǩeʹrjjpõõrti, muʹzeeji 
da arkiivi teâttnorldõõǥǥ õʹhtte 
ooccâmõhttõʹsse, koon pääiʹǩ vuäitt 
kaunnâd, nuʹt metateâđ, še interneeʹttest 
ââʹnnemvuâla aunnstõõzz äʹššǩiiʹrjin 

jieʹllikaartid da snimldõõǥǥin tuejjõõzzid. 
Määŋg almmjallaž ǩeʹrjjpõõrt âʹnne Finna-
ââʹnnemõhttõõzz jiijjâs äʹššniiʹǩǩi taarbi mieʹldd 
tuejjuum interneʹttǩeʹrjjpõrttân.

Ǩeʹrjjpõõrti, arkiivi da muʹzeeji õhttsažtuâjj 
lij väʹlddkååddlaž tääʹzzest õhttnaž. Õhttsa 
räʹtǩǩummuž kuʹǩesäiggsažseeiltummšest, 
teâttarkktehtuurâst da 
riâšldõkooudâsviikkmõõžžâst liâ vueiʹtlvâsttam 
mošttsektoor õʹhttetuåimmjemvuõđ, kååʹtt lij 
meeraikõõsǩeld še hääʹrvesnallšem. 
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kirjastot.fi 
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