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Hallituksen esitys Eduskunnalle yleisten kirjastojen valtion 
hallintoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kouluhallituksesta ja 
sen alaisesta piirihallinnosta annettuun lakiin 
sisältyviä valtion kirjastohallintoa koskevia 
säännöksiä muutettaviksi siten, että kouluhalli
tuksessa käsiteltävät kirjastojen toimintaa kos
kevat asiat siirretään kouluhallitukselta opetus
ministeriölle ja lääninhallituksille. Opetusmi
nisteriön hoidossa olisivat muutoksen jälkeen 
kokonaan kirjastotoiminnan yleiset kehittä-

mis-, suunnittelu- ja ohjaustehtävät. Valvonta
viranomaisena toimisi ensisijaisesti lääninhalli
tus. Valtionosuushallinnon vastaavasta muu
toksesta on tarkoitus antaa erillinen lakiesitys. 

Lisäksi ehdotetaan eräitä muutoksia kirjas
tolakiin. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä maaliskuuta 1990. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Valtionhallinnossa kirjastoja koskevia paa
töksiä tehdään valtioneuvostossa, opetusminis
teriössä, kouluhallituksessa ja lääninhallituk
sissa. Kirjastotoimen ohjaus ja valvonta kuu
luu kirjastolain (235/86) 11 §:n nojalla koulu
hallitukselle ja lääninhallituksille. Näitä tehtä
viä varten kouluhallituksen aikuiskasvatuksen 
osastolla on kouluhallituksesta annetun asetuk
sen (361/88) 8 §:ssä mainittu kirjastotoimisto. 
Lääninhallituksissa kirjastojen toiminnan tar
kastus kuuluu koulutoimentarkastajille. 

Peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston val
tionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 
(1112/78) 1 §:n mukaan kouluhallitus toimii 
yleisten kirjastojen valtionapuviranomaisena 
eli myöntää kunnille valtionosuudet niiden kir
jastolaitoksen perustamis- ja käyttökustannuk
siin voimassa olevien säännösten nojalla. Aino
astaan mainitun lain 13 §:n 2 momentissa 
(1053/86) tarkoitetuissa rakennushankkeissa 
valtionapuviranomaisena toimii lääninhallitus. 
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Opetusministeriössä kirjastoasioita varten on 
yksi kirjastoasiainneuvos. Kouluhallituksessa 
kirjastotoimiston henkilökuntaan kuuluvat toi
mistopäällikkö, kirjastosihteeri ja toimistosih
teeri. Kouluhallituksen valtionaputoimistossa 
kuntien kirjastojen valtionosuusasioita käsitte
lee kaksi henkilöä, taloustarkastaja ja apulais
taloustarkastaja. Muissa toimistoissa ei ole vir
kamiehiä, joiden tehtäviin kuuluisi yksin
omaan kirjastotoimeen liittyviä asioita. Lää
ninhallituksissa kirjastoasiat kuuluvat yhden 
koulutoimentarkastajan tehtäviin. 

2. Ehdotetut muutokset 

Hallinnon yleisten kehittämisperiaatteiden 
mukaan hallinnon palvelukykyä pyritään pa
rantamaan ja joustavuutta lisäämään. Toisaal
ta hallintoa hajautetaan, toisaalta ministeriön 
asemaa oman hallinnonalansa yleisessä ohjaa
misessa ja kehittämisessä vahvistetaan. 
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Ehdotettujen muutosten jälkeen kirjastotoi
men yleiset kehittämis-, suunnittelu- ja ohjaus
tehtävät olisivat kokonaan opetusministeriön 
hoidossa, kun ne nyt ovat jakautuneet ministe
riön ja kouluhallituksen kesken. Kouluhalli
tuksen kirjastotoimiston henkilökunta on tar
koitus siirtää opetusministeriöön. 

Hallintojärjestelmää on tämän lisäksi tarkoi
tus täydentää valtionosuushallinnon uudistuk
sella niin, että lääninhallituksissa tehdään lähes 

kaikki ne yksittäistä kuntaa koskevat päätök
set, jotka edelleen ovat tarpeellisia. 

3. Asian valmistelu 

Asia on valmisteltu opetusministeriön kes
kusvirastotyöryhmässä ja yksityiskohtaisesti 
erikseen asetetussa työryhmässä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki kouluhallituksesta ja sen alaisesta 
piirihallinnosta 

1 ja 2 §. Ehdotettujen kirjastotoimen tehtä
vien siirtojen seurauksena kirjastot eivät olisi 
enää kouluhallituksen alaisia vaan opetusmi
nisteriön ja lääninhallitusten alaisia. Läänin
hallituksissa tehtävä kuuluisi kouluosastolle, 
kuten tähänkin saakka. 

5 §. Pykälä ehdotetaan vanhentuneena ku
mottavaksi. 

1.2. Kirjastolaki 

7 §. Maakuntakirjastoille ja yleisten kirjas
tojen keskuskirjastolle ehdotetaan säädettäväk
si oikeus periä maksuja lähinnä tiedonhakupal
veluistaan. 

Lain 13 §:n mukaan maakuntakirjaston ja 
14 §:n mukaan keskuskirjaston palvelukset 
ovat maksuttornia 7 §:ssä säädetyin poikkeuk
sin. Useat maakuntakirjastot ovat suunnitelleet 
kokoelmaluettelonsa selailumahdollisuuden 
tarjoamista maakunnan kirjastoille viestiliiken
neyhteyksiä käyttäen. On kuitenkin ilmennyt, 
että tätä palvelua on vaikea aloittaa, jollei 
asiakaskunnilta voida laskuttaa syntyviä tieto
konekustannuksia. 

Maakuntakirjastotoimintaa harjoittavat kun
nat saavat erityisen valtionosuuden lisän, jon
ka tarkoituksena on korvata maakuntakirjas
totoiminnasta aiheutuvat lisäkustannukset. Tä
mä lisä koostuu kaikille yhtä suuresta perus
osasta ja maakunnan väkiluvun mukaan mää-

rättävästä osasta. Siinä ei voida ottaa huo
mioon, millä tavoin maakuntakirjastojen to
delliset kustannukset vaihtelevat. 

Maakuntakirjastojen perustehtäviin kuuluu 
tiedottaa maakunnan kirjastoille kokoelmis
taan. Parhaiten tämä tapahtuu suorien yhteyk
sien avulla tietokoneeseen, johon maakuntakir
jaston luettelot on tallennettu. Samalla kirjas
toverkon toimivuus ja kansalaisten saama pal
velu paranevat. Myös maakuntakirjastojen 
suhteellinen työmäärä vähenee, kun etäasiak
kaat voivat itse ottaa selville asioita, jotka 
muuten olisi tutkittava maakuntakirjastossa. 
Toisaalta kaukolainojen kysyntä voi kasvaa 
tiedonsaannin parantuessa. 

Maakuntakirjastojen palvelusten maksutto
muusperiaatetta ei kuitenkaan voida kokonaan 
kumota, mikäli pitäydytään edelleen siinä peri
aatteessa, että kustannuksia korvataan erityi
sellä valtionosuudella. Toisaalta laissa on vai
kea määritellä maksullisia palveluksia niin, että 
määritelmää ei uhkaisi vanhenemisen vaara 
tekniikan kehittyessä. Sen vuoksi ehdotetaan, 
että asiasta päättäisi opetusministeriö. Nykynä
kymin kysymykseen tulisi maksun perintä ko
koelmaluetteloita sisältävien tietokoneiden etä
käytöstä. Asiakaskuntien tästä koituvat menot 
luettaisiin normaalisti valtionosuuden piiriin. 
Maakuntakirjastoa ylläpitäville kunnille ne oli
sivat vastaavasti menoja vähentäviä tuloja, 
joten muutoksella ei olisi vaikutusta valtion ja 
kuntien väliseen kustannusten jakoon eikä me
nojen kokonaismäärään. 

11 §. Ohjaus- ja valvontaviranomaiseksi on 
kouluhallituksen sijaan ehdotettu opetusminis
teriö. Valvonta- ja tarkastusviranomaisena on 
edelleen lääninhallitus. 
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13 ja 14 §.Hallinnon yleisten kehittämisperi
aatteiden mukaisesti ehdotetaan, että opetus
ministeriö valtioneuvoston sijasta määräisi, 
minkä kunnan kirjastolaitos toimii maakunta
kirjastona tai yleisten kirjastojen keskuskirjas
tona ja mikä on maakuntakirjaston toiminta
alue. 

17 §. Viittaus kouluhallitukseen ehdotetaan 
poistettavaksi. 

2. Tarkemmat säännökset 

Esitys edellyttää kouluhallituksesta annetun 
asetuksen ja kirjastoasetuksen muuttamista. 

1. 

Asetusluonnokset ovat tämän esityksen liittee
nä. 

3. Voimaantulo 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi
vänä maaliskuuta 1990 samanaikaisesti opetus
ministeriön eräiden organisaatiomuutosten 
kanssa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta 30 päivänä elokuuta 1968 annetun 

lain (534/68) 5 § sekä 
muutetaan 1 §:n 3 momentti ja 2 §:n 2 momentin 4 kohta näin kuuluviksi: 

1 § 

Asetuksella säädetään, mitkä koulut ja muut 
oppilaitokset sekä vapaata sivistystoimintaa 
harjoittavat valtionapua saavat laitokset ovat 
välittömästi kouluhallituksen alaisia. 

2 § 

Kouluhallinnon tehtävänä on: 

4) valvoa sen alaiseksi säädettyä vapaata 
sivistystyötä; sekä 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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2. 
Laki 

kirjastolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä maaliskuuta 1986 annetun kirjastolain (235/86) 11 §, 13 §:n 1 ja 4 

momentti, 14 §:n 1 ja 4 momentti ja 17 §:n 2 momentti, sekä 
lisätään 7 §:ään uusi 3 momentti, seuraavasti: 

7 § 

Maksut ja korvaukset 

Opetusministeriö voi lisäksi päättää, että 
joistakin yleisten kirjastojen keskuskirjaston ja 
maakuntakirjaston tarjoamista palveluksista 
voidaan periä maksu opetusministeriön mää
räämin perustein. 

11§ 

Ohjaus ja valvonta 

Kirjastotointa ohjaavat ja valvovat opetus
ministeriö ja lääninhallitukset. Kirjastojen toi
mintaa tarkastavat lääninhallitukset. 

13§ 

Maakuntakirjastot 

Maakuntakirjastona toimii opetusministe
riön määräämän kunnan kirjastolaitos asian
omaisen kunnan suostumuksella. Maakunta
kirjaston toiminta-alueen määrää opetusminis
teriö. 

Opetusministeriö voi peruuttaa määräyksen 

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1989 

toimia maakuntakirjastona sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään. 

14 § 

Yleisten kirjastojen keskuskirjasto 

Yleisten kirjastojen keskuskirjastona toimii 
opetusministeriön määräämän kunnan kirjas
tolaitos asianomaisen kunnan suostumuksella. 
Keskuskirjaston toiminta-alueena on koko 
maa. 

Opetusministeriö voi peruuttaa määräyksen 
toimia keskuskirjastona sen mukaan kuin ase
tuksella säädetään. 

17 § 

Yksityinen kirjasto 

Opetusministeriö voi harkinnan mukaan 
myöntää 1 momentissa tarkoitetulle kirjastolle 
avustusta valtion tulo- ja menoarvioon tarkoi
tusta varten otetusta määrärahasta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Christoffer Taxell 



1989 vp. - HE n:o 167 5 

Liite 1 

1. 
Laki 

kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta 30 päivänä elokuuta 1968 annetun 

lain (534/68) 5 § sekä 
muutetaan 1 §:n 3 momentti ja 2 §:n 2 momentin 4 kohta näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

Asetuksella säädetään, mitkä koulut ja muut 
oppilaitokset, kirjastot sekä vapaata sivistys
toimintaa suorittavat valtionapua saavat lai
tokset ovat välittömästi kouluhallituksen alai
sia. 

Kouluhallinnon tehtävänä on: 

4) valvoa yleistä kirjastotointa ja vapaata 
sivistystyötä; sekä 

5 § 
Mitä muutoksenhausta kansakouluntarkas

tajan ja kirjastontarkastajan päätökseen on 
säädetty, on vastaavasti noudatettava läänin
hallituksen päätöksen osalta. 

1 § 

2§ 

Ehdotus 

Asetuksella säädetään, mitkä koulut ja muut 
oppilaitokset sekä vapaata sivistystoimintaa 
harjoittavat valtionapua saavat laitokset ovat 
välittömästi kouluhallituksen alaisia. 

Kouluhallinnon tehtävänä on: 

4) valvoa sen alaiseksi säädettyä vapaata 
sivistystyötä; sekä 

(Kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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2. 
Laki 

kirjastolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä maaliskuuta 1986 annetun kirjastolain (235/86) 11 §, 13 §:n 1 ja 4 

momentti, 14 §:n 1 ja 4 momentti ja 17 §:n 2 momentti, sekä 
lisätään 7 §:ään uusi 3 momentti, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

7 § 

Maksut ja korvaukset 

11 § 

Ohjaus ja valvonta 
Kirjastotointa ohjaavat ja valvovat koulu

hallitus ja lääninhallitukset. Kirjastojen toi
mintaa tarkastaa lääninhallitus. Jos lääninhal
litus havaitsee olevan aihetta huomautukseen, 
sen tulee saattaa asia kirjastolautakunnan tie
toon. Jos huomautuksesta ei seuraa korjausta, 
lääninhallitus voi ilmoittaa asian kouluhalli
tukselle. 

13 § 

Maakuntakirjastot 

Maakuntakirjastona toimii valtioneuvoston 
määräämän kunnan kirjastolaitos asianomai
sen kunnan suostumuksella. Maakuntakirjas
ton toiminta-alueen määrää valtioneuvosto. 

Valtioneuvosto voi peruuttaa määräyksen 
toimia maakuntakirjastona sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään. 

14 § 

Yleisten kirjastojen keskuskirjasto 

Yleisten kirjastojen keskuskirjastona toimii 
valtioneuvoston määräämän kunnan kirjasto
laitos asianomaisen kunnan suostumuksella. 
Keskuskirjaston toiminta-alueena on koko 
maa. 

Opetusministeriö voi lisäksi päättää, että 
joistakin yleisten kirjastojen keskuskirjaston ja 
maakuntakirjaston tarjoamista palveluksista 
voidaan periä maksu opetusministeriön mää
räämin perustein. 

11 § 

Ohjaus ja valvonta 

Kirjastotointa ohjaavat ja valvovat opetus
ministeriö ja lääninhallitukset. Kirjastojen toi
mintaa tarkastavai lääninhallitukset. 

13 § 

Maakuntakirjastot 

Maakuntakirjastona toimii opetusministe
riön määräämän kunnan kirjastolaitos asian
omaisen kunnan suostumuksella. Maakunta
kirjaston toiminta-alueen määrää opetusminis
teriö. 

Opetusministeriö voi peruuttaa määräyksen 
toimia maakuntakirjastona sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään. 

14 § 

Yleisten kirjastojen keskuskirjasto 

Yleisten kirjastojen keskuskirjastona toimii 
opetusministeriön määräämän kunnan kirjas
tolaitos asianomaisen kunnan suostumuksella. 
Keskuskirjaston toiminta-alueena on koko 
maa. 
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Voimassa oleva laki 

Valtioneuvosto voi peruuttaa määräyksen 
toimia keskuskirjastona sen mukaan kuin ase
tuksella säädetään. 

Ehdotus 

Opetusministeriö voi peruuttaa määräyksen 
toimia keskuskirjastona sen mukaan kuin ase
tuksella säädetään. 

17 § 

Yksityinen kirjasto 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulle kirjastolle 
voidaan valtion tulo- ja menoarvioon tarkoi
tusta varten otetusta määrärahasta myöntää 
opetusministeriön harkinnan mukaan valtion
avustusta ehdolla, että kirjaston toiminnassa 
noudatetaan kouluhallituksen ohjeita. 

Opetusministeriö voi harkinnan mukaan 
myöntää 1 momentissa tarkoitetulle kirjastolle 
avustusta valtion tulo- ja menoarvioon tarkoi
tusta varten otetusta määrärahasta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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Luonnos Liite 2 

Asetus 
kouluhallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta 

Opetusministerin esittelystä 
kumotaan kouluhallituksesta 22 päivänä huhtikuuta 1988 annetun asetuksen (361/88) 2 §:n 1 

momentin 6 kohta sekä 
muutetaan 1 ja 8 §, 9 §:n 1 momentti ja 12 § näin kuuluviksi: 

1 § 
Kouluhallitus johtaa, ohjaa ja valvoo alais

taan koulutointa ja aikuiskasvatusta, huolehtii 
niiden kehittämisestä sekä suorittaa ne muut 
tehtävät, jotka sille säännösten ja määräysten 
mukaan kuuluvat. 

8 § 
Aikuiskasvatusosasto käsittelee kansanopis

toja, kansalais- ja työväenopistoja, urheiluo
pistoja, musiikkioppilaitoksia ja muuta aikuis
kasvatusta sekä lastentarhanopettajaopistoja 
koskevat asiat, mikäli ne eivät kuulu yleiselle 
osastolle tai opetusosastolle. 

Aikuiskasvatusosastossa on opistotoimisto. 

9 § 
Ruotsinkielinen osasto käsittelee ruotsinkie-

lisiä kouluja ja oppilaitoksia, niissä annettavaa 
opetusta sekä ruotsinkielistä aikuiskasvatusta 
koskevat 6-8 §:ssä mainitut asiat. 

12 § 
Pääjohtaja johtaa ja valvoo kouluhallituk

sen toimintaa sekä sille kuuluvien tehtävien 
suorittamista. Hänen tulee seurata koulutuksen 
yleistä kehitystä sekä tehdä aloitteita ja valmis
taa suunnitelmia tarpeellisiksi uudistuksiksi ja 
parannuksiksi. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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Luonnos 

Asetus 
kirjastoasetuksen muuttamisesta 

Opetusministerin esittelystä 
kumotaan 21 päivänä maaliskuuta 1986 annetun kirjastoasetuksen (236/86) 12 §:n 1 momentin 

5 kohta, 
muutetaan 1 §:n 8 kohta, 11 §:n 1 ja 3 momentti, 13 ja 14 § sekä 
lisätään 13 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti: 

1 § 
Kirjastolautakunnan tehtävänä on: 

8) antaa lääninhallitukselle vuosittain ope
tusministeriön määrämät tiedot kirjastolaitok
sen toiminnasta; sekä 

11§ 
Maakuntakirjaston tehtävät opetusministe

riö voi antaa kunnan kirjastolaitokselle edellyt
täen, että se voi palvella tarpeeksi laajaa aluet
ta, että kirjastolaitoksen kokoelmat ovat mää
rältään ja laadultaan riittävät ja hyvin järjeste
tyt sekä että kunnan pääkirjastolla on tarkoi
tukseen sopiva huoneisto ja riittävä määrä 
säädetyt kelpoisuusehdot täyttävää henkilö
kuntaa. 

Maakuntakirjaston toiminta-alueen määrää 
opetusministeriö. 

13§ 
Opetusministeriön kirjastolain (235/86) tai 
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tämän asetuksen nojalla tekemiin päätöksiin ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 

Lääninhallituksen kirjastolain tai tämän ase
tuksen nojalla tekemään päätökseen haetaan 
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta 
niin kuin muutoksenhausta hallintoasioissa an
netussa laissa (154/50) on säädetty. 

14 § 
Opetusministeriö voi kuntaa kuultuaan pe

ruuttaa kunnan kirjastolaitokselle annetun 
määräyksen toimia maakuntakirjastona tai 
yleisten kirjastojen keskuskirjastona, jos se 
laiminlyö sille kuuluvia tehtäviä eikä opetusmi
nisteriön asettaman määräajan kuluessa korjaa 
laiminlyöntiään. Vastaavasti voidaan kunnan 
kirjastolaitokselle annettu määräys peruuttaa 
muuttuneiden olosuhteiden vuoksi tai jos se ei 
ole osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 




