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Kansalliskirjaston johtokunnan kokous 4/2021 

 

Aika                   perjantai 3.12.2021 klo 13.15–14.30 

 

Paikka               Zoom-etäkokous 

 

Kutsutut 

Puheenjohtaja, vararehtori Hanna Snellman  

Pöytäkirjanpitäjä Kustaa Multamäki (lisäksi asiantuntija 9 §) 

 

Jäsenet (varajäsen):  

opetusneuvos Juha Haataja (Leena Aaltonen) 

tieto- ja julkaisupalveluiden johtaja Hanna Lahtinen (Teemu Makkonen) 

kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä (Katri Vänttinen) 

ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen (Anne Lehto) 

saavutettavuusasiantuntija Kirsi Ylänne (Gabriel Salmela) 

dekaani Pia Letto-Vanamo (ei varajäsentä) 

professori Mikko Tolonen (Ulla-Maija Seppälä) 

tietoasiantuntija Tarja Mäkinen (Jukka Kervinen) 

opiskelija Lotta Pirhonen (Eeva-Leena Kuusisto) 

kaupunginjohtaja Timo Halonen (Ari Liikanen) 

kirjailija Sirpa Kähkönen (Samu Nyström) 

kehityspäällikkö Kimmo Koivunen (Mikael Laakso) 

dekaani Johanna Mäkelä (puheenjohtajan varajäsen) 

 

Kansalliskirjaston esittelijät ja pysyvät asiantuntijat:  

ylikirjastonhoitaja Cecilia af Forselles (5, 8 §) 

apulaisjohtaja Liisa Savolainen 

palvelujohtaja Johanna Lilja 

palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen (6 §) 

Henkilöstöpäällikkö Sini Saarenheimo (7 §) 

 

 

 

 

 

 

ASIALISTA 

 

1 § 

Kokouksen avaus  

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15. 

 

 

 PÖYTÄKIRJA 4/2021  

  

Johtokunta 

  

     

 3.12.2021    
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2 § 

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

Helsingin yliopiston johtosäännön 17 § mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun vähin-

tään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.  

 

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 kokouksen esityslista seuraavalla lisäyksellä: ylimääräinen keskusteluasia 

9 §, Kansalliskirjaston johtokunnan kuuleminen yliopistokollegion kokoonpanoa koskevassa 

asiassa. 

 

4 §  

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 

 

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Juha Haataja ja Hanna Lahtinen. 

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Juha Haataja ja Hanna Lahtinen. 

 

 

ILMOITUSASIAT  

 

5 §  

Ajankohtaisia asioita  

(Cecilia af Forselles) 

− ajankohtainen korona-tilanne ja sen vaikutukset kirjaston toimintaan 

− TYHY-kyselyn tulokset ovat valmiit. Vastauksia käsitellään joulu-tammikuussa henki-

lökunnan kanssa ja mahdollisista kehittämistoimista sovitaan tammikuussa 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi ajankohtaiset asiat. Koronatilanteen osalta todettiin, että etä-

työsuositus on toistaiseksi voimassa 16.1.2022 asti ja että Kansalliskirjastossa järjestettäviksi 

suunnitellut tilaisuudet on niin ikään peruuttu 16.1.2022 asti. Työhyvinvointikyselyn osalta 

kiinnitettiin huomiota ensinnäkin hyvään vastausprosenttiin (72%) sekä siihen, että kokonais-

tyytyväisyysindeksi on noussut edellisen kyselyn 3,5:stä 3,8:aan, eikä palvelualuiden välillä ole 

merkittäviä eroavaisuuksia. Työtyytyväisyyden osalta parhaita osa-alueita olivat työn mielen-

kiintoisuus, riittävä osaaminen sekä esimiestyö; vastaavasti eniten parannettavaa aiheuttivat 

työn kuormittavuus, kiire ja etäkokouksiin liittyvät haasteet. 

 

 

PÄÄTÖSASIAT 

 

6 § 

Finna-konsortion ohjausryhmän nimeäminen vuosille 2022-2024 

(Kristiina Hormia-Poutanen, LIITTEET 1-2) 
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Valtakunnallisten palveluiden ohjausryhmät ovat keskeisiä asiakasohjauksen kanavia ja yhteis-

työfoorumeita, joiden tehtävänä on ohjata palveluiden strategista kehittämistä yhteistyössä 

Kansalliskirjaston kanssa. Kansalliskirjaston johtokunta asettaa ohjausryhmien jäsenet, varajä-

senet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ohjausryhmien toimintaa on kehitetty ja sään-

töjä yhdenmukaistettu kesällä 2020 toteutetun ohjausjärjestelmän arvioinnin perusteella. 

  

Finna-konsortion ohjausryhmän sääntöjä on yhdenmukaistettu muiden Kansalliskirjaston yllä-

pitämien palveluiden ohjausryhmien kanssa (liite 1). Ryhmän nimi on ollut Finnan konsortio 

ryhmä. Uudeksi nimeksi esitetään Finna-konsortion o hjausryhmää. Ryhmän toimikausi on ol-

lut kaksi vuotta. Uudeksi toimikaudeksi esitetään 2022-2024 kolmea vuotta eli jaksoa tulosopi-

muskauden loppuun. Sen jälkeen toimikaudeksi esitetään neljää vuotta. Ryhmän kokoonpanon 

(liite 2) periaatteet säilyvät ennallaan. 

  

Esitys:  Puheenjohtajaksi esitetään yli-intendentti Ismo Malista (Museovirasto) ja vara-

puheenjohtajaksi kirjastonjohtaja Susanna Parikkaa (Lapin korkeakoulukirjasto). 

Vahvistetaan Finna-konsortion ohjausryhmän kokoonpano, puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja ja ryhmän säännöt liitteissä 1 ja 2 esitetyn mukaisesti. 

Päätös:  Vahvistettiin Finna-konsortion puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä ryh-

män säännöt esityksen mukaisesti. Niin ikään vahvistettiin ohjausryhmän ko-

koonpano pois lukien edustus opetusministeriöstä, josta ei saatu edustajaa 

määräaikaan mennessä. Johtokunnan edellyttämien tutkimuksen ja opetuksen 

edustuksien osalta ensin mainittua edustajaa pyydetään FIN-CLARIAH -konsor-

tiosta (varsinainen jäsen) ja HSSH-instituutista (varajäsen). Vastaavasti opetuk-

sen edustus jää Kansalliskirjaston pohdittavaksi. Nämä, samoin kuin opetusmi-

nisteriön edustus, tulevat johtokunnan vahvistettaviksi myöhemmin. 

 

 

KESKUSTELUASIAT 

 

7 § 

Ylikirjastonhoitajan valintaprosessin aikataulu ja katsaus rekrytoinnin tämänhetkiseen tilanteeseen 

(Hanna Snellman, Sini Saarenheimo) 

Määräaikaan mennessä ylikirjastonhoitajan tehtävää haki 13 henkilöä. Helsingin yliopiston reh-

torin nimittämä valmisteluryhmä: vararehtori Hanna Snellman (puheenjohtaja), dekaani Jo-

hanna Mäkelä, apulaisprofessori Mikko Tolonen, apulaisprofessori Samu Niskanen, johtaja 

(Helsingin kaupunki) Katri Vänttinen, henkilöstöpäällikkö Sini Saarenheimo ja henkilöstöasian-

tuntija Martina Westman, haastettelee kärkihakijat 21.12., jonka jälkeen tehdään ulkoiset hen-

kilöarvioinnit. Sen jälkeen valmisteluryhmä laatii lausuntonsa johtokunnalle, joka kärkihakijoi-

den kuulemisen jälkeen tekee esityksen rehtorille tehtävään nimitettävästä henkilöstöstä (Kan-

salliskirjaston johtosääntö 3 §). 

    

 

  Esitys: Kuullaan esitys ylikirjastohoitajan valintaprosessin etenemisestä. 

Päätös: Kuultiin esitys ylikirjastonhoitajan valintaprosessin etenemisestä. Todettiin, että 

tehtävän kärkihankijat kuultaviksi kutsutaan johtoryhmän kokoukseen 

11.3.2021. 

 

 
8 § 
Kansalliskirjaston johtokunnan nimittäminen kaudeksi 2022-2026 

(Cecilia af Forselles) 
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Kansalliskirjaston nykyisen johtokunnan toimikausi päättyy 31.3.2022. Yliopistolain (71§) mu-

kaan johtokunnassa on enintään 13 jäsentä, joille kaikille nimitetään henkilökohtaiset varajäse-

net. Helsingin yliopiston hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä jäsenten 

keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunnan seuraava toimikausi alkaa 1.4.2022 ja 

päättyy 31.3.2026. 

Helsingin yliopisto valmistelee edustuksensa johtokuntaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö te-

kee esityksen johtokunnan ministeriöitä ja kirjastoja edustavista jäsenistä ja heidän varajäsenis-

tään kirjastoja kuultuaan. Helsingin yliopiston ehdotuksesta hallitus nimittää johtokuntaan 

yhtä monta jäsentä ja heidän varajäsentään kuin Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksessä 

on. Lisäksi johtokuntaan nimitetään enintään kolme jäsentä ja heille varajäsenet opetus- ja 

kulttuuriministeriön ja Helsingin yliopiston yhteisen ehdotuksen perusteella. 

Helsingin yliopisto valmistelee edustuksensa johtokuntaan.  

Henkilökunnan edustajan valitsee Kansalliskirjaston henkilökunta henkilökuntakokouksessa. 

 

Esitys: Keskustellaan johtokunnan jäsenehdotusten hankkimisesta. 

Päätös: Keskusteltiin johtokunnan jäsenehdotusten hankkimisesta. Todettiin, että avoimuuden 

ja läpinäkyvyyden nimissä on eri intressiryhmien edustus nimitysprosessissa turvattava myös 

tulevaisuudessa. 

 

9 § 

Kansalliskirjaston johtokunnan kuuleminen yliopistokollegion kokoonpanoa koskevassa asiassa 

(Kustaa Multamäki) 

Yliopiston hallitus haluaa 15.1.2022 mennessä kuulla muiden tahojen ohella erillisten laitosten 

johtokuntia mahdollisesta siirtymisestä tasakolmikantaan yliopistokollegion kokoonpanossa 

kollegion 1.3.2022 alkavalla toimikaudella. 

 

Kuulemisesta on Helsingin yliopiston esittely- ja kokousmenettelyohjeessa määrätty seuraa-

vasti: ”Kun asian käsittelyn yhteydessä kuullaan hallintoelintä, se keskustelee asiasta ja ilmaisee 

näkemyksensä sekä tarvittaessa antaa evästyksiä ennen päätöksentekoa. Hallintoelintä kuulta-

essa ei käytetä esittelymenettelyä.” 

 

Aineistona erillisten laitosten johtokuntien kuulemiseen tasakolmikantaan siirtymisestä 

1.3.2022 aloittavan yliopistokollegion kokoonpanossa on johtokunnalle etukäteen toimitettu: 

  

-Vertailu yliopistojen johtosäännöistä, muistio (hallituksen kokousten 22.9.2021 ja 27.10.2021 

sekä yliopistokollegion kokouksen 17.11.2021 liitteenä) 

- Tasakolmikanta-esitys, käsitelty suuren konsistorin kokouksessa 27.10.2021, yliopistokolle-

gion kokouksen 17.11.2021 liitteenä 

-Kollegiolle tehdyn tasakolmikantakyselyn tulokset (hallituksen kokouksen 24.11.2021 liit-

teenä) 

-Kollegion 17.11.2021 kokouksen pöytäkirjanote ja keskustelumuistio kuulemisesta (hallituksen 

kokouksen 24.11.2021 liitteenä) 

-Hallituksen kokouksen 24.11.2021 pöytäkirjanote 

 

Johtokunta keskusteli asiasta ja ilmaisi kannattavansa tasakolmikantaan siirtymistä yliopisto-

kollegion kokoonpanossa 1.3.2022 alkavalla toimikaudella. 

 

 

MUUT ASIAT 

10 § Johtokunnan seuraava kokous 
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Johtokunnan seuraava kokous järjestetään perjantaina 11.3.2022 klo 13.30-15.30. 

 

 11 §  

Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi (sähköinen allekirjoitus): 

Puheenjohtaja Hanna Snellman 

Päätösasian 6 § esittelijä Kristiina Hormia-Poutanen 

Pöytäkirjantarkastaja Juha Haataja 

Pöytäkirjantarkastaja Hanna Lahtinen 

Pöytäkirjanpitäjä Kustaa Multamäki 
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Liite 1 SÄÄNNÖT Finna-konsortion 

ohjausryhmä
 

Esitys 3.12.2021                                           
 1(4) 

Finna-konsortion ohjausryhmän säännöt 

1. Finna-konsortion ohjausryhmä 

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata Finna-palvelun strategisen tason toimintaa yhdessä 
Kansalliskirjaston kanssa sekä tukea palvelun kehittymistä. Tämän lisäksi ohjausryhmä 
edistää aktiivisella toiminnallaan palvelun, sen asiakkaiden ja sidosryhmien välistä 
yhteistyötä ja kommunikaatiota. Kansalliskirjasto vastaa Finna-palvelun ylläpidosta ja 
kehittämisestä ohjausryhmän linjausten mukaisesti.  

 

2. Ohjausryhmän tehtävät  

Finna-konsortion ohjausryhmä 

 linjaa Finna-palvelun pitkän aikavälin kehittämistä ja hyväksyy vuosittaiset 
painopisteet. 

 arvioi toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä seuraa palvelun kehittymistä. 
 käsittelee palvelun asiakkaiden, sidosryhmien ja Kansalliskirjaston tekemiä merkittäviä 

kehitysehdotuksia ja aloitteita.  
 hyväksyy Finnan palvelusopimuspohjan ja sopimusliitteet. 
 nimeää tarvittaessa asiantuntijaryhmiä. 

 
 

3. Ohjausryhmän kokoonpano ja edustajien valinta 

Ohjausryhmässä ovat edustettuina Finna-konsortion jäsenet arkisto-, kirjasto- ja 
museosektoreilta, Avointen oppimateriaalien palvelu, Kansalliskirjasto sekä Finnan 
intressiryhmiä edustavia organisaatioita.  

EDUSTUS ESITTÄJÄ 

Arkistot 

Kansallisarkisto Kansallisarkisto 

Valtionapua saavat yksityisarkistot sekä 
OKM:n hallinnonalan muut asiantuntija-
organisaatiot, jotka ydintehtäviensä 

Arkistojen yhteistyöverkosto 
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 SÄÄNNÖT 
Finna-konsortion ohjausryhmä 

 
Esitys 3.12.2021                                           

 2(4) 

ohella säilyttävät tutkimuksen tarpeisiin 
ja kansalaisten käyttöön myös 
arkistoaineistoa 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 

Kirjastot 

Ammattikorkeakoulujen kirjastot Ammattikorkeakoulujen 
kirjastoyhteistyö-konsortio AMKIT 

Erikoiskirjastot Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen 
verkosto 

Yleiset kirjastot Yleisten kirjastojen neuvosto 

Yliopistokirjastot Suomen yliopistokirjastojen verkosto 
FUN 

Kansalliskirjasto: tutkimuskirjasto Kansalliskirjasto 

Museot 

Museovirasto kulttuurihistoriallisten 
museoiden ja taidemuseoiden edustajana 

Museovirasto 

Kansallisgalleria Kansallisgalleria 

Kunnalliset ja yksityiset museot Suomen museoliitto 
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 SÄÄNNÖT

Finna-konsortion ohjausryhmä
 

Esitys 3.12.2021                                           
 3(4) 

Avointen oppimateriaalien palvelu 

Avointen oppimateriaalien palvelu Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Intressiryhmien edustajat 

Esim. palvelun potentiaalisten käyttäjien 
tai yhteistyökumppaneiden edustajia 
(enintään 6 edustajaa) 

Kansalliskirjasto, ohjausryhmä voi 
täydentää 

Finnan ylläpitäjä 

Kansalliskirjasto: kirjastoverkkopalvelut Kansalliskirjasto 

 

Kansalliskirjasto pyytää esitykset ohjausryhmän edustajista esittäjä-sarakkeessa mainituilta 
organisaatioilta. Ohjausryhmä kootaan esitysten mukaisesti. Kansalliskirjaston 
johtokunta asettaa ohjausryhmän jäsenet ja näille varajäsenet sekä ohjausryhmän 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Mikäli ohjausryhmän jäsen on estynyt hoitamasta 
tehtäväänsä, voi ohjausryhmä täydentää kokoonpanoaan uudella jäsenellä ilman erillistä 
johtokunnan päätöstä noudattaen sitä, mitä ohjausryhmän kokoonpanosta on määrätty. 

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii joku osallistuvien sektoreiden edustaja. 
Varapuheenjohtajan tulee edustaa toista sektoria kuin puheenjohtaja. Sihteerinä toimii 
Kansalliskirjaston henkilökuntaan kuuluva henkilö.  

 

4. Ohjausryhmän toimikausi  

Ohjausryhmän toimikausi on 2022–2024 kolme (3) vuotta (tulossopimuskauden 
loppuun). Tämän jälkeen toimikausi on neljä (4) vuotta. 

 

5. Ohjausryhmän kokoukset ja koollekutsuminen  

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään 3 kertaa vuodessa. Koolle kutsumisesta huolehtii 
Kansalliskirjasto. Kokouksiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 
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 SÄÄNNÖT 
Finna-konsortion ohjausryhmä 

 
Esitys 3.12.2021                                           

 4(4) 

Kokouskutsut ja asialista toimitetaan sähköpostitse ohjausryhmän jäsenille ja varajäsenille 
viimeistään yksi viikko ennen kokousta. Pöytäkirja tarkistetaan ja hyväksytään 
sähköisesti. Kiireisissä asioissa voidaan kutsua koolle sähköpostikokous. 

Ohjausryhmä osallistuu kokousten vuosisuunnitteluun. Lisäksi ajankohtaisia asioita voi 
ehdottaa käsiteltäviksi ryhmän sihteerille. Ohjausryhmän kokouksista ja niissä käsitellyistä 
asioista tiedotetaan Kansalliskirjaston viestintäkanavissa. Ohjausryhmän jäsenen tehtäviin 
kuuluu käsitellyistä asioista viestiminen edustamalleen intressiryhmälle. 

 

6. Ohjausryhmän päätösvaltaisuus 

Ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. 

 

7. Ohjausryhmän toiminnan kustannukset  

Ohjausryhmän toimintaan osallistumisesta aiheutuvista matkakustannuksista vastaa 
Kansalliskirjasto. 

 

8. Ohjausryhmän sääntöjen muuttaminen 

Ohjausryhmä arvioi ryhmän sääntöjen muutostarpeen toimikautensa päättyessä. 
Mahdolliset muutokset sääntöihin hyväksyy Kansalliskirjaston johtokunta. 
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Esitys 3.12.2021                                           
  

Finna-konsortion ohjausryhmän 
ohjausryhmä 2022–2024 - esitys  

Puheenjohtajaksi esitetään: yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto 

Varapuheenjohtajaksi esitetään: kirjastonjohtaja Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto 

ESITTÄJÄ ESITYS JÄSENEKSI JA VARAJÄSENEKSI 

Arkistot 

Kansallisarkisto Jäsen: ylitarkastaja Päivi Rossi, Kansallisarkisto 

Varajäsen: ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto 

Arkistojen 
yhteistyöverkosto 

Jäsen: arkistonjohtaja Juha Henriksson, 
Musiikkiarkisto 

Varajäsen: erityisasiantuntija Tuomas Alaterä, 
Tietoarkisto 

Kansallinen 
audiovisuaalinen 
instituutti 
(KAVI) 

Jäsen: apulaisjohtaja Mikko Kuutti, KAVI 

Varajäsen: erikoissuunnittelija Pekka Tähtinen, KAVI 

Kirjastot 

Ammattikorkeak
oulujen 
kirjastoyhteistyö-
konsortio 
AMKIT 

Jäsen: tietojärjestelmä-asiantuntija Minna Kivinen, 
Kirjasto- ja tietopalvelut, Hämeen 
ammattikorkeakoulu 

Varajäsen: informaatikko Hanna Saario, Kirjasto ja 
tietopalvelut, Diakonia-ammattikorkeakoulu 
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Erikoiskirjastojen 
ja tietopalvelujen 
verkosto 

Jäsen: yksikönpäällikkö Johan Pyy, Svenska 
litteratursällskapet i Finland 

Varajäsen: kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen, 
Varastokirjasto 

Yleisten 
kirjastojen 
neuvosto 

Jäsen: kehittämispäällikkö Matti 
Sarmela, Valtakunnalliset kehittämispalvelut 

Varajäsen: kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, 
Oulun kaupunginkirjasto 

 

Suomen 
yliopistokirjasto-
jen verkosto 
FUN 

Jäsen: kirjastonjohtaja Susanna Parikka, Lapin 
korkeakoulukirjasto 

Varajäsen: palvelupäällikkö Tiina Jounio, Oulun 
yliopiston kirjasto 

Kansalliskirjasto Jäsen: palvelupäällikkö Irma Reijonen, 
Kansalliskirjasto 

Varajäsen: kokoelmapäällikkö Jouni Ahmajärvi, 
Kansalliskirjasto 

Museot 

Museovirasto Jäsen: yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto 

Varajäsen: yli-intendentti Sanna Teittinen, 
Museovirasto, Kansallismuseo 

Kansallisgalleria Jäsen: erikoistutkija Hanna-Leena Paloposki,  
Kansallisgalleria 

Varajäsen: amanuenssi Johanna Helin, 
Kansallisgalleria 
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Suomen 
museoliitto 

Jäsen: amanuenssi Aki Pohjankyrö, HAM Helsingin 
taidemuseo 

Varajäsen: erikoissuunnittelija Kimmo 
Kestinen, Työväenmuseo Werstas 

Avointen oppimateriaalien palvelu 

Opetus- ja 
kulttuuri-
ministeriö 

Jäsenesityksiä ei saatu määräaikaan mennessä. 
Täydennetään ohjausryhmän kokoonpano näiltä osin 
myöhemmin. 

Intressiryhmien edustajat 

Open Knowledge 
Finland (OKFI) 

Jäsen: GLAM-koordinaattori Tove Ørsted, OKFI 

Varajäsen:  tutkija Jessica Parland-von Essen, OKFI 

Tieteellisten 
seurain 
valtuuskunta 
(TSV)  

Jäsen: kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki, TSV 

Varajäsen: suunnittelija Hanna Lahdenperä, TSV 

YLE Jäsen: arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto 

Varajäsen: kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle 
arkisto 

Finnan ylläpitäjä 

Kansalliskirjasto Jäsen: palvelujohtaja Kristina Hormia-Poutanen, 
Kansalliskirjasto 

Varajäsen: palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi, 
Kansalliskirjasto 
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