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SIVISTYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
7/2000 vp
Hallituksen esitys Eduskunnan kirjastoa koskevaksi lainsäädännöksi

Perustuslakivaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 6 päivänä kesäkuuta 2000 lähettäessään hallituksen esityksen Eduskunnan
kirjastoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE
68/2000 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan samalla määrännyt, että
sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg,
oikeusministeriö

- eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen, lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangas ja tiedotuspäällikkö Ilpo Pohjola, eduskunnan kanslia
- ylikirjastonhoitaja Tuula H. Laaksovirta,
Eduskunnan kirjasto
- puheenjohtaja Heikki Vaakanainen, Eduskunnan ammattiosasto ry
- puheenjohtaja Ossi Lantto, Eduskunnan virkamiesyhdistys ry
- puheenjohtaja Jouni Mölsä, Politiikan toimittajat ry.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki
Eduskunnan kirjastosta, jolla kumottaisiin vuonna 1984 annettu laki Eduskunnan kirjastosta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi neljää muuta lakia. Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on
Eduskunnan kirjaston siirtäminen osaksi eduskunnan kansliaa eduskunnan tieto- ja viestintätoiminnan uudelleen organisoimiseksi.
Eduskunnan puhemiesneuvosto tekee samaan
asiakokonaisuuteen liittyvän, tämän hallituksen
esityksen kanssa yhdessä käsiteltäväksi tarkoitetun ehdotuksen eduskunnan tieto- ja viestintätoi-

HE 68/2000 vp

minnan järjestämiseksi eduskunnan kansliassa.
Eduskunnan kansliassa on tarkoitus organisoida
tieto- ja viestintätoiminnan hoitaminen uudelleen perustamalla nykyisen tiedotusyksikön tilalle tieto- ja viestintäyksikkö, jonka tehtävänä
on huolehtia eduskunnan tiedotustoiminnasta,
eduskunnan sisäisestä tietopalvelusta ja kirjastopalveluista.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Versio 2.0
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen tavoitteena on luoda tarpeelliset edellytykset eduskunnan tieto- ja viestintätoiminnan tehokkaalle ja tarkoituksenmukaiselle järjestämiselle. Tämän vuoksi ehdotetaan, että Eduskunnan kirjasto siirretään osaksi
eduskunnan kansliaa.
Valiokunta pitää hallintorakenteen muuttamista asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
oikeana. Muutosten tarpeellisuus korostuu myös
sen vuoksi, että niin eduskunnan toiminnan kuin
nykyisen kansalaisyhteiskunnan tietotarpeet
ovat hyvin laajat. Eduskuntaviestinnän tehokkaan järjestämisen ja kehittämisen kannalta on
tarkoituksenmukaista koota eduskunnan tieto- ja
viestintätoimintaan liittyvät tehtävät samaan yksikköön. Ratkaisu antaa mahdollisuuden järjestää eduskunnan tietopalvelutoiminnot tehok-

kaalla tavalla. Myös edellytykset suunnata voimavaroja tietopalvelujen kehittämiseen paranevat. Valiokunta korostaa kuitenkin sitä, että varsinainen toiminta, eikä pelkkä organisaatio, on
paras tieto- ja viestintätoiminnan kehittämisen
tae.
Valiokunta pitää välttämättömänä panostaa
siihen, että eduskunnan tiedotusyksikön tiedottaminen on myös nopeasti reagoivaa ja että se tapahtuu molemmilla kotimaisilla kielillä.

Lausunto
Lausuntonaan sivistysvaliokunta kunnioittavasti esittää,
että perustuslakivaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Kaarina Dromberg /kok
Jukka Gustafsson /sd
Tapio Karjalainen /sd
Inkeri Kerola /kesk (osittain)
Ossi Korteniemi /kesk
Markku Markkula /kok (osittain)
Margareta Pietikäinen /r
Osmo Puhakka /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.
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Säde Tahvanainen /sd
Ilkka Taipale /sd
Unto Valpas /vas
Pia Viitanen /sd
vjäs. Leena-Kaisa Harkimo /kok
Lauri Oinonen /kesk
Raija Vahasalo /kok.

