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Valtionavustukset yleisille kirjastoille 2017 

• keskuskirjastotoiminta 244 000 euroa 

• maakuntakirjastoiminta 1 911 000 euroa 

http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/keskuskirjasto-ja-

maakuntakirjastotehtavat-yleisten-kirjastojen-erityistehtavat-ja-toiminnan-

kehittaminen 

 

• kifi / perusrahoitus   610 000 euroa 

• kifi / kehittäminen  130 000 euroa 

• kifi / viestintä              77 000 euroa 

 

• kirjastokaista  185 000 euroa 

• e-kirjasto  40 000 euroa 
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Valtionavustukset yleisille kirjastoille 2017 

• erityistehtävät 

– venäjänkielinen kirjasto  353 000 euroa 

– monikielinen kirjasto 220 622 euroa  

– saamenkielinen kirjasto      75 000 euroa 

 

• yhteispohjoismainen kirjastoautotoiminta 

– Muonio  80 000 euroa 

– Enontekiö  70 000 euroa 

 

– Utsjoki  74 000 euroa 
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Valtionavustukset yleisille kirjastoille 2017 

 

• valtakunnalliset kehittämishankkeet / Helsingin kaupunginkirjasto 

– Palvelut tutuksi  50 000 euroa 

– Lukemisen edistäminen 50 000 euroa 

– Vaikuttavuus –seminaari 5 000 euroa 

 

• valtakunnalliset kehittämishankkeet / Siikalatvan kunta 

– Pentti Haanpää –bibliografiatyö  15 000 euroa  
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Muu OKM:n rahoittama yleisten kirjastojen 

kehittämistoiminta 2017 

 

• Täydennyskoulutus kirjaston johtajille / AVI, svenska enheten 

– toteutus syksy 2017 – kevät 2018 

 

• Tulossa: Vankien kirjastopalvelujen kehittäminen (jatkohanke) 

– Turun kaupunginkirjasto 

– 9-12 / 2017 
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MOI – Monilukutaito Opitaan Ilolla  - 

tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 - 2018 

• toteuttajana Helsingin yliopisto  

• opettajankoulutuslaitos / Playful Learning Center 

• hankkeen vetäjänä professori Kristiina Kumpulainen 

• ministeriön kulttuuriosaston sekä yleissivistävän ja 

varhaiskasvatusosaston yhteisesti rahoittama hanke 

• kokonaiskustannukset 1,9 miljoonaa euroa 

• starttitilaisuus hankeen toimijoille järjestettiin12.4.2017 
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OKM:n asetus valtakunnallista ja alueellista 

kehittämistehtävää hoitavista yleisistä kirjastoista - 

valmistelun tavoiteaikataulu 
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Lakikiertueelta poimittua 

• yleisen kirjaston rooli  yhteiskunnallisena toimijana (2 §) 

 

• toiminnan määrittely tehtävälähtöisesti  luo toiminnalle selkeämmät raamit  

• yleisen kirjaston tehtävät (6 §) 

 

• yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa (10 §) 
• ”Yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) 10 §:n mukaan yleisen kirjaston tulee olla 

kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Maassa ilman oleskeluoikeutta olevia ei lain 

perusteella voi sulkea palvelujen ulkopuolelle. Rekisteröitymistä 

edellyttäviä kirjastopalveluja käyttääkseen asiakkaalla tulee olla osoite Suomessa. 

Ratkaisuna on ollut esimerkiksi poste restante -osoitteen hyväksyminen asiakkaan 

osoitetiedoksi.” 

• yleisiä kirjastoja koskeva laki rakentaa osaltaan tulevaisuuden sivistyskuntaa 

• monialaisen yhteistyön ja kumppanuuksien edistäminen (11 §) 
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Lakikiertueelta poimittua 

• maksuttomuus osa yhdenvertaista saavutettavuutta (12 §). 

• kaukolainamaksuihin liittyvät käytännöt ennallaan 

 

• kirjasto on julkinen paikka, häiriötilanteissa sovelletaan järjestyslakia 

(13 §). 

 

• käyttösäännöillä edistetään kirjaston sisäistä järjestystä, turvallisuutta 

ja viihtyisyyttä (14 §). 

 

• lainauskielto ja kirjaston käyttökielto tarkasti rajattuja toimenpiteitä (15 

§). 
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Lakikiertueelta poimittua 

• Osaamisen määrittely paikallisesti (17 §) 

• uuden kirjastolain myötä myös aiempi kirjastoasetus on kumottu 

 

• uuden lain vaikutukset ammatillisen identiteetin ja kirjastoprofession 

kehittymiseen 

 

 

• Rahoitus (18 §) 

• OKM:llä mahdollisuus investointiavustusten myöntämiseen 
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Muuta ajankohtaista 

• Tapani Sainio aloittaa ylitarkastajana 24.4.2017 

• digitaalisen ympäristön mahdollisuuksien hyödyntäminen 

kulttuuripolitiikan toimialalla 

•  tiedon hallinnan ja digitaalisten palveluiden kehittäminen, ohjaus ja 

seuranta kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolla  

• digitaalisten kulttuuriaineistojen ja - palvelujen hyödyntämisen 

edistäminen kulttuuri- ja taidepolitiikan alalla (suunnittelu, koordinointi, 

neuvonta) 

 

• uusi Lupa- ja valvontavirasto valmisteilla 

• nykyiset 6 aluehallintovirastoa yhdistyvät yhdeksi valtakunnalliseksi, 

monialaiseksi virastoksi 2019 alkaen. 
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   Kiitos! 
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