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Valtion viranomaisten tehtävät

Miksi muutettu?

Valtion aluehallinnon tehtävät  lain 

tasolle.

Valtion aluehallinnon  ja alueellista 

kehittämistehtävää hoitavien 

kirjastojen roolien selkeyttäminen.

Mitä uutta? 
4 §
Valtion viranomaisten tehtävät

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa yleisiä 
kirjastoja koskevasta valtakunnallisesta 
kirjastopolitiikasta ja sen kehittämisestä.

Aluehallintoviraston tehtävänä on valtion 
alueellisena hallintoviranomaisena:

1) edistää toimialueellaan yleisiä kirjastoja 
koskevien valtakunnallisten kirjastopoliittisten 
tavoitteiden toteutumista;

2) seurata ja arvioida toimialueensa yleisten 
kirjastojen toimintaa;

3) edistää yleisten kirjastojen paikallisia, 
alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä 
kehittämishankkeita; sekä

4) suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
antamat muut tehtävät.
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Perustelumuistio

▪ Aluehallintoviraston tehtävänä olisi ensinnäkin edistää toimialueellaan yleisiä 

kirjastoja koskevien valtakunnallisten kirjastopoliittisten tavoitteiden toteutumista 

esimerkiksi informaatio-ohjauksella ja viestinnällä sekä järjestämällä 

koulutustilaisuuksia. 

▪ Aluehallintoviraston järjestämät koulutustilaisuudet liittyisivät erityisesti yleisten 

kirjastojen näkökulmasta keskeisiin julkisen hallinnon ja rahoituksen sekä 

lainsäädännön asiakokonaisuuksiin.

▪ Alueellista kehittämistehtävää hoitavat yleisesti kirjastot tukisivat puolestaan 

henkilöstön osaamista järjestämällä etenkin henkilöstön ammatillisen osaamisen 

kehittämistä koskevia koulutustilaisuuksia. 
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Muistiosta

▪ Tarkoituksena on, että opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa 

yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa valtakunnallisen ja 

alueellisen kehittämistehtävän tavoitteiden toteutumista ja 

neuvottelee säännöllisesti kehittämistehtävää hoitavien 

kirjastojen kanssa toiminnan painoalueista ja voimavaroista.
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Yleisiä kirjastoja koskevat linjaukset 
Kirjastot takaavat kaikille tasaveroisen pääsyn tietoon ja kulttuuriin. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön tavoitteena on, että kirjastopalvelut ovat koko maan kattavia, 

monipuolisia lähipalveluja. Niiden aineistot ovat sekä painettuja että sähköisiä.

Yleisistä kirjastoista ja niiden toiminnasta sekä toiminnan paikallisesta, 

alueellisesta ja valtakunnallisesta edistämisestä, kirjastojen yhteistyöstä ja 

valtionrahoituksesta säädetään lailla yleisistä kirjastoista.

Laki yleisistä kirjastoista astui voimaan 1.1.2017. Lain tavoitteena on edistää 

väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon 

saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, 

mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä 

edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja 

kulttuurinen moninaisuus.
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Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016)

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016)

Lain perustelut HE 238/2016 vp (Yksityiskohtaiset perustelut 

pykälittäin s. 27 alkaen)

Lain eduskuntakäsittelyn vaiheet

Lain uudistamista valmistelleen työryhmän aineistot 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista

(660/2017)

Säädösten lisäksi kirjastoja koskevia linjauksia ja tavoitteita 

sisältyy mm. hallitusohjelmaan ja sen toteuttamiseen liittyviin 

suunnitelmiin

16.9.2019PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri 7

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_238+2016.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_238+2016.aspx
http://valtioneuvosto.fi/hanke?id=4c3e3879-a94f-49ef-818b-6e7bb9134c4a
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170660


Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2030

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 

Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti 

ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
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http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161521
https://valtioneuvosto.fi/rinteen-hallitus/hallitusohjelma


Kirjastotoimen aluehallinto

▪ Valtion aluehallintoviranomaisina toimivat 1.1.2014 

alkaen Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Itä-

Suomen, Lounais-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin 

aluehallintovirastot (AVI), jotka yhteistyössä opetus- ja 

kulttuuriministeriön kanssa mm. seuraavat ja edistävät 

väestön tarvitsemia kirjasto- ja tietopalveluja sekä 

arvioivat niiden saatavuutta ja laatua. 

▪ Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue
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Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Lappi: työsuojelu, ympäristöluvat

Päätoimipaikka Oulussa

Työskentelypaikkakunnat: 

Rovaniemi, Kemi, Kajaani, Ylivieska, Kokkola

Puhelinvaihde 0295 017 500

etunimi.sukunimi@avi.fi 

kirjaamo.pohjois@avi.fi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1016.9.2019

mailto:Kirjaamo.pohjois@avi.fi


Aluehallintoviraston tehtävät (kirjastotoimi)

1) edistää toimialueellaan yleisiä kirjastoja koskevien valtakunnallisten 

kirjastopoliittisten tavoitteiden toteutumista

- informaatio-ohjaus

- viestintä

- koulutustilaisuuksien järjestäminen

2) seurata ja arvioida toimialueensa yleisten kirjastojen toimintaa

- kirjastotilastot

- peruspalvelujen arviointi

3) edistää yleisten kirjastojen paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia ja 

kansainvälisiä kehittämishankkeita

- valtionavustukset

4) suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön antamat muut tehtävät
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Näkökulmia ja kysymyksiä

▪ Yhteistyö; kirjastoverkko (aket, vake jne.)

▪ Yhteistyö AVIen kesken -> valtakunnalliset toimintamallit

▪ Mitä hyötyä kuntien kirjastot ovat saaneet AVIsta?

▪ Mihin toivoisitte tukea nimenomaan AVIsta?

▪ Millaista koulutusta AVIn järjestämänä?

▪ Haluaisitteko kuntakäyntejä? Millaisia?
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Yhteystiedot
Merja Kummala-Mustonen

Kirjastotoimen ylitarkastaja

puh. 0295 017 552 tai 050 396 3013

Opetus ja kulttuuritoimen vastuualue

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

PL 293, 90101 Oulu 

s-posti: etunimi.sukunimi@avi.fi

s-posti kirjaamo: kirjaamo.pohjois@avi.fi

Käyntiosoite: Linnankatu 3, Oulu

puhelinvaihde: 0295 017 500

www.avi.fi/pohjois
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