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Asia Lausuntopyyntö opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemasta 

hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus-

ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 11.2.2015 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia 
ehdotus kirjastolain muuttamiseksi. Ehdotus tuli valmistella hallituksen esityksen 
muotoon. Työryhmä luovutti ehdotuksensa opetus- ja kulttuuriministeriölle 17.5.2016.

Työryhmän ehdotuksen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu 
oheinen hallituksen esitysluonnos. Esityksessä ehdotetaan voimassa oleva kirjastolaki 
korvattavaksi yleisistä kirjastoista annetulla lailla. Ehdotettuun lakiin lisättäisiin 
säännökset määritelmistä, valtion ja kunnan vastuusta, yleisen kirjaston tehtävistä ja 
kirjaston käyttäjän velvollisuudesta. Lailla uudistettaisiin lain tavoitetta ja 
soveltamisalaa, keskus- ja maakuntakirjastoja, maksuttomuutta, käyttösääntöjä ja 
henkilöstöä koskevat säännökset.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta hallituksen 
esitysluonnoksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköpostitse seuraaviin 
osoitteisiin: kirjaamo@minedu.fi ja kirjastolaki@minedu.fi viimeistään 23.9.2016. 
Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa 2016.

Jakelussa mainittuja tahoja pyydetään lausunnossaan ottamaan kantaa erityisesti 
esityksen vaikutuksia käsittelevään lukuun.

Ministeriö pyytää lausunnonantajaa tiivistämään lausunnon päätteeksi lausuntoon 
sisältyvän keskeisimmän sisällön lyhyesti (enimmäispituus 1 sivu) otsikolla ”lausunnon 
keskeinen sisältö”. Lausunnon keskeinen sisältö on tarkoitus ottaa ministeriön 
laatimaan lausuntoyhteenvetoon. Lausuntoyhteenveto julkistetaan opetus- ja 
kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Esitysluonnos on saatavissa myös opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta 
osoitteesta:

http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/vireilla_kirjastot/kirjastolaki/index.html?lang=fi
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Lisätietoja tarvittaessa antavat johtaja Hannu Sulin (hannu.sulin@minedu.fi) ja 
hallitusneuvos Merja Leinonen (merja.leinonen@minedu.fi).

Begäran om yttrande om undervisnings- och kulturministeriets utkast till
regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om allmänna 
bibliotek och om ändring av 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 11 februari 2015 en arbetsgrupp som 
fick i uppdrag att bereda ett förslag till ändring av bibliotekslagen. Förslaget skulle 
utarbetas i form av en regeringsproposition. Arbetsgruppens förslag har lämnats till 
undervisnings- och kulturministeriet den 17 maj 2016.

Bifogade utkast till regeringsproposition har utarbetats vid undervisnings- och 
kulturministeriet utgående från arbetsgruppens förslag. I propositionen föreslås att den 
gällande bibliotekslagen ersätts med en lag om allmänna bibliotek. Enligt förslaget 
fogas till lagen bestämmelser om definitioner, statens och kommunernas ansvar, de 
allmänna bibliotekens uppgifter och användarnas skyldigheter. Genom lagen förnyas 
syftet med lagen och dess tillämpningsområde samt bestämmelserna om 
centralbiblioteket och landskapsbiblioteken, bibliotekens avgiftsfrihet samt regler för 
användare och personal.  

Undervisnings- och kulturministeriet begär Ert yttrande om det bifogade utkastet till 
regeringsproposition. Vänligen lämna in yttrandet per e-post till kirjaamo@minedu.fi
och till kirjastolaki@minedu.fi senast 23.9.2016. Avsikten är att propositionen ges till 
riksdagen i oktober 2016.

De instanser som anges i sändlistan ombeds i sitt yttrande särskilt ta ställning till 
kapitlet om propositionens konsekvenser.

Ministeriet ber remissinstanserna skriva ett kort sammandrag (maxlängd 1 sida) av 
yttrandets centrala innehåll i slutet av yttrandet under rubriken "yttrandets centrala 
innehåll". Avsikten är att yttrandets centrala innehåll tas med i en sammanställning av 
yttrandena som ministeriet utarbetar. Sammanställningen publiceras på undervisnings-
och kulturministeriets webbplats.

Utkastet till proposition finns också tillgängligt på undervisnings- och kulturministeriets 
webbplats:

http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/vireilla_kirjastot/kirjastolaki/index.html?lang=sv

För mera information, vänligen kontakta direktör Hannu Sulin (hannu.sulin@minedu.fi) 
eller regeringsrådet Merja Leinonen (merja.leinonen@minedu.fi).

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja
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Liitteet Hallituksen esitysluonnos laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain 2§:n muuttamisesta

Jakelu Oikeusministeriö
Valtiovarainministeriö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Lapin aluehallintovirasto
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Opetushallitus
Suomen Kuntaliitto ry
Maakuntaliitot
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
KT Kuntatyönantajat
Kuntien asiantuntijat - KUMULA ry
Kansalliskirjasto
Celia -  Näkövammaisten kirjasto
Varastokirjasto
Helsingin kaupunki/kaupunginkirjasto-yleisten kirjastojen keskuskirjasto
Hämeenlinnan kaupunki/kaupunginkirjasto-Hämeen maakuntakirjasto
Joensuun seutukirjasto- Pohjois-Karjalan Maakuntakirjasto
Jyväskylän kaupunki/kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
Kajaanin kaupunki/kaupunginkirjasto-Kainuun maakuntakirjasto
Kokkolan kaupunki/kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kouvolan kaupunki/kaupunginkirjasto- maakuntakirjasto
Kuopion kaupunki/kaupunginkirjasto-Pohjois-Savon maakuntakirjasto
Lahden kaupunki/kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Lappeenrannan kaupunki/maakuntakirjasto
Mikkelin kaupunginkirjasto-Etelä-Savon maakuntakirjasto
Oulun kaupunki/kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Porin kaupunki/kaupunginkirjasto-Satakunnan maakuntakirjasto
Porvoon kaupunki/kaupunginkirjasto-Uudenmaan maakuntakirjasto
Rovaniemen kaupunki/kaupunginkirjasto-Lapin maakuntakirjasto
Seinäjoen kaupunki/kirjasto-maakuntakirjasto
Tampereen kaupunki/kaupunginkirjasto-Pirkanmaan maakuntakirjasto
Turun kaupunginkirjasto-Varsinais-Suomen maakuntakirjasto
Vaasan kaupunki/kirjasto-maakuntakirjasto
Finlands svenska Biblioteksförening rf
Suomen kirjastoseura ry
Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio, AMKIT-konsortio
Erikoiskirjastojen neuvosto
Suomen yliopistokirjastojen neuvosto
Yleisten kirjastojen neuvosto
Espoon kaupunki
Heinolan kaupunki
Inarin kunta
Ingå kommun
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Kannuksen kaupunki
Keravan kaupunki
Kokemäen kaupunki
Korsnäs kommun
Laitilan kaupunki
Luhangan kunta
Miehikkälän kunta
Nurmeksen kaupunki
Parikkalan kunta
Sastamalan kaupunki
Savonlinnan kaupunki
Sotkamon kunta
Suonenjoen kaupunki
Taivalkosken kunta
Tammelan kunta
Vantaan kaupunki
Ähtärin kaupunki
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Oulun yliopisto
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen yliopisto
Turun ammattikorkeakoulu Oy
Åbo Akademi


