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Laki yleisistä kirjastoista 

Tavoitteena on, että ”lyhyen oppimäärän” jälkeen jokaisella 

on käsitys 

 

• miksi lainsäädännön uudistaminen on ollut tarpeen 

• mitä uudessa laissa säädetään 

• miksi uudessa laissa säädetään tietyistä asioista aiempaa 

tarkemmin 

• mitkä ovat uuden lain keskeisimmät muutokset 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Miksi uudistus oli tarpeen? 

 

• kirjastojen monimuotoinen toiminta ja tehtävä ei ”näkynyt” 

lainsäädännössä 

– maakuntakirjastojen tehtävien ”ajantasaistaminen” 

• yleisten kirjastojen yhteistyötahot ja niiden merkitys 

näkyviin 

• henkilöstön kelpoisuusvaatimusten päivittäminen 

• maksuttomuutta koskevan säännöksen selkeyttäminen 

• käyttösääntöjä koskevan säännöksen muuttaminen 
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 Lain soveltamisala, tavoite ja 

 määritelmät 
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Laki yleisistä kirjastoista  

 

Lain soveltamisala (1 §) 
 

• lain nimi on muuttunut 

• voimaan 1.1.2017 

– lukuun ottamatta 7 ja 8 §: voimaan 1.1.2018 

• laissa säädetään: 

– yleisistä kirjastoista ja niiden toiminnasta 

– toiminnan paikallisesta, alueellisesta ja valtakunnallisesta 

edistämisestä 

– kirjastojen yhteistyöstä 

– valtionrahoituksesta 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Lain tavoite (2 §) 
 

Lain tavoitteena on edistää 

1. väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin 

2. tiedon saatavuutta ja käyttöä 

3. lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa 

4. mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen 

kehittämiseen 

5. aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. 

 

Tavoitteen toteuttamisen lähtökohdat:  

• yhteisöllisyys 

• moniarvoisuus  

• kulttuurinen moninaisuus 

 6 



Laki yleisistä kirjastoista 

Määritelmät (3 §) 
 

1. yleinen kirjasto = kunnan järjestämä kaikille 

väestöryhmille tarkoitettu kunnan kirjastolaitos 

2. valtakunnallinen kehittämistehtävä = yhdelle yleiselle 

kirjastolle annettu yleisten kirjastojen tasapuolista 

toimintaa tukeva kehittämistehtävä 

3. alueellinen kehittämistehtävä = yleiselle kirjastolle 

annettu tehtävä, jolla tuetaan toimialueen yleisten 

kirjastojen toimintaedellytysten vahvistumista 
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 Valtion viranomaisten ja kunnan 

 tehtävät 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Valtion viranomaisten tehtävät (4 §) 
 

Kaksi toimijaa 

1. opetus- ja kulttuuriministeriö 

 - valtakunnallinen kirjastopolitiikka ja sen kehittäminen 

2.    aluehallintovirasto 

 - valtakunnallisten kirjastopoliittisten tavoitteiden toteutumisen 

 edistäminen toimialueellaan 

 - toimialueen yleisten kirjastojen toiminnan seuraaminen ja 

 arvioiminen 

 - yleisten kirjastojen  paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten 

 ja kv. kehittämishankkeiden edistäminen 

 - muut OKMn antamat tehtävät 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Kunnan tehtävät (5 §) 

 

– yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen 

• joko itse tai yhteistyössä toisten kuntien kanssa 

taikka muulla tavoin 

– kunnan asukkaiden kuuleminen yleisiä kirjastoja 

koskevissa keskeisissä päätöksissä 

– tarpeen mukaan olla yhteistyössä muiden 

viranomaisten, kirjastoalan toimijoiden ja muiden 

yhteisöjen kanssa 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen (10 §) 

 

– yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja 

saavutettavissa 

– toiminnan järjestämisessä on huolehdittava 

• kaksikielinen kunta: molempien kieliryhmien tarpeet 

samanlaisten perusteiden mukaan 

• saamelaisten kotiseutualue: saamenkielisten ja 

suomenkielisten väestöryhmien tarpeet samanlaisten 

perusteiden mukaan 

– lisäksi on otettava huomioon paikallisten kieliryhmien tarpeet 
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 Yleisen kirjaston tehtävät 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Yleisen kirjaston tehtävät (6 §) 

 

Jokaisen yleisen kirjaston tehtävänä on 6 §:n 1 momentissa 

säädetyt tehtävät (ns. perustehtävät). 

 

Perustehtävien lisäksi yleisellä kirjastolla voi olla 

– valtakunnallinen kehittämistehtävä 

– alueellinen kehittämistehtävä 

– erityinen tehtävä 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Yleisen kirjaston perustehtävät (6 §:n 1 mom) 
Yleisen kirjaston tehtävänä on 

• tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin 

• ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa 

• edistää lukemista ja kirjallisuutta 

• tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön 

sekä monipuoliseen lukutaitoon 

• tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja 

kansalaistoimintaan 

• edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Yleisen kirjaston perustehtävät (6 §:n 1 mom) 
 

Perustehtävien hoitamiseksi yleisellä kirjastolla tulee olla 

 

• tarkoituksenmukaiset tilat 

• ajantasainen välineistö 

• riittävä ja osaava henkilöstö 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Valtakunnallinen kehittämistehtävä (7 §) 
 

• korvaa yleisten kirjastojen keskuskirjastomallin 

• tarkoitus: tukea tasapuolisesti kaikkien yleisten kirjastojen 

mahdollisuuksia kehittää toimintaansa 

– tuottaa kaikille yleisille kirjastoille palveluja, joita yksittäisten kirjastojen ei 

ole tarkoituksenmukaista tuottaa yksin 

• kehittämistehtävällä 

– toteutetaan yleisten kirjastojen yhteisiä palveluja (esim. 

tilastotietokantojen ylläpito) 

• yhteistyössä yleisten kirjastojen ja muiden kirjastojen kanssa 

– edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Valtakunnallinen kehittämistehtävä (7 §) 
 

• kehittämistehtävän hoitaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja 

avoimuutta 

• voidaan kunnan suostumuksella antaa yleiselle kirjastolle, jolla 

– monipuolista kansallista ja kv. kirjastotoiminnan tuntemusta 

– riittävät voimavarat 

• voidaan peruuttaa, jos 

– yleinen kirjasto olennaisesti laiminlyö tehtävän hoitamisen eikä 

huomautuksista huolimatta korjaa laiminlyöntiään 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Valtakunnallinen kehittämistehtävä (7 §) 
 

• kehittämistehtävää hoitavasta yleisestä kirjastosta ja sen 

toimialueesta säädetään OKM:n asetuksella 

• rahoitus (18 §): valtionavustus 

– tarkoituksena, että kehittämistehtävän hoitamisesta suoriudutaan valtion 

talousarvioon vuosittain varatulla määrärahalla 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Alueellinen kehittämistehtävä (8 §) 
 

• korvaa maakuntakirjastomallin 

• tarkoitus: luoda edellytyksiä toimialueen yleisten kirjastojen toiminnan 

vahvistumiselle 

– tukee kunkin toimialueen yleisiä kirjastoja alueellisiin ja paikallisiin 

tarpeisiin vastaamisessa 

• kehittämistehtävällä 

– tuetaan toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön 

osaamista (esim. kehittämishankkeet) 

– edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa (esim. tietojen ja 

kokemusten vaihto, vertaisoppiminen) 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Alueellinen kehittämistehtävä (8 §) 
 

• kehittämistehtävää hoitava yleinen kirjasto toimii yhteistyössä 

– muiden alueellista kehittämistehtävää hoitavien yleisten kirjastojen kanssa 

• Manner-Suomen kattava yhteistyöverkko 

– valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston kanssa 

• yleisten kirjastojen kansallinen verkko 

– muiden kirjastojen kanssa 

• kansallinen kirjastoverkko 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Alueellinen kehittämistehtävä (8 §) 
 

• kehittämistehtävän hoitaminen edellyttää alueellista tuntemusta, 

suunnitelmallisuutta ja avoimuutta 

• voidaan kunnan suostumuksella antaa yleiselle kirjastolle, jolla 

– monipuolista kirjastotoiminnan kansallista ja alueellista tuntemusta 

– riittävät voimavarat 

• lisäksi otetaan huomioon aluerakenne ja kielelliset tekijät 

• voidaan peruuttaa, jos 

– yleinen kirjasto olennaisesti laiminlyö tehtävän hoitamisen eikä 

huomautuksista huolimatta korjaa laiminlyöntiään 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Alueellinen kehittämistehtävä (8 §) 
 

• kehittämistehtävää hoitavasta yleisestä kirjastosta ja sen 

toimialueesta säädetään OKM:n asetuksella 

– tarkoitus, että kehittämistehtävää hoitavia yleisiä kirjastoja 

lukumääräisesti vähemmän kuin nykyisiä maakuntakirjastoja 

– toimialueen määrittelyssä kiinnitetään huomiota siihen, että ne kykenevät 

turvaamaan suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada 

palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan 

• rahoitus (18 §): valtionavustus 

– tarkoituksena, että kehittämistehtävän hoitamisesta suoriudutaan valtion 

talousarvioon vuosittain varatulla määrärahalla 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Erityinen tehtävä (9 §) 
 

• erityinen tehtävä 

– täydentää yleisten kirjastojen perustehtäviä 

– tehtävä, jota ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa hajautetusti ja joka 

kattaa koko maan 

• kunnan suostumuksella yleiselle kirjastolle, jolla on riittävät 

edellytykset tehtävän hoitamiseen (monipuolinen asiantuntemus ja 

riittävät voimavarat) 

• voidaan peruuttaa, jos 

– yleinen kirjasto olennaisesti laiminlyö tehtävän hoitamisen eikä OKMn 

antamassa kohtuullisessa määräajassa korjaa laiminlyöntiään 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Yhteistyö (11 §:n 1 mom) 
– yhteistyö muiden kirjastojen kanssa: 

• muut yleiset kirjastot 

• Varastokirjasto 

• Näkövammaisten kirjasto 

• muut korkeakoulukirjastot 

• oppilaitoskirjastot 

• erikoiskirjastot 

-> kirjastoverkko, joka edistää mm. aineistojen ja palvelujen 

saatavuutta 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Yhteistyö (11 §:n 2 mom) 
– yleinen kirjasto voi tehtävien hoitamiseksi toimia yhteistyössä: 

• viranomaisten 

• kirjastoalan toimijoiden 

• päiväkotien 

• koulujen ja oppilaitosten sekä 

• muiden yhteisöjen kanssa 

 

-> yleinen kirjasto voi tehtäväkohtaisesti arvioida yhteistyötarpeen ja 

-tahon 
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 Maksuttomuus ja maksut 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Maksuttomuus ja maksut (12 §) 
 

Maksutonta 

– yleisen kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen 

sekä ohjaus ja neuvonta 

– valtakunnallista ja alueellista kehittämistehtävää hoitavan yleisen 

kirjaston muille yleisille kirjastoille antamat kaukolainat 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Maksuttomuus ja maksut (12 §) 
 

Kohtuullinen maksu 

– myöhässä palautetut aineistot 

– varatun aineiston noutamatta jättäminen 

– muut kuin yleisen kirjaston maksuttomat suoritteet 

 

-> enintään suoritteen omakustannusarvon suuruinen 

-> em maksut ovat perittävissä ilman tuomiota / päätöstä 
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 Kirjaston käyttäjän velvollisuudet ja 

 käyttösäännöt 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Kirjaston käyttäjän velvollisuudet (13 §) 
 

• kirjaston käyttäjä on käyttäydyttävä kirjastossa asiallisesti 

• kirjaston toiminnan häiritsemiseen ja turvallisuuden vaarantamiseen 

sovelletaan järjestyslakia 

– kirjasto on yleinen paikka 

• kirjaston käyttäjän on käsiteltävä kirjaston aineistoa ja muuta 

omaisuutta huolellisesti 

• käyttäjän tulee korvata kadonnut tai vahingoittunut aineisto 

– vahingonkorvauslaki 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Käyttösäännöt (14 §) 
 

• edistetään kirjaston sisäistä järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä 

• kunta voi hyväksyä 

• käyttösäännöissä voi antaa määräyksiä: 

– kirjaston tilojen ja omaisuuden käytöstä 

– kirjastoaineiston lainaamisesta, varaamisesta, palauttamisesta ja 

palauttamisen määräajoista 

– lainauskiellosta ja kirjaston käyttökiellosta 

– maksuista 

• laadinnassa huomioitava: perustuslaki, hallintolaki, kuntalaki 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Lainauskielto (15 §) 

 
Kirjaston käyttäjä ei saa lainata kirjaston aineistoja, jos hän 

• ei ole palauttanut aiemmin lainaamiaan aineistoja käyttösäännöissä 

määrätyssä määräajassa 

• ei ole suorittanut 12  §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksuja 

– tuhoutuneesta, vahingoittuneesta tai kadonneesta aineistosta perittävän 

korvauksen suorittamatta jättäminen ei itsessään voi johtaa 

lainauskieltoon 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Lainauskielto (15 §) 
 

Lainauskiellosta huolimatta käyttäjä voi käydä kirjastossa ja käyttää 

aineistoja siellä. 

 

Lainauskielto päättyy välittömästi, kun 

• aineisto on palautettu 

• maksut on suoritettu 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Kirjaston käyttökielto (15 §) 
 

• määräaikainen, enintään 30 päivää 

• kunta antaa, kirjastokohtainen, kuuleminen, oikaisu (19 §) 

• annettavissa vain, jos 13 §:ssä säädetyn vastaisesti toistuvasti ja 

olennaisesti   

– aiheuttaa häiriötä kirjaston toimintaan tai 

– vaarantaa sen turvallisuutta tai 

– vahingoittaa kirjaston omaisuutta 

-> vain vakava ja toistuva kirjaston toiminnan häiritseminen (kun 

huomautukset tai muut vastaavat toimenpiteet eivät ole johtaneet 

muutokseen) 
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 Osaaminen ja johtaminen 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Osaaminen ja johtaminen (17 §) 
 

• riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta 

henkilöstöä 

• pääsääntö: asiantuntijatehtävässä olevalta edellytetään soveltuvaa 

korkeakoulututkintoa 

– poikkeus: jollei tehtävän luonteesta muuta johdu 

• kunnan kirjastolaitosta johtava: virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi 

korkeakoulututkinto, johtamistaito, hyvä perehtyneisyys kirjastojen 

tehtäviin ja toimintaan 
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 Arviointi ja rahoitus 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Arviointi (16 §) 
 

• kunnan on arvioitava yleisen kirjaston toimintaa 

• arvioinnin tarkoitus: turvata lain tarkoituksen toteutumista ja tukea 

yleisen kirjaston toiminnan kehittämistä 

– seurataan yleisten kirjastojen tehtävien toteuttamista ja toiminnan 

järjestämistä 

• arviointitasot: kunnan itsearviointi, valtakunnallinen arviointi, 

kansainvälinen arviointi 

• valtakunnallisesta arvioinnista ja valtakunnallisesta osallistumisesta 

kv. arviointiin päättää OKM 

– arvioinnin toteutuksesta vastaa OKM yhdessä AVIn kanssa 
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Laki yleisistä kirjastoista 

Rahoitus (18 §) 
 

• kunta saa valtionosuutta yleisen kirjaston käyttökustannuksiin 

– osa kunnan peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää 

• valtionavustus valtion talousarvion määrärahan rajoissa 

– valtakunnallisen kehittämistehtävän 

– alueellisen kehittämistehtävän 

– erityistehtävän hoitamiseen 

– yleisen kirjastojen investointihankkeisiin ja toimitilojen kehittämiseen 
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 KIITOS! 

 

 Yhteydenotot: 

 merja.leinonen@minedu.fi 
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