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Johtokunnan kokous 
 
 
Aika  Keskiviikko 11.10.2017 klo 13.00 – 16.00 
 
Paikka  Kansalliskirjasto, Fabianian neuvotteluhuone, 2. kerros 
   
 
Läsnä Puheenjohtaja  Sari Lindblom   (p. 02941 20628) 
 Sihteeri  Anne-Mari Sund  (p. 02941 23819) 
 
 Esittelijät Kai Ekholm 
   Liisa Savolainen 
   Kristiina Hormia-Poutanen 
   Johanna Lilja 
   
         
 Jäsenet       
   Cecilia af Forselles      

Juha Haataja     
Aila Lauha      
Marja-Liisa Lonardi    
Kristiina Markkula     
Ulla Nygrén      
Ismo Silvo     
Esko Ukkonen          

    
 
       

 
1 § 
Kokouksen avaus  
 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi. 
 
2 § 
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Helsingin yliopiston johtosäännön 17 § mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun vähintään puo-

let jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.  
 
 Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

3 § 

Kansalliskirjaston johtokunnan kokoonpano 
 Johtokunnan puheenjohtajana toimii 1.9.2017 lähtien professori, vararehtori Sari Lindblom. 
 
 Kansalliskirjasto ei esitä edesmenneen varajäsenen Kai Linnilän tilalle uutta jäsentä, sillä johtokun-

nan kausi on lopussa (-31.3.2018). 
 
 Päätös: Vararehtori Sari Lindblom esittäytyi ja kertoi vararehtorien työnjaosta; Lindblomin vastuulla 

on kirjastoasioiden lisäksi yliopiston opetus- ja opintoasiat, opintojen digitaalisuuden kehittäminen 
sekä opiskelijavalinnat. 

 
 
 



  

 

  
 
4 § 
Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

  Helsingin yliopiston johtosäännön 16 § mukaan kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava  
  kokouskutsussa. Hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa   
  käsiteltäväksi kiireellisen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.    
   
  Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
  Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 
 
 

5 §  
Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 
 
 Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sinikka Luokkanen ja Ismo Silvo. 
 Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ismo Silvo ja Marja-Liisa Lonardi. 
 

 
 

ILMOITUSASIAT  
 

6 §  
Ajankohtaisia asioita  

 Kansalliskirjaston organisaatio uudistui 1.9.2017 lähtien: Kirjastossa on kaksi palvelualuetta kolmen 
tulosalueen sijaan. Tavoitteena sekä ulkoisesti että sisäisesti yhtenäisempi Kansalliskirjasto (Kai Ek-
holm) 

 Kansalliskirjaston tutkimuskirjasto -palvelualueen palvelujohtajaksi on valittu 4.9.2017 lähtien FT 
Johanna Lilja. Kirjastoverkkopalveluiden palvelujohtajana jatkaa MMM Kristiina Hormia-Poutanen 

 KTM Pirjo Karppinen on aloittanut kirjaston yhteyspäällikkönä erityisenä vastuualueenaan kirjaston 
varainhankinta ja kumppanuudet  

 Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiedekuntien neuvottelutilaisuus 
järjestettiin 26.9.2017. Neuvottelutilaisuudessa keskusteltiin Kansalliskirjaston Helsingin yliopistolle 
tarjoamista opetuksen ja tutkimuksen palveluista 

 Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ja Kansalliskirjasto ovat sopineet Kansalliskirjaston kokoelmissa olevien 
sanoma- ja aikakauslehtien julkaisemisesta verkossa. Sopimus koskee vuosina 1917–1920 
ilmestyneitä lehtiä. Lehdet ovat luettavissa Digi.kansalliskirjasto.fi-palvelussa. Kopioston tiedote 
28.9.2017 

 Kansalliskirjaston Tiellä sananvapauteen -verkkoteokselle tiedonjulkistamisen valtionpalkinto 2017 

 Kirjaston kummin, kustantaja-tietokirjailija Kai Linnilän muistosanat: 
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/kai-linnilan-muistoksi. Sinikka Salo ja Miko Viitasalo jatkavat 
kirjaston kummeina maaliskuuhun 2018 asti 

 Kansalliskirjaston hankkeiden ajankohtaisista asioista kertova Missä mennään -katsaus 4/2017  

 Kansalliskirjaston uutiskirje 2/2017 
 

7 §  
Tapahtumia ja näyttelyitä 

 Kansalliskirjasto järjestää 24.–26.10.2017 Kirjastoverkkopäivät teemalla Askelmerkkejä tulevaan.  

 Kansalliskirjasto järjesti Sananvapausillan 3.10.2017 

 Kansalliskirjaston näyttelyt 2017 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi kohdat 6-7. 
Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.   

 
 
 
PÄÄTÖSASIAT 

 

8 §  
Kirjaston toiminta ja talous vuonna 2018 (Kai Ekholm, Liisa Savolainen) 

 
  Kansalliskirjasto johtosäännön 3§ mukaisesti johtokunnan tehtävänä on vahvistaa 

 Kansalliskirjaston toiminta- ja taloussuunnitelma.  
 

http://www.kopiosto.fi/kopiosto/ajankohtaista/uutiset/2017/fi_FI/Kansalliskirjasto/
http://www.kopiosto.fi/kopiosto/ajankohtaista/uutiset/2017/fi_FI/Kansalliskirjasto/
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tiedonjulkistamisen-valtionpalkinnot-vuodelle-2017-jaettiin
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/kai-linnilan-muistoksi
https://www.kiwi.fi/display/mm/4-2017
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/uutiskirje-22017-ilmestynyt
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/kirjastoverkkopaivat-2017
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/sananvapausilta-sananvapaus-nyt
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/nayttelyt-nyt


  

 

 Kuluvalla nelivuotisella strategiakaudella 2017 – 2020 kirjaston toimintaa ohjaa johtokunnan 
keväällä 2016 hyväksymä Kansalliskirjastostrategia. Strategian toteutumisesta kirjasto raportoi 
opetus- ja kulttuuriministeriöön, Helsingin yliopistolle sekä johtokunnan kautta 
yhteistyökumppaneilleen. 

 
 Kansalliskirjasto valmistelee Kansalliskirjastostrategiaa tukevan toimintasuunnitelman (liite 1), joka 

sisältää kirjaston keskeiset valtakunnalliset hankkeet sekä kirjaston sisäiset kehittämishankkeet ja 
palveluyksiköiden tavoitteet vuodelle 2018.  

 
 Osana Helsingin yliopiston toiminnanohjausta yksiköt valmistelevat vuosittain yliopiston strategian 

2017 – 2020 toimeenpanosuunnitelman (liite 2). Kansalliskirjasto on koonnut 
toimeenpanosuunnitelmaan ne kehittämiskohteet ja toimenpiteet, joilla kirjasto tukee yliopiston 
strategian toteutumista. Toimeenpanosuunnitelmaa tarkennetaan vuosittain osana yliopiston 
toiminnanohjausta. 

 
  Kirjaston vuoden 2018 talousarvio (liitteet 3 ja 4) käsittää niin perusrahoituksen kuin täydentävän 

 rahoituksen. Budjettia tarkennetaan vuoden loppupuolella, ennen lopullista hyväksymistä.  
   

 Esitys: Käsitellään Kansalliskirjaston toimintasuunnitelman luonnos vuodelle 2018. Vahvistetaan 
Helsingin yliopistolle toimitettavaksi Kansalliskirjaston toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2018 
sekä siihen sisältyvä talousarvio.  

 
 Asian käsittely: 

 Kai Ekholm ja Liisa Savolainen taustoittivat vuoden 2018 toiminnan suunnittelua ja 
kehittämisen painopisteitä. Pyrkimyksenä oli antaa johtokunnalle kokonaiskuva kirjaston 
vuoden 2018 toiminnasta. 

 Helsingin yliopiston strategisia painopisteitä tukeva toimeenpanosuunnitelma toimitettiin 
johtokunnalle kokousaineiston liitteenä. Kirjasto tukee yliopiston strategisia tavoitteita mm. 
avoimen tieteen, DH-tutkimuksen, tutkimusinfojen (Finna, Digi) ja kirjaston tilojen 
(oppimisympäristöjen) kautta. 

 Kirjasto tekee lisäksi vuotuisen toimintasuunnitelman, joka sisältää niin kansallisten 
palveluiden kehittämisen tavoitteet sekä kirjaston perustehtävien kehittämisen näkökulmat. 
Näiden osalta johtokunnalle esiteltiin nostot ensi vuoden painopisteistä. 

 Talousarvion osalta todettiin, että kirjasto esittää perusrahoituksen vähentymisen vuoksi 
hallittua alijäämää (-900 000€), joka kompensoidaan kirjaston taseesta. Ensi vuoden aikana 
suurin säästö saadaan Topelian tilavuokran päättymisestä. Johtokunta piti hyvänä, että kirjasto 
käyttää taseen varoja toimintojen kehittämiseen ja infran uusimiseen. 

 Johtokunnan käymässä keskustelussa kyseltiin tarkennuksia automaattisen indeksoinnin 
kehittämiseen sekä käytiin keskustelua kirjastojärjestelmän hankinnasta ja Melindan 
tulevaisuudesta. Todettiin, että valtakunnalliset kehittämishankkeet jatkuvat suunnitelmien 
mukaisesti ja niiden kehittämisessä korostuvat entisestään palveluiden väliset ja ulkoiset 
rajapinnat. 

 Lopuksi sovittiin, että kirjasto valmistelee riskianalyysin vuosille 2018-2021. Analyysissa 
otetaan huomioon perusrahoituksen vähentyminen, tulevat uudet palvelutarpeet sekä 
toimintaympäristön muutokset. Riskianalyysi esitetään johtokunnalle maaliskuun 2018 
kokouksessa. 

 
 Päätös: Johtokunta vahvisti muutoksitta Kansalliskirjaston toimeenpanosuunnitelman ja hyväksyi 

vuoden 2018 talousarvion. 
 
 
9 §  
Kansalliskirjaston neuvottelukuntien kokoonpano kaudella 2017 - 2020 (Johanna Lilja)  

Kansalliskirjastolla on humanistinen neuvottelukunta sekä Slaavilaisen kirjaston neuvottelukunta, 
jotka tukevat kirjastoa kokoelmien ja palveluiden kehittämisessä sekä toimivat vuorovaikutusfooru-
mina kirjaston ja tiedeyhteisön välillä. Neuvottelukuntien kautta kirjasto saa tietoa painopistealo-
jensa tilanteesta ja kehityssuunnista eri yliopistoissa. 

Neuvottelukuntien toimikausi on neljä vuotta. Neuvottelukuntien kokouksiin voi tarpeen mukaan 
osallistua myös asiantuntijajäseniä muista tiekirjastoista, tutkimuslaitoksista tai muistiorganisaa-
tioista. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Mikäli neuvottelukunnan jäsen on 
estynyt hoitamasta tehtäväänsä, voi neuvottelukunta täydentää kokoonpanoaan uudella jäsenellä.  



  

 

Neuvottelukuntien jäsenehdotukset on koottu liitteeseen (liite 5). 

Esitys: Kansalliskirjaston neuvottelukuntien seuraavalle nelivuotiskaudelle 2017 – 2020 esitetään 
nimettäväksi edustajat liitteen mukaisesti. 

Asian käsittely: 

 Johanna Lilja jakoi pöydälle päivitetyn liitteen neuvottelukuntien kokoonpanosta. Päivitetty liite 
lisätään pöytäkirjan liitteeksi. 

 Todettiin neuvottelukuntien kokoonpanoon tulleet tarkennukset jäsenehdokkailta saatujen il-
moitusten perusteella. 

Päätös: Johtokunta nimesi edustajat kirjaston neuvottelukuntiin nelivuotiskaudelle 2017 – 2020 
alla olevan mukaisesti.  

Humanistinen neuvottelukunta 
Dosentti Tuija Laine, kirjahistoria (Helsingin yliopisto) 
Professori Marjaana Niemi, kansainvälinen historia (Tampereen yliopisto) 
Professori Sami Pihlström, uskonnonfilosofia (Helsingin yliopisto) 
Professori Olli Salomies, latinan kieli ja Rooman kirjallisuus (Helsingin yliopisto) 
Professori Mikko Tolonen, digitaaliset ihmistieteet, aatehistoria (Helsingin yliopisto) 
Professori Kirsi Vainio-Korhonen, Suomen historia (Turun yliopisto) 
Dos. Juha Torvinen, musiikkitiede, akatemiatutkija (Taideyliopisto), dos. (Helsingin yliopisto, Turun 
yliopisto)   
Professori Hanna Meretoja, yleinen kirjallisuustiede (Turun yliopisto) (myöntävä vastaus oli tullut 
johtokunnan kokouksen aikana) 
Professori Hanna Lehti-Eklund, ruotsin kieli (Helsingin yliopisto)  
 
Kansalliskirjaston edustajat:  
Palvelujohtaja Johanna Lilja   
Kokoelmapäällikkö Harri Ahonen   

 
Slaavilaisen kirjaston neuvottelukunta 
Vanhempi tutkija Sari Autio-Sarasmo, Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti, Tampereen yli-
opisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 
Professori Riho Grünthal, Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten 
kielten ja kirjallisuuksien laitos  
Professori Tomi Huttunen, Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos 
Tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro, Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti  
Akatemiatutkija Simo Mikkonen, Jyväskylän yliopisto 
Professori Katri Pynnöniemi, Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti ja Maanpuolustuskorkea-
koulu 
Professori Kimmo Rentola, Helsingin yliopisto, poliittinen historia (vastaus puuttuu).  
Vt. professori Johanna Viimaranta, Turun yliopisto, venäjän kieli 
Vt. yliopistonlehtori Johanna Virkkula, Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos, slaavilaiset kielet 
Tutkimuspäällikkö Joni Virkkunen, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, VERA-keskus 
 
Kansalliskirjaston edustajat:  
Palvelujohtaja Johanna Lilja   
Kirjastonhoitaja Irma Reijonen   
 

 
10 §  
Tiedonhallinnan ohjausryhmän jäsenmuutokset kaudelle 2017 – 2020 (Kristiina Hormia-Poutanen) 

Johtokunta nimesi kokouksessaan 16.2.2017 Tiedonhallinnan ohjausryhmän, joka on osa Kansal-
liskirjaston kirjastoverkkopalveluiden asiakasohjausta. Ohjausryhmä mahdollistaa eri kirjastosekto-
reiden aktiivisen osallistumisen palveluiden kehittämisen ohjaamiseen. Ohjausryhmän toimiala kat-
taa useita kirjastojen yhteisiä kirjastojärjestelmäpalveluita ja niiden kehittämishankkeita. Kansallis-
kirjasto vastaa hankkeiden läpiviennistä sekä palveluiden ylläpidosta ja kehittämisestä ohjausryh-
män linjausten mukaisesti. 

Erikoiskirjastojen neuvosto esittää uutta jäsentä tiedonhallinnan ohjausryhmään Jarmo Saarikon 
tilalle.  



  

 

Kansalliskirjaston tutkimuskirjasto-palvelualue esittää uutta jäsentä tiedonhallinnan ohjausryhmään 
Irma Reijosen tilalle. 

Esitys: Nimetään erikoiskirjastojen uudeksi jäseneksi yksikön päällikkö, neuvottelevaa virkamies 
Outi Örn Valtioneuvoston kansliasta ja Kansalliskirjaston tutkimuskirjasto-palvelualueen uudeksi 
jäseneksi palvelujohtaja Johanna Lilja Kansalliskirjastosta.   
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 
 
KESKUSTELUASIAT 
 
11 § 
Katsaus Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston yhdistämisen suunnittelutilanteeseen (Kai Ekholm, Liisa Sa-

volainen) 

 
Kai Ekholm ja Liisa Savolainen esittelivät suunnitelmia Varastokirjaston yhdistämiseksi Kansallis-
kirjastoon. Asia on ollut vireillä jo vuosia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on perustanut työryhmän 
valmistelemaan Hallituksen esitystä Varastokirjaston ja Kansalliskirjaston yhdistämiseksi. Työ-
ryhmä jättää esityksensä marraskuun 2017 lopussa. Sen jälkeen esitys lähtee kuulemiskierrokselle 
ja vuoden 2018 alkupuolella Hallitus antanee esityksensä Eduskunnalle.  
 
Työryhmässä on ministeriön, Varastokirjaston, Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston edustajat. 
Molemmista kirjastoista on mukana myös henkilöstön edustus. Kansalliskirjastoa työryhmässä 
edustaa Liisa Savolainen ja Kansalliskirjaston henkilöstöä tietojärjestelmäpäällikkö Pekka Lampi-
nen. 
 
Lähtökohtina yhdistämiselle on, että yhdistetty toimipiste sijaitsee Mikkelissä ja että yhdistäminen 
ei aiheuta lisäkustannuksia Helsingin yliopistolle ja että OKM kattaa yhdistämisen kustannukset.  
Yhdistäminen vaatii lakimuutoksia, joista merkittävimmät ovat Varastokirjastosta annetun lain ku-
moaminen, Yliopistolain 70 § muuttaminen sekä lakiehdotus Laki Varastokirjaston toiminnan siirtä-
misestä Kansalliskirjastolle ja Varastokirjaston lakkauttamisesta.  
 
Kansalliskirjaston näkökulmasta Varastokirjaston on oltava osa Kansalliskirjaston integroitua palve-
lutoimintaa. Työryhmässä on keskusteltu Kansalliskirjaston oikeudesta poistaa aineistoja ja aineis-
tojen karsintaperusteista, kansallisesta säilytyspolitiikasta sekä kaukolainaustoiminnan maksulli-
suudesta/maksuttomuudesta.  
 
Kansalliskirjasto on valmis kaukopalvelun maksuttomuuteen jos tehtävään saadaan OKM:n kom-
pensaatio. Kirjasto myös katsoo, että sillä tulee olla oikeus aineistojen valintaan ja poistoon amma-
tillisen harkinnan mukaan. Aineistojen karsintaa ohjaa yhdessä asiakaskirjastojen kanssa tehtävä 
säilytyspolitiikka. 
 
Aikataulusuunnitelma: 

 2017: Hallinnollinen valmistelu ja lakivalmistelu 

 2018: Lakiehdotusten hyväksyntä Eduskunnassa, säilytyspolitiikan valmistelu kansallisessa 
työryhmässä, päätös uudisrakennuksen rakentamisesta Mikkeliin ja rakennussuunnittelu, 
Kansalliskirjaston ja varastokirjaston toiminta- ja budjettisuunnittelu vuodelle 2019 

 2019: Varastokirjasto osaksi Kansalliskirjastoa (Varastokirjaston olemassaolo lakkaa), 
kokoelmakarsinnan ja muuton suunnittelu (erityisesti Kuopio-Mikkeli) ja muuton kilpailutus 

 2020: Muutto, yhdistetty palvelutoiminto käynnistyy 

 2021 eteenpäin: Toiminnallisuuden kehittäminen ja synergian löytäminen; tehokkaampi 
toiminnan integrointi Kansalliskirjaston kokonaisuuteen. 

 
 

MUUT ASIAT 
 
12 § 
Johtokunnan seuraava kokous  
 

Nykyisen johtokunnan seuraava ja samalla viimeinen kokous on keskiviikkona 7.3.2018 klo 13.00 
- 16.00 (Fabianian neuvotteluhuone). Kokouksessa käsitellään kirjaston vuoden 2017 toimintaa 
sekä esitellään kirjaston riskianalyysi vuosille 2018 – 2021. Kokouksessa on lounastarjoilu. 
 
Jos tarvetta ilmaantuu, voidaan vuoden 2017 lopulla järjestää sähköpostikokous.  



  

 

 
 Uusi johtokunta nimetään kaudelle 1.4.2018 - 31.3.2022. 
 
 
 
 
13 § 
Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.27. 
 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
Sari Lindblom    Anne-Mari Sund 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkistajat  
  
  
  
Ismo Silvo         Marja-Liisa Lonardi 


