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Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

• Työryhmän perustaminen 11.2.2015 

• Tehtävänä laatia ehdotus kirjastolain muuttamiseksi 

• Ehdotus tuli valmistella hallituksen esityksen muotoon 

• Valmistelutyössä tuli ottaa huomioon 

– toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutuksen kirjasto- ja 

tietopalvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja moninaisuuden 

turvaamiseen ja edistämiseen sekä kirjasto- ja tietopalveluverkon 

toiminnallisuus ja kirjastoverkon yhteistyö 

– kirjastopalvelujen tavoitteiden toteutumisen ja toiminnan arvioiminen 

– osaamisen varmistaminen kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisessä 

• Kolme työpajaa ja neljä kuulemistilaisuutta 2015 

• Keskustelutilaisuus Suomen kuntaliiton kanssa 13.4.2016 

• Työryhmän ehdotuksen luovutus 17.5.2016 

 

 



Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

• Lausuntopyyntökirje 19.8.2016. Dl 23.9.2016 

• Lausuntoja annettiin yhteensä 69, joista 62 lausuntopyynnön 

vastaanottajilta 

• Lausuntoyhteenveto okm:n verkkosivuilla   

• Käsittely kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunnassa 

25.10.2016. Esitys on tarkastettu oikeusministeriön 

laintarkastusyksikössä 

• HE eduskunnalle 

– käsittely sivistysvaliokunnassa, pyydetyt suulliset ja kirjalliset lausunnot 

– käsittely eduskunnan  täysistunnoissa. Hyväksyttiin 29.12.2016 

• Laki yleisistä kirjastoista voimaan 1.1.2017. Pykälät 7 ja 8 1.1.2018 



Luonnehdintaa valmisteluprosessista 

 

• Avoimuus 

• Keskusteleva 

• Osallistava 

• Ajoituksen otollisuus alkuvaiheen jälkeen (HO 27.5.2015) 

• Oppimisen paikka 

• Lausunnoista saatu hyöty 

• Kiire 

• Loppumetrien rutistus 

• Työryhmän esityksestä ja HE:stä sekä säädetystä laista käydyn 

julkisen keskustelun vaimeus  



Yleiset kirjastot ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus – iso 

ikkuna 

• Lainvalmistelun uudistamisen ja valmistelun lähtökohtana yleisten 

kirjastojen asemointi kansalaisyhteiskunnan kehittämisessä 

• Vanha kirjastolain tavoitepykälä tältä osin suppeampi 

– sivistys, kirjallisuus, taiteen harrastus, tiedot/taidot/kansalaisvalmiudet. 

kansainvälistyminen, elinikäinen oppiminen 

– laissa säädettiin kuntien yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalveluista 

– lakiin ei sisältynyt tehtäväpykälää 

• Uusi kirjastolaki mahdollistajana 

– asukkaat 

– yhteisöt 

– sivistyskunnat 

• Hyvä elämä/hyvinvointi yksilö- ja yhteisötasolla 

• Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi 

 

 

 

 

 



Laki yleisistä kirjastoista – lain tavoitepykälä 

2 § 

Lain tavoite 

 

Tämän 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 toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, 

moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. 

 



Yleisen kirjaston tehtävät 
6 § 

 

Yleisen kirjaston tehtävät 

 

Yleisen kirjaston tehtävänä on: 

1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 

2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 

3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 

4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä 

monipuoliseen lukutaitoon; 

5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 

6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 

 

Yleisellä kirjastolla voi olla 1 momentissa mainittujen tehtävien lisäksi 

valtakunnallinen kehittämistehtävä, alueellinen kehittämistehtävä ja erityinen 

tehtävä. 

 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi yleisellä kirjastolla tulee olla 

tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. 



Jatkovalmistelu 

• Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen valmistelu 

– pykälät 7 ja 8 

– valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavasta yleisestä kirjastosta ja sen 

toimialueesta sekä alueellista kehittämistehtävää hoitavista yleisistä 

kirjastoista ja niiden toimialueista säätäminen 

– tavoite kevät 2017 

• Voimaan 1.1.2018 


