ASIALISTA
1§
Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 13.02.
2§
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Helsingin yliopiston johtosäännön 17 § mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.
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 käsiteltäväksi kiireellisen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.
Esitys: Hyväksytään esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
4§
Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kimmo Tuominen ja Kimmo Koivunen.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.
5§
Johtokunnan kokoonpanon muutos
Överbibliotekarie Pia Södergård (Åbo Akademi) luopuu johtokunnan jäsenyydestä siirtyessään eläkkeelle 1.5.2021 lähtien. Yliopistokirjastojen edustajaksi siirtyy varajäsen, ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen (Helsingin yliopisto). Yliopistokirjastojen neuvosto (FUN) esittää
yliopistokirjastojen varajäseneksi johtaja Anne Lehtoa (Tritonia).
Esitys: Vahvistetaan johtokunnan kokoonpanon muutos yliopistokirjastojen edustajien osalta
ja nimitetään Kimmo Tuominen johtokunnan jäseneksi ja Anne Lehto varajäseneksi.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

ILMOITUSASIAT
6§
Ajankohtaisia asioita
(Cecilia af Forselles)
−
−
−
−
−

Korona-tilanne: Kirjaston avaamisen suunnittelutilanne
Ihminen ja luonto -näyttely
Kanto-tietokannan avaaminen (toimijatietokanta)
OA-aineistojen tilanne
Saadut täydentävät rahoitukset tiedoksi:
• HS/IS Helsingin sanomain säätiöltä 280 000 euroa Helsingin Sanomien ja
Ilta-Sanomien digitointiin 31.12.1979 asti vuosille 2021-2024
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•

•
•
•

•

Uuden Päivän Rahasto sr 70 000 euroa Uuden Suomen koko lehtiaineiston
vuoteen 1991 monivuotisen 2017-2022 digitointiprojektin loppuun saattamiseen
Palkansaajasäätiö 9 000 euroa Työväenlehtien monivuotisen 2016-2021 digitointiprojektin 31.12.1966 asti loppuun saattamiseen
Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahaston kautta 28 400 euroa Ptolemaiosatlasten digitointiin vuodelle 2023 yksityiseltä lahjoittajalta
Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahaston kautta 60 000 euroa vuosille
2021-2022 yksityiseltä lahjoittajalta Constantinus Africanus Pantegni – käsikirjoitusten tutkimus-ja julkaisutyöhön
Hevosurheilulehti Oy:ltä Hevosurheilulehden koko historiallisen aineiston
digitointiin 78 000 euroa vuonna 2021

Esitys: Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat.
Päätös: Merkittiin tiedoksi ajankohtaiset asiat.

PÄÄTÖSASIAT
7§
FinELib-konsortion ohjausryhmän täydentäminen vuosille 2021–2024
(Kristiina Hormia-Poutanen, LIITE 1)
Johtokunta nimesi edellisessä kokouksessa 10.3.2021 FinELib-konsortion ohjausryhmän vuosille 2021–2024 voimassa olevien (vuonna 2017 vahvistettujen) ohjausryhmän sääntöjen mukaisesti. Kokoonpanon osalta päätettiin, että Yliopistokirjastojen neuvostoa (FUN) pyydetään
nimeämään uudet jäsen- ja varajäsenehdotukset niin, että yliopistosektorin edustajiin ei synny
organisatorista päällekkäisyyttä. Tutkimuslaitoskirjastojen edustajiin pyydettiin muutokset niin,
ettei varsinainen jäsen ja varajäsen edusta samaa organisaatiota (Luke). Yleisten kirjastojen
edustajiin pyydettiin muutokset niin, ettei varsinainen jäsen ja varajäsen edusta samaa organisaatiota (Helsingin kaupunki).
FUNilta, tutkimuslaitoskirjastoilta ja yleisiltä kirjastoilta saatiin uudet esitykset jäseniksi ja varajäseniksi (liite 1). Tutkimuslaitoskirjastojen ja yleisten kirjastojen osalta organisatorista päällekkäisyyttä ei enää ole, FUNin osalta jäsenissä on päällekkäisyyttä Unifin jäseniin verrattuna (yliopistosektorien edustajat).
Esitys: Vahvistetaan ohjausryhmän kokoonpanon täydentäminen FUNin, tutkimuslaitoskirjastojen ja yleisten kirjastojen osalta huomioiden yliopistosektorin jäsenten organisatorinen päällekkäisyys.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

KESKUSTELUASIAT
8§
Kansalliskirjaston kuvailupolitiikka 2021–2030
(Marja-Liisa Seppälä, LIITTEET 2-3)
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Kansalliskirjaston 2020-luvun kuvailupolitiikka keskittyy kuvailevan metatiedon yhteentoimivuuden tukemiseen kuvailun kansainvälisessä rakennemuutoksessa. Politiikka toimii viestinnän
ja seurannan välineenä sekä valmistelun ja suunnittelun koordinoijana.
Esitys: Esitellään Kansalliskirjaston kuvailupolitiikan tavoitteet ja keskustellaan niiden sisällöstä.
Päätös: Marja-Liisa Seppälä esitteli kuvailupolitiikan keskeisen sisällön. Johtokunta keskusteli
politiikan valmistelusta ja sisällöstä. Politiikkaa käsitellään seuraavaksi Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmässä sekä Kansalliskirjaston johtoryhmässä.
9§
Kansalliskirjaston viestintäohjelma vuosille 2021–2024
(Katri Nissilä, LIITTEET 4-5)
Kansalliskirjaston viestintäohjelma 2021–2024 määrittelee kirjaston viestintää koskevia valintoja ja tavoitteita, jotka ohjaavat viestintää ohjelmakauden aikana. Viestintäohjelman taustalla
vaikuttavat erityisesti Kansalliskirjaston strategia 2021–2030, vuonna 2020 toteutettu mainetutkimus sekä viestintäkentän kehittyminen ja trendit.
Kansalliskirjasto kehittää palveluitaan tasavertaisuuden vahvistamiseksi Suomessa, ja Sivistys
yhteiskunnan ytimessä -visio ohjaa meitä toiminnassa, jossa myös erilaisilla kumppanuuksilla ja
verkostoilla on entistä tärkeämpi rooli. Strategiamme nostaa entisestään digitaalisten palveluidemme merkitystä ja kurottaa samalla myös kohti uusia kohderyhmiä, kun tavoitteena on
lisätä yhteiskunnallista ja tutkimuksellista vaikuttavuutta Kansalliskirjaston ainutlaatuisten aineistojen ja digitaalisten palveluiden kautta.
Viestintäohjelma määrittelee Kansalliskirjasto-brändin, poimii viestinnän kärkeen nostettavat
palvelut sekä kuvaa viestinnän strategiset painopisteet. Ulkoisen viestinnän lisäksi ohjelma
esittelee työyhteisöviestinnän kehittämisen painopisteet sekä periaatteet. Viestintäohjelman
pohjalta valmistellaan vuosittain operatiivinen viestintäsuunnitelma, jonka laatimisesta vastaa
kirjaston viestinnän koordinaatioryhmä.
Esitys: Keskustellaan Kansalliskirjaston viestintäohjelmasta.
Päätös: Katri Nissilä esitteli Kansalliskirjaston viestintäohjelman vuosille 2021-2024. Johtokunta esitti kiitokset hyvästä ja perusteellisesta viestintäohjelman valmistelusta ja uudesta ohjelmasta. Sovittiin yhdestä terminologisesta tarkennuksesta (jatkuva oppiminen).

10 §
Kansalliskirjaston LOUHOS-hankkeen (tutkijapalvelukokonaisuuden) pilotoinnin esittely
(Liisa Näpärä, LIITE 6)
Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen ympärille rakentuvia tutkijapalveluita on kehitetty
Digitaalinen avoin muisti (DAM) -hankkeessa. Hanke on alkanut 1.10.2019 ja se jatkuu
30.9.2021 asti. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Vipuvoimaa EU:lta 2014–
2020.
Esitys: Keskustellaan Kansalliskirjaston tutkijapalveluiden kehittämisestä.
Päätös: Liisa Näpärä esitteli katsauksen kirjaston digitaalisten aineistojen ympärille rakentuvista tutkijapalveluista.

11 §
4

Finna: Oppimisen palvelut –kokonaisuus ja Etelä-Savon lehtiaineistopaketin esittely
(Taru Kuhalampi & Marja-Leena Hynynen, LIITE 7)
Finnan oppimisen kokonaisuus muodostuu Finna Luokkahuoneesta ja avoimista oppimateriaaleista. Nämä mahdollistavat opettamisen ja oppimisen äärelle löytämisen Finnassa sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja. Luokkahuoneessa julkaistiin keväällä myös Kansalliskirjaston uusi
aineistopaketti Digin sanomalehtiaineistoista.
Esitys: Kuullaan ajankohtaiskatsaus Finnan Oppimisen palvelut -kokonaisuudesta.
Päätös: Kuultiin ajankohtaiskatsaus Finnan Oppimisen palveluista.

MUUT ASIAT
12 §
Johtokunnan seuraava kokous
Johtokunnan seuraava kokous järjestetään torstaina 21.10.2021 klo 13.00–15.30.
13 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi (sähköinen allekirjoitus sihteerin ja puheenjohtajan toimesta)

Puheenjohtaja

Hanna Snellman

Pöytäkirjantarkastaja

Kimmo Tuominen

Pöytäkirjantarkastaja

Kimmo Koivunen

Sihteeri

Anne-Mari Sund
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