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Yhteistyössä ykn ja Kuntaliitto 

Työryhmään kuuluvat Päivi Savinainen (Kuopion kaupunki), Jan Nyström 
(Pukkilan kunta), Ulla-Maija Maunu (Turun kaupunki) sekä Satu Holmberg 

(Helsingin kaupunki) ja Johanna Selkee Suomen Kuntaliitosta. 



Yleiskirje: Kirjastolainsäädäntö muuttuu 1.1.2017 
alkaen 
 
Kunnan- ja kaupunginhallituksille (+ muulle jakelulle) 
 
Liiteosio: Ohje käyttösääntöjen laatimisesta yleiseen 
kirjastoon 
 



Suomen Kuntaliitto antaa liitteenä olevan 
ohjeen/suosituksen yleisen kirjaston käyttösäännön 
laatimisesta. 
 
 
• Tämä on ohjeistus/suositus laatia käyttösäännöt kunnassa kunnan yleiselle kirjastolle. 

Laissa yleisestä kirjastosta (XXX/2017) todetaan lain XX §:ssä, että kunta voi hyväksyä 
yleisen kirjaston käyttösäännöt, joilla edistetään kirjaston sisäistä järjestystä, 
turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

• Käyttösäännöissä voidaan antaa määräyksiä kirjaston tilojen ja omaisuuden käytön ohella 
kirjastoaineiston lainaamisesta, varaamisesta, lainauskiellosta, kirjaston käyttökiellosta ja 
maksuista. Ohjeistuksessa on huomioitu ne asiat, joita käyttösäännöissä tulisi vähintään 
huomioida, jos kunta laatii yleisen kirjaston käyttösäännöt.  

• Kunta voi laatia yleisen kirjaston käyttösäännöt yksin tai yhdessä jonkun toisen kunnan 
kanssa tai useamman kunnan yleistä kirjastoa koskevan yhteisen käyttösäännön 
(kirjastokimpan käyttösäännöt).  

• Ohjeistus käyttösääntöjen laatimisesta yleiseen kirjastoon on tehty yhteistyössä yleisten 
kirjastojen neuvoston kanssa. Työryhmään kuuluvat Päivi Savinainen (Kuopion kaupunki), 
Jan Nyström (Pukkilan kunta), Ulla-Maija Maunu (Turun kaupunki) sekä Satu Holmberg 
(Helsingin kaupunki) ja Johanna Selkee Suomen Kuntaliitosta. 

 

 



Kentän kuuleminen, että saadaan hyvä ja toimiva 
malli:  
 
• Ensimmäinen esittely rungosta ykn:n syksyn kokouksessa 10.11.  

• Lähetetään nauruversio kommenteille muutamalle 
juristiasiantuntijalle…  

• Kootaan kommentit yhteen ja päivitetään hallituksen esityksen 
mukaisesti (viimeistään)  

• Laitetaan lausunnoille ykn:n kautta.  
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• Johdanto:  
• Miksi kirjastolla on tärkeää olla käyttösäännöt. 

• Käyttösääntöjen suhde lainsäädäntöön ja ohjeistuksiin 

•  Käyttösääntöjen laadinta ja osallisuus 
• Johtosäännöissä määritelty, mikä toimielin tai viranhaltija hyväksyy kunnassa 

käyttösäännöt ja muut vastaavat asiakirjat. 

• Kunta on vastuussa, että käyttösäännöt ovat lainmukaiset. 

• Kuntalaisten ja työntekijöiden kuuleminen, siltä osin miten kunnassa 
päätetään.  

 



SISÄLLYSLUETTELO       2  
 

• Yleisen kirjasto nimi 
• Mitä yleistä kirjastoa tai useampaa kirjasto (kirjastokimppa) käyttösäännöt koskevat. 

Yleinen kirjasto tarkoittaa kunnan järjestämisvastuulla olevaa kirjastolaistosta 
hallinnollisena ja toiminnallisena kokonaisuutena, ei yksittäistä toimipistettä 

• Käyttösäännöt ovat voimassa toistaiseksi, ellei niitä ole hyväksytty 
määräajaksi. Säännöistä tulee käydä ilmi hyväksymispäivämäärä ja 
voimaantuloajankohta.  

• Yleisen kirjaston käyttösääntöjen tarkoitus 
• Yksilön oikeuksien turvaamiseksi on kirjastolaissa säädetty käyttösäännöistä sekä 

yleisen kirjaston käyttäjän velvollisuuksista ja lainauskiellosta ja kirjaston 
käyttökiellosta.  

• Kirjastolain XX §:n mukaan kunta voi hyväksyä yleisen kirjaston käyttösäännöt, joilla 
edistetään kirjaston sisäistä järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  
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Mitä asioita käyttösäännöissä voidaan käsitellä? 

• Olisi mahdollista antaa määräyksiä  

• yleisen kirjaston tilojen ja omaisuuden käytöstä,  

• määrätä kirjastoaineistojen lainaamisesta, varaamisesta, 
lainauskiellosta, kirjaston käyttökiellosta ja maksuista.  

Kirjaston käyttöön sekä kirjastotoiminnan järjestämiseen liittyvistä 
asioista on kirjastolaissa säädetty erityisesti seuraavissa pykälissä:  

• kunnan vastuu (5§), yleisen kirjaston tehtävä (6§), yleisen kirjaston 
toiminnan järjestäminen (7§), maksuttomuus ja maksut (11§), 
kirjaston käyttäjän velvollisuudet (12§) sekä lainauskielto ja kirjaston 
käyttökielto (14§).  
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• Kirjastoaineistojen käyttö sekä lainaaminen (ml käyttöoikeudet 
sähköiseen aineistoon)  

• Kirjaston maksuttomat palvelut  

• Kirjaston käytöstä ja aineistoista perittävät maksut 

• Kirjaston käyttäjän velvollisuudet 

• Kirjaston lainakielto  

• Kirjaston käyttökielto 

• Käyttösäännöistä tiedottaminen sekä sääntöjen tarkistus 


