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Diaarinro UBV 568/2016 
 

 
 
§ 294 LAUSUNTO UUDEN KIRJASTOLAIN LUONNOKSEN JOHDOSTA  

Sivl 20.6.2016 § 62 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän  jonka tehtävänä on 
valmistella ehdotus kirjastolain ja siihen liittyvän lainsäädännön uudistamisek-
si. Työryhmän ehdotus on jätetty opetus- ja kulttuuriministeriölle 17.5.2016.  
Pietarsaaren kaupunginkirjaston kirjastonjohtaja Leif Storbjörkillä on ollut kun-
nia osallistua työryhmän toimintaan.  
Luonnos on nähtävillä opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: minedu.fi (kirjas-
tot, lainvalmistelu)  
 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kirjastot/vireilla_kirjastot/kirjasto
laki/liitteet/Tyoryhman_ehdotus_17_5_2016.pdf  
 
Liite § 62 
 
Kirjastonjohtaja:  
Pietarsaaren sivistyslautakunta on hyvin tietoinen toimivien kaksikielisten rat-
kaisujen tarpeesta. Kaupungin kirjastotoiminta kuuluu sivistyslautakunnan 
alaisuuteen. On tärkeää, että voimme antaa lausunnon ehdotuksesta.    
 
Täten esitetään, että sivistyslautakunta hyväksyy seuraavan tekstin, joka kos-
kee yhtä osaa kyseisestä lakiehdotuksesta, Pietarsaaren kaupungin vapaaeh-
toisesti antamassa lausunnossa opetus- ja kulttuuriministeriölle:  
 
Hyvän kirjastopalvelun saatavuuden turvaamiseksi myös ruotsiksi Suomen 
kaksikielisillä alueilla olemme sitä mieltä, että uuden kirjastolain 10 §:n mukai-
sessa alueellisten kirjastojen aluejaossa on erittäin tärkeää, että alueiden eri-
tyispiirteet ja kielelliset olosuhteet huomioidaan kokonaisuudessaan. 
 
Pohjanmaalla kaksikielisten kuntien eritystarpeet on huomioitava täysin, sekä 
tehtäessä aluejako 10 §:n mukaisesti että keskuskirjaston valinnassa 10 §:n 
mukaisesti. Kirjastopalvelut on pystyttävä antamaan ruotsinkielisen väestön 
tarpeisiin yhtäläisillä perusteilla. Haluamme täten antaa tukemme sille, että 
nykyinen Vaasan kaupunginkirjasto – maakuntakirjasto muodostuu kaksikieli-
sen Pohjanmaan, johon Pietarsaari kuuluu, alueelliseksi keskuskirjastoksi.  
 
Edellä mainitut seikat ovat tärkeitä edellytyksiä sille, että kunta voi parhaalla 
mahdollisella tavalla ottaa vastuunsa uuden kirjastolakiehdotuksen 5 §:n ja 7 
§:n mukaisesti.  

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kirjastot/vireilla_kirjastot/kirjastolaki/liitteet/Kirjastolain_uudistamista_valmisteleva_tyxryhmx_asettamispxtxs.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kirjastot/vireilla_kirjastot/kirjastolaki/liitteet/Tyoryhman_ehdotus_17_5_2016.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kirjastot/vireilla_kirjastot/kirjastolaki/liitteet/Tyoryhman_ehdotus_17_5_2016.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kirjastot/vireilla_kirjastot/kirjastolaki/liitteet/Tyoryhman_ehdotus_17_5_2016.pdf
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Ehdotus 
Sivistysjohtaja: 
Sivistyslautakunta hyväksyy edellä olevan tekstin Pietarsaaren kaupungin lau-
suntona opetus- ja kulttuuriministeriölle. 
 

Päätös 
Sivistyslautakunta: 
Ehdotus hyväksyttiin. 
_____ 
 
 
Kh 26.9.2016 § 294 
 
Fredrikakirjastojen vapaaehtoinen lausunto hallituksen eduskunnalle antamas-
ta esityksestä, joka koskee uuden kirjastolain luonnosta: 
Liite 294 
 
Valmistelu: kirjastonjohtaja Leif Storbjörk 
 
Suomen kirjastolainsäädäntöä uudistetaan. Ehdotus uudeksi kirjastolaiksi on 
lähetetty lausuntokierrokselle ehdotuksessa mainituille tahoille. Ehdotus on 
17.5.2016 lähtien ollut opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilla, tarkistettu 
ehdotus on ollut nähtävillä molemmilla kielillä 25.8.2016 lähtien: 
 
http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/vireilla_kirjastot/kirjastolaki/index.html?lan
g=fi 
 
http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/vireilla_kirjastot/kirjastolaki/index.html?lan
g=sv 
 
Fredrikakirjastot on 11 Pohjanmaan kunnallisen kirjaston yhteistyöverkosto, 
jonka johtokunta on jättänyt yhteisen, vapaaehtoisen lausunnon (liitteenä) 
21.9.2016.  
 
Ehdotusta uudeksi kirjastolaiksi on käsitelty asiana sivistyslautakunnassa 
20.6.2016 § 62.  
 
Kirjastonjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää, että sivistyslauta-
kunnan 20.6.2016 antama lausunto on pienen korjauksen jälkeen kaupungin 
virallinen lausunto asiassa. Lakiehdotuksen aikaisemmassa versiossa mainit-
tiin alueelliset keskuskirjastot. Lakiehdotuksen myöhemmässä versiossa pu-
hutaan sen sijaan kehittämiskirjastoista.  

http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/vireilla_kirjastot/kirjastolaki/index.html?lang=fi
http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/vireilla_kirjastot/kirjastolaki/index.html?lang=fi
http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/vireilla_kirjastot/kirjastolaki/index.html?lang=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/vireilla_kirjastot/kirjastolaki/index.html?lang=sv
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Tämän korjauksen myötä kaupungin lausunto on seuraavanlainen:   
 
Hyvän kirjastopalvelun saatavuuden turvaamiseksi myös ruotsiksi Suomen 
kaksikielisillä alueilla olemme sitä mieltä, että uuden kirjastolain 10 §:n mukai-
sessa kehittämiskirjastojen aluejaossa on erittäin tärkeää, että alueiden eri-
tyispiirteet ja kielelliset olosuhteet huomioidaan kokonaisuudessaan. 
 
Pohjanmaalla kaksikielisten kuntien eritystarpeet on huomioitava täysin, sekä 
tehtäessä aluejako 10 §:n mukaisesti että kehittämiskirjaston valinnassa 10 
§:n mukaisesti. Kirjastopalvelut on pystyttävä antamaan ruotsinkielisen väes-
tön tarpeisiin yhtäläisillä perusteilla. Haluamme täten antaa tukemme sille, että 
nykyinen Vaasan kaupunginkirjasto – maakuntakirjasto muodostuu kaksikieli-
sen Pohjanmaan, johon Pietarsaari kuuluu, kehittämiskirjastoksi.  
 
Edellä mainitut seikat ovat tärkeitä edellytyksiä sille, että kunta voi parhaalla 
mahdollisella tavalla ottaa vastuunsa uuden kirjastolakiehdotuksen 5 §:n ja 7 
§:n mukaisesti 
 

Ehdotus 
Kaupunginjohtaja: 
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yllä olevan tekstin Pietarsaaren kaupun-
gin lausuntona opetus- ja kulttuuriministeriölle. 
 

Päätös 
Kaupunginhallitus: 
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 
 
 
Otteen oikeaksi todistaa 
 
28.9.2016 
 
 
 
Milla Kallioinen 
kaupunginsihteeri 
 
 


