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odistamme ympärillämme 
peruuttamatonta digitaalista 
muutosta. Verkko on muokkaa
massa keskeisiä kansalais palveluja, 
ja odotukset ovat usein edellä varsi

naista tarjontaa. Tähän haasteeseen meidän on 
kyettävä vastaamaan.

Kansallisen digitaalisen kirjaston eli KDK:n 
kokonaisuutta on viime vuodet rakennettu määrä
tietoisesti. Tulokset näemme vuonna 2012. Samalla 
koittaa sisältöjen aika. 

Vaikka olemme Kansalliskirjastossa digitoineet 
aineistojamme ennätysvauhtia – tähän mennessä 
yli neljä miljoonaa sivua – kokoelmistamme vain 
pari prosenttia on sähköisessä muodossa. Hyvään 
vauhtiin saatu tuotanto vaatii nyt pysyvää 
rahoitusta. Ilman sitä emme voi taata kansalaisille 
riittävää sisältötarjontaa. 

Valtioneuvosto antoi marraskuun lopulla edus
kunnalle selonteon digitaalisesta agendasta vuosille 
2011–2020. Sen keskeisenä päämääränä on julkisten 
tietovarantojen avaaminen vapaaseen kansalais
käyttöön. 

Selonteon painopiste on vielä teknologinen. 
Sen rinnalle on tuotava vahvasti humanistinen, 
tieto yhteiskunnan sosiaalisia ja kulttuurisia puolia 
tukeva agenda, jolla vahvistetaan kansalaislähtöistä 
toiminta kulttuuria ja rajoitetaan kansainvälisten 
monopolien toimivaltaa.  

Sähköiset sisällöt ovat kansalaisen perus-
oikeus. Jokaisella kansalaisella ja yhteisöllä tulee 
olla pääsy suomalaisen sanomalehdistön 1900luvun 
sisältöihin ja muihin historiallisiin lähdeaineistoihin. 

Tämä kansallinen missio toteutetaan tekijän
oikeuksia kunnioittaen ja uusia toimintatapoja 
luoden. Kansalliskirjaston kaltainen toimija partne
rina, Kansallisen digitaalisen kirjaston kaltainen 
toimija välittäjänä ja kirjastojen käyttäjät yleisönä on 
hieno ja tavoiteltava visio. 

Suomen kansalliskirjasto on yksi Euroopan 
monipuolisimmista kansalliskirjastoista. 
Syksyllä 2010 suoritettu kansain välinen arviointi 

antaa laitoksestamme puolueettoman kuvan. Sen 
maaliskuussa 2011 julkistettavat arviot ja suositukset 
koskevat kokonaisvaltaisesti Kansalliskirjaston 
asemaa, johtamista, kokoelmia ja palveluja. 

Loppuraporttia on hyvä lukea rinnakkain 
opetus ja kulttuuriministeriön helmikuussa 2011 
julkis taman Yhdessä enemmän konserniselvityksen 
kanssa – sekä pyrkiä edistämään kummankin 
parhaita oivalluksia. 

Nimikkorahastot, yksityiset lahjoittajat ja Kansallis
kirjaston ystävät ovat jatkaneet arvokasta toimin
taansa julkaistun kulttuuriperinnön pelastamiseksi. 
Vuonna 2010 Kansalliskirjasto sai ottaa vastaan 
useita merkittäviä kokoelmia. 

Pentti Hauhialan eurooppalaisittainkin 
laajaa Disney-kokoelmaa kävi ihailemassa 
perheitä ja nuorisoa eri puolilta maailmaa. 
Lahjoitus toi Kansalliskirjastolle vuoden huomat
tavimman näkyvyyden ja Hauhialalle julkisen 
kiitoksen kulttuuriteosta. 

Palatkaamme vielä alussa kuvaamaani muutokseen. 
Internet on joillekin paratiisi ja toisille pyhiä 
arvoja tuhoava kauhistus. Kansalliskirjaston 
osaava ja ammatistaan ylpeä henkilökunta suhtautuu 
verkkoon suurena mahdollisuutena, joka voi monin
kertaistaa asiakaskuntamme. 

Tiedostamme toki sen, että paikalliset asiak
kaamme nauttivat yhä painetun kirjan läsnäolosta 
ja Kansalliskirjaston ainutlaatuisesta, rauhallisesta 
ilmapiiristä. Meille on selvää, että sisältöjen 
uusi aika ei sulje vaan avaa ovia: samalla kun 
se kannustaa meitä tuomaan hienot kokoelmamme 
kaikkien ulottuville se myös vahvistaa uskoamme 
tiedon ja kirjallisuuden vuosisataisiin perinteisiin.

Kai Ekholm
ylikirjastonhoitaja

Sähköisten sisältöjen aika

Johtajan katsaus 

T
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ansalliskirjaston vastuulla oleva 
asiakasliittymä on osa opetus ja 
kulttuuri ministeriön Kansallinen 
digitaalinen kirjasto hanketta 
(KDK), jossa parannetaan kirjasto

jen, arkistojen ja museoiden digitaalisten aineistojen 
saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä. Hanke on näky
västi mukana ministeriön Osaava ja luova Suomi 
tulevaisuuskatsauksessa. Liittymästä rakennetaan 
myös yhteys Europeanaan eli Euroopan digitaali
seen kirjastoon. 

Asiakasliittymän konsortion toiminta periaatteet 
ja hallintomalli saatiin pääpiirteis sään valmiiksi. 
Osallistuvat organisaatiot sitoutuvat periaatteisiin 
palvelu sopimuksella, jossa määritellään eri osa
puolten vastuut. Myös käytettävyyssuunnitelmaan 
sisältyvä etukäteisarviointi raportteineen valmistui, 
samoin riskianalyysi, jonka tulokset huomioitiin 
sekä toiminta että jatkosuunnittelussa.

KDK:n kehittämiseen tiiviisti liittyvä Pitkä
aikais  säilytyksen (PAS) loppuraportti suo situksineen 
viimeisteltiin keväällä. Hanke jatkuu Tieteen tieto
tekniikan keskuksen CSC:n vetämänä. 

Asiakasliittymän ohjelmistohankinnan perään 
käynnistettiin järjestelmän testaus, jossa Kansallis
kirjasto ja seitsemän muuta KDKpilottiorganisaa
tiota arvioivat muun muassa Primon hakutoiminnal
lisuuksia, sähköisten palveluiden integrointia sekä 
liittymän käytettävyyttä. 

Kärkihankkeet ja kehittäminen

Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän 
suunnittelu, hankinnat ja testaukset etenivät tavoitteiden 
mukaisesti. Elokuussa liittymän toteuttajaksi valittiin 
Ex Libris Group ja ohjelmistoksi Primo. Järjestelmää 
testaa ensi vaiheessa kahdeksan pilottiorganisaatiota. 

K
KDK:n rinnalla edistettiin Kansalliskirjaston 

oman digitaalisen kirjaston rakentumista. Esitöinä 
tehtiin muun muassa metadatan normalisointia eli 
ratkaisuja, joiden mukaisesti aineistojen viitetietoja 
poimitaan asiakasliittymän hakuindeksiin. Aineis
tojen testaus Primossa aloitettiin loka–marraskuun 
vaihteessa. 

Kansalliskirjaston digitointipolitiikka hyväksyt
tiin johtokunnassa toukokuussa. Siinä kiinnitetään 
huomiota muun muassa digitaalisten kokoelmien 
kattavuuteen ja luotettavuuteen sekä aineistojen 
vapaan käytön ja verkkojakelun mahdollistamiseen.

Kirjastojen kansallista infrastruktuuria 
vahvis tettiin muun muassa avaamalla kansalliset 
yhteisluettelot Linda (suomalaisten korkeakoulu
kirjastojen yhteistietokanta) ja Arto (kotimaisten 
artikkeleiden viitetietokanta) vapaaseen kansalais
käyttöön heti vuoden alusta. Mobiilikäyttöisiksi 
yhteisluettelot saatiin kevään aikana. 

Valtiovarainministeriön Valtiotason arkki  
tehtuurit hankkeessa Kansallis kirjastolla oli edus
tus tietoarkkitehtuurien ja yhteisten ITpalvelujen 
arkkitehtuurin ryhmissä, joissa pyritään saamaan 
kirjastojen keskeiset infrastruktuurit samaan kes
kusteluun valtiotason muiden tietoarkkitehtuurien 
kanssa. Samalla intressillä osallistuttiin julkis
hallinnon standardisalkun ja julkisen hallinnon 
yhteisen metadatarekisterin laadintaan. 
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paneeli ryhmä haastatteli noin 60 Kansalliskirjaston 
sidosryhmien edustajaa. Joukossa oli myös useita 
Kansalliskirjaston työntekijöitä. Arvioinnin loppu
raportti julkistetaan maaliskuussa 2011.

Toimikautensa päättänyt johtokunta käsitteli 
touko kuussa esitystä laitoksen uudeksi johtosään
nöksi, jonka Helsingin yliopiston hallitus vahvisti 
kesäkuussa. Uusi johtokunta aloitti työnsä elokuun 
alussa. Sen puheenjohtajana jatkoi Helsingin yliopis
ton valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani, profes
sori Hannu Niemi.

Laitoksen strategisen johtamisen työvälineistä 
kriittiseen tarkasteluun otettiin Kansalliskirjaston 
arvot. Kevään ja syksyn aikana käytyjen keskuste
lujen ja ryhmätöiden tuloksena syntyi viides arvo 

”Edistämme tiedon saatavuutta”.
Edellisenä vuonna käynnistettyjä, päällikkö ja 

asiantuntijatason työntekijöitä laajasti osallistavia 
suunnitteluseminaareja jatkettiin. Kevätkauden 
seminaarissa arvioitiin Kansalliskirjaston kärki
hankkeiden etenemistä, ja syksyn kahdessa tilai
suudessa keskityttiin toiminnan suunnitteluun. 

Marraskuussa johtokunta hyväksyi Kansallis
kirjaston uuden työjärjestyksen, jossa huomioitiin 
muun muassa kahden tulosalueen yhdistyminen 
sekä tulosalueiden nimen ja sisäisen organisaation 

Uusi johtokunta vasemmalta lukien: 
ensimmäisellä portaalla Hannu Niemi (pj.) ja 
Sinikka Salo, toisella Kai Ekholm (esittelijä), 
Mikko Vainio, Silja Rekomaa ja Veera Laine 
(varajäsen), kolmannella Mirja Iivonen, 
Markku Suvanen, Dorrit Gustafsson (siht.) 
sekä Sinikka Luokkanen. Ylimmällä portaalla 
Anna Mauranen, Eero Puolanne, Mikko Viitasalo 
ja Ere Maijala. Kuvasta puuttuvat varsinaiset 
jäsenet Sakari Laiho ja Joona Salminen. 
(Ks. myös s. 29)
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Bibliografisen kuvailun uudistamistyössä 
valmistauduttiin kansainvälisen FRADmallin ja 
RDAkuvailun testaukseen Suomessa. Semanttisen 
webin kansainväliseen kehittämiseen osallistuttiin 
Kirjastojen maailmanjärjestön IFLA:n yhteydessä 
toimivan FRBR Review Groupin välityksellä.

Johtamisen ja tukipalvelujen kehittämi-
nen  Opetus ja kulttuuriministeriön johtamaa 
Kansallis kirjaston kansainvälistä arviointia varten 
suoritettiin laaja itsearviointi, joka toteutettiin julki
sen sektorin organisaatioiden CAFlaadunarviointi
mallilla. Tulosalueittain jaettuihin itsearvioinnin 
työryhmiin osallistui maalis–huhtikuussa kaikkiaan 
viitisenkymmentä työntekijää ja johdon edustajaa. 

Itsearvioinnin raportti liitettiin osaksi laajaa 
taustaaineistoa, jonka kansainvälisen arvioinnin 
panelistit, Hollannin kansalliskirjaston entinen 
johtaja Wim van Drimmelen (pj), Ruotsin kansallis
kirjaston johtaja Gunnar Sahlin ja Biokeskus 
Suomen johtaja Eero Vuorio saivat käyttöönsä 
touko kuussa samassa yhteydessä, kun heille esitel
tiin Suomen koko kirjastolaitosta ja Kansalliskirjas
ton tulevaisuuden haasteita. 

Arviointiprosessi jatkui lokakuussa kolmi
päiväisellä haastatteluvierailulla, jonka aikana 
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muutokset. Kokoonpanoaan laajentanut uusi johto
ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran kesäkuussa.

Johtamisjärjestelmän muutosprosessi jatkui 
sisäisen toimintaohjeen uudistamisella. Uudessa 
ohjeessa nostettiin entistä näkyvämmin esille muun 
muassa tulosalueiden ja esimiesten vastuut ja tehtä
vät. Myös asioiden valmistelu ja tiedotusvelvoitteet 
kuvattiin entistä seikkaperäisemmin. 

Helsingin yliopiston viisi tiedekuntakirjastoa ja 
opiskelijakirjaston yhdistävä uusi kirjastoorganisaa
tio aloitti toimintansa vuoden alussa, minkä myötä 
Kansalliskirjasto sai jäsenyyden yliopiston keskusta
kampukselle perustettuun, kesäkuussa toimintansa 
aloittaneeseen kirjastotoimikuntaan.

Hallinto ja kehittämispalvelujen sisäinen 
palvelu lupaus, johon liittyi kattava palveluhakemisto, 
lanseerattiin touko–kesäkuun vaihteessa. Kesällä 
valmistuivat myös Kansalliskirjaston vierailu
käytäntöjen ja opastusten ohjeet.

Marraskuussa ulkoisen viestinnän palveluvali
koimaan lisättiin Facebooksivut, ja ennen vuoden 
vaihdetta valmistui vielä räätälöity ratkaisu sähköi
seen mediaseurantaan siirtymiseksi. 

Kansalliskirjastossa on digitoitu ja asetettu verkkokäyttöön 
nelisenkymmentä prosenttia Suomessa ennen vuotta 1828 
julkaistuista väitöskirjoista. 

Kansainvälisen arvioinnin raportti julkistettiin  
opetus- ja kulttuuriministeriössä maaliskuussa 2011.  
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Sidosryhmät ja yhteiskuntasuhteet 

trategisten tavoitteidensa saavuttami
seksi ja palvelujensa kehittämiseksi 
Kansalliskirjasto osallistui yhä aktii
visemmin kansainvälisten järjestöjen 
ja yhteistyöfoorumeiden toimintaan. 

Erityistä huomiota saivat nyt kansainväliset konfe
renssit ja seminaarit, joita toteutettiin sekä omana 
työnä että yhteistyökumppaneiden kanssa.

With Quality in Mind juhlaseminaari (23.9.2010) 
järjestettiin yhdessä Digitalmikkelikonsortion 
kanssa, ja tilaisuuden puhujina kuultiin digitoinnin 
ja säilytyksen huippuasiantuntijoita Suomesta, 
Ruotsista, IsostaBritanniasta ja Australiasta. 
Seminaariin osallistui 70 juhlavierasta.

Kesäkuussa (9.–11.6.2010) Kansalliskirjasto 
isännöi ELAGkonferenssin, joka kokoaa vuosittain 
maailman kirjastoautomaation asiantuntijoita kes
kustelemaan ja vaihtamaan kokemuksia ITalan ajan
kohtaisista ja tulevista suuntauksista. Tapahtumaan 
osallistui noin 200 vierasta eri puolilta Eurooppaa ja 
PohjoisAmerikkaa.

Lokakuussa (21.–22.10.2010) Kansalliskirjasto 
organisoi Bibliotheca Baltican, Itämeren alueen 
kirjastojen yhteisen symposiumin teemalla ”Cultural 
Unity and Diversity of the Baltic Sea Area”. Järjes
tyksessään kymmenenteen symposiumiin osallistui 
kolmisenkymmentä kokousvierasta. 

Opetusministeri Henna Virkkunen piti 
juhlapuheen Kansalliskirjaston digitointi- ja 
konservointikeskuksen 20-vuotisjuhlan 
kutsuvierastilaisuudessa Helsingissä.
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Mikkelissä sijaitsevan digitointi- ja konservointi-
keskuksen perustamisesta tuli syyskuun alussa 
kuluneeksi 20 vuotta. Merkkivuoden kohokohta 
oli Mikkelin yliopistokeskuksessa kuun lopulla 
järjestetty kansain välinen juhlaseminaari  
With Quality in Mind. 
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Lokakuun lopussa (28.–29.10.2010) Kansallis
kirjasto toimi Suomen Akatemian nimeämän 
Antiikin Kreikan kirjoitetut lähteet huippuyksikön 
kumppanina Eikonopoiia. Digital Imaging of Ancient 
Textual Heritage: Technological Challenges and 
Solutions seminaarissa. 

Kummi- ja ystävätoiminta  Valtioneuvos 
Riitta Uosukainen, professori emeritus 
Matti Klinge ja vanhan kirjallisuuden keräilijä 
Ilkka Paatero jatkoivat toista vuotta Kansallis
kirjaston kummeina. Kummit osallistuivat sidos
ryhmille järjestettyihin tilaisuuksiin ja nostivat 
laitoksen toimintaa näkyvästi esille myös muissa 
julkisissa esiintymisissään.

Kansalliskirjaston ystävätoimintaa jatkettiin 
perinteiseen tapaan: kirjahistoriasta ja julkaistun 
kulttuuriperinnön säilyttämisestä kiinnostuneelle 
verkostolle järjestettiin muun muassa ystäväilta, 
jonka teemana oli Itämeren maiden kirjallisuus. 
Toiminnan piirissä oli kaikkiaan 400–500 henkilöä.

Kouluneuvos Kirsti Mäkinen ja  
valtioneuvos Riitta Uosukainen tapasivat  

Mikäs kirjan tappaisi -näyttelyn avajaisissa.

Tutkimuskirjaston palvelut 31 %

Kulttuuritoiminta 12 %

Vapaakappaletoiminta 0,55 %

Digitointi- ja konservointikeskus 23 %

Kirjastoverkkopalvelut 13 %

Muut aiheet 20 %

kansalliskirjaston 
mediaosumien aiheet 2010
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Viestintä  Kansalliskirjaston näkyvyyttä joukko
viestimissä arvioitiin sekä omana työnä laaditussa 
vuosiraportissa että ostopalveluna tuotetun media
seurannan välityksellä. Kokonaisnäkyvyys kasvoi 
jonkin verran paitsi edelliseen myös kahteen sitä 
edeltävään vuoteen verrattuna. Tilastoitujen osu
mien kokonaismäärä oli nyt 223 (2009: 216). 

Osumia kertyi entiseen tapaan huomattavasti 
useammin painettujen viestimien palstoilta kuin 
television ja radion uutis ja ajankohtaisohjelmien 
virrasta. Silti Kansalliskirjasto näkyi nyt nimen
omaan televisiossa ja radiossa entistä useammin. 
Myös eri lehtiryhmien väliset siirtymät olivat huo
mattavia.

Kansalliskirjaston internetsivustolla sivu
latausten määrä säilyi lähes ennallaan (–1 %). Google 
Analytics käyttötilastojen mukaan sivulatauksista 
peräti puolet kohdistui kirjastoille suunnattuihin 
sisältöihin, neljännes kirjasto ja tietopalveluihin ja 
14 prosenttia Kansalliskirjaston yleistietoihin. 

Kansalliskirjastolehdestä ilmestyi kolme nume
roa runsaan 2 000 kappaleen painoksena, ja lehti 
julkaistiin pdfmuotoisena myös internetsivustolla. 
Englanninkielinen Bulletin puolestaan julkaistiin 
vain verkkolehtenä. 

Digitointi- ja konservointikeskuksen 
juhlavuoden kunniaksi Kansalliskirjaston 
internetsivustolla avattiin virtuaalinen 
kirjahylly, jonka aineisto muodostaa 
lyhyen katsauksen painetun 
kirjallisuutemme historiaan Mikael 
Agricolan ABC-kiriasta alkaen. 

Nimitykset ja kunniamerkit  Kirjastoverkko
palveluiden johtaja Kristiina Hormia-Poutanen 
nimitettiin kesällä Euroopan tieteellisten kirjastojen 
liiton LIBERin hallituksen varapresidentiksi. Vara
presidentin erityistehtäviin kuuluvat vuosittaisen 
Liberkonferenssin ohjelmatoimikunnan puheen
johtajuus sekä liiton yhteistyösuhteiden ja sopimus
ten kehittäminen. 

Suomen itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 
Tasavallan Presidentti myönsi Kristiina Hormia-
 Poutaselle Suomen Leijonan ritarimerkin ja 
hallinto ja kehittämispalveluiden johtaja Dorrit 
Gustafssonille Suomen Valkoisen Ruusun 
ritarimerkin.

Helsingin yliopiston filosofinen tiedekunta 
myönsi alkuvuodesta 2010 kunniatohtorin arvo
nimen filosofian lisensiaatti Rainer Knapakselle. 
Knapas on toiminut vuodesta 2008 alkaen Kansallis
kirjaston historia projektin projektipäällikkönä. 
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Perustehtävät

Kansalliskirjasto asetti maaliskuussa asiakkaittensa 
käyttöön suuren määrän digitoimiaan kotimaisia 
kulttuuri- ja ajanvietelehtiä. Ennen vuotta 1870 
ilmestyneet, tekijänoikeuksista vapaat lehdet 
vietiin verkkoon – kenen ja missä tahansa 
vapaasti käytettäviksi. 

ansalliskirjaston historiallista 
sanoma lehtikirjastoa täydentävä 
aineisto pankki sisälsi lanseeraus
vaiheessa suomen ja ruotsinkie
listen aikakauslehtien vuosikertoja 

vuosilta 1810–1944. Sitä kartutettiin pitkin vuotta 
edelleen muun muassa kirkollisuskonnollisella 
aikakaus lehdistöllä sekä vanhoilla pilalehdillä. 

Vuoden 1870 jälkeen ilmestyneet, tekijän oikeuk
sien alaiset lehdet asetettiin saataville tutkimus
kirjaston kolmelle vapaakappaletyö asemalle, joilla 
niistä voi ottaa vain paperitulosteita. Vastaavia 
työasemia avattiin vuoden kuluessa myös muissa 
maan vapaakappalekirjastoissa – Eduskunnan 
kirjas tossa, ItäSuomen, Jyväskylän, Oulun ja Turun 
yliopistojen kirjastoissa sekä Åbo Akademin kirjas
tossa – sekä Kansallisessa audiovisuaalisessa arkis
tossa eli KAVAssa.

Aineistot ja asiakkaat  Tutkimuskirjallisuutta 
hankittiin vuoden aikana lähes 790 000 eurolla. 
Tiede kokoelma karttui tavoitteiden mukaisesti, 
joskin sähköisiä aineistoja hankittiin suunniteltua 
enemmän. Painetun tutkimuskirjallisuuden osuus 
hankinnoista oli noin puolet. 
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Aitta-lehden heinäkuun 1927 numero on yksi esimerkki 
vuosilta 1810–1944 digitoiduista aikakauslehdistä.
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Historia 25 %

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus 20 %

Kielitiede ja kirjallisuus 15 %

Antiikintutkimus 11 %

Filosofia 8 %

Taidehistoria 5 %

Musiikkitiede 4 %

Aasian ja Afrikan kielten tutkimus 2 %

Muu  9 %

Painetut monografiat 54 %

Painetut kausijulkaisut 21 %

Mikrofilmit ja -kortit 11 %

Elektroniset kirjat 1 %

Elektroniset kausijulkaisut 2 %

Muu elektroninen aineisto, tietokannat 6 %

FinELib-aineisto 1 %

FinELibin elektroniset kausijulkaisut 4 %

Tutkijoiden käyttöön hankittiin muun muassa 
uusia verkkoaineistoja, kuten Bibliotheca Teubne
riana Latina Online (BTL) sekä Thesaurus linguae 
Latinae online (TTL), jotka tarjoavat laajan latinan
kielisten tekstien kokoelman sekä latinan kielen 
sanakirjan/asiasanaston. Venäjän ja ItäEuroopan 
tutkimuksen tarpeisiin hankittiin muun muassa 
Pravdan digitaalinen arkisto vuosilta 1912–2009.

Sähköisten kirjastopalvelujen käyttö kasvoi 
edelleen, millä oli odotetut vaikutuksensa paikal
listen palvelujen käyttöön. Peräti puolet lainauk
sista kohdistui kuitenkin suljettuihin kokoelmiin ja 
neljännes niistä ei kuulunut atklainauksen piiriin, 
minkä vuoksi lainauspalvelut olivat yhä hyvin työl
listäviä. Tieteenaloittain tarkasteltuna kokoelmien 
käyttö säilyi ennallaan.

Kansalliskirjaston digitoidut aineistot palvelun 
eli digitoitujen sanoma ja aikakauslehtien sekä 
pienpainatteiden käyttöaste oli samaa tasoa kuin 
edellisenä vuonna: sivulatauksia kertyi yhteensä 
6,5 miljoonaa.

Unioninkadun tiloissa vieraili vuoden aikana 
kaikkiaan 173 000 asiakasta, eli kolmisentuhatta 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Asiakkaista yli 
puolet oli edelleen Helsingin yliopiston opiskelijoita, 
tutkijoita tai muuta henkilökuntaa. Myös tiedonhan
kinnan opetukseen osallistuneista yli 300 asiak
kaasta suurin osa oli entiseen tapaan Helsingin 
yliopiston opiskelijoita.

paikalliskävijät, lainat ja 
tietopalvelutehtävät 2008–2010 (lkm)

173 136

paikalliskävijät 

530 410

489 154

lainat

1 800

tietopalvelutehtävät

tutkimuskirjaston aineistohankinta 2010 ostettu tutkimuskirjallisuus 2010

2008 2009 2010

1 950

2 394

190 480

176 393

502 572
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 %  kpl

Kirjat 16 % 13 456

Aikakauslehdet 6 %  4 945 

Sanomalehdet 0,4 %  353

Pienpainatteet 59 %  50 248

Musiikkiäänitteet 3 %   2 893

Muu aineisto 15 %  13 128

vapaakappaleiden kartunta 2010, yhteensä 85 023 kpl 

Kirjaston käyttäjät olivat vuotuisen asiakas
kyselyn mukaan edelleen hyvin tyytyväisiä 
saamiinsa palveluihin. Yleisarvosana pysytteli 
aikaisempien vuosien tapaan kiitettävän rajalla 
(8,8 asteikolla 0–10). 

Tämänkertaisessa kyselyssä kartoitettiin vakio
teemojen lisäksi käsikirjaston eri aineisto tyyppien 
merkitystä asiakkaille. Tärkeimmiksi aineistoiksi 
asiakkaat mainitsivat sana ja tietosanakirjat, 
vähemmän tärkeiksi kirjastoluettelot ja paikallis
historiat. Saatua palautetta käytetään hyväksi 
kokoel mien uudelleen sijoittelussa.

Vapaakappaletoiminta  Vapaa kappaleita 
otettiin vastaan ja järjestettiin kokoelmiin 
kaik kiaan 155 000 aineistokappaleen ja 421 hylly
metrin verran. Kappaleittain laskettuna selvästi 
suurimman aineisto luokan muodostivat edelleen 
pienpainatteet. 

Kotimaisten julkaisujen verkkoarkistoon hara
voitiin 200 miljoonaa tiedostoa (2009: 150 milj). 
Verkkosivujen yleistä keräystä täydennettiin teema
keräyksillä, ja verkkolehdiksi luokiteltavia aineistoja 
otettiin talteen säännöllisin väliajoin. Haravoinnin 
ulottumattomiin jäävän verkkoaineiston tavoitta
miseksi otettiin nyt ensimmäistä kertaa aktiivisesti 
yhteyttä julkaisijoihin. Luovutuspyynnöt kohdistet
tiin erityisesti verkkomusiikkiin.

Tunnisteet, aineiston kuvailu ja sanasto-
työ  Uudet painetut vapaakappaleet kuvailtiin 
kansallisbibliografia Fennicaan sitä mukaa kuin 
kirja painot ja kustantajat niitä luovuttivat. Sähköi
siä vapaakappaleita tuli vastaanottojärjestelmän 
kautta yhä melko verkkaisesti, ja myös ne pystyttiin 
käsittelemään ajantasaisesti. 

Vuoden aikana valmistui kaksi merkittävää 
SFSstandardia: tekstimuotoisen teoksen kansain
välinen tunnus ISTC sekä pitkäaikaissäilytys
arkiston viitemalli eli Open Archival Information 
System standardin (OAIS) suomennos. 

Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA) 
otettiin jälleen noin 1 000 uutta asiasanaa. Ruotsin
kielinen sanasto Allärs, jonka ylläpidon Kansallis
kirjasto tilaa Åbo Akademilta, karttui samaan 
tahtiin.

Digitointi ja konservointi  Digitointi ja 
konservointikeskus ylsi elvytyshankkeen varoilla 
palkatun, määräaikaisen henkilöstön ja kaksivuoro
työn avulla jälleen tavallista parempiin tuloksiin: 
tuotannossa skannattiin kaikkiaan 1,3 miljoonaa 
ja jälki käsiteltiin 1,2 miljoonaa sivua. Asiakkaiden 
käyttöön saatettiin 1,1 miljoonaa sivua. Lisäksi 
musiikki ja puhe kasetteja (Ckasetteja) digitoitiin 
runsaat 2 000 kappaletta.
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2008 2009 2010

Pitkin vuotta valmisteltiin Comellushanketta, 
jonka aikana pyritään kehittämään sanomalehtien 
sähköisen luovutuksen ja arkistoinnin tuotanto
prosessi ja mallinnos. Kolmivuotisen projektin 
päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 
ja käytännön yhteistyökumppaneita EteläSavon 
Viestintä Oy/LänsiSavo, Esan Kirjapaino Oy/Etelä
Suomen Sanomat sekä Digitalmikkelin yhteistyö
verkosto. 

Vanhoja sanoma ja aikakauslehtiä sekä jatku
vasti ilmestyvien sanomalehtien vapaakappaleita 
mikrokuvattiin jonkin verran enemmän kuin 
edellisenä vuonna, kaikkiaan 1,5 miljoonaa sivua. 
Joukkoon kuului myös pienehkö erä tutkimus
kirjastossa lähiaikoina käyttökieltoon asetettavaa, 
paljosta käytöstä kärsinyttä aineistoa.

Keskiaikaisten pergamenttifragmenttien 
säilyttämis ja julkistamisprojektin konservointityöt 
saatiin valmiiksi, ja aiheesta käytiin esitelmöimässä 
Puolan Torunissa syksyllä järjestetyssä alan konfe
renssissa. Konservoinnin perustehtävien rinnalla 
jatkettiin myös Helsingin yliopiston keskusarkiston 
toimeksiannosta Turun Akatemian konsistorin asia
kirjojen konservointia. 

digitoidun aineiston kartunta ja käyttö 
2008–2010 (lkm)

2008 2009 2010

digitoituja sivuja

500 400

1 129 600

1 610 000

4 750 000

6 500 000

sivulatauksia

6 500 000

Kirjastojen palvelut  Kansalliskirjaston maalis
huhtikuussa organisoima valtakunnallinen kirjasto
kysely saavutti ennätysmäärän kirjastopalvelujen 
käyttäjiä. Vastausten määrä kasvoi 56 prosenttia 
edellisestä, vuonna 2008 toteutetusta selvityksestä. 
Kaikkiaan kyselyyn vastasi 34 300 kirjastoasiakasta. 

Kirjastojen palvelut arvioitiin kokonaisuutena 
melko onnistuneiksi ja hieman entistä paremmiksi. 
Asteikolla 1–5 mielipiteet kirjastopalveluiden tärkey
destä asettuivat nyt välille 4,6–4,7, kun ne kahden 
vuoden takaisessa kyselyssä liikkuivat 4,4–4,6:n 
välillä.

Verkkokysely järjestettiin maan kaikissa ylei
sissä kirjastoissa, 25 erikoiskirjastossa sekä jokai
sessa yliopisto ja ammattikorkeakoulukirjastossa 
Turun yliopiston ja Aaltoyliopiston kirjastoja lukuun 
ottamatta.

Suomen koko kirjastokenttää palvelevan elektro
nisen kirjaston FinELibin aineistosta ladattiin 
vuoden aikana tuntuvasti enemmän artikkeleja 
kuin vuotta aikaisemmin. Myös FinELibaineistoista 
tehtyjen hakujen määrä kasvoi edelleen. Tuloksen 
selittää pitkälti MOTsanastoihin tehtyjen hakujen 
lisääntyminen, minkä taustalla vaikutti ammatti
korkeakoulujen liittyminen kyseisten aineistojen 
tilaajiksi. 
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Kansallisissa tietokannoissa oli syyskuun 
lopussa kaikkiaan yhdeksän miljoonaa tietuetta, ja 
niihin tehtiin yhteensä 5,6 miljoonaa hakua. Käytön 
huomattavan kasvun (+17 %) selittää suurelta osin 
Linda ja Artotietokantojen vapaaseen kansalais
käyttöön avaaminen. Myös kansallisbibliografia 
Fennican käyttö kasvoi (+7 %), kun taas kansallis
diskografia Violan käyttö väheni hieman.

Korkeakoulujen yhteiseen Doriajulkaisu
arkistoon liittyivät uusina asiakkaina Lapin 
yliopisto, Svenska litteratursällskapet (SLS) sekä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Doriassa 
oli vuoden lopussa noin 47 000 ja ammattikorkea
koulujen Theseusarkistossa 20 000 tietuetta.

Linda 64 %   5,8 miljoonaa

Arto 16 %  1,4 miljoonaa

Fennica 10 %  0,9 miljoonaa

Viola 10 %  0,9 miljoonaa 

kansallisten tietokantojen koko 
30.9.2010 (%, tietueiden lkm) * 

* Arto = kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta 
 Fennica = kansallisbibliografia ja kansalliskokoelman luettelo 
 Linda = suomalaisten korkeakoulukirjastojen yhteistietokanta 
 Viola = kansallisdiskografia ja kansallisen äänitearkiston luettelo

kirjastoverkkopalveluiden tunnuslukuja 
2008–2010 (lkm)

68 900 000

19 600 000

finelib-aineistojen käyttö (haut)

finelib-aineistojen käyttö (artikkelilatauksia)

2008 2009 2010

  *  Tilastointitapa muuttunut.
* * Luvussa eivät ole enää mukana koko 

     tekstiaineistosta tehdyt haut.

5 607 000

kansallisten tietokantojen hakukäyttö

4 500 000

4 810 000*

11 000 000

16 300 000

56 400 000*

43 000 000**
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Kulttuurivastuu

Lähes koko elämänsä Disney-keräilylle omistanut 
Pentti Hauhiala lahjoitti Kansalliskirjastolle keräily-
kokoelman, joka sisältää tuhansittain Disney-aiheisia 
kirjoja, lehtiä, videoita, levyjä ja muuta esineistöä. 
Suomen suurimmaksi arvioitu Disney-kokoelma sai 
nimikkokokoelman statuksen. 

eti lahjoituksen julkistamisen 
jälkeen alettiin valmistella 
kokoelmaan perustuvaa 
Into himona Disneykeräily 
näyttelyä, joka oli esillä 

21.10.2010–31.1.2011. Sen kokosi Kansalliskirjastosta 
eläkkeelle jäänyt kirjastonhoitaja, sarjakuva neuvos 
Heikki Kaukoranta yhteistyössä Kansallis
kirjaston kulttuuri toiminnan kanssa. 

Muut lahjoitukset  YLE lahjoitti helmikuussa 
nuotistostaan Kansalliskirjaston käsikirjoitus
kokoelmissa säilytettäväksi kulttuuri historiallisesti 
merkittävän sävellyskäsikirjoitusten kokoelman, 
jonka aineisto on karttunut musiikkiohjelmien 
tarpeisiin hankituista sävellyksistä vuodesta 1927 
alkaen. Yleisradion sävellyskäsikirjoituskokoelmaan 
kuuluu käsikirjoituksia useilta keskeisiltä suomalai
silta säveltäjiltä. 

Niin ikään käsikirjoituskokoelmiin liitettiin 
Kaartin Soittokunnan historiaan perehtyneen 
musiikkikapteeni evp. Jukka Vuolion lahjoittamia 
suomalaisen sotilasmusiikin sävellyskäsikirjoituksia, 
sovituksia, audiovisuaalista aineistoa ja valokuvia. 

Helsingin yliopiston observatorion kirjasto 
luovutti Kansalliskirjastolle kaksi arvokasta histo
riallista kokoelmaa: Turun Akatemian Observatorion 
vanhan kirjakokoelman ja Separatakokoelman, 
joka sisältää tähtitieteen professoreille lähetettyjä 
eripainok sia 1600–1900luvuilta.

Pentti Hauhialan Disney-kokoelmaan kuuluu  
mm. Wer ist Carl Barks -näyttelyn luettelo.  
Gottfried Helnweinin kirjoittamaan, vuonna 
1993 Saksassa ilmestyneeseen julkaisuun 
sisältyy myös Carl Barksin haastattelu. 
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Kulttuuriohjelmisto  Kansalliskirjaston 
kulttuuri toiminta tavoitti ohjelmistollaan runsaasti 
uutta yleisöä, etenkin nuoria kävijöitä. Myös 
Kansallis  kirjaston Taiteiden yö tapahtuma elokuun 
lopulla oli jälleen menestys: tilaisuuteen osallistui yli 
1 000 kävijää. 

Vuoden aikana Kansalliskirjastossa oli esillä kaik
kiaan kaksitoista näyttelyä, joihin järjestettiin myös 
tilattavia yleisöopastuksia. Lisäksi järjestettiin yhdek
säntoista muuta yleisötapahtumaa ja viisi konserttia. 

Laaja ja moniulotteinen Mikäs kirjan tappaisi 
näyttely (27.5.–31.12.2010) pohti kirjan tulevaisuutta. 
Sen oheisohjelmaan kuului paneelikeskustelu, luen
toja, kirjaklinikoita, kolme lukupiiriä sekä näyttelijä 
Jussi Lehtosen Shakespearen sonetteihin perus
tuva monologi Rakkaus ei ole ajan narri. Lisäksi 
Hertto niemen yhteiskoulun ja Vaskivuoren lukioi
den oppilaat suunnittelivat äidinkielen opettajiensa 
ohjauksessa näyttelyn yhteyteen oman ohjelmistonsa.

Vuoden Puupäähattupalkitun sarjakuva
taiteilijan Tiina Pystysen näyttely (15.1.–1.4.2010) 
järjestettiin yhteistyössä Suomen Sarjakuvaseuran 
kanssa ja Virolaiset kirjavaliot 2009 (8.4.–8.5.2010) 
Viron kansallis kirjaston kanssa. Suomen kauneimmat 
kirjat 2009 näyttelyn (17.5.– 22.9.2010) yhteistyö
kumppanina oli Suomen kirjataiteen komitea.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa järjes
tettiin kaksi näyttelyä: kansainväliseen SHARPkon
ferenssiin liittynyt Uusi lukemiskulttuuri 1700luvulla 

Suomessa (12.5.–4.9.2010) sekä Kalevalan 175vuotis
juhlanäyttely Kalevalaa monessa muodossa (25.3.–
25.9.2010). Eikonopoiia. Antiikin Kreikan kirjoitetut 
lähteet bannerinäyttely (20.10.–31.12.2010) puoles
taan liittyi lokakuun lopulla järjestettyyn Digital 
Imaging of Ancient Textual Heritage konferenssiin.

Kiertonäyttelyt Suomi kautta aikojen, Kotimaana 
musiikki – Fredrik Pacius 200 vuotta ja Suomea rajan 
takana esiteltiin Virossa ja eri puolilla Suomea. 

Kulttuurihankkeet  Pelasta Kirja kampanja 
sai uuden keräysluvan, joka jatkuu toukokuuhun 
2012 saakka. Kampanjan varoin perustettu Aarteet
kirjasto karttui 300 digitoidulla nimekkeellä, joita 
vuoden päättyessä oli kaikkiaan 533.

Yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa 
jatkettiin kaunokirjallisuuden verkkopalvelun eli 
Kirjallisuuspankin suunnittelua. Kirjallisuuden ja 
kielentutkijoille suunnatun palvelun kaunokirjalliset 
teokset on valittu Fennicakokoelmasta, ja ne tulevat 
myöhemmin asiakaskäyttöön myös Kansalliskirjas
ton digitaalisen kirjaston kautta. 

Turun Akatemian latinan ja ruotsinkielisten 
väitöskirjojen digitointi jatkui Ilkka ja Ulla Paateron 
rahaston varoilla. Digitointityö saatiin alkuvuodesta 
valmiiksi, ja toukokuussa aineisto asetettiin vapaasti 
saataville Doriatietokantaan. Kokonaisuus käsittää 
tässä vaiheessa noin 40 prosenttia Suomessa ennen 
vuotta 1828 julkaistuista väitöskirjoista. 

Kalevalaa monessa muodossa -näyttelyssä 
esiteltiin kalevalaista runoutta ja Kalevalan esitöitä, 
varhaispainoksia ja käännösversioita.

Autoaeg oli yksi Viron vuoden 2009 kauneimmista kirjoista. 
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Mikäs kirjan tappaisi -näyttelyn yhteydessä 
Herttoniemen yhteiskoulun ja Vaskivuoren  
lukioiden oppilaat tiedustelivat tunnetuilta 

suomalaisilta heidän elämänsä rakkaimpia kirjoja. 
Kokki-kirjailija-kääntäjä Sami Garam mainitsi mm. 

Heinrich Hoffmanin Jörö-Jukan ja sarjakuvataiteilija 
Kaisa Leka Marjane Satrapin Persepoliksen. 

Helsingin yliopiston kanslerin Ilkka Niiniluodon 
lapsuusvuosien suosikiksi paljastui Helmi Krohnin 

Hipsuvarvas autiolla saarella.
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Mikäs kirjan tappaisi -näyttelyssä esiteltiin 
myös tulevaisuuden ennusteita Kai Ekholmin 
ja Yrjö Revon teoksesta Kirja tienhaarassa.
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Anu Karessuon rahaston turvin käynnistettiin 
lokakuussa hanke musiikkiarkistojen kehittämi
seksi. Eero Niinikosken rahaston tuella puolestaan 
digitoitiin ja konservoitiin Kansalliskirjaston hal
lussa olevat Missale Aboensen kappaleet. Missale 
Aboense on ensimmäinen, vuonna 1488 Suomea 
varten painettu teos.

Tutkimusprojektit  Jean Sibeliuksen kootut 
teokset projekti sai vuoden aikana valmiiksi kaksi 
uutta teosta: Sibeliuksen seitsemännen sinfonian 
ja Cassazionen kaksi versiota. Koottuja teoksia 
julkaisevat Kansalliskirjaston kanssa yhteistyössä 
SibeliusSeura r.y. ja kustannusyhtiö Breitkopf & 
Härtel. Vuoden lopussa sarjasta oli ilmestynyt 
kuusi toista nidettä.

Sibeliusprojektilla oli edustus Oxfordissa syys
kuussa pidetyn kansainvälisen Sibeliuskonferens
sin järjestelytoimikunnassa, ja hankkeen tutkijat 
myös esitelmöivät konferenssissa. Lisäksi tutkimus
ryhmän aikaisemmin pitämiä esitelmiä ilmestyi 
artikkeleina italialaisessa Philomusica onlinessa 
sekä saksalaisen kustantamon julkaisemassa anto
logiassa Sibelius in the Old and New World. Aspects 
of His Music, Its Interpretation, and Reception.

Loppuvuodesta 2008 käynnistetty, kolmi
vuotinen keskiaikaisten pergamenttifragmenttien 
säilyttämis ja julkistamishanke eteni tavoitteiden 
mukaisesti: 9 300 pergamenttilehden kokoelma saa
tiin konservoitua ja lähes kokonaisuudessaan myös 

digitoitua. Helsingin Sanomain Säätiön tukema 
hanke liittyy dosentti Tuomas Heikkilän johta
maan tutkimusprojektiin, joka valottaa maamme 
varhaisimman kirjallisen kulttuurin syntyä, 
kehitystä ja vaikutusta.

Helsingin yliopiston tukemassa, vuonna 
2008 käynnistyneessä Kansalliskirjaston historia 
projektissa tulevan historiateoksen ruotsinkielinen 
käsikirjoitus toimitettiin luettavaksi kustantajille 
eli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle ja Svenska 
litteratursällskapetille. Historiantutkija, filosofian 
lisensiaatti Rainer Knapaksen kirjoittama teos 
on tarkoitus julkaista alkuvuodesta 2012.

K
an

sa
lli

sk
ir

ja
st

o/
K

ar
i T

im
on

en

Vuoden Puupäähattu-palkitun Tiina Pystysen teoksia oli 
esillä tammikuusta maaliskuun loppuun.

Musiikki-informaatikko Kristiina Hako esitteli YLEn 
lahjoittamia sävellyskäsikirjoituksia ylikirjastonhoitaja  
Kai Ekholmille sekä YLEn Asia ja Kulttuuri -ohjelmisto alueen 
johtaja Olli-Pekka Heinoselle. 
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Uusi lukemiskulttuuri -näyttelyssä oli esillä muun muassa  
James Thomsonin The Seasons vuodelta 1768.
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Voimavarat ja talous

Henkilökunnan yhteiset arvokeskustelut tuottivat 
osaamista ja hyvinvointia edistäviä ideoita sekä 
uuden, tervetulleen jäsenen Kansalliskirjaston 
arvoperheeseen. 

enkilöstö  Kansalliskirjastossa 
työskenteli vuoden päättyessä 213 
henkilöä vakituisessa ja 117 henkilöä 
määräaikaisessa palvelussuhteessa. 
Henkilö työvuosia kertyi 273. Niistä 

25 prosenttia tehtiin määräaikaisen henkilökunnan 
voimin.

Määräaikaisia työntekijöitä oli tuntuvasti enem
män kuin vuonna 2009 ja selvästi enemmän kuin 
sitä edeltävinä vuosina. Kasvun selittää edellis
vuoden tavoin Kansallisen digitaalisen kirjaston 
edistämishanke – ns. elvytyshanke, joka käynnistyi 
alkukesästä ja päättyy vuoden 2011 kesäkuussa. 

Tämänkertaiseen hankkeeseen palkattiin kaik
kiaan 62 lisätyöntekijää. Aineistojen digitointiin 
liittyvissä tehtävissä heistä työskenteli 35 (13,4 htv), 
vanhan aineiston luetteloijina tai luetteloinnin tuki
tehtävissä 23 (7,7 htv) ja pitkäaikaissäilytyksen ja 
yhteisluettelon kehittämiseen liittyvissä tehtävissä 
neljä (1,3 htv).

Työhyvinvoinnin yleistä kehittämistä jatkettiin 
maalis–huhtikuussa koko organisaatiota osallista
neilla arvokeskusteluilla, jotka käsittivät arvotyö
pajan ja päivän. Yhteisen pohdinnan tuloksena 
syntyi toimenpideehdotuksia, joiden etenemisestä 
raportoitiin ja keskusteltiin koko henkilöstölle suun
natussa Meidän työkulttuurimme tapahtumassa 
marraskuussa. Samassa yhteydessä tehtiin lopulli
nen päätös uudesta arvosta, joka sai muodon ”Edis
tämme tiedon saatavuutta”.

Arvotyöpajojen tuloksia esiteltiin Helsingin yliopiston 
pienen juhlasalin lämpiöön rakennetussa julistenäyttelyssä, 
jonka oppaina toimivat pajojen vetäjät. 
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Henkilöstön virkistäytymistä ja hyvinvointia 
edistettiin totuttuun tapaan jakamalla yliopiston 
liikuntatarroja sekä tukemalla sähly ja jalkapallo
harrastusta. Mikkelin toimipisteessä jaettiin uima
halli ja kuntosalilippuja sekä annettiin suoraa tukea 
paikallisten liikuntakeskusten sarjalippuihin. 

Henkilökunnan työhyvinvointia edistävä tyhy
ryhmä kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa 
ja paneutui ensi sijassa arvoprosessin suunnitteluun 
ja järjestelyihin. Myös kaikki tulosalueet saivat nyt 
omat tyhyryhmänsä.
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henkilöstö tulosalueittain 31.12.2010

henkilöstömenot 2010, 
yhteensä 12,0 miljoonaa euroa 

Perusrahoitus 78 %  9 316 576 €

Elvytyshanke  6 %  791 290 €

Täydentävä rahoitus 12 %  1 412 460 €

Liiketoiminta  4 %  453 505 €

  vakinaiset tehtävät  henkilötyövuosia

  Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä
 

Tutkimuskirjasto 109  104,5  16,8  121,3

Digitointi- ja konservointikeskus   44  36,8  28,7  65,5

Kirjastoverkkopalvelut  42  38,1  12,9  51,0

Hallinto- ja kehittämispalvelut  30  25,8  9,6  35,3

Yhteensä 225   205,1  68,0*  273,1

* Elvytyshankkeen osuus luvusta 22 henkilötyövuotta

henkilöstön koulutusrakenne

Keskiaste  46 %

Ylempi korkeakoulu  19 %

Alempi korkeakoulu  12 %

Alin korkea-aste  6 %

Perusaste  13 %

Tutkijakoulutus  2 %

Muu tai tuntematon  1 %

Osaamisen kehittäminen  Henkilöstön osaa
mista kehitettiin pääosin Helsingin yliopiston ja 
Kansalliskirjaston itsensä järjestämällä koulutuk
sella. Koulutukseen osallistuneiden määrä kasvoi 
edellisestä vuodesta seitsemällä ja koulutuspäivien 
määrä neljällä prosentilla. Keskimäärin kouluttautu
miseen käytettiin 3,0 päivää yhtä henkilötyövuotta 
kohden. 

Laitoksen omaan osaamispääomaan perustu
valla koulutuksella – asiantuntijaluennoilla, opinto
piireillä ja lyhytkestoisella työkierrolla – tuettiin 
yleistä ammatinhallintaa. Myös ulkopuolista asian
tuntemusta hyödynnettiin monipuolisesti.

Edellisenä vuonna käynnistetty esimiesten 
työnohjaus jatkui kevääseen saakka. Tiedonvalo 
Oy:ltä tilattuun ohjaukseen osallistui kaikkiaan 
28 esimiestä. Syyskuussa Kansalliskirjaston johtajat 
aloittivat oman valmennuksensa, johdon coachingin 
Novetos Oy:n valmentajan vetämänä.

Projektijohtamisen koulutusta hankittiin huhti
kuussa ProjektiInstituutti Oy:ltä. Kaksipäiväiseen 
koulutukseen valittiin kaikilta tulosalueilta yhteensä 
16 työntekijää.

Marraskuussa Kansalliskirjaston johtoa, esimie
hiä ja muuta henkilöstöä perehdytettiin työyhteisö
viestinnän perusteisiin ja osaalueisiin teemalla 
Viestintä työyhteisön osaamisalueena ja menestys
tekijänä. Kevi Consulting Oy:ltä tilattu koulutus 
käsitti koulutuspäivän lisäksi esitehtävän. 



27

Henkilöstömenot 48 %  11 973 832 €

Tilakulut 19 %  4 791 495 €

Elektronisten 
aineistojen lisenssit 13 %  3 180 328 €

Kirjastoaineisto  3 %  684 088 €

Muut kulut 12 %   3 042 424 €

Alv-kulut  5 %  1 143 808 €

Talouskatsaus 

rahoituslähteet, yhteensä 28,8 miljoonaa euroa

Perusrahoitus  75 % 21 656 073 €

Täydentävä rahoitus  22 %  6 364 044 €

Liiketoiminnan tuotot  3 %  771 934 €

menot kululuokittain, 
yhteensä 24 ,8 miljoonaa euroa

ahoitus  Kansallis kirjastolla oli 
käytettävissä 21,7 miljoonan euron 
perusvoima varat (2009: 20,3 M€), 
jossa oli kasvua edellisvuoteen 
verrattuna seitsemän prosenttia. 

Perusrahoituksesta 14,3 miljoonaa euroa myönsi 
opetus ja kulttuuriministeriö ja 5,2 miljoonaa 
Helsingin yliopisto. 

Kansalliskirjasto sai arvonlisäverokompensaa
tiona 0,6 miljoonaa euroa, ja keväällä 2011 samaan 
tarkoitukseen myönnettiin vielä 0,5 miljoonan lisä
kompensaatio. Edelliseltä vuodelta siirtyneitä määrä
rahoja kirjattiin taseeseen 2,0 miljoonaa euroa.

Täydentävää rahoitusta oli käytettävissä 
6,4 miljoonaa euroa (2009: 5,3 M€), josta opetus ja 
kulttuuriministeriön myöntämää rahaa oli yhteensä 
5,3 miljoonaa. 

Liiketoiminnan tuotot olivat 0,8 miljoona euroa 
(2009: 0,8 M€), ja toiminnan ylijäämäksi muodostui 
0,2 miljoonaa (2009: 0,1 M€), joka kirjataan taseeseen.

Helsingin yliopiston rahastoihin sijoitettuna 
Kansallis kirjastolla oli 0,7 miljoonaa euroa.

Menot  Kirjaston merkittävimmät kuluerät 
muodostuivat henkilöstö ja tilakuluista sekä 
aineisto hankinnoista, yhteensä 20,6 miljoonaa euroa 
ja 84 prosenttia kokonaismenoista. 

Toimintamenot kasvoivat ja täydentävään 
toimintaan liittyvät menot supistuivat miljoonalla 
eurolla. 

R
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kansalliskirjaston voimavarat, tuotot ja menot

rahoitus 2010 2009

  euroa euroa
  

Perusrahoitus yhteensä 21 656 073 20 254 040

Perusmäärärahat 18 822 562 18 370 000

Lisämyönnöt 69 000 546 067

Arvonlisäverokompensaatio 638 004 0

Edelliseltä vuodelta  siirtynyt perusmääräraha 2 033 964 1 324 205

Muut toiminnan tuotot 92 543 13 768

Liiketoiminnan tuotot 771 934 819 894

Täydentävä rahoitus 6 364 044 5 264 850

rahoitus yhteensä 28 792 051 26 338 784

menot 2010 2009 

Perusrahoitus 20 266 821 18 321 923

Henkilöstömenot 9 316 576 8 885 067

Kirjastoaineisto 678 326 638 504

Elektronisten ainestojen lisenssit 3 063 334 3 169 350

Tilakulut 4 683 935 4 127 477

Muut kulut  1 533 055 1 501 525

Arvonlisäverokulut 991 594 0
  

Liiketoiminta 612 826 705 685

Henkilöstömenot 453 505 439 263

Muut kulut  145 050 266 422

Arvonlisäverokulut 14 271 0
  

Täydentävä rahoitus 3 936 330 4 817 610

Henkilöstömenot 2 203 751 2 786 577

Muut kulut  1 594 636 2 031 033

Arvonlisäverokulut 137 943 0

menot yhteensä 24 815 976 23 845 218
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31.12.2010

Kirjastoverkkopalvelut

Majlis Bremer-Laamanen
tulosalueen johtaja

Kristiina Hormia-Poutanen 
tulosalueen johtaja

Kansalliskirjaston organisaatio ja johtajat

Digitointi- ja konservointi keskusTutkimuskirjasto 

Liisa Savolainen
tulosalueen johtaja

Hallinto- ja kehittämispalvelut

Dorrit Gustafsson, johtaja

Kai Ekholm

Ylikirjastonhoitaja

Johtokunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö Helsingin yliopisto

Kansalliskirjaston johtokunta 1.8.2010 –31.3.2014

Puheenjohtaja
Dekaani, professori Hannu Niemi, Helsingin yliopisto

Jäsenet
Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja, Tampereen yliopiston kirjasto 
Sakari Laiho, johtaja, Suomen Kustannusyhdistys
Sinikka Luokkanen, tietopalvelupäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu 
Ere Maijala, tietojärjestelmäasiantuntija, Kansalliskirjaston henkilökunnan edustaja
Anna Mauranen, dekaani, professori, Helsingin yliopisto
Eero Puolanne, professori, Helsingin yliopisto
Silja Rekomaa, kirjastonhoitaja, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
Joona Salminen, teologian kandidaatti, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustaja
Sinikka Salo, valtiotieteen tohtori
Markku Suvanen, erikoistutkija, opetus ja kulttuuriministeriö
Mikko Vainio, kirjastotoimen apulaisjohtaja, Helsingin kaupunginkirjasto – Yleisten kirjastojen keskuskirjasto 
Mikko Viitasalo, professori

Johtokunnan esittelijänä toimi ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm, asiantuntijana kirjastoverkkopalveluiden johtaja 
Kristiina HormiaPoutanen ja sihteerinä hallinto ja kehittämispalvelujen johtaja Dorrit Gustafsson. 
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• FinnOAryhmä
• FinnOntoprojekti (suomalaisen semanttisen 
webin ontologiat)

• Helsingin kaupungin pääkirjasto
• Helsingin Sanomain Säätiö
• Helsingin yliopisto
 – elektronisen aineiston säilyttämisen 
    organisointityöryhmä
 – julkaisuneuvottelukunta
 – kemian laitos/orgaanisen kemian laitos
 – keskusarkisto
 – keskustakampuksen eri tiimit
 – keskustakampuksen kirjastotoimikunta
 – kirjastolaitoksen työryhmiä
 – kirkkohistorian laitos
 – musiikkiseuran kamarikuoro HYMS
 – observatorio
 – tietohallintostrategiaryhmä
• Herttoniemen yhteiskoulun lukio, Helsinki
• ITutskottet vid Finlands svenska 

biblioteksförening
• Kansallinen audiovisuaalinen arkisto KAVA
• Kansallismuseo
• KATVEryhmä, Kansalliskirjaston 

tietopalvelualan verkkostandardityöryhmä
• KirjaEDItyöryhmä (kirjaalan yhteistyöelin)
• Kirjastoalan tekijänoikeustyöryhmä
• Kirjastojen digitointiohjelma
• Kirjastot.fi portaalin ohjausryhmä 
• Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden 

arviointiryhmä
• Kokoelmakarttahankkeen ohjausryhmä
• Kopiosto
• Lapin maakuntakirjasto
• Linnea2 konsortion ohjausryhmä, työryhmät 
ja asiantuntijaryhmät

• Luetteloinnin kansallinen ohjausryhmä
• LänsiHelsingin musiikkiopisto
• Memornet, yhteiskunnan muistifunktioiden 

tutkijakoulutusverkosto
• Mikkelin kaupunki
• Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmä 
(varapuheenjohtaja) ja työryhmät

• Museovirasto, Athenaprojekti/Europeana
• Musiikkiopisto Juvenalia
• Näkövammaisten Keskusliitto ry
• Opetushallituksen informaatio ja 

kirjastopalvelualan tutkintotoimikunta
• Opetus ja kulttuuriministeriö

Kansalliskirjaston johtoryhmä

Puheenjohtaja
Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm

Jäsenet
Tulosalueen johtaja Majlis BremerLaamanen
Tulosalueen johtaja Kristiina HormiaPoutanen
Tulosalueen johtaja Liisa Savolainen
Hallinto ja kehittämispalvelujen johtaja Dorrit Gustafsson
Henkilökunnan edustaja, tietoasiantuntija Aija Vahtola
Päätiedottaja Anne Nikula

Kulttuuriperintörahaston hoitokunta
Puheenjohtaja Professori Aili Nenola

Amerikka-kirjaston neuvottelukunta
Puheenjohtaja Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm

Slaavilaisen kirjaston neuvottelukunta
Puheenjohtaja Professori Arto Mustajoki

Luetteloinnin kansallinen ohjausryhmä
Puheenjohtaja Tuotantopäällikkö Tuula Haapamäki

FinELib-ohjausryhmä
Puheenjohtaja Rehtori Mauri YläKotola, Lapin yliopisto

Linnea2-ohjausryhmä
Puheenjohtaja Kirjastonjohtaja Vuokko Palonen,  

Vaasan tiedekirjasto Tritonia

Kansallinen vuorovaikutus ja yhteistyö 2010

Yhteisöt ja elimet

• Antiikin Kreikan kirjoitetut lähteet,  
Suomen Akatemian nimeämä huippuyksikkö

• Arkistolaitos
• Barokkiyhtye Cornucopia
• Celia – Näkövammaisten kirjasto 
 – johtokunta

• Digitalmikkelin ohjausryhmä
• Ephemerahankkeen ohjausryhmä
• Esan Kirjapaino Oy/EteläSuomen Sanomat
• EteläSavon elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus
• EteläSavon Viestintä Oy/LänsiSavo
• Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
• FinELibohjaus ja konsortioryhmä
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  – joukkoviestinnän arkistointiprojektin
     ohjausryhmä
 – KDK, Kansallinen digitaalinen kirjasto,  
   seurantaryhmä, ohjausryhmä, saatavuusjaos,  
   pitkäaikaissäilytysjaos, tekninen  
   asiantuntijaryhmä, asiantuntijaryhmät
 – kulttuuriperinnön suojelun neuvottelukunta
 – sukukansojen tukiohjelman kirjastoyhteistyö
 – Suomen Venäjätietopalvelun suunnitteluprojekti
• SFS Tietohuoltokomitea
• SibeliusAkatemia
• SibeliusSeura r.y.
• Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
• Suomen kirjataiteen komitea
• Suomen musiikkikirjastoyhdistys
• Suomen Saksaninstituutti
• Suomen sarjakuvaseura ry
• Suomen tieteellisen kirjastoseuran hallitus ja 

työryhmät
• Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS)
• SVY:n (Suomen virtuaaliyliopiston) johtoryhmä 
• Sähköinen earkisto työryhmä
• Talle ry
• Tiedonhallinnon oppimateriaalihanke
• Tieteellisten seurain valtuuskunta
• Vaasan yliopiston kirjasto
• Valtioneuvoston kanslia
• Valtiovarainministeriö, VALTASA (Valtiotason 

arkkitehtuurit) hanke
• Varastokirjaston johtokunta
• Vaskivuoren lukio, Vantaa
• Yksityisarkistorekisteri YKRI
• Yleisradio Oy (YLE)
• Yliopistokirjastojen neuvosto
• Yliopistokirjastojen neuvottelukunta

Kansainvälinen vuorovaikutus ja 
yhteistyö 2010

Yhteisöt ja elimet

• Alto Editorial Board, metadatakehitysryhmä
• Bibliotheca Baltica, Itämeren maiden kirjastojen 
yhteistyöelin

• Breitkopf & Härtel, Wiesbaden, Saksa
• CDNL, maailman kansalliskirjastojohtajien 
yhteistyöelin

• CENL, Euroopan kansalliskirjastojen yhteistyöelin
• CERL, Euroopan tieteellisten kirjastojen konsortio

• Cobra+, Euroopan kansalliskirjastojen 
projektiyhteistyön koordinointielin

• Dublin Core Metadata Initiative, Dublin Core 
standardin kehittäjäryhmä ja johtoryhmä
• EBLIDA, European Bureau of Library, Information and 
Documentation Associations

• Eesti Rahvusraamatukog, Viron kansalliskirjasto
• eIFL (electronic information for libraries)
• ELAG, European Library Automation Group
• EROMM, European Register of Microform Masters
• European ICOLC, kansainvälinen kirjasto

konsortioiden koalitio
• The European Library, Euroopan kansalliskirjastojen 

portaali
• Europeana, Euroopan digitaalinen kirjasto
 – Europeana Travel projekti
• FAIFE, Committee on Free Access to Information and 
Freedom of Expression 

• IAML, kansainvälinen musiikkikirjastojen liitto
• IASA, äänitearkistojen kansainvälinen järjestö, 

pohjoismaisen osaston vetäjä
• ICA, kansainvälinen kartografien järjestö
• IFLA, kirjastojen maailmanjärjestö, useat jaostot ja 

työryhmät
• IGELU, International Group of Ex Libris Users, eri 

ryhmät 
• IIPC, International Internet Preservation Consortium
• ISBNjärjestelmän (kirjojen kansainvälisen standardi

numerointijärjestelmän) uudistamistyöryhmä
• ISO, kansainvälinen standardointijärjestö, useat 

tekninen komitea 46:n työryhmät
• ISSN, Governing Board, kansainvälinen ISSNkeskus, 
varapuheenjohtaja

• Journal of Archival Organization, toimituskunnan 
jäsen

• LIBER, Euroopan tieteellisten kirjastojen liitto
• Member States’ Expert Group on Digitisation and 
Digital Preservation

• NISO, US National Information Standards 
Organisation

• NORON, pohjoismaisten valtion ja 
kansallis kirjastojen johtajat

• Russianinfoprojektiryhmä, Suomen opetus ja 
kulttuuriministeriö

• SVUC, Scandinavian Virtual Union Catalogue, 
pohjoismainen virtuaalinen yhteisluettelo

• United Kingdom Sibelius Society, IsonBritannian 
Sibeliusseura



Kansalliskirjasto
puhelinvaihde: (09) 1911 (Helsingin yliopisto)
virkaaika: mape 8–15.45
sähköpostiosoitteet (pääsääntöisesti): etunimi.sukunimi@helsinki.fi
www.kansalliskirjasto.fi

Kansalliskirjastolehti: www.kansalliskirjasto.fi/lehti
Kulttuurikalenteri: www.kansalliskirjasto.fi/kalenteri
National Library of Finland Bulletin: www.nationallibrary.fi/bulletin
Pelasta kirja kampanja: www.kansalliskirjasto.fi/pelastakirja
Vuosikertomus, verkkojulkaisu: www.kansalliskirjasto.fi/vuosikertomus
Vuosikertomusten arkisto: www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto/tiedotus/vuosikertomukset.html

Tutkimuskirjasto
Päärakennus
Käyntiosoite: Unioninkatu 36, Helsinki
Postiosoite: PL 15, 00014 Helsingin yliopisto
Asiakaspalvelu: kkpalvelu@helsinki.fi tai p. (09) 191 23196
Kysy kirjastolta palvelu: www.kansalliskirjasto.fi/kysykirjastolta 
Digitoidut aineistot palvelu: digi.kansalliskirjasto.fi
Kahvila: Unicafe Rotunda, p. (09) 191 22748, rotunda@hyy.fi

Kirjastoverkkopalvelut
Fennica-palvelut
Vapaakappaletoimisto
Suomen ISBN-keskus
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 23 (Vallila), Helsinki
Postiosoite: PL 26, 00014 Helsingin yliopisto

Digitointi- ja konservointikeskus
Saimaankatu 6, 50100 Mikkeli
Asiakaspalvelu: kkdimikoasiakaspalvelu@helsinki.fi

Kansalliset tietokannat
Fennica  Kansallisbibliografia ja kansalliskokoelman luettelo, https://fennica.linneanet.fi
Viola  Kansallisdiskografia ja kansallisen äänitearkiston luettelo, myös tiedot kotimaisista 
     nuoteista vuodesta 1977 alkaen, https://viola.linneanet.fi
Verkkoarkiston hakemisto  http://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi

Muut tietokannat
Arto  Kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta, https://arto.linneanet.fi 
Doria  Korkeakoulujen digitaalisia kokoelmia, https://oa.doria.fi 
Helka  Helsingin yliopiston kirjaston, Kansalliskirjaston sekä eräiden erikoiskirjastojen  
     yhteinen aineistoluettelo, https://helka.linneanet.fi 
Linda  Suomalaisten korkeakoulukirjastojen yhteistietokanta, http://linda.linneanet.fi 
Nelli  Korkeakoulu ja yleisten kirjastojen tiedonhakuportaali, www.nelliportaali.fi 
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