
Reform av lagen om

biblioteket för synskadade
Diskussionsmöte den 24 september 2021 kl. 13–14



Syftet med lagreformen

• Biblioteket för synskadade (Celia) är ett ämbetsverk som hör till 

undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och har 

cirka 40 anställda

• Biblioteket tillhandahåller tjänster för personer med synnedsättning 

och annan läsnedsättning

• Syftet är att revidera lagen om biblioteket för synskadade så att den 

beaktar förändringarna i samhället och bibliotekets verksamhetsmiljö
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Läget i beredningen 1/3
• Förhandsutredningsfasen 10/2019-1/2020

• Det inhämtades information om nuläget för bibliotekets verksamhet, 

förändringsfaktorer och den internationella utvecklingen

• Tre workshopar för intressenter, material på webbplatsen för projektet

• Lagstiftningsprojekt 11/2020-11/2021

• Arbetsgruppen har till uppgift att bereda ett förslag till regeringens 

proposition med förslag till revidering av lagen om biblioteket för 

synskadade

• Material på webbplatsen för projektet
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https://minedu.fi/sv/projekt?tunnus=OKM043:00/2019
https://minedu.fi/sv/projekt?tunnus=OKM043:00/2019


Läget i beredningen 2/3
Arbetsgruppens medlemmar:

• Utöver tjänstepersoner vid kultur- och konstpolitiska avdelningen vid 

undervisnings- och kulturministeriet även representanter för:

• Erilaisten oppijoiden liitto ry, Förbundet Finlands Svenska

Synskadade rf, Kultur för alla, Synskadades förbund rf, Biblioteket för 

synskadade (Celia), Utbildningsstyrelsen, Suomen sokeat ry, 

Valteriskolan, Rådet för de allmänna biblioteken
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Läget i beredningen 3/3

Fortsatta steg

• Utkastet till regeringsproposition som arbetsgruppen utarbetat 

överlämnas till ministern, varefter utkastet skickas på remiss 

(Utlåtande.fi), mål i december 2021

• Efter remissen finslipas regeringspropositionen vid undervisnings-

och kulturministeriet, varefter statsrådet beslutar om att lämna 

propositionen till riksdagen
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Centralt innehåll i lagreformen 1/4

• Ändring av bibliotekets namn: biblioteket betjänar utöver personer med 
synnedsättning även andra personer med läsnedsättning

• Beaktande av ändringar i EU-lagstiftningen (läsnedsättningsdirektivet och 
tillgänglighetsdirektivet):

 Hänvisning till definitionen av person med läsnedsättning i upphovsrättslagen

 Uppdatering av uppgifter särskilt vad gäller bibliotekets sakkunniguppgifter

• Beaktande av ändringar i nationell lagstiftning (lagen om allmänna bibliotek):

 Synliggörande av omfattande samarbete i lagen

• Bibliotekets styrelses uppgifter och Braille-delegationen förs in i lag
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Centralt innehåll i lagreformen 2/4

Bibliotekets syfte (1 § i förslaget till lag)

• Biblioteket främjar aktivt läsande, mångsidig läskunnighet och 

kontinuerligt lärande genom att erbjuda tillgång till tillgänglig 

fack- och skönlitteratur samt tillgängligt läromaterial

• Syftet är att främja jämlikheten för personer med 

synnedsättning och annan läsnedsättning i samhället
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Centralt innehåll i lagreformen 3/4

Bibliotekets uppgifter

• Inga stora ändringar görs i uppgifterna, den främsta uppgiften är 
fortfarande att producera bibliotekstjänster för personer med 
synnedsättning eller annan läsnedsättning

Dock specificeras sakkunniguppgifterna:

• Det föreslås att biblioteket utöver att fungera som sakkunnig för 
bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning ska fungera som 
sakkunnig för tillgänglig publicering

• Behandlingen av bibliotekets uppgifter pågår fortfarande vid 
arbetsgruppen
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Centralt innehåll i lagreformen 4/4

Namnalternativ till biblioteket

1) Saavutettavien julkaisujen kirjasto Celia – Biblioteket för tillgängliga

publikationer Celia

2) Saavutettavan lukemisen kirjasto Celia – Biblioteket för tillgänglig

läsning Celia

3) Saavutettavan julkaisemisen kirjasto Celia – Biblioteket för 

tillgänglig publicering Celia

4) Saavutettavuuskirjasto Celia – Tillgänglighetsbiblioteket Celia
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Diskussion och frågor

Frågor och kommentarer kan framföras 

i chatten eller med Teams 

handuppräckningsfunktion

Mer information om lagreformen ges 

av Elina Anttila (elina.anttila@gov.fi) 

och Tapani Sainio 

(tapani.sainio@gov.fi)


