ASIALISTA
1§
Kokouksen avaus
2§
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Helsingin yliopiston johtosäännön 17 § mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun vähintään 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 käsiteltäväksi kiireellisen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.
Esitys: Hyväksytään esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
4§
Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Juha Haataja ja Kirsi Ylänne.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katri Vänttinen ja Kirsi Ylänne.

ILMOITUSASIAT
5§
Ajankohtaisia asioita
(Cecilia af Forselles, LIITE 1)
− Korona-tilanne ja kirjaston paluun uuteen normaaliin
− Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston rehtorin väliset tavoiteneuvottelut 24.9.2021
(liite 1)
− Uutinen 14.9.2021: Kuvailupolitiikan tähtäimessä kuvailutietojen tehokkaampi hyödyntäminen
− Uutinen 17.9.2021: Jean Sibeliuksen sävellyskäsikirjoitusarkisto liitetään kansalliseen
Maailman muisti -rekisteriin
Esitys: Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin lisäksi ylikirjastonhoitajan haun avaamisesta. Keskusteltiin siitä, kuka nimeää valintaa valmistelevan ryhmän. Puheenjohtaja esittelee valmisteluryhmän ja valintaprosessin 3.12. kokouksessa, samoin tehtävää hakeneet henkilöt. Henkilökunnan edustaja toi esille myös sisäisen tiedotuksen tärkeyden; kirjastoa ja henkilökuntaa ei
oltu informoitu ennen hakuprosessin aloittamista.
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PÄÄTÖSASIAT
6§
Kirjaston toiminta ja talous vuonna 2022 (kaudella 2021–2024)
(Cecilia af Forselles, Pirkko Keloharju, LIITTEET 2-4)
Kansalliskirjaston johtosäännön 3§ mukaisesti johtokunnan tehtävänä on vahvistaa Kansalliskirjaston toiminta- ja taloussuunnitelma.
Kuluvalla nelivuotisella suunnittelukaudella 2021–2024 kirjaston toimintaa ohjaa johtokunnan
hyväksymä Kansalliskirjastostrategia vuosille 2021–2030. Strategian toteutumisesta kirjasto
raportoi opetus- ja kulttuuriministeriöön, Helsingin yliopistolle sekä johtokunnan kautta yhteistyökumppaneilleen.
Osana Helsingin yliopiston toiminnanohjausta yksiköt valmistelevat vuosittain strategian
2021–2030 toimeenpanosuunnitelman (liite 2). Kansalliskirjasto on koonnut toimeenpanosuunnitelmaan ne kehittämiskohteet ja toimenpiteet, joilla kirjasto tukee yliopiston strategian
toteutumista. Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy henkilöstösuunnitelma, riskien hallinta sekä
tilasuunnitelma. Liitteenä kooste suunnittelukauden strategisista toimenpiteistä ja riskianalyysista (liite 3). Toimeenpanosuunnitelmaa tarkennetaan vuosittain osana yliopiston toiminnanohjausta.
Kirjaston vuoden 2022 talousarvio sekä ennuste vuoteen 2025 (liite 4) käsittää niin perusrahoituksen kuin täydentävän rahoituksen.
Esitys: Käsitellään Kansalliskirjaston toimeenpanosuunnitelma vuosille 2022–2024 ja siihen sisältyvä talousarvio 2022. Vahvistetaan ne toimitettaviksi Helsingin yliopistolle.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

7§
FinELib-konsortion ohjausryhmän sääntöjen vahvistaminen
(Kristiina Hormia-Poutanen, LIITE 5)
Johtokunta käsitteli kokouksessaan 10.3.2021 FinElib-konsortion ohjausryhmän sääntöjä. Johtokunta ei tällöin hyväksynyt uusia, päivitettyjä sääntöjä, vaan totesi, että sääntömuutosehdotukset tulee käsitellä ensin FinELib-konsortion ohjausryhmässä.
Johtokunta totesi lisäksi, että FinELibin ohjausryhmä on asettanut juristiryhmän arvioimaan FinELib-konsortion ohjausrakennetta. Kun juristiryhmän ehdotus on käytettävissä, arvioidaan,
onko ehdotuksella vaikutusta ohjausryhmän sääntöihin. Juristiryhmän selvitys valmistuu odotettua myöhemmin. Konsortio tarvitsee joka tapauksessa päivitetyt säännöt työskentelynsä tueksi, joita voidaan tarpeen mukaan päivittää myöhemmin.
Ohjausryhmä on käsitellyt säännöt 15.9.2021 pidetyssä kokouksessa (liite 5).
Esitys: Vahvistetaan FinELib-konsortion ohjausryhmän säännöt.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

8§
FinElib-konsortion ohjausryhmän täydentäminen vuosille 2021–2024
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(Kristiina Hormia-Poutanen)
Johtokunta on nimennyt jäsenet FinElib-konsortion ohjausryhmään 10.3.2021 ja 4.6.2021 järjestetyissä kokouksissa. Päivitettyjen ohjausryhmän sääntöjen pohjalta (7§) ohjausryhmään nimitetään jäsenet myös Suomen Akatemiasta ja tutkijajäsenet Tieteellisten seuran valtuuskunnan toimesta.
Suomen Akatemia ehdottaa jäseniksi seuraavia henkilöitä:
• jäsen: johtava tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää
• varajäsen: tiedeasiantuntija Jussi Varkemaa
Tieteellisten seurain valtuuskunta ehdottaa tutkijajäseniksi seuraavia henkilöitä:
• jäsen: Associate Professor Mikael Laakso, Hanken
• varajäsen: Senior Lecturer Mikko Jakonen, Jyväskylän yliopisto
Esitys: Vahvistetaan ohjausryhmän kokoonpanon täydentäminen esityksen mukaisesti vuosille
2021–2024.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

KESKUSTELUASIAT
9§
Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi
tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamisesta
(Liisa Savolainen, LIITE 6)
Kansalliskirjasto valmistelee lausuntoa hallituksen esityksestä uudeksi tekijänoikeuslaiksi (DSM
direktiivin kansallinen implementointi, liite 6). Lausuntoaikaa on 31.10.2021 asti. Kirjaston kannalta keskeisiä ovat pykälät 13, 16, 38 ja 50. Tekijänoikeuslaki säätelee mm. oikeutta tehdä kopioita tekijänoikeudenalaisista aineistoista, mikä liittyy tiedonlouhintaan, kirjaston digitointiin,
digitaalisten palveluiden tuottamiseen ja tutkijoiden palveluihin. Lakiehdotus ottaa kantaa
myös tekijän oikeuteen rinnakkaistallentaa tieteellinen artikkeli.
Esitys: Keskustellaan hallituksen esityksen vaikutuksista kirjaston palvelutoimintaan.
Päätös: Keskusteltiin hallituksen esityksen vaikutuksista kirjaston palvelutoimintaan. Toivottiin
johtokunnan jäsenten omissa mahdollisissa lausunnoissaan huomioimaan myön kirjaston lausumaa. Kirjaston lausunto on pyynnöstä saatavilla käyttöön.
10 §.
Kansallisbibliografia-palvelun esittely
(Katri Kananen, LIITE 7)
Johtokunnan kokouksissa on esitelty kirjaston keskeisiä palveluja. Tällä kertaa palvelupäällikkö
Katri Kananen kertoo kansallisbibliografiasta.
Esitys: Kuullaan Kansallisbibliografia-palvelun esittely.
Päätös: Kuultiin Kansallisbibliografia-palvelun esittely
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MUUT ASIAT
11 §
Johtokunnan seuraava kokous
Johtokunnan seuraava kokous järjestetään perjantaina 3.12.2021 klo 13.15–15.30.
12 §
Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 15.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi (sähköinen allekirjoitus sihteerin ja puheenjohtajan toimesta):

Puheenjohtaja Hanna Snellman
Pöytäkirjantarkastaja Kirsi Ylänne
Pöytäkirjantarkastaja Katri Vänttinen
Sihteeri Liisa Savolainen
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Tämä asiakirja on allekirjoitettu
Lista allekirjoittajista
Allekirjoittaja

Todennus

