
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansalliskirjaston  

johtokunnan kokous  

1/2022 

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Helsingin yliopiston UniSign-järjestelmällä / Detta dokument har underskrivits elektroniskt med Helsingfors universitetets UniSign / This document has been electronically signed using University of Helsinki UniSign
Pöytäkirja 25.1.2022_Kansalliskirjaston johtokunta 2022_1-MERGED.pdf / c5f1a933-085d-4029-a8f2-0de89cbd8673 / sivu/sida/page 1(7)



1 

 

 

 

 

Kansalliskirjaston johtokunnan kokous 1/2022 

 

Aika                   Tiistai 25.1.2022 klo 12.15 – 13.35 

 

Paikka               Zoom-etäkokous 

 

Kutsutut 

Puheenjohtaja, vararehtori Hanna Snellman  

Sihteeri Kustaa Multamäki 

 

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) 

tutkimusjohtaja 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) 

 

Esittelijä: 

Henkilöstöpäällikkö Sini Saarenheimo (5 §) 

 

 

ASIALISTA 

 

1 § 

Kokouksen avaus  

 

 Puheenjohtaja Johanna Mäkelä avasi kokouksen klo 12.15. 

 

2 § 

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

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

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

 

 

 ESITYSLISTA 1/2022  

  

 

  

     

 Pöytäkirja 

25.1.2022 
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2 

 

 

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 Tarja Mäkinen ja Lotta Pirhonen. 

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eeva-Leena Kuusisto ja Tarja Mäkinen. 

 

 

 

PÄÄTÖSASIAT 

 

5 § Johtokunnan kuuleminen ja päätösesityksen laatiminen ylikirjastohoitajan rekrytointia koskevassa 
asiassa  
(Sini Saarenheimo) 

 
• Hakukriteerit eli millaista henkilöä haettiin 
• Valmisteluryhmän valittavaksi esittämän kandidaatin puheenvuoro ja mahdollisuus johto-

kunnan jäsenille esittää kysymyksiä kandidaatille 
• Johtokunnan päätösesityksen tekeminen rehtorille ja henkilöstöjohtajalle 

 

Esitys: Johtokunta esittää, että YTT Kimmo Tuominen nimitetään uudeksi ylikirjastonhoi-
tajaksi. 
Päätös: Johtokunta esittää, että uudeksi ylikirjastonhoitajaksi nimitetään YTT 
Kimmo Tuominen. 

 

 

 

6 §  

Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35. 
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Organisaation varmentama (HY käyttäjätunnus)
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Certifierad av organisationen (HU användarkonto)
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Tarja H Mäkinen
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Certifierad av organisationen (HU användarkonto)
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KANSALLISKIRJASTON JOHTAJAN / 
YLIKIRJASTONHOITAJAN VALINTA 

JOHTOKUNTA 25.1.2022
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KANSALLISKIRJASTON 
JOHTAJAN/YLIKIRJASTON-
HOITAJAN REKRYTOINTI

• Hakukriteerit eli millaista henkilöä haettiin /Sini 
Saarenheimo

• Valmisteluryhmän valittavaksi esittämän kandidaatin 
puheenvuoro (n. 10 min) ja mahdollisuus johtokunnan 
jäsenille esittää kysymyksiä kandidaatille

• Johtokunnan päätösesityksen tekeminen rehtorille ja 
henkilöstöjohtajalle
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MITÄ HAETAAN?

• Kansalliskirjaston johtaja / Ylikirjastonhoitaja – toistaiseksi 
voimassa oleva työsuhde 6kk:n koeajalla

• Kriteerit ja vaatimukset:
• Korkeakoulututkinto, tohtorin tutkinto katsotaan eduksi
• Kielitaitovaatimukset: suomi, englanti, ruotsi
• Suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön laajaa ymmärtämistä
• Tutkimusmaailman tuntemista humanistis-yhteiskuntatieteelliseltä alalta
• Vankkaa näkemystä muistiorganisaatioista sen kehitys- ja 

muutoshaasteista ja digitalisaatiosta
• Kokemusta vaativista johtotehtävistä

‒ Kokemusta sekä kansallisella että kansainvälisellä kentällä 
toimimisesta

‒ Hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja (tunneäly, jämäkkyys)
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