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1 § 
Kokouksen avaus  
 
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 § 
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. 
 

4 §  
Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 
 
 Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Aila Lauha ja Juha Korvenpää. 
 Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirjantarkastajat esityksen mukaisesti. 
 



  

 

 
5 §  
Edellisen kokouksen (1/2017) pöytäkirjan hyväksyminen, liite 1. 
 

  Johtokunnan edellisessä kokouksessa 16.2.2017 ei valittu pöytäkirjantarkastajia; kokouksen  
  pöytäkirja hyväksytään kokouksessa 24.5.2017. 
 
  Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja (1/2017). 
  Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
  
  

ILMOITUSASIAT  
 

6 §  
Ajankohtaiset asiat 

 Johtokunnan puheenjohtaja, vararehtori Anna Mauranen jää eläkkeelle 1.9.2017 lähtien 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto ovat neuvotelleet Varastokirjaston ja 
Kansalliskirjaston mahdollisesta yhdistämisestä. Helsingin yliopiston näkemys yhdistämiseen (muistio) on 
toimitettu ministeriöön 16.5.2017. (Kai Ekholm) 

 Kansalliskirjaston organisaatiomuutos ja uudet rekrytoinnit (Kai Ekholm) 

 Katsaus Kansalliskirjaston tila-asioihin (Liisa Savolainen) 

 Kansalliskirjasto on keväällä 2017 jatkanut neuvotteluja oikeudenhaltijoita edustavien järjestöjen (Kopiosto, 
Sanasto) kanssa aineistojen avaamiseksi nykyistä laajempaan yleisökäyttöön, liite 2 (Kai Ekholm) 

 Kansalliskirjaston digitoitujen aineistojen käyttö kasvaa vuonna 2017, liite 3 (Kai Ekholm) 
 

7 §  
Tapahtumia ja näyttelyitä 

 Kansalliskirjasto otti keväällä käyttöön uuden sähköisen uutiskirjeen. Uutiskirje ilmestyy muutamia kertoja 
vuodessa, ja se kertoo kirjaston ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Johtokunnan jäsenet ja varajäse-
net on lisätty uutiskirjeen vastaanottajiin. Yleisen uutiskirjeen lisäksi kirjasto toimittaa edelleen myös omaa 
uutiskirjettä kirjasto-, museo- ja arkistoalojen ammattilaisille.  

 Professori Heikki A. Reenpäältä toinen merkittävä kirjalahjoitus Kansalliskirjastolle: 
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/professori-heikki-a-reenpaalta-toinen-merkittava-kirjalahjoitus-kan-
salliskirjastolle. Lahjoitus ylitti uutiskynnyksen useissa medioissa (mm. Helsingin Sanomat, HBL, Aamu-
lehti). 

 FinELib 20 vuotta - Avoimuudella yli rajojen –juhlaseminaari 31.5.2017: https://www.kiwi.fi/display/fi-
nelib/2017/04/18/FinELib+20+vuotta+-+Avoimuudella+yli+rajojen 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kohdat 7-6. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi kohdat 7-6. 

 Todettiin Varastokirjaston ja Kansalliskirjaston mahdollisen yhdistämisen tilanne. Helsingin yliopisto on toi-
mittanut ministeriölle muistion, johon on koottu näkökulmat, joiden tulisi toteutua jotta yhdistyminen voitai-
siin toteuttaa. Yliopiston näkökulmasta Varastokirjaston sijaitipaikan tulisi olla Mikkeli, ministeriön tulee vas-
tauksessaan yliopistolle esittää selkeä suunnitelma yhdistämisen kustannusten kompensoinnista ja Varas-
tokirjaston toimintamalli tulisi uudistaa digitaalista aikaa vastaavaksi. 

 ministeriön tulisi kompensoida siirrosta aiheutuneet kustannukset ja Varastokirjaston toimintamalli tulisi 
uudistaa digitaalista aikaa vastaavaksi. 

 Organisaatiouudistuksen osalta todettiin, että kirjastossa tulee olemaan jatkossa kaksi tulosaluetta, joita 
johtavat palvelujohtajat. Henkilöstö pyritään näkemään kirjaston yhteisenä voimavarana ja jatkossa myös 
työnkiertomahdollisuuksia lisätään. Tila-asioiden osalta todettiin Topelian ja Leipätehtaan tiloista 
luopuminen ja muuttojen aikataulut. 

 Todettiin digitoitujen tekijänoikeuden alaisten aineistojen lisenssikeskustelujen tilanne (neuvottelut Kopio-
ston ja Sanaston kanssa). Johtokuntaa kiinnosti, koskeeko neuvotteluissa esille noussut yliopistojen ja kor-
keakoulujen IP-avaruus myös ammattikorkeakouluja. Toinen esille nostettu näkökulma koski, mitä avatta-
valla aineistolla saa tehdä. Näihin teemoihin palataan, kun neuvottelut etenevät. 
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PÄÄTÖSASIAT 
 

8 §  
Finna-konsortioryhmän jäsenmuutos kaudelle 2016 – 2017 (Liisa Savolainen) 
 
  Kansalliskirjaston johtokunta asettaa Finna-konsortioryhmän jäsenet ja näille varajäsenet sekä  
  konsortioryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunta on kokouksessaan 12.2.2016 
  nimittänyt konsortioryhmän jäsenet kaudelle 2016 -2017. Finna-konsortioryhmän kokoonpano löy-
  tyy Kansalliskirjaston asiakaswikistä. Kansallisarkisto esittää jäsenen vaihtoa. 
 
  Esitys: Kansallisarkiston jäseneksi esitetään ylitarkastaja Mia Herralaa (Markku Mäenpään tilalle). 
  Varajäsenenä jatkaa kehittämispäällikkö Tomi Ahoranta. 
  Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 
 
 
KESKUSTELUASIAT 
 
9 § 
Kansalliskirjaston toiminta ja talous vuosina 2018 – 2020 (esittelijät Kai Ekholm ja Liisa Savolainen) 
   

Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm kertoi Kansalliskirjaston taloustilanteesta ja totesi, että kirjaston pe-
rusrahoitus laskee vuoteen 2021 mennessä 5,4 miljoonaa euroa. Lähtöoletuksena on HY:n 
kvestuurista saatu tieto, jonka mukaan Helsingin yliopisto lopettaisi Kansalliskirjaston rahoituksen 
vuodesta 2021 lähtien. Todettiin, ettei rehtori ole kuitenkaan tehnyt päätöstä rahoituksesta vuo-
desta 2021 eteenpäin. 
 
Vuoteen 2020 mennessä kirjasto käyttää taseensa alijäämän kattamiseen ja tekee säästötoimia. 
Säästöjä haetaan luopumalla osasta tiloja (Topelia ja Leipätehdas), lakkauttamalla muutamia elä-
köitymisen kautta vapautuvia tehtäviä sekä säästämällä yleisistä toimintamenoista. Tästä huoli-
matta ennakoitu alijäämä vuonna 2021 on 1 – 3 M€. Ekholm totesi, että sopeuttamistoimia on tehty 
jo aiempinakin vuosina HY:n muutosohjelman yhteydessä. Vuosina 2013 - 2017 on lakkautettu 56 
tehtävää, joista suurin osa kokoelmatyöstä, kansalliskokoelmatyöstä, asiakaspalvelusta ja kuvai-
lusta. 
 
Jos laajemmat sopeuttamistarpeet realisoituvat vuodesta 2021 lähtien, on arvioitava myös kirjasto-
verkolle annettavien palveluiden suhde ja rahoitus kirjaston muuhun palvelutuotantoon. Ekholm 
kertoi, että Kansalliskirjasto toimittaa toukokuun aikana opetus- ja kulttuuriministeriölle muistion 
kirjaston rahoitustilanteesta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Kansalliskirjaston ja muiden kirjasto-
jen toiminta on pitkäjänteistä eivätkä nopeat toiminnan muutokset ole mahdollisia. Siksi tulevan 
suunnittelukauden palvelutoiminnasta on aloitettava keskustelut hyvissä ajoin ennen seuraavia 
tulosneuvotteluja. 
 
Johtokunnan käymässä keskustelussa Kansalliskirjastoa kiitettiin rahoitustilanteen avoimesta ja 
rakentavasta esittelystä. Johtokunnan puheenjohtaja korosti, ettei yliopisto ole tehnyt päätöstä 
Kansalliskirjaston rahoittamisesta. Yliopiston ja kirjaston edustajat tapaavat säännöllisesti ja vielä 
on aikaa hakea yhteistä ratkaisua rahoitustilanteeseen. Johtokunnan jäsenet suhtautuivat luotta-
vaisesti siihen, että HY tulevaisuudessakin rahoittaa jollakin osuudella kirjaston toimintaa. 
 
Johtokunnan jäsenet pitivät tärkeänä, että kirjastosektorit ovat mukana kirjaston palveluiden priori-
sointikeskusteluissa, jos palveluita jouduttaisiin arvioimaan uudelleen taloustilanteen vuoksi. Kirjas-
toverkon edustajat toivoivat yhteistä dialogia ja yhteydenpitoa taloustilanteen edistymisestä tule-
vina vuosina. Rahoitusleikkauksista huolimatta, todettiin, että Varastokirjaston mahdollinen yhdisty-
minen sekä Mikkelin Memory Campus voivat olla mahdollisuus luoda positiivista kehitystä. 

 
 
 
MUUT ASIAT 
 
10 § 
Johtokunnan seuraava kokous  
 

Johtokunnan seuraava kokous on tiistaina 10.10.2017 klo 13.00 – 16.00 (Kansalliskirjasto, 
Fabianian neuvotteluhuone, 2. kerros). 
 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=51841277


  

 

Todettiin, että yliopiston hallitus nimittää vararehtorit todennäköisesti kesäkuussa. Tällöin selviää 
johtokunnan uusi puheenjohtaja. 
 

 
11 § 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.25. Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm esitti kiitokset johtokun-
nan puheenjohtajalle Anna Mauraselle hyvin sujuneesta yhteistyöstä.  

 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja     Sihteeri 
Anna Mauranen     Anne-Mari Sund 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkistajat 
 
 
 
Aila Lauha     Juha Korvenpää 


