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Uusi Kirjastolaki ja –asetus 1.1.2017 

•OKM 2014 kirjastopäivät / Maija Berndtsonin 
esiselvitys on hänen näkemys, ajatuksia, ideoita, 
ei sido valmistelua 
•Vertailu pohjoismaihin, SWOT 
 
•Lainvalmistelu, osallistaminen 
•Neljä alueellista tapaamista, teematyöpajat (2) 

 



”Kuudella Avi-alueella olisi kullakin 1-2 alueellista 
kirjastoa eli [valtakunnallisesti] yhteensä 8-12, joista 
vähintään yhden oltava kaksikielisessä kunnassa.” 

Ruotsinkieliset alueet sijaitsevat kaukana toistaan 

 Länsirannikolla 

 Itärannikolla 

 

• TARVITAAN KAKSI KAKSIKIELISTÄ ALUEELLISTA KIRJASTOA 

• AVI-ALUEIDEN MÄÄRÄ? 



 Periaatteessa hyvä linjaus – nykytilanne 
kaukana optimaalisesta 

• ”Alueellisen kirjaston perustehtävät: alueellisen 
yhteistyön koordinointi ja vastuu alueen 
kirjastostrategiasta yhteistyössä tarkastajien kanssa, 
osaamisen tukeminen ja koulutuksen järjestäminen 
alueella, osallistuminen valtakunnallisen 
kirjastoverkon toiminnan ja palvelujen suunnitteluun 
ja strategian luontiin. Perustehtävien hoitamista 
varten kaikille tasasumma.” 

 
• ”Yhteinen visio ja strategiset päämäärät sekä 

alueellisella että valtakunnallisella tasolla eivät 
riittävän selkeät.” 

 



Ongelma = kuntien itsemääräämisoikeus 

• Missä vaiheessa ja miten kunnat sitoutuvat 
alueellisiin, valtakunnallisiin tavoitteisiin? 

• Tuleeko alueelliseen toimintaan osallistuminen olla 
vapaaehtoista? Voiko se olla velvoittavaa? 

 

Nykytilanne: mikä tahansa kunta voi jäädä pois 
kuntarajat ylittävistä hankkeista. 



”Päällekkäisyyttä kimppojen ja maakuntakirjastojen 
tehtävissä” 
 
• Kyllä, jos kimppa ja maakuntakirjastoalue ovat täysin tai lähes täysin 

yhteneväiset.  

• Uudenmaan maakuntakirjastoalueella on kuusi kirjastokimppaa, yksi 
kimppaa löyhempi yhteistyöalue ja kaksi kokonaan kimppayhteistyön 
ulkopuolella olevaa kuntaa. Yleisten kirjastojen keskuskirjasto (Helsingin kaupunginkirjasto) sijaitsee 

Uudellamaalla ja osa yhtä Uudenmaan maakuntakirjastoalueeseen kuuluvaa kirjastokimppaa. Yleisten kirjastojen 
konsortio. 

 

Alueet erilaisia – onko yhteisiä tavoitteita? Löytyykö aina yksi linja? 

Nykytilanne usein: ”itsekkäät intressit´” voivat voittaa yhteisen 
hyödyn. Protektionismi nousee esiin talouden niukkuudessa. 



”Jossain määrin epäselvä työnjako valtionhallinnon tarkastajien kanssa” 
  
”Valtakunnallinen kirjastoasiain neuvottelukunta (vrt. varhaiskasvatuksen 
neuvottelukunta), alueellisesti mahdollisesti jotain vastaavaa.” 
 

•Kyllä työnjaon selkiyttämiselle 
•Kyllä kirjastohallinnon selkiyttämiseen 

 
• Kirjastoasian neuvottelukunta? Miksi? Minkä ongelman sen perustaminen 

voi ratkaista?  
• Valtio, OKM, aluehallinto (AVI) 
• Kunnat, maakuntakirjastot (alueellinen kirjastotoiminta) 
• YKN 



 
MB 
 
”Alueellisen kirjaston erikseen sovittavat ja kustannetut tehtävät esim. 3-4 vuotisella 
sopimuksella:  
Kehittämishankkeet valtakunnallisella tasolla (esim. erikoistuminen tai erityisprojekti, 
kuten venäjänkielinen kirjasto) ja 
 
valtakunnallisten palvelujen tuottamiseen osallistuminen (esim. verkkopalvelut). 
Tavoitteena on vapauttaa resursseja ”instituution” ylläpitämisestä 
muuttuviin tehtäviin ja kehittämiseen.  
 
Tehtävistä pois kimpoille siirtyneet asiat kuten fyysinen kokoelma, alueelliset verkko- 
ja tietopalvelut ja kaukolainaus, joka on olennaisesti vähentynyt. Kaikilla kirjastoilla 
mahdollisuus olla kehittäjäkirjastoja, alueellisen toiminnan koordinointiin riittää 
harvempi kirjasto.  
 



Kehittämisen organisointi 

• Helsinki – Yleisten kirjastojen keskuskirjasto 
• Kifi 

• Konsortio 

• Alueellinen toiminta (maakuntakirjastot) 
• Miten kehittäminen organisoidaan alueiden kesken?  

• Tavoitteet?  

• Mikä on OKM:n ja AVI:n rooli kehittämisen rahoituksen organisoinnissa?  

 

• Yleisten kirjastojen neuvosto 
• Kokoaa langat yhteen 



Mahdoton mahdolliseksi  

• Yleiset kirjastot – Yliopistokirjastot – Kansalliskirjasto  

• OKM 
• Suunnittelu, päätöksenteko, linjaukset samaan hallintoon   

• Kirjastojärjestelmä 

• E-aineistot 
• ”Kansallinen sähköinen kirjasto”  

• Kokoelmapolitiikka, 

• Varastokirjasto vs. alueet 

•  Onko alueilla jokin rooli e-kokoelmapolitiikassa tulevaisuuden kirjastoissa 

• Hankinta, jakelu keskitetysti Kokoomuksen ehdottamalla tavalla? 



Uudenmaan kirjastojen toiveet 

• NYT 

 

 

• Kirjastojärjestelmä 

• E-aineistojen hankinta 
• Ruotsinkielinen 

• Suomenkielinen 

• Muut  

 

• VISIO 

 

 

• Yhteinen kirjastokortti 

• Kaikille yhteiset 
käyttösäännöt  

 



Asiakkaiden toiveet / kirjastopalvelut 

•Mistä palasista tiedot tulisi koota? 
• Ei-käyttäjät 
•Käyttäjät 

 
• Eri asiakasryhmien kuuleminen lainvalmistelussa 
•Millä kaikilla tavoilla kannattaa kysyä ja ottaa 

selvää? 
• Ideoita..? Vajaa vuosi aikaa, kevät, kesä, syksy  


