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Helsingin kaupunki pitää esitysluonnosta kirjastolain uudistamisesta tervetulleena ja 
olennaisilta osiltaan onnistuneena. Yleiset kirjastot ovat kunnissa tärkeä keino to-
teuttaa perustuslain § 16:ssa tarkoitettua yksilön oikeutta kehittää itseään varatto-
muuden sitä estämättä. Lakiesitys asemoi kirjaston edelleen kunnan perus- ja lähi-
palveluksi.

Demokratian, aktiivisen kansalaisuuden ja elinikäisen oppimisen ottaminen vielä 
aiempaa näkyvämmin mukaan kirjaston tehtäviin vastaa kaupunginhallituksen käsi-
tystä tarvittavan muutoksen suunnasta. Myös kirjastojen verkostomainen toiminta 
saa esityksessä selvää tukea. Kirjastoalalla digitalisoitumisen hyödyt ovat isot. Suu-
rin haaste suomalaisten kirjastojen e-palvelujen järjestämisessä on kansalaisten ta-
saveroisen tiedonsaannin takaaminen myös e-aineiston osalta.

Yleisen kirjaston tehtävien määrittely on tarpeen aikana, jolloin verkostoituminen ja 
yhteisesti tuotetut palvelut kunnissa lisääntyvät.

Kaupunginhallitus pitää hyvänä, että Valtakunnallisen keskuskirjaston tehtävät on 
esityksessä määritelty aiempaa yleisemmällä tasolla.

Kaikille kansalaisille tasavertaisesti avoimen e-aineiston saatavuuden järjestäminen 
on tällä hetkellä avoin kysymys ja edellyttää tavalla tai toisella valtakunnallista rat-
kaisua.

Helsingin kaupunki esittää seuraavia muutoksia ehdotettuihin säännöksiin:

2 §: Lisätään kirjastolain tavoitteisiin sananvapauden edistäminen. 

5 §: Lisätään lakitekstiin maininta kunnan muista toimijoista.

6 §:Tarkennetaan lain perusteluissa, mitä tarkoitetaan kirjaston roolilla kirjoitustai-
don edistämisessä.

8 §: Lisätään 2. momentin yhteistyötahoihin kunnan muut toimijat. Lisätään pykälän 
yksityiskohtaisiin perusteluihin maininta yhteistyöstä kirja- alan kanssa.

9 §: Täsmennetään valtakunnallisen keskuskirjaston tehtävien kohdan 1 muotoilua 
lisäämällä siihen maininta palvelujen tuottamisesta. Lisäys vastaa kirjastojen tar-
vetta ja tämänhetkistä tilannetta.

14 §:Muutetaan pykälä kuulumaan niin, että lainauskielto tulee voi- maan, jos myö-
hästymismaksut ylittävät kunkin kirjaston käyttösäännöissään määrittelemän sum-
man ja tehdään vastaavat muutokset lain perusteluihin.
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