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Tehtävät 

• Kansalliskirjaston johtokunta käsittelee strategisia 
kokonaisuuksia ja linjauksia, ei sisäistä operatiivista 
toimintaa.  

• Kirjaston toiminta- ja taloussuunnitelmina 
käsitellään johtokunnassa edelleen ministeriölle 
laadittavia toiminta- ja taloussuunnitelmia sekä 
yliopistolle laadittavia tavoiteohjelmia ja 
talousarvioita.  



Johtokunnan toimintaa vuonna 2011 

Vuotuisten asiakirjojen käsittelyn lisäksi keväällä 2011 johtokunta 
käsitteli Kansalliskirjaston toimintaan kohdistuneet arvioinnit ja niistä 
annetut lausunnot.  

Vuonna 2012 tehtäneen kirjaston asemaa koskevat päätökset 
kansainvälisen arvioinnin raportin ja ministeriön konserniselvityksen 
pohjalta.  

Vuonna 2011 johtokunta kokoontui neljä kertaa, joista kahdessa oli 
EriK edustaja paikalla. Tämän lisäksi varajäsen osallistui syyskuussa 
johtokunnan strategiapäivään. 

Johtokunnan puheenjohtajana toimii prof.Hannu Niemi ja vpj on 
Päivi Kytömäki. EriK edustajana toimii Silja Rekomaa ja varajäsenenä 
Jarmo Saarikko. Rekomaa haki eroa johtokunnan jäsenyydestä 
loppuvuodesta.  

OKM:n kanssa sovittiin, että varajäsen voi edustaa EriKiä 
johtokunnassa, kunnes kevätkokouksessa 2012 valittava 
työvaliokunta esittää uuden varsinaisen jäsenen. 



Kansalliskirjaston toimintaa 2011 
Kärkitavoitteet olivat KDK:n kehittäminen sekä kirjaston oman 
digitaalisen  kirjaston ja kuvailupolitiikan kehittäminen.  

Johtokunta hyväksyi syksyllä henkilömuutoksia FinELibin 
konsortioryhmään kaudelle 2010-2012. Erikoiskirjastoista nimitettiin 
Armi Länkelin (varsinainen jäsen) ja Tuula Hämäläinen (varajäsen). 

Kansalliskirjasto osallistuu Comellus-pilottihankkeeseen, jossa kirjaston 
ja kustantajien välille luodaan sanomalehtien sähköinen luovutus-
vastaanotto-järjestelmä jonka avulla hyödynnetään sanomalehtien 
paino-PDF-versioita. 

Kansalliskirjasto avasi omat Facebook-sivut. Digitalkoot-hanke 
käynnistyi, jossa kansalaiset voivat Facebookin kautta kirjautumalla 
osallistua vanhojen sanomalehtien digitoinnin tekstintulkintaan pelin 
muodossa.  

Kansalliskirjasto valmistelee digitointiin ja Kansalliskirjaston digitoitujen 
aineistojen tutkimuskäyttöön liittyvän professuurin perustamista 
yhdessä Helsingin yliopiston kanssa 



Henkilöstö 

Kansalliskirjastossa toteutui 
vuonna 2011 kaikkiaan 284,5 
henkilötyövuotta, joista 25% oli 
määräaikaisia.  

 

Kansalliskirjaston 
kokonaiskustannukset 
pysyivät edellisen vuoden 
tasolla n. 29 milj. € 

Kansalliskirjaston rahoitus jakautuu 
projekteihin. Vuoden 2011 aikana 
Kansalliskirjastolla oli meneillään 93 
projektia, joista 51 kpl perusrahoituksen, 
23 kpl täydentävän rahoituksen ja 19 kpl 
liiketalouden projekteja. 

Rahoitus ja henkilöstö 



Tutkimuskirjasto-
palvelut 

Kansallinen 
digitointi- ja 
konservointikeskus 

Hallinto- ja 
kehittämis-
palvelut 

Lisensiointi Asiakasliittymä Tietovarannot Asiakkuuden
hallinta  

Organisaatio 

Kansalliskirjastolla on 3 tulosaluetta  

Kirjastoverkko-
palvelut  

Kirjastoverkkopalvelut aloitti vuoden 2011 alusta uusitulla organisaatiorakenteella 

Pitkäaikais-
säilytys 

Tietojärjestelmät 

Toimintaa tukee 



Kirjastoverkolle tuotetut palvelut 

• Erikoiskirjastot maksavat FinELib-palvelusta palvelumaksua. 
Aineistoja ne hankkivat vuonna 2011 FinELibin kautta 1,8 
miljoonalla eurolla. 

• Erikoiskirjastot maksavat Kansalliskirjaston tuottamista 
sektoripalveluista liiketoiminnan hinnoittelun mukaisesti lukuun 
ottamatta toimialalaajennuksen yhteydessä sovittua OKM:n  
myöntämää keskitettyä 13.000 € perusrahoitusosuutta. 

• Vuosittain sektoreiden edustajat ja Kansalliskirjasto tapaavat 
useissa suunnittelu-, kehitys- ja seurantakokouksissa, joissa 
varmistetaan,  että sektoreiden palvelutarpeisiin vastataan 
toivotusti.  EriKistä näihin osallistuuvatyleensä puheenjohtaja ja 
sihteeri. 



Kiitos 


