
Pohjoismaiden ja Euroopan kirjastolainsäädännön 
ilmiöitä 
 
Plock ur nordiska och europeiska bibliotekslagar 



Viimeaikaisia lakiuudistuksia Pohjois-Euroopassa 
Aktuella reformer av lagstiftningen i Nordeuropa  

 
• Tanskassa kirjastolakia muutettu viimeksi 2010 
• Islannin kirjastolaki vuodelta 2013 
• Ruotsissa uusi kirjastolaki vuoden 2014 alusta 
• Norjassa kirjastolain perusteellinen uudistaminen 2014 
• Hollannissa uusi kirjastolaki tullut voimaan 2015 alusta 
• Virossa kirjastolain uudistustyö käynnissä 

 
• I Danmark ändrades bibliotekslagen senast 2010 
• Islands bibliotekslag är från 2013 
• Sverige har fått en ny bibliotekslag från och med 2014   
• Norges bibliotekslag har reformerats grundligt 2014 
• Holland har en ny bibliotekslag som trätt ikraft från och  med 2015   
• Estland förnyar som bäst sin bibliotekslag   

 



Tarkoituspykälät ja niiden muutokset: Ruotsi 
Syftesparagrafer och ändringar av dem   

i Sverige 
• Uutta: kaikkien julkisten kirjastojen tehtäväksi tukea demokraattisen yhteiskunnan 

kehitystä 
 Peruste julkiselle rahoitukselle 
 

• Lisäksi kirjastojen tulee yhä edistää: 
• kirjallisuuden asemaa 
• mahdollisuuksia sivistykseen, tiedon hankkimiseen ja koulutukseen 

 
• Nytt: samtliga offentliga bibliotek får i uppgift att stödja utvecklingen av det 

demokratiska samhället   
 Grund för den offentliga finansieringen    
 

• Dessutom ska biblioteken alltjämt främja: 
• litteraturens ställning   
• vars och ens möjligheter att bilda sig, inhämta kunskap och utbilda sig  

 



Tarkoituspykälät ja niiden muutokset Norja 
Syftesparagrafer och ändringar av dem   

 i Norge 
• Yleisten kirjastojen velvollisuus on taata kaikille pääsy informaatioon, tietoon ja 

kulttuuriin 
• Uutta: 

• kirjasto riippumattomana kohtaamispaikkana ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun areenana 
• velvollisuus välittää aktiivisesti tietoja ja aineistoja  
• velvollisuus tehdä toimintaa ja kokoelmia tunnetuiksi 
 Kuvaa paremmin sitä, mitä kirjastoilta voi odottaa 

 
• Allmänna bibliotekens skyldighet att garantera alla tillgång till information, kunskap och 

kultur   
• Nytt: 

• biblioteken som oberoende träffpunkter  och arenor för offentliga  samtal och debatt  
• skyldighet att aktivt förmedla kunskap och material   
• skyldighet att göra verksamheten och samlingarna kända   
 Beskriver bättre vad man kan förvänta sig av biblioteken    

 



Kirjastolainsäädännön ilmiöitä: Ruotsi  
Plock ur bibliotekslagen i Sverige 

• kirjallisuuden erityisasema: esim. maksuttomuusperiaate 

• erityisryhmät sekä lapset ja nuoret 
• kelpoisuusvaatimukset: nähtiin kuuluvan kunnallisen päätöksenteon piiriin 

• seurannan vahvistaminen 
– laatuvaatimukset 
– kirjastosuunnitelmien seuranta 

 
• litteraturens specialställning: t.ex. principen om avgiftsfrihet   

• specialgrupper samt barn och unga   
• behörighetsvillkoren: ansågs höra till det kommunala beslutsfattandet   

• mer resurser för uppföljning   
– kvalitetskrav   
– uppföljning av biblioteksplanerna   

 



Kirjastolainsäädännön ilmiöitä: Norja 
Plock ur bibliotekslagen i Norge  

• Alueellinen ja kunnallinen itsemääräämisoikeus lainsäädännön perusteena 
– maakuntakirjastoinstituution korvaaminen maakunnan kirjastotehtävillä 
– yleisten kirjastojen ja koulukirjastojen yhteistyövelvoitteen poisto 
– pätevyysvaatimuksista poikkeaminen 

• Pätevyysvaatimukset 
– kirjastonjohtajalla oltava asetuksessa säädettävä koulutus 
– tarvittaessa voidaan poiketa 

 
• Den regionala och kommunala autonomin läggs till grund för lagstiftningen   

– landskapsbiblioteket som institution ersätts av biblioteksuppgifter på landskapsnivå   
– allmänna bibliotek och skolbibliotek åläggs inte längre samarbeta med varandra   
– dispens från behörighetsvillkor   

• Behörighetsvillkor   
– chefbibliotekarien ska ha i förordning angiven utbildning   
– dispens vid behov     

 



 Hollannin kirjastolaki 
 Bibliotekslagen i Holland 

• Kirjastojen viisi tehtävää 
– tarjota käyttöön tietoa ja informaatiota 
– tarjota mahdollisuuksia oppimiseen ja koulutukseen 
– edistää lukuharrastusta ja tutustuttaa kirjallisuuteen  
–  järjestää tapaamisia ja keskusteluja 
– tutustuttaa taiteeseen ja kulttuuriin 
• Kirjastojen sosiaaliset tehtävät tulevat korostumaan 

• Sähkökirja- ja digitointihankkeet kootaan kansalliskirjaston alaisuuteen 
 Kansallinen digitaalinen kirjasto 

 

• Bibliotekens fem uppgifter   
– erbjuda kunskap och information   
– erbjuda var och en möjligheter att lära sig och utbilda sig   
– främja läsning på fritiden och introducera litteratur   
– ordna träffar och diskussioner   
– introducera konst och kultur   
• Bibliotekens sociala uppgifter kommer att lyftas fram   

• E-boks- och digitaliseringsprojekt samlas under nationalbiblioteket    
 Nationella digitala biblioteket   
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