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Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 
3 § 
Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Helsingin yliopiston johtosäännön 16 § mukaan kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava 

kokouskutsussa. Hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsitel-

täväksi kiireellisen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.    

   
Esitys: Hyväksytään esityslista. 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 

 

4 §  
Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 
 Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kimmo Koivunen ja Eeva-Leena Kuusisto. 

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajat esityksen mukaisesti. 

 

 
ILMOITUSASIAT  
 

5 §  
Ajankohtaisia asioita  
(Cecilia af Forselles) 

 

 Kansalliskirjaston strategia julkaistu (2.2.2021) 

 Kansalliskirjaston digitointiohjelma 2021-2024 ja aineistopolitiikka julkaistu (11.2.2021) 

 Kansalliskirjasto on päivittänyt visuaalisen ilmeensä ja logonsa 

 Ihminen ja luonto-tilaisuus verkossa Tieteiden yönä 14.1.2021 sekä Ihminen ja luonto -

näyttelyn avaaminen Galleriassa syyskuussa 2021  

 FinClariah – Firi-tiekartalla 

 Kirjastoverkkopäivät 2021 lokakuussa: 26.-28.10.2021 

 NordILL 2021 –konferenssi 25.- 26.10.2021 - Pohjoismais-balttilainen 

kaukopalvelukonferenssi (virtuaalikonferenssi) ”Empowering Knowledge – Accelerating 

Access”: https://www.helsinki.fi/en/conferences/nordill-2021  

Esitys: Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat. 

Päätös: Merkittiin ajankohtaiset asiat tiedoksi. 

 
 
PÄÄTÖSASIAT 
 
6 §  
Kansalliskirjaston raportti vuoden 2020 toiminnasta ja taloudesta  
(Cecilia af Forselles, Johanna Lilja, Kristiina Hormia-Poutanen, Pirkko Keloharju & Liisa Savolainen, LIITE 1) 

 
Kansalliskirjaston vuoden 2020 toiminta, keskeisimmät saavutukset ja tilinpäätöstiedot on 

koottu vuosiraporttiin (liite 1).  

 

Esitys: Hyväksytään Kansalliskirjaston vuosi- ja talousraportti 2020. 

 

Asian käsittely:  

Vuosiraportti esiteltiin ja todettiin, että vuosi 2020 on ollut Kansalliskirjastolle monella tapaa  

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/tasavertaisuus-yhteiskunnan-tietopohjan-vahvistaminen-ja-vastuullisuus-kansalliskirjaston
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/kansalliskirjaston-digitointiohjelma-2021-2024-ja-aineistopolitiikka-julkaistu
https://www.helsinki.fi/en/conferences/nordill-2021
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menestyksellinen. Todettiin Covid19 –tilanteen vaikutukset kirjaston toimintaan, keskeiset saa-

vutukset, tunnusluvut sekä tilinpäätöstiedot. Keskusteltiin vuosiraportin sisällöistä. 

 

Päätös: Hyväksyttiin Kansalliskirjaston vuosi- ja talousraportti 2020. 

 

 

7 § Kansalliskirjaston ohjausryhmien toiminnan kehittäminen ja ohjausryhmien nimeäminen kaudelle 
2021–2024  

(Kristiina Hormia-Poutanen, LIITE 2)  

 

Valtakunnallisten palveluiden ohjausryhmät ovat keskeisiä asiakasohjauksen kanavia ja yh-

teistyöfoorumeita, joiden tehtävänä on ohjata palveluiden strategista kehittämistä yhteis-

työssä Kansalliskirjaston kanssa.  

 

Kirjasto on pyytänyt kirjastosektoreiden neuvostoilta ja verkostoilta sekä muilta ohjausryh-

män toimialaan liittyviltä yhteistyötahoilta esityksiä ohjausryhmien jäsenistä.  Joissakin oh-

jausryhmissä on organisaatioiden johdon ja kirjastonjohtajien edustus. Pyrkimyksenä on, että 

ohjausryhmissä olisi vain yksi edustaja samasta organisaatiosta.  

 

Ohjausjärjestelmän arvioinnissa kesällä 2020 tuli esiin tarve edustuksellisuudelle, sektoreiden 

tasapuoliselle huomioimiselle, palveluiden strategiselle kehittämiselle, aidolle päätöksente-

olle, avoimuudelle sekä tehokkaammalle vuorovaikutukselle ja viestinnälle. Kirjasto on aloit-

tanut toimenpiteiden toteutuksen arvioinnin perusteella (liite 2).   

 

Kansalliskirjaston johtokunta asettaa ohjausryhmän jäsenet ja näille mahdolliset varajäsenet 

sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Ohjausryhmien toimikausi on neljä vuotta. 

 

Asian käsittely: 

- Keskustelussa todettiin, että esittelytekstin mukaisesti ohjausryhmän jäseniä pyydetään 

kirjastosektorien neuvostoilta ja verkostoilta, ei suoraan organisaatioilta 

- Todettiin, että ohjausryhmän sääntöihin olisi hyvä kirjata tarkennus, jos pyrkimys on, että 

ohjausryhmissä olisi vain yksi edustaja samasta organisaatiosta 

- Todettiin, että eri organisaatioiden juristeista (HY, OY, Arene, Tulanet) muodostunut 

ryhmä käy läpi FinELib-konsortion toimintaa ohjaavat dokumentit (konsortion toiminta-

periaatteet, palvelusopimus ja ohjausryhmän säännöt) ja arvioi mahdollisia muutostar-

peita  

- Kiitettiin ohjausjärjestelmän kehittämisen toimenpiteitä. 
  

7a § FinELib-konsortion ohjausryhmän nimeäminen vuosille 2021–2024  

(Kristiina Hormia-Poutanen, LIITTEET 3-4)  

 

FinELib-konsortion ohjausryhmän sääntöjä on yhdenmukaistettu muiden Kansalliskirjaston 

ylläpitämien palveluiden kanssa (liite 3).    

 
Ohjausryhmään (liite 4) esitetään edustajia korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten johdosta, kir-

jastosektoreilta, Suomen Akatemiasta, tutkijayhteisöstä sekä Kansalliskirjastosta. Esitetty ko-

koonpano edustaa tutkimuksessa ja julkaisukentällä tapahtuvaa muutosta ja FinELib-konsor-

tion muuttuvaa roolia avoimen julkaisemisen tukemisessa. Ohjausryhmästä jäävät pois ope-

tus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintoviraston edustus.  

 

Yliopistojen osalta ohjausryhmään on esitetty kahta varsinaista edustajaa Helsingin yliopis-

tosta ja Turun yliopistosta.   
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Esitys: Puheenjohtajaksi esitetään vararehtori Paula Eerola (Helsingin yliopisto) ja varapu-

heenjohtajaksi pääjohtaja Jussi Kaurola (Ilmatieteen laitos). Vahvistetaan ohjausryhmän ko-

koonpano, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja huomioiden se, että kahdesta yliopistosta on 

esitetty kahta varsinaista edustajaa.  

 

Päätös: Johtokunta nimesi ohjausryhmän vuosille 2021-2024 voimassaolevien (vuonna 2017 

vahvistettujen) ohjausryhmän sääntöjen mukaisesti.  

Kokoonpanon osalta päätettiin: 

- Unifin (yliopistojen johdon) edustus nimettiin esityksen mukaisesti 

- Arenen (ammattikorkeakoulujen johdon) edustus nimettiin esityksen mukaisesti 

- Tulanetin (tutkimuslaitosten johdon) edustus nimettiin esityksen mukaisesti 

- Yliopistokirjastojen verkostolta (FUN) pyydetään uudet jäsen- ja varajäsenehdotukset 

niin, että yliopistosektorin edustajiin ei synny organisatorista päällekkäisyyttä  

- AMKIT-konsortion (ammattikorkeakoulujen johdon) edustus nimettiin esityksen 

mukaisesti 

- Tutkimuslaitoskirjastojen edustajiin pyydetään muutokset niin, ettei varsinainen jäsen ja 

varajäsen edusta samaa organisaatiota (Luke) 

- Yleisten kirjastojen edustajiin pyydetään muutokset niin, ettei varsinainen jäsen ja 

varajäsen edusta samaa organisaatiota (Helsingin kaupunki) 

- Suomen Akatemian edustajaa ja varaedustajaa ei nimitetty (käsitellään myöhemmin 

mahdollisten sääntömuutosten yhteydessä) 

- Tutkijoita edustavaa jäsentä ja varajäsentä ei nimitetty (käsitellään myöhemmin 

mahdollisten sääntömuutosten yhteydessä) 

- Aluehallintovirastojen kirjastotoimesta vastaavien yksiköiden jäsentä ja varajäsentä ei 

nimitetty (edustus poistunee mahdollisen sääntömuutoksen yhteydessä) 

- Opetus- ja kulttuuriministeriön jäseniä ja varajäseniä ei nimitetty (edustus poistunee 

mahdollisen sääntömuutoksen yhteydessä) 

- Kansalliskirjaston edustus nimettiin esityksen mukaisesti. 

 

Puheenjohtajaksi nimettiin vararehtori Paula Eerola (Helsingin yliopisto) ja varapuheenjohta-

jaksi pääjohtaja Jussi Kaurola (Ilmatieteen laitos). 

 

Kimmo Tuominen pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, että yliopistoverkostoja (Unifi ja FUN) 

kohdeltiin siten, että kokoonpanon muutosta pyydetään vain FUNilta (yliopistokirjastojen 

edustajat). 

 

Lisäksi päätettiin, että ohjausryhmän kokoonpanoa voidaan täydentää sen jälkeen, kun FinElib-

konsortion juridinen tarkastelu on tehty ja kun ohjausryhmän uudistetut säännöt on hyväksytty 

johtokunnassa. Ennen johtokuntakäsittelyä, sääntömuutosehdotukset käsitellään ohjausryh-

mässä. 

 

7b §   
Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän nimeäminen vuosille 2021–2024  

(Kristiina Hormia-Poutanen, LIITTEET 5-6)   

 

Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän sääntöjä on yhdenmukaistettu muiden Kansal-

liskirjaston ylläpitämien palveluiden kanssa (liite 5). 

     

Saadun palautteen perusteella tiedonhallinnan ohjausryhmän nimeä ja toimialaa on selkey-

tetty. Ohjausryhmän uudeksi nimeksi esitetään Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä.  

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142#expand-Ohjausryhmnsnnt


5 

 

Ehdotuksessa ohjausryhmän kokoonpanoon (liite 6) on muutoksia edelliseen kauteen verrat-

tuna siinä, että uudessa ohjausryhmässä ei ole opetus- ja kulttuuriministeriön edustusta ja 

jokaisella kirjastosektorilla on oikeus nimetä ryhmään kaksi varsinaista jäsentä. Intressiryhmiä 

kutsutaan ohjausryhmään tarpeen mukaan.   

  

Esitys:   
Puheenjohtajaksi esitetään Kaisa Hypén (Turun kaupunginkirjasto) ja varapuheenjohta-

jaksi Miia Willman (LUT-tiedekirjasto). Vahvistetaan ohjausryhmän kokoonpano ja puheen-

johtaja sekä ryhmän säännöt vuosille 2021–2024 liitteissä esitetyn mukaisesti.  

 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

  

7c § Finto-palvelun ohjausryhmän nimeäminen vuosille 2021–2024  

(Kristiina Hormia-Poutanen, LIITTEET 7-8)   

  

Finto-palvelun ohjausryhmän sääntöjä on yhdenmukaistettu muiden Kansalliskirjaston ylläpi-

tämien palveluiden kanssa (liite 7). 

 

Ohjausryhmässä (liite 8) ovat edustajat tärkeimmistä Finto-palvelun sidosryhmistä (kirjasto-, 

museo- ja arkistosektorit, julkishallinnon organisaatiot, suuret käyttäjäorganisaatiot sekä sa-

nasto- ja ontologiakehitystä tekevät tahot) sekä Kansalliskirjastosta. Uusina toimijoina ehdo-

tetussa kokoonpanossa ovat tutkimuspuolen (HELDIG) ja avoimen datan yhteisöjen edustajat 

(Wikimedia Suomi). Ohjausryhmästä jäävät pois opetus- ja kulttuuriministeriön sekä valtiova-

rainministeriön edustus. 

  

Esitys: Puheenjohtajaksi esitetään johtaja Katri Seppälä (Tekniikan sanastokeskuksesta, TSK) 

ja varapuheenjohtajaksi tietopalvelupäällikkö Eeva Klinga-Hyöty (Haaga-Helia ammattikor-

keakoulu). Vahvistetaan ohjausryhmän kokoonpano ja puheenjohtaja sekä ryhmän säännöt 

vuosille 2021–2024 liitteissä esitetyn mukaisesti.  

 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 

 7d § Kotoistuspalvelun ohjausryhmän nimeäminen vuosille 2021–2024  

(Kristiina Hormia-Poutanen, LIITTEET 9-10)   

  

Kansalliskirjaston palvelukokonaisuudessa aloittaa uutena palveluna Kotoistuspalvelu. Aika-

välillä 2016–2020 sitä koordinoitiin Kansalliskirjastossa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoit-

tamana hankkeena. Kotoistuspalvelun ohjausryhmän säännöt (liite 9) on laadittu yhdenmu-

kaiseksi muiden Kansalliskirjaston ylläpitämien palveluiden kanssa. 

 

Ohjausryhmään (liite 10) esitetään edustajia seuraavasti: Tutkija, media-ala, tieto- ja viestintä-

tekniikan alan yritykset, Kotimaisten kielten keskus KOTUS, Suomen Standardisoimisliitto SFS, 

Celia, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Suomen tekniset viestijät ry, Kansalliskirjasto 

sekä avoimen lähdekoodin yhteisö. Esitetty kokoonpano edustaa Kotoistuspalvelun toimin-

nan kannalta keskeistä tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntemusta. 

 

Esitys: Puheenjohtajaksi esitetään tutkijatohtori Tommi Jauhiainen (Helsingin yliopisto) ja 

varapuheenjohtajaksi standardisointijohtaja Elina Huttunen (Suomen Standardisoimisliitto 

SFS). Vahvistetaan ohjausryhmän kokoonpano ja puheenjohtaja sekä ryhmän säännöt vuo-

sille 2021–2024 liitteissä esitetyn mukaisesti.  
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Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Esittelytekstistä poistetaan maininta CSC:n edustuk-

sesta, joka ei sisälly ohjausryhmän esitettyyn kokoonpanoon. 

 

 
 

KESKUSTELUASIAT 
 

8 § 
Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston väitöskirjat ja stipendiaattiteesit digitaalisena kopiona 
(Jussi-Pekka Hakkarainen, LIITE 11) 

   

Kansalliskirjasto on julkaissut kaikki Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston väitöskirjat ja stipen-

diaattiteesit digitaalisena kopiona. Väitöskirjojen lisäksi digitoitiin ja julkaistiin myös muita 

Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston toimintaan ja kulttuuriin liittyviä julkaisuja, kuten erilaisiin 

akateemisiin juhlallisuuksiin liittyvää kirjallisuutta, rehtorin puheita ja kertomuksia. 

 

Aineisto on digitoitu Helsingin yliopiston rahoituksella pääosin Urajärven varastokirjastossa 

sijainneista teoskappaleista. Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston väitöskirjat ja julkaisut tar-

joavat laajan kuvan tieteen historiasta Suomessa ja yhdessä aikaisemmin digitoitujen Turun 

akatemian väitöskirjojen kanssa se muodostaa merkittävän oppihistoriallisen kokonaisuuden 

lähes 300 vuoden ajalta. 

 
Vapaasti käytettävä aineisto on saatavilla digi.kansalliskirjasto.fi -palvelusta. Kokonaisuuden 

uudempaan tekijänoikeuksien (tekijän kuolinvuosi 1951 tai myöhemmin) alaiseen aineistoon 

voi tutustua vapaakappaletyöasemilla. 

 

Esitys: Kuullaan ajankohtaiskatsaus Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston väitöskirjojen ja 

julkaisujen digitointiprojektista. 

 
Päätös: Kuultiin ajankohtaiskatsaus ja kiitettiin Jussi-Pekka Hakkaraista hyvästä ja mielenkiin-

toisesta esittelystä. 

 
 

MUUT ASIAT 
 
9 §  
Johtokunnan esityslistan ja liitteiden julkisuus (Liisa Savolainen) 
 

Johtokunnan jäsenet ovat tiedustelleet johtokunnan esityslistan ja sen liitteiden julkisuusas-

tetta. Todettiin, että julkisuuslain pohjalta yliopiston toimielinten päätökset ja linjaukset ovat 

julkisia. Lähtökohtana on myös asiakirjojen ja tietojen julkisuus.  

 
10 § 
Johtokunnan seuraava kokous 
 

Johtokunnan seuraava kokous järjestetään perjantaina 4.6.2021 klo 13.00–15.30. 

 
11 §  
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.16. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi (sähköinen allekirjoitus sihteerin ja puheenjohtajan toimesta) 

 
 

 

Puheenjohtaja  Hanna Snellman 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja   Eeva-Leena Kuusisto 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja   Kimmo Koivunen 

 

 

Sihteeri   Anne-Mari Sund 
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Lista allekirjoittajista

Allekirjoittaja Todennus
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