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Nationalbibliotekets verksamhetsidé
Nationalbiblioteket tryggar den samhälleliga tillgängligheten 

till det publicerade kulturarvet. Nationalbiblioteket förmedlar 
och producerar informationsinnehåll för samhället och utvecklar 
tjänster i samarbete med biblioteksnätverket och andra aktörer i 

informationssamhället.

Nationalbibliotekets värderingar
• Vi är professionella och vi utvecklas

• Vi arbetar tillsammans
• Vi handlar öppet och pålitligt

• Vårt kulturarv är alltid närvarande
• Vi främjar tillgängligheten till information
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En internationell utvärdering av National
bibliotekets verksamhet gjordes under året och 
många förväntningar var kopplade till den. För 
utvärderingen intervjuades viktiga finansiärer och 
representanter för biblioteksnätet, kunder och sam
arbetspartner. En internationell utvärderingspanel 
fick ta del av 500 sidor med bakgrundsinformation 
om Nationalbibliotekets ställning, samlingar och 
tjänster. Panelens slutsats var att Nationalbibliote
kets verksamhet är ambitiös, väl skött och uppskat
tad. Panelen gick inte in på frågan om en ändring 
av bibliotekets status. Panelens förslag var mycket 
försiktiga.

I början av 2011 publicerades Undervisnings 
och kulturministeriets rapport Yhdessä enemmän 
(Mera tillsammans), vars administrativa förslag 
diskuterades av biblioteksnätet och bibliotekets 
direktion parallellt med den internationella utvär
deringen. Förslagen i denna s.k. koncernutredning 
är mer långtgående. Man föreslår bl.a. att National
biblioteket ska lösgöras från Helsingfors universitet 
och att det ska lyda under en annan avdelning inom 
Undervisning och kulturministeriet. 

Nationalbibliotekets direktion önskade, klokt 
nog, att hålla båda förslagens mål på tapeten och 
uppe till diskussion. För närvarande behandlas 
målsättningarna i utredningen Mera tillsammans 
och utvecklingen av Nationalbiblioteket av en 
tjänstemannagrupp vid Undervisnings och kultur
ministeriet som en del av ministeriets målsätt
ningar. Mitt antagande är att man måste ge avkall 
på de ursprungliga målen och att aktörernas grund
läggande förutsättningar kommer att lyftas fram. 

Vi har i vår strategi funnit det digitala biblio
teket vara ett viktigt förändringsmål, liksom kun
danpassade nättjänster. Vår framtid är också en 
utmaning för finansiärerna. Bibliotekets basfinan
siering har inte ändrats märkbart under de senaste 
åren. Samtidigt har biblioteket fått nya nationella 
uppgifter som finansieras för en viss tid. 

Diskussionen om den digitala framtiden har 
fört oss närmare varandra och motiverat oss att 
driva igenom också svåra frågor. I Finland har det 
under de senaste åren varit möjligt att investera i 
digitaliseringen av kulturarvet och denna tradition 
måste fortsätta för att utvecklingen ska kunna 
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säkerställas. Utvecklingen har tyvärr kört förbi 
de europeiska bibliotek som inte har varit kapabla 
att göra samma sak och de betalar ett dyrt pris för 
detta. Konceptualiseringen av Nationella digitala 
biblioteket har varit ett krävande nationellt projekt. 
Det nationella konsortiets krav är höga och för att 
uppfylla dem gjordes en viktig systemändring i och 
med att en färdig programvara kommer att ersättas 
med en som är baserad på öppen källkod. På det 
här sättet kommer vi med större säkerhet att kunna 
svara på behoven hos vår stora och heterogena 
kundkrets.

Det sätt på vilket vi möter och löser svårighe
terna kommer att vara avgörande för oss i fram
tiden. Det förutsätter också en stark styrning och 
ägarpolitik. Inom biblioteket har ledarskap definie
rats som involverande och coachande ledarskap. 
Varje anställd bär ansvar och cheferna ansvarar för 
att det finns förutsättningar att utveckla arbetet 
också i kärva tider. En expertenhets enda väg till 
framgång är kompetensledning.

Nationalbibliotekets vänner har liksom tidigare 
år understött vår verksamhet på ett utomordentligt 
sätt. Vi har tackat en av våra kunder, författaren 
Sirpa Kähkönen, med den nya utmärkelsen Tack till 
kunden. Informationssökande som hon ger kund
tjänsten energi och arbetsdagen en mening.

I en djärv organisation händer det glädjande 
saker. Bibliotekets projekt ”Digitalkoot,” som har 
väckt stor publicitet, belönades i slutet av året med 
den internationella utmärkelsen Digital Heritage 
Award. Mullvadarna har tagit hjärtat hos an
vändarna av tidningsarkivet med storm: nästan 
100 000 användare har hjälpt till att korrigera digi
taliserade dagstidningar. Mullvadarna har också 
hjälpt oss att inta en plats på världskartan. Det har 
skrivits om bibliotekets tjänster i Wired, Mondo 
och New York Times (”rebooting Finland” och ”Life 
after Nokia”). Enligt artiklarna sätts unga spelare i 
riktigt arbete. Mullvadsspelet utsågs till ett jämfö
relseobjekt bland de främsta myndighetstjänsterna 
vid avdelningen eGovernment i Bryssel. För att 
kunna greppa framtiden behövs det djärva språng.

Jag tackar och önskar våra samarbetspartner, 
arbetskamrater och alla som stöder oss en kreativ 
samarbetsperiod. 

 Kai Ekholm överbibliotekarie

Djärva språng

Överbibliotekariens översikt 
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ationella digitala biblioteket 
(NDB) är ett projekt som har som 
mål att för kulturens och vetenska
pens behov trygga en kvalitativ 
hantering av elektroniska resurser, 

obegränsad åtkomst till tjänsterna och säker lång
tidsbevaring. Arkiven, biblioteken och museerna 
som deltar i projektet samarbetar för att ta tillvara 
det nationella arvet i digitaliserad form och göra det 
tillgängligt för alla.

Nationella digitala bibliotekets kundgräns
snitt konkurrensutsattes 2009–2010. Avsikten med 
upphandlingen var att få ett gemensamt kundgräns
snitt för biblioteken, arkiven och museerna, så att 
allmänheten och andra som utnyttjar resursen ska 
kunna använda samma kundgränssnitt. Program
varans egenskaper och lämplighet testades i ett 
pilotprojekt i sex månader. Åtta organisationer som 
representerade arkiv, bibliotek och museer medver
kade i pilotprojektet. Under pilotprojektet visade det 
sig att programvaran inte hade alla de utlovade och 
påbjudna egenskaperna. I slutet av året beslutade 
man att säga upp upphandlingsavtalet. Trots att 
testningen av den valda programvaran slutade med 
att avtalet sades upp, utfördes under det gångna året 
mycket arbete som kan utnyttjas i framtiden.

Styrningen av Nationella digitala bibliote
ket på ministerienivå definierades och utifrån de 
uppdragna riktlinjerna utarbetades kundgräns
snittskonsortiets verksamhetsprinciper. Konsortie

Spetsprojekt och utveckling

Både Nationella digitala biblioteket och meta
data lagerprojektet utvecklar den nationella 
tjänsteinfrastrukturen. Projekten Comellus 
och Fragmenta Membranea är exempel på hur 
utbudet av digitala resurser utvecklas.

N
gruppen bildades och verksamheten inleddes. Via 
gruppen kan kunderna påverka utvecklingen av 
tjänsten.

Fragmenta Membranea
Nationalbibliotekets samling av pergamentfrag
ment, dvs. medeltida handskrifter, omfattar i prakti
ken allt som har bevarats från de tidigaste skedena 
av vårt lands skriftliga kultur. Pergamentfragmen
ten är ett unikt material som leder historikerna till 
uppkomsten av den skriftliga kulturen i Finland.

2009 startade Nationalbiblioteket ett projekt 
under ledning av docent Tuomas Heikkilä med 
målet att göra det värdefulla materialet allmänt 
tillgängligt på webben för forskare och andra in
tresserade. Knappt 10 000 pergamentfragment har 
konserverats, beskrivits och digitaliserats. De kan 
studeras i samlingen Fragmenta Membranea på 
adressen http://fragmenta.kansalliskirjasto.fi/.

Avsikten var att göra materialet tillgängligt och 
i populariserad form sprida forskningsrönen till 
en bredare allmänhet. Med bidrag från stiftelsen 
Koneen säätiö har man gett ut nätpublikationen 
Kirjava keskiaika (Den brokiga medeltiden),  
http://keskiaika.kansalliskirjasto.fi/, om pergamet
fragmenten och medeltiden också i en vidare 
bemärkelse.

En utställning om pergamentfragmenten kom
mer att öppnas i bibliotekets Kupolsal för sommar
säsongen 2012.
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Kulturarvet på webben
Nationalbibliotekets digitaliserings och konser
veringstjänst i S:t Michel har under 2011 utfört di
gitalisering med medel från stimuleringsprojektet. 
Av de 2,23 miljoner euro som Undervisnings och 
kulturministeriet beviljade Nationalbiblioteket för 
stimuleringsprojektet användes 1,4 miljoner euro 
till digitalisering av bibliotekets samlingar och 
0,8 miljoner euro till katalogisering för att förbättra 
åtkomsten. I fråga om digitaliseringen överträffa
des målsättningarna: sammanlagt digitaliserades 
2,8 miljoner sidor och över 3700 ljudupptagningar. 
Knappt 10 000 volymer monografier respektive tid
skrifter och cirka 13 000 ljudupptagningar katalogi
serades. Också katalogiseringen av specialsamling
arna framskred märkbart.

Digitaliserade resurser görs åtkomliga bl.a. i ett 
användargränssnitt för digitala resurser som har 
byggts upp i anslutning till Historiska tidningsbib
lioteket. Digitaliserings och konserveringstjänsten 
ansvarar för och utvecklar användargränssnittet. 
Vissa resurser kan användas endast i friexemplars
biblioteken. Resurserna görs tillgängliga för fors
kare och svarar därmed mot informationssamhäl
lets behov.

stimuleringsprojektet i ett nötskal

Budget

Nationalbiblioteket: 2 233 000 euro

Digitaliserings- och konserveringstjänstens andel: 1 433 000 euro

Forskningsbibliotekets andel: 800 000 euro

+ 20 % egen finansiering

Sammanlagt 2 679 000 euro

Period

16.6.2010–30.6.2011

Personal

Teknisk infrastruktur: 4 anställda

Digitalisering av tidningar: 34 anställda

Digitalisering av ljudupptagningar: 3 anställda

I andra uppgifter: 3 anställda

Mål

2 000 000 sidor

2 000–4 000 ljudkassetter

Genomförd digitalisering

Skannade sidor: 2 828 000 

Efterbehandlade sidor: 2 686 000 

Ljudkassetter: över 3 700

Projektet Comellus
I början av 2011 inleddes det treåriga Comelluspro
jektet, som ska utveckla produktionsprocesser för 
elektronisk leverans, mottagning och arkivering av 
dagstidningar. I ett pilotprojekt med åtta tidningar 
kommer man utveckla en rutin för hur tidningar
nas elektroniska tryckplåtar, dvs. pdffiler för tryck, 
ska överföras till lagaringsbar mikrofilm. Dess
utom eftersträvar man att överförda elektroniska 
resurser senare ska kunna publiceras på internet i 
en form som är lätt att använda. 

Projektet finansieras av Europeiska socialfon
den (ESF/Hävkraft från EU), Närings, trafik och 
miljöcentralen i Södra Savolax, S:t Michels stad och 
Nationalbiblioteket. Nationalbibliotekets samar
betspartner i projektet är EteläSavon Viestintä 
Oy som ger ut tidningen LänsiSavo och Esan 
Kirjapaino Oy som ger ut tidningen EteläSuomen 
Sanomat.

Under det gångna året planerade man rutiner 
för elektronisk leverans och mottagning. Bl.a. Nor
ges och Estlands nationalbibliotek stod som modell. 
Utöver planeringsarbetet inleddes programmut
vecklingen för nya processer och uppbyggandet 
av verksamhetsmiljön. De första försöken med 
eleverans av tidningar gjordes i slutet av 2011.

Nationella metadataarkivet
Nationella metadataarkivet är ett centraliserat 
datalager som är kärnan i hela bibliotekssystemet. 
Det erbjuder en ny arbets och verksamhetsmiljö 
för bibliotekens metadataproduktion som på ett 
betydande sätt effektiviserar beskrivningsproces
sen vid biblioteken. Metadatalagrets styrsystem 
utvecklas som en del av styrsystemet för bibliote
kens gemensamma tjänster. Som en del av projektet 
skapas strukturer som garanterar att kunderna har 
möjlighet att påverka planeringen och genomför
andet av projektet. Projektet är storskaligt och dess 
betydelse kommer att synas allt tydligare inom alla 
bibliotekssektorer.

Samanvändning av metadata gör att det arbete 
som har gjorts vid andra bibliotek kan utnyttjas 
fullt, och behovet av särskilda beskrivningar mins
kar eftersom målet är att man beskriver biblioteks
medier i Finland endast en gång, uttryckligen för 
metadatalagret. Datalagrets metadata kan visas 
kunderna i olika användargränssnitt på bibliote
ken. När projektet har avslutats kommer plattfor

men för metadataproduktion och innehållen att ha 
utökats märkbart. Projektet anknyter till ökningen 
av universitetens och yrkeshögskolornas sam
katalog LINDAs funktionalitet och omfattning. 

År 2011 gick Tammerfors stadsbibliotek och 
Karleby stadsbibliotek med i ett pilotprojekt 
som skapar nya arbetsprocesser och som testar 
gränssnitten mellan metadatalagret och de lokala 
biblioteks databassystemen.

Förhandlingarna fortsattes med Undervisnings 
och kulturministeriet om yrkeshögskolornas an
slutning som producenter av metadata. Det länge 
väntade beslutet om finansiering av anskaffningen 
av den nödvändiga licensen fattades i slutet av 
2011, varefter licensen skaffades. Finansiering för 
att täcka arbetskostnaderna har ännu inte beviljats, 
men förhandlingarna fortsätter i början av 2012.

Metadatalagret innehåller också nationalbiblio
grafin FENNICA, vars produktion i fråga om Natio
nalbibliotekets förhandsinformation överfördes till 
metadatalagret. Dessutom utarbetade man produk
tionsprocesser för en överföring av hela produktio
nen. Testning av auktoritetsdatabasen fortsätter.

RDA (Resource Description Access)
Biblioteket grundade ett projekt för att förbereda 
ibruktagandet av beskrivningsstandarden RDA 
som nationell beskrivningsstandard. RDA kommer 
att användas av biblioteken som nationell beskriv
ningsstandard 2014. För att nå detta mål kommer 
man att delta i internationellt sammarbete och 
dra nytta av andra nationalbiblioteks erfarenheter. 
Närmaste internationella samarbetspartner kom
mer att vara EURIG, European RDA Interest Group. 
Under projektet utvärderas och testas kommande 
datasystems lämplighet för RDAbeskrivning. Pro
jektgruppen deltar i utarbetandet av kriterierna för 
bibliotekssystemet. 

Användningen av de digitaliserade 
resurserna ökade under 2011 
med 1,1 miljoner. En stor del av de 
resurser som gjordes tillgängliga 
under året kan användas endast i 
friexemplarsbiblioteken.

publicerade digitaliserade resurser 31.12.2011 
(miljoner sidor)

2009 2010 2011

2,8
3,9

5,9

tidningar

tidskrifter

småtryck

På internet och i  
friexemplarsbibliotek

Sidexponeringar

Finansiering

Nationalbiblioteket har hittills allt som allt digitaliserat 
sex miljoner sidor tidningar och litteratur som utgavs 
under perioden 1700-talet till1900-talet.

digitaliserade resurser: produktion, användning och finansiering

2009 2010 2011

6 500 000

1 558 403

7 605 671

2 415 671

1 610 000

5 852 175
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Intressegrupper och samhällsrelationer

nternationellt samarbete genom syrar 
all verksamhet inom Nationalbiblio teket 
och det är en förutsättning för att de stra
tegiska målen ska nås. Det internationella 
samarbetet skapar grunden för utveck

lingen av de nationella tjänsterna och för Natio
nalbibliotekets uppdrag i allmänhet. Bibliotekets 
ledning deltar i internationella organisationers sty
relseorgan och bibliotekets experter deltar i olika 
expertgrupper och organisationers verksamhet i 
en mycket bred omfattning. Biblioteket medver
kar i internationella projekt och i utvecklingen av 
internationella tjänster. Den finländska modellen 
för samarbete mellan biblioteksnätet, arkiven och 
museerna för att bygga upp en gemensam tjänste
infrastruktur har väckt intresse i många länder.

Biblioteket är representerat i styrelseorganen 
för Europeana Foundation och hör till de europe
iska vetenskapliga bibliotekens stiftelse LIBER, 
där biblioteket innehar viceordförandeposten. Det 
centrala målet är att påverka beslutsfattandet inom 
EU, bl.a. i frågor som rör långtidsbevarande, digita
lisering och upphovsrätt. Ytterligare ett mål är att 
ha beredskap för EUprojekt särskilt inom långtids
bevarande. Överbibliotekarie Kai Ekholm valdes på 
nytt till ordförande för FAIFE, IFLA:s (International 
Federation of Library Associations and Institutions) 
kommitté för yttrandefrihet.

Till bibliotekens gemensamma tjänster hör 
mycket såväl strategiskt som praktiskt samarbete. 

I

Nationalbiblioteket har ett brett nationellt och internationellt 
sammarbetsnätverk. Ett aktivt nätverkande är viktigt för att 
biblioteket ska uppnå målsättningarna. Nationalbibliotekets 
medelsanskaffning och vänverksamhet stöder biblioteket i 
konserverings och digitaliseringsarbetet i anknytning till 
kulturarvet och med kompletterande förvärv, forskning och 
publicering.

Det centrala samarbetsforumet för förvärv av 
webbresurser är ICOLC (International Coalition of 
Library Consortia). Det finns ett flertal forum för 
utveckling av datasystem, bl.a. ELAG (European 
Library Automation Group), DSpaceFedore User 
group och IGeLU (Ex Libris User Group).

Medelsanskaffning
Nationalbibliotekets kulturarvsfonds verksamhet, 
medelsanskaffningen och vänverksamheten 
representerar bibliotekets samhällsansvarsområ
den. Fonden stöder bevarandet av och spridandet 
av kännedom om Nationalbibliotekets samlingar. 
Fondens förvaltningsnämnd stöder biblioteket i 
medelsanskaffningen och beslutar om använd
ningen av fondens medel. Donationsmedel från 
kampanjen Rädda boken går fortsättningsvis utan 
särskilt beslut oavkortat till bevarande, liksom 
också donationer under 10 000 euro som riktats 
till stöd för kampanjens allmänna målsättningar. 
Förvaltningsnämnden beslutar separat om använd
ningen av donationer på mer än 10 000 euro som 
inte har anvisats för något särskilt ändamål. Kultur
arvsfondens saldo i slutet av 2011 var närmare 
300 000 euro.

Nya medlemmar till förvaltningsnämnden 
utsågs. Helsingfors universitets rektor Thomas 
Wilhelmsson utnämnde till nya medlemmar för pe
rioden 2011–2012 professor Markku Löyttönen och 
projektchef Kristiina Hildén. Till nya eller omvalda 
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medlemmar för perioden 2011–2014 utnämndes 
kommunikationschef Anu Karessuo, professor 
Jyrki Nummi och kontaktchef Pia Dolivo. Från den 
föregående perioden 2009–2012 fortsätter professor 
emerita Aili Nenola (ordförande), professor Laura 
Kolbe, kvestor Ilkka Hyvärinen och överbiblioteka
rie Kai Ekholm.

Kulturarvsfonden fick den hittills största dona
tionen, ett testamentslegat av ett värde på närmare 
200 000 euro, efter FM Liisa Santala som avled i en 
ålder av 90 år den 7 april 2011.

Rädda bokenkampanjens bibliotek Skatter, som 
publiceras i databasen Doria, innehöll 566 titlar i 
slutet av 2011. Biblioteket Skatter kommer att fort
sätta att leva på webben också efter att kampanjen 
är slut, men samtidigt kommer materialet att inte
greras i Nationalbibliotekets digitala bibliotek.

Den största enskilda donationen, 12 000 euro, 
till Rädda bokenkampanjen gjordes av Helsingin 
Suomalainen Klubi för bevarandet av Finlands 
generalkartor. Digitaliseringen av kartbilderna 
över Finland har inletts med donationsmedlen från 
Suomalainen Klubi.

Den medeltida latinska läro och handboken 
i medicin Theorica Pantegni digitaliserades och 
lades ut på nätet. För att göra den 420 sidor långa 
pergamentvolymen, skriven med tidiggotisk skrift, 
läsbar för allmänheten på latin transkriberade 
latinisten FM Outi Kaltio den till modern latinsk 
skrift. Det finns över 70 handskriftsversioner av 
Theorica Pantegnista på olika håll i Europa, men 
ingen har tidigare transkriberats. Utgivningspro

Årets kund 2011 var författaren Sirpa Kähkönen.

tursällskapet, Aaltouniversitetets Crucible Studio 
och Nationella audiovisuella arkivet. Till kvälls
evenemanget inbjöds också bibliotekets vänner 
och donatorerna. I inbjudan framhölls möjligheten 
att göra en donation och några av besökarna sva
rade på initiativet med en liten donation.

Vänner och donatorer inbjöds till öppningarna 
av bibliotekets utställningar om tecknade serier 
och G.A. Wallins livsverk. För donatorer och min
dre grupper presenterades objekten för donationer 
till förmån för kulturarvet. Universitetets rektor 
tackade personer som gjort donationer på mer än 
1 000 euro och inbjöd dem till Giraffklubben vid 
universitetet och festen anordnad av Helsingfors 
universitets fonder. 

Bibliotekets faddrar professor emeritus Matti 
Klinge, statsrådet Riitta Uosukainen och samlaren 
av gammal litteratur Ilkka Paatero fortsatte i olika 
uppgifter och roller att stödja biblioteket. I decem
ber 2011 blev politices doktor Sinikka Salo och 
förläggaren Kai Linnilä nya faddrar för perioden 
2012–2012.

Utmärkelsetecken
Överbibliotekarie Kai Ekholm tilldelades riddar
tecknet av I klass av ordenstecknet Finlands Vita 
Ros. Specialbibliotekarie Sirkka Havu tilldelades 
riddartecknet av Finlands Lejons orden.

nationalbibliotekets synlighet i massmedier 2011

Kommunikation
Nationalbiblioteket tilldelade författaren Sirpa 
Kähkönen det första Tack till kundenpriset. Sirpa 
Kähkönen använder bibliotekets samlingar på ett 
mångsidigt sätt i sitt författarskap. 

Nationalbibliotekets årsberättelse publicerades 
i tryck på finska. Dessutom publicerades en årsö
versikt på finska, svenska och engelska på webben. 

Tidningen Kansalliskirjasto utkom med fyra 
nummer i en upplaga på drygt 2 000 exemplar. Tid
ningen Kansallis kirjasto publicerades också fort
sättningsvis på internet. Årspublikationen Bulletin 
som riktar sig till internationella samarbetspartner 
publicerades på internet i augusti 2011.

Under hösten gjordes en virtuell presentation 
som gör det möjligt att utforska bibliotekets interi
örer på nätet.

Ingångssidan till Nationalbibliotekets webb
plats förnyades under året. Bibliotekets Facebook
sida fyllde ett år i mars 2011. Under året var antalet 
besök på webbplatsen sammanlagt 1 637 088 , av 
vilka 1 087 001 var besök på bibliotekets tjänsteka
naler.

Nationalbibliotekets synlighet i massmedierna 
mättes genom medieuppföljning i form av en köpt 
tjänst. 2011 resulterade uppföljningen i samman
lagt 194 träffar i medierna (2010: 223). Samman
lagt 15 meddelanden gavs, dvs. samma antal som 
föregående år.

jektets huvudsakliga finansiärer är Gyllennbergs 
stiftelse, Finska VetenskapsSocieteten och Acade
mia Europaea.

Namngivna fonder
Anu Karessuos fond. Sibelius handskrift till Ron
dino inköptes i USA och redigerades med medel 
från fonden. Under perioden januari 2010 till slutet 
av 2011 gjordes också en utredning med medel från 
fonden om utvecklingen av bibliotekets musikarkiv.

Eero Niinikoskis fond. Med stöd från fonden di
gitaliserades bibliotekets sju versioner av Missale 
Aboense, dvs. mässboken från Åbo. Versionerna 
publicerades i databasen Doria 2011.

Ilkka och Ulla Paateros fond. Fondens förvalt
ningsnämnd beslutade i slutet av året att inleda den 
andra delen av det lärdomshistoriska forsknings 
och bevarandeprojektet som gäller dissertationer 
från Kungliga Akademin i Åbo. Projektet kommer 
att publicera den återstående delen, dvs. 60 procent, 
av Akademins dissertationer på internet.

Vänverksamheten
I november ordnades en Upptäcktsfärd till Natio-
nalbiblioteket, ett dagslångt evenemang för biblio
tekets kunder, vänner och andra viktiga intresse
grupper. Programmet bestod bl.a. av presentationer 
av de elektroniska resurserna och Orientenforsk
ningen, en forskarpanel som diskuterade eforsk
ning samt kulturellt program. Samarbetspartner 
var Helsingfors universitets Forskarkollegium, 
Institutionen för världens kulturer, Svenska littera

Upptäcktsfärd till Nationalbiblioteket. 

 Antal omnämnanden  procentandel 

Upptagnings- och bevarandetjänster  71  37 % 

Kulturell verksamhet  55  28 % 

Forskartjänster  27  14 % 

Annat  29  15 % 

Bibliotekstjänster  11  6 % 

Tjänster för utgivarna  1  1 % 

Sammanlagt 194  100 % 
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Grundläggande uppgifter

Nationalbibliotekets etjänst FinELib förhandlade om 
anskaffningen av elektroniska resurser för landets 
bibliotek för ett värde av sammanlagt 19 miljoner euro. 
Biblioteket anskaffade 9 500 volymer för 770 000 euro 
till sina lokala vetenskapliga samlingar. Med en kampanj 
informerade man om leveransplikten för material som 
producerats i utlandet. Antalet friexemplar som samlades 
in var något större än föregående år och webbarkivet 
växte med rent av 225 miljoner filer.

riexemplarsverkverksamheten
Nationalbiblioteket samlar in inhem
ska tryckta och elektroniska publika
tioner samt ljudupptagningar i så stor 
omfattning som möjligt och beskriver 

dem i nationalbibliografin. Det insamlade mate
rialet ordnas i samlingar för biblioteksanvändarna. 
Inga märkbara trender i fråga om antalet insamlade 
friexemplar kunde iakttas. Endast antalet publika
tioner varierar från år till år.

Inhemskt material och material om berörs av 
kulturarvslagen produceras i allt högre grad utan
för Finlands gränser, varför det inte kommer till Na
tionalarkivets samlingar enligt den normala proce
duren för friexemplar. Av denna orsak genomförde 
Nationalbiblioteket en kampanj som riktade sig till 
förläggarna och utgivarna om leveransplikten för 
publikationer som har producerats utomlands. 1 550 
meddelanden skickades ut. Med tre importörer kom 
man överens om leveransplikten och friexemplaren 
för biblioteket. Avtalet täcker största delen av de 
tryckta inhemska publikationer som förs in i landet.

Webbarkivet växte 2011 med sammanlagt cirka 
225 miljoner filer, dvs. 21 terabyte. Olika organisa
tioner har i högre grad än tidigare bett National
biblioteket om hjälp för att själva arkivera sina 
webbresurser. Intresset är glädjande, och Natio
nalbiblioteket ska effektivera informationen som 
främjar organisationernas egen arkivering.

F

Småtryck läggs i en arkivbox, på bilden ses Irja Rautiainen.
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Förvärv 
År 2011 förvärvade Nationalbilioteket till sina sam
lingar vetenskapligt material och material som inte 
hör till nationalsamlingen för över 770 000 euro. 
Antalet volymer var cirka 9 500. 

Av det vetenskapliga materialet var över hälf
ten tryckta monografier. Andelen periodiska publi
kationer, både elektroniska och tryckta, ökade en 
aning och materialet i mikroformat sjönk jämfört 
med föregående år. När det gäller vetenskapsgren 
ökade de historiska vetenskapernas andel, liksom 
andelen allmänna förvärv. Ryssland och Östeu
ropastudiernas andel sjönk däremot. Ökningen av 
de historiska vetenskapernas andel och andelen 
allmänna förvärv förklaras av att beståndet av ord
böcker förnyades i stor omfattning och att tryckta 
manuskriptkataloger för medeltidsforskningen 
anskaffades.

För Ryssland och Östeuropastudier förvärva
des nya eresurser: databasen Muslims in Russia 
och den ryska portalen för etidningar ELibraryRu 
(årgångarna 2011–2012). I slutet av året förvärvade 
Nationalbiblioteket dessutom tidningen Izvestias 
digitala arkiv Izvestia Digital Archive. 

Inom områdena historia och språkvetenskap 
förvärvades etjänsten SVAR – Svensk arkivinfor
mation, som tillgängliggör digitaliserade dokument 
i svenska arkiv, register och databaser. Dessutom 
förvärvades Digizeitschriften, en etjänst som inne
håller tyska vetenskapliga tidskrifter.

I slutet av året förvärvades nytt material för 
medeltidsforskningen: uppslagsverket Interna
tional Encyclopaedia for the Middle AgesOnline 
(IEMA) och Lexikon des Mittelalters (LeXma). För 
språkvetenskaplig forskning anskaffades Kritische 
Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur 
(KlfG)

förvärv enligt publikationstyp (%)

Monografier 57 %

Periodiska publikationer 24 %

Elektroniska resurser 8 %

Mikrofilmer 6 %

FinELib-material 5 %

monografier enligt vetenskapsgren (%)

Historia 28 %

Språkvetenskap och litteratur 15 %

Allmänna förvärv 15 %

Antikforskning 12 %

Ryssland- och Östeuropastudier 10 %

Filosofi 7 %

Musikologi 4 %

Konsthistoria 4 %

Asiatiska och afrikanska språk och kulturer 3 %

Annat 2 %

Biblioteksbesökare 
Lokalerna på Unionsgatan hade under 2011 166 
312 besökare. Antalet lån uppgick till 497 881 och 
informationstjänstens uppdrag till 1 500. National
bibliotekets utlåning av vetenskapligt material 
och forskningsmaterial ökade något jämfört med 
föregående år (två procent). Antalet första lån höll 
sig på ungefär samma nivå som föregående år. 
Däremot sjönk antalet lokala besökare något (med 
fyra procent) och var nu 166 000.

Högskolebibliotekens hem och läsesalslån har 
över lag minskat kontinuerligt från år 2003 och 
nedgången har varit kraftig (över en miljon lån). 
Den ökande användningen av webbresurserna kan 
vara åtminstone en av orsakerna till utlåningens 
nedgående trend. Bibliotekets kunder har allt oftare 
tillgång på internet till det material de behöver. De 
behöver därför inte göra sökningar i bibliotekets 
databaser lika ofta som tidigare och de är heller 
inte längre lika beroende av bibliotekens lokala 
samlingar.

friexemplar

Titlar 2009 2010 2011

Böcker 13 851 13 456 12 738

Kartor 580 1 125 795

Noter 285 229 243

Småtryck 58 233 50 248 60 703

Verksamhetsberättelser 1 768 1 690 1 750

Kommunalförvaltning 1 305 1 192 1 252

Affischer 2 182 2 660 4 107

Musikupptagningar 2 838 2 893 2 461

Talinspelningar 567 916 646

Annat audiovisuellt material 63 32 45

Tidskrifter 5 382 4 945 4 867

Tidningar 353 353 344

Andra serier och tidningar 4 520 4 972 4 849

Sammanlagt 92 146 85 023 95 015

   

Hyllmeter 424 421 384

E-upptagningar 219 312 215

Höstning, filer 150 000 000 198 000 000 224 000 000

Levererade filer 420 379 2 177

Samverkan med forskarsamhället 
Nationalbiblioteket inbjöd forskare från olika 
institutioner på Helsingfors universitets centrum
campus till kundevenemang för att diskutera 
utvecklingen av bibliotekets tjänster. Centrala 
diskussionsteman var anskaffning av vetenskaplig 
litteratur och det digitala bibliotekets tjänster. Ett 
antal kundevenemang ordnades tillsammans med 
Institutionen för världens kulturer, Institutionen 
för moderna språk, Forskarkollegium, Teologiska 
fakulteten och delegationen för Slaviska biblioteket. 

I samarbete med tidskriften Niin & näin ord
nade biblioteket den 3 februari 2011 ett öppet se
minarium under rubriken Vetenskapligtfilosofiskt 
liv från 1600talet till 1800talet – en renässans för 
Kungliga Akademins i Åbo dissertationer.

friexemplar 2011 (%)

Katalogiserade 40 %

Periodiska publikationer 31 %

Musikupptagningar 7 %

Talinspelningar 2 %

Annat audiovisuellt material 0 %

Icke-katalogiserat material 20 %
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linda = de finländska högskolornas gemensamma databas
arto = referensdatabas med referenser till inhemska artiklar
viola = nationaldiskografi och nationalfonotekets katalog över 

musikinspelningar
fennica = nationalbibliografi och katalog över nationalsamlingen

nationella databaser (miljoner poster)

9,2

FinELibs anskaffningstjänster för bibliotek 
Det nationella elektroniska biblioteket som betjänar 
hela det finländska biblioteksfältet förvärvade elek
troniska resurser för biblioteken för sammanlagt 19 
miljoner euro. FinELibs förvärv utgjorde 73 procent 
av de webbresurser som universiteten och 57 procent 
av de webbresurser som yrkeshögskolorna anskaf
fade. 

FinELibs strategi för perioden 2007–2015 upp
daterades för att svara på konsortiets nya behov. En 
användarenkät som besvarades av mer än 3 800 
forskare genomfördes hösten 2011. 80 procent av de 
svarande får största delen av de vetenskapliga tid
skrifter som de behöver i elektroniskt format.

Enkätens resultat stöds också av användarsta
tistiken för eresurser som licensierats via FinELib. 
Antalet nedladdningar av artiklar från licensierade 
resurser har ökat i jämn takt på det finländska bib
lioteksfältet i över tio år. Antalet nedladdningar av 
artiklar var förra året närmare 23 miljoner. Ökningen 
från föregående år var 14 procent och den verkar ha 
jämnats ut något jämfört med de tidigare årens kraf
tiga tillväxt.

Publikationsarkivstjänster 
År 2011 användes Nationalbibliotekets publika
tionsarkivstjänster av sammanlagt 33 kundorga
nisationer (25 yrkeshögskolor, fem universitet, två 
ämbetsverk och en förening). Dessutom fördes 
förhandlingar med sju organisationer. För två orga
nisationers del kommer man att bygga upp publika
tionsarkiv som ska tas i bruk i början av 2012. 

Den kraftiga tillväxten av Theseus, yrkeshög
skolornas bibliotek på nätet, fortsatte under statis
tikperioden både i fråga om uppladdningar och i 
fråga om nedladdningar. Theseus innehåller redan 
över 30 000 poster och den kraftiga tillväxten fort
sätter, vilket också avspeglar sig i användningen.

Ett nytt bibliotekssystem
Nationalbiblioteket var med och grundade en 
beredningsgrupp för ett nytt sektoröverskridande 
bibliotekssystem (UKJ). Linnea2konsortiets 
styrgrupp, ledningsgruppen för konsortiet AMKIT, 
arbetsutskottet vid Rådet för de allmänna bibliote
ken och arbetsutskottet vid Rådet för specialbiblio
tek fungerar som beredningsgruppens styrgrupp. 
Beredningsgruppen tillsatte flera arbetsgrupper för 
att utforma den slutliga projektplanen. Sex av ar
betsgrupperna försökte beskriva det nya bilioteks
systemets behov med helhetsarkitektur som metod. 
Arbetet har kommit i gång bra och alla biblioteks
sektorer deltar aktivt i beredningsgruppens arbete. 
Nationalbiblioteket har deltagit i beredningsgrup
pens och alla arbetsgruppers verksamhet. Arbets
gruppernas resultat sammanställdes till en projekt
plan som beräknades bli klar före 31.8.2012. 

Theseus andel av nedladdningarna från DSpace-
resurserna var under den aktuella perioden 
71 procent, under föregående period 39 procent. 
Databasen doria innehåller högskolornas digitala 
samlingar.

Nationella databaser 
De nationella databaserna innehöll sammanlagt 
9,2 miljoner poster i slutet av augusti. (2010: 8,9 mil
joner poster). Antalet sökningar var sammanlagt 
6,2 miljoner. Ökningen jämfört med den föregående 
tolvmånadersperioden var 615 000 sökningar. 

Under den kontinuerliga uppföljningen som 
påbörjades 2007 har antalet poster i nationaldisko
grafin och nationalfonotekets katalog Viola vuxit 
starkast, med hela 28 procent. Ökningen kan förkla
ras med att musikmaterial som hittills har saknats 
nu har katalogiserats inom ramen för stimulerings
projektet. 

Nationalbibliografin Fennica omfattade i slutet 
av 2011 nästan 0,9 miljoner poster. Ökningen jäm
fört med föregående år var 1,9 procent. Ökningen 
har varit av samma storlek sedan 2007, då uppfölj
ningen inleddes. Tillväxten av andra nationella 
databaser har också varit jämn.

nedladdningar från DSpace-resurser

Theseus  71%

Doria 29%
Linda 5,9

Arto 1,5

Viola 1 

Fennica 0,9

2009 2010 2011

8,2

8,9

de nationella databasernas storlek (miljoner poster)
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Kulturansvar

I december fick mullvadsspelet utmärkelsen Digital 
Heritage Award i Rotterdam. Utställningen Hägring om 
forskningsresanden G.A. Wallin visades i Kupolsalen.

februari 2011 startade Nationalbiblioteket 
projektet Digitalkoot i samarbete med Micro
task för att förbättra Nationalbibliotekets 
digitaliserade historiska tidningsmaterial. 
Vem som helst kan delta i korrekturläsningen 

av materialet genom att spela Mullvadsspelet. Di
gitalkoot, dvs. Mullvadsspelet vann omröstningen 
om priset Digital Heritage Award vid den interna
tionella DISH 2011konferensen i Nederländerna i 
december.

Nationalbiblioteket har intensifierat sitt samar
bete med Arkivverket genom att grunda en arbets
grupp för att skydda av samlingarna. Bakgrunden 
till samarbetet är strävan att främja bevarandet 
av Nationalbibliotekets och Arkivverkets oersätt
ligt värdefulla kulturarvsmaterial. Avsikten med 
samarbetet är att planera lokaler för samlingarnas 
långtidsbevarande, bedöma neutraliseringsmeto
der, kontrollera beredskapen för katastrofer, minska 
risker och möjliggöra effektivare konservering och 
digitalisering. Samarbetet som gäller bevarandet 
väntas intensifieras på ett sätt som gagnar alla par
ter. Nationalbibliotekets och Riksarkivets samar
bete kan i framtiden gälla bevarandet av samlingar, 
digitalisering och elektronisk distribution av doku
ment i S:t Michel.
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Katri ”Rani Surya” Prusila uppträdde med dansen 
Hulmahtava huntu (Fladdrande slöja) under evene-
manget Upptäcktsfärd till Nationalbiblioteket.
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Forskningssamarbete
Nationalbiblioteket har i flera år medverkat i 
Memornet, nätverket av forskarskolor för samhäl
lets minnesfunktioner, som har som mål att stärka 
forskningen och forskarutbildningen i anknytning 
till samhällets minnesfunktioner. Nätverket har 
medlemmar från minnesorganisationer och univer
sitetens ämnesinstitutioner. Memornets mål blev 
verklighet när nätverkets riksomfattande dokto
randprogram beviljades finansiering av Finlands 
Akademi för perioden 2012–2015. Doktorandpro
grammet kördes i gång under koordinering av Tam
merfors universitet. Överbibliotekarie Kai Ekholm 
representerar Nationalbiblioteket i doktorand
programmets styrgrupp.

I serien Jean Sibelius samlade verk (JSW) publi
cerades en kritisk utgåva av två versioner av orkes
terverket Cassaziones (op.6) och det tredje bandet 
med verk för piano, som är seriens 18:e publikation. 
Nationalbiblioteket ger ut Sibelius samlade verk i 
samarbete med SibeliusSamfundet r.f. och förlaget 
Breitkopf & Härtel (Wiesbaden). Projektet som 
inleddes 1996 publicerar noterna till alla Sibelius 
verk, inklusive verkens tidiga versioner. Nottexten 
har korrigerats utgående från källforskningen och 
försetts med inledning och kritiska kommentarer. 
Serien kommer att omfatta över 50 band när den 
står klar.

Utställningar 
Under 2011 visades sammanlagt tio utställningar i 
bibliotekets lokaler. Dessutom ordnades vandrings
utställningen Finska bakom gränsen i Petroskoi och 
S:t Petersburg i Ryssland i samarbete med Finlands 
konsulat i S:t Petersburg. Utställningen fick mycket 
publicitet. 13 evenemang som riktade sig till all
mänheten ordnades under året: Fyra föreläsningar, 
tre konserter, dikt och recitationsmatinéer samt 
tillställningar med anledning av Vetenskapens natt, 
Konstens natt och utställningen Hägring. 

Utställningen Rummel, rop, råheter med anled
ning av den finländska tecknade seriens 100årsjubi
leum ordnades i samarbete med Finlands seriefören
ing r.f., Serieskaparna r.f. och Informationscentralen 
för serier r.f. Utställningen väckte intresse såväl hos 
proffsen i seriebranschen och dem som har tecknade 
serier som hobby som hos allmänheten.

Tillsammans med de vetenskapliga organisa
tionerna ordnades tre utställningar. Utställningen 
Musikvetenskap i Finland med anledning av Musik
vetenskapliga sällskapets 100årsjubileum ordnades 
på våren tillsammans med ämnet musikvetenskap 
vid Helsingfors universitet. På hösten sattes utställ
ningsplanscherna upp i Jyväskylä universitet.

Utställningen Hägring. Forskningsresanden 
Georg August Wallin 200 år ordnades i samarbete 
med Institutionen för världens kulturer vid Helsing
fors universitet, Egyptologiska Sällskapet i Finland, 
Finska Orientsällskapet, Finlands Lärdomshisto
riska Samfund och Svenska litteratursällskapet. 

Kören Hämäläis-Osakunnan Laulajat under Vetenskapens natt 
13.1.2011. Kören dirigerades av Esko Kallio.

Finländska tecknade serier som blivit klassiker sågs 
på utställningen Rummel, rop, råheter. 
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Utställningen Tugan tel – Finlands tatarers littera-
tur ordnades i anslutning till en doktorsavhandling 
under arbete och utgivningen av en antologi av 
Finska Orientsällskapet.

Mångkulturalism var också ämnet för utställ
ningen Den flygande mattan. Möten mellan kulturer 
i den finländska barn- och ungdomslitteraturen som 
ordnades i samarbete med Finlands ungdomsförfat
tare r.f. Tillsamman med förlaget WSOY ordnades 
utställningen Förstautgåvor och illustrationer av 

’Spånor’. Juhani Aho 150 år.
Till årets stora evenemang hörde utdelningen 

av priset Årets träskallehatt i samband med en 
utställning i samarbete med Finlands seriefören
ing och utställningen om Finlands och Estlands 
vackraste böcker i samarbete med Kommittén för 
Finlands bokkonst och Estlands nationalbibliotek.

Utöver Nationalbibliotekets egen utställnings
verksamhet lånades material från bibliotekets sam
lingar till andra kulturinstitutioners utställningar. 
På Ateneums utställning Imponerande stenar – två 
århundraden av litografi visades bl.a. finländska 
skolplanscher och på Riksarkivets utställning Per-
son- och släktvapen i Finland visades exlibris.

Donationer 
Biblioteket mottog en samling kinesiska verk av po
eten Pertti Nieminen som omfattar cirka 450 titlar 
poesi, prosa, historia och filosofiska klassiker. 

Violinisten Attila Kubinyi donerade ett original
brev från 1956 som han mottagit av Jean Sibelius 
och som gäller ett konsertframträdande. 

Niilo Eetu Lampinens stiftelse donerade 34 
inhemska verk ur sin boksamling som komplement 
till nationalsamlingen och Heikki A. Reenpääs 
samling. 

Teologiska institutet i Finland donerade verket 
Biblia sacra utriusque Testamenti, / juxta veterem 
translationem, qua hucusque Latina utitur Ecclesia, 
ex antiquissimis ac recentioribus exemplaribus 
diligentissime collatis. Nürnberg, Petreius, 1529. Oy 
Giant Horse AB donerade tidskriften Gutenbergs 
årgång från 1894. 

Jubileumsutställningen Hägring. Forskningsresanden 
Georg August Wallin 200 år öppnades i Kupolsalen i 
november.

Poeten Pertti Nieminen donerade en omfattande kinesisk boksamling till Nationalbiblioteket.
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Resurser och ekonomi

Nationalbiblioteket lade särskild vikt vid arbetshälsan. 
Teman för föreläsningsserien Näin toimimme (Så handlar 
vi) var medarbetarkompetens, frågor om arbetsbelastning 
och återhämtning samt att leva i förändring. 

ersonal  
Vid årets slut hade Nationalbiblioteket 
230 fast anställda och 56 visstidsan
ställda. Antalet årsverken uppgick till 
285. Av dessa årsverken utfördes en 

fjärdedel med hjälp av visstidsanställd personal. 
Antalet visstidsanställda var något större än 2010 
och klart större än året dessförinnan. Ökningen 
förklaras liksom föregående år av projektet Natio
nella digitala bibliotekets s.k. stimuleringsprojekt, 
som startades i början av sommaren 2010 och som 
avslutades i juni 2011. För projektet anställdes 
sammanlagt 67 arbetstagare med finansiering från 
Undervisnings och kulturministeriet. Antalet års
verken i anslutning till digitalisering av material 
var18,6, i anslutning till katalogisering av gammalt 
material 9,7 och i anslutning till långtidsbevarande 
och utveckling av samkatalogen 1,7. 

P Satsningen på arbetshälsa fortsatte med före
läsningsserien Näin toimimme (Så handlar vi) som 
riktade sig till hela personalen. Föreläsningarna 
bjöd på mångsidig information om aktuella teman, 
t.ex. utveckling av medarbetarkompetensen, frågor 
om arbetsbelastning och återhämtning samt att 
leva i förändring. 

Personalens rekreationsmöjligheter och arbets
hälsa främjades på traditionellt vis genom att man 
understödde inköp av universitetets träningskort 
och ordnade pausmotion. De anställda i S:t Michel 
fick biljetter till simhall och gym och direkt under
stöd gavs för seriebiljetter till lokala sportcentrum.
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Ekonomisk översikt 

personalens utbildning

Grundnivå  13 %

Mellannivå  46 %

Lägsta utbildning på högre nivå  6 %

Lägre högskolenivå  12 %

Högre högskolenivå  20 %

Forskarnivå  2 %

Okänd  1 %

Kompetensutveckling 
Personalens kompetens utvecklades i huvudsak 
genom utbildning som ordnades av Helsingfors 
universitet och genom Nationalbibliotekets interna 
utbildning. Tyngdpunkten i kompetensutvecklings
programmet för perioden 2010–2015 ligger på data
system, servicekompetens, ekonomisk kompetens 
och projekt och kommunikationskompetens. I ge
nomsnitt utnyttjades 2,8 arbetsdagar per årsverke 
för utbildning. Utbildning på basis av Nationalbib
liotekets eget humankapital – expertföreläsningar, 
informationsmöten och kortvarig arbetscirkula
tion – ordnades till stöd för kompetensen i arbetet i 
allmänhet. I synnerhet utbildning med anknytning 
till standardisering och beskrivning genomfördes 
med bibliotekets egna expertkrafter. 

inansiering
Nationalbibliotekets finansiering be
står av basfinansiering, extern finan
siering och intäkter från affärsrörelsen. 
Basfinansieringen är avsedd särskilt 

för skötseln av bibliotekets lagstadgade och riksom
fattande uppgifter och för tjänster för vetenskapen 
och konsten. År 2011 uppgick basfinansieringen 
till 22,2 miljoner euro (21,7 miljoner 2010). 14,8 mil
joner beviljades av Undervisnings och kulturmi
nisteriet (14,3 miljoner 2010) och 5,2 miljoner euro 
av Helsingfors universitet, dvs. lika mycket som 
föregående år. I detta ingick 0,5 miljoner euro som 
kompensation för mervärdesskatt (0,6 miljoner 
euro 2010). De förgående årens överskott av verk
samheten på 1,9 miljoner euro ingick också i basfi
nansieringen. 

Den externa finansieringen bestod av ett anslag 
som Undervisnings och kulturministeriet bevil
jade för de allmänna bibliotekens sektortjänster och 
av anslag för särskilda projekt som Nationalbiblio
teket ansökt om från olika källor, t.ex. Europeiska 
socialfonden, stiftelser och Undervisnings och 
kulturministeriet. År 2011 förfogade Nationalbib
lioteket över 5,7 miljoner euro i extern finansiering 
(6,4 miljoner euro 2010). Till de största projekten 
hörde Nationella digitala bibliotekets kundgräns
snitt och det s.k. stimuleringsprojektet för vilka 
1,4 miljoner euro respektive 1,3 miljoner anvisades. 
Båda projekten finansierades av Undervisnings 
och kulturministeriet. De allmänna bibliotekens 

F sektortjänster anvisades 0,9 miljoner euro (0,8 mil
joner euro 2010). Till den externa finansieringen 
räknas också de 1,0 miljoner euro som Nationalbib
liotekets fond för kulturarv och namngivna fonder 
förfogade över 2011 (0,7 miljoner euro 2010).

År 2011 var intäkterna från Nationalbibliotekets 
affärsrörelse 0,9 miljoner euro (0,8 miljoner euro 
2010). Affärsrörelsens intäkter bestod av avgifter 
för Försvarshögskolans digitaliseringsprojekt, bib
liotekssystemets och publikationsarkivens service
avtal, konservering, mikrofilmning, kopiering och 
fjärrlån. Specialbiblioteken betalar för Nationalbib
liotekets sektortjänster i viss utsträckning enligt af
färsrörelsens prissättning. 2011 var överskottet från 
affärsrörelsen 54 000 euro (0,2 miljoner euro 2010).

Utgifter 
Nationalbibliotekets största utgiftspost var per
sonalkostnaderna som 2011 var högre än normalt 
på grund av stimuleringsprojektet och utgjorde 
52 procent av totalkostnaderna. Lönekostnadernas 
andel av basfinansieringen var 47 procent. Natio
nalbiblioteket förfogar över lokaler, i huvudsak för 
samlingarna, som omfattar sammanlagt 26 500 
kvadratmeter. Hyreskostnaderna var 20 procent av 
totalkostnaderna. Licenserna för de elektroniska 
resurserna utgjorde 13 procent och förvärv av bib
lioteksmaterial tre procent av kostnaderna.

personal enligt resultatområde 31.12.2011

 antalet fast anställda  årsverken

  Fast anställda Visstidsanställda Sammanlagt
 

Forskningsbiblioteket 106 99 22 121

Digitaliserings- och konserveringstjänsten  45 39 30 69

Biblioteksnättjänster 55 48 13 61

Förvaltnings- och utvecklingstjänster 31 26 8 34

Sammanlagt 237 212 73* 285

* Stimuleringsprojektets andel utgjorde 30 årsverken.

Extern sakkunskap utnyttjades också på ett 
mångsidigt sätt. Grundläggande utbildning i 
projektarbete ordnades i november av ProjektiIn
stituutti Oy. Till den två dagar långa utbildningen 
valdes sammanlagt 16 deltagare från alla resultat
områden. Projektchefer och andra experter som 
verkar inom olika projekt har tidigare utbildats 
inom biblioteket. Under Kommunikationsforum 
i juni och december behandlades sociala medier 
och interaktiv internkommunikation. Under våren 
fortsatte systemet som inleddes föregående år med 
att de anställda kan bekanta sig med andra arbets
uppgifter. Bibliotekets chefer deltog i Helsingfors 
universitets lednings och utvecklingssamtals
utbildningar. I september ordnades dessutom ett 
möte för chefsnätverket med en workshop om kom
petensledning.
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Nationalbibliotekets direktion 1.8.2010 –31.3.2014

Ordförande
Dekanus, professor Hannu Niemi, Helsingfors universitet 

Medlemmar
Överbibliotekarie Mirja Iivonen, Tammerfors universitets bibliotek (till 28.2.2011)
Överbibliotekarie Päivi Kytömäki, Uleåborgs universitetsbibliotek (till 1.3.2011) 
Direktör Sakari Laiho, Finlands förlagsförening
Chefen för informationstjänsten Sinikka Luokkanen, Hämeen ammattikorkeakoulu 
Datasystemsexpert Ere Maijala, representant för Nationalbibliotekets personal
Dekanus, professor Anna Mauranen, Helsingfors universitet 
Professor Eero Puolanne, Helsingfors universitet 
Bibliotekarie Silja Rekomaa, Brottspåföljdssektorns utbildningscentral
Teologie kandidat Joona Salminen, representant för Studentkåren vid Helsingfors universitet
Politices doktor Sinikka Salo 
Specialforskare Markku Suvanen, Undervisnings och kulturministeriet 
Biträdande biblioteksdirektör Mikko Vainio, Helsingfors stadsbibliotek – Centralbiblioteket för de allmänna 

biblioteken 
Professor Mikko Viitasalo

Föredragande för direktionen var överbibliotekarie Kai Ekholm, fackkunnig direktören för 
biblioteksnättjänster Kristiina HormiaPoutanen och sekreterare direktören för förvaltnings och 
utvecklingstjänster Dorrit Gustafsson.

nationalbibliotekets finansiering 2011 2010

  EUR EUR
  

Basanslag 22 194 375  21 656 073

Basfinansiering 19 071 112 18 891 562

Tilläggsanslag och projekt 538 072 

Momskompensation1 584 680 638 004

Överfört överskott från balansräkningen föregående år2 1 938 699 2 033 964

Övriga intäkter 61 812 92 543

Intäkter från affärsrörelse 902 371 771 934

Extern finansiering 5 745 356 6 364 044

intäkter sammanlagt 28 842 102 28 792 050

nationalbibliotekets utgifter 2011 2010 

  EUR EUR

Utgifter sammanlagt (basfinansiering) 19 519 773 20 266 821

Personal 9 188 474 9 316 576

Biblioteksmaterial 678 780 778 160

Licenser för elektroniska resurser 3 190 348 3 063 334

Lokalkostnader 4 773 384 4 683 935

Övrigt  1 688 787 1 432 564

Kostnader för mervärdesskatt 0 991 594
  

Sammanlagda utgifter för affärsrörelsen 848 180 612 826

Personal 557 320 453 505

Övrigt 290 860 145 050

Kostnader för mervärdesskatt 0 14 271
  

Utgifter (extern finansiering)  4 346 239 3 936 331

Personal 3 177 846 2 203 751

Övrigt  1 168 393 1 594 637

Kostnader för mervärdesskatt 0 137 943

utgifter sammanlagt 24 714 193 24 815 977

tilläggsuppgifter:
Nationalbibliotekets lokalkostnader sammanlagt 4 913 139 4 791 495

1 2010 bokfördes kostnaderna inklusive mervärdesskatt. Kostnader för mervärdesskatt 
som ingick i utgifterna kompenserades. 2011 erhölls tilläggskompensation för 
mervärdesskattekostnaderna på basis av de faktiska kostnaderna året innan.

2 Överskottet/underskottet redovisas i balansräkningen.

31.12.2011

Biblioteksnättjänsterna

Majlis Bremer-Laamanen
direktör

Kristiina Hormia-Poutanen 
direktör

Nationalbiblioteket: Organisation och ledare

Digitaliserings- och 
konserveringstjänstenForskningsbiblioteket

Liisa Savolainen
direktör

Förvaltnings- och utvecklingstjänsterna

Dorrit Gustafsson, direktör

Kai Ekholm

Överbibliotekarie

Styrelse

Undervisnings- och kulturministeriet Helsingfors universitet
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• Esan Kirjapaino Oy
• Närings, trafik och miljöcentralen i Södra 
Savolax 

• EteläSavon Viestintä Oy
• FinELib, styr och konsortiegruppen
• ITutskottet vid Finlands svenska 

biblioteksförening
• FinnOAgruppen
• Projektet FinnOnto (ontologier för den finska 
semantiska webben)

• Autentiseringsnätverket Haka
• Helsingfors stadsbibliotek – Centralbiblioteket 

för de allmänna biblioteken 
• Helsingin Sanomain Säätiö
• Helsingfors universitet  
– campusbibliotekens delegation 
– kemiska institutionen/institutionen för 
organisk kemi 

– centralarkivet 
– enheten för utbildning och utveckling
• Ruraliainstitutet 
• ITutskottet vid Finlands svenska 

biblioteksförening
• Nationella audiovisuella arkivet KAVA
• Finlands nationalmuseum
• KATVEgruppen, Nationalbibliotekets 
arbetsgrupp för nätverksstandarder inom 
informationsförsörjningen

• Biblioteksdelegationen på centrumcampus
• Kirjatietoryhmä (samarbetsorgan inom 

bokbranschen), arbetsgrupp
• Styrgruppen för beskrivning av 

biblioteksresurser
• Biblioteksbranschens 

upphovsrättsarbetsgrupp
• Bibliotek, universitets, yrkeshögskole, 
special och allmänna bibliotek

• Kirjastot.fiportalens styrgrupp
• Utvärderingsgruppen för bibliotekens 
genomslagskraft

• Styrgruppen för samlingskartprojektet
• Koneen Säätiö
• Kopiosto
• Linnea2konsortiets styrgrupp, arbetsgrupper 
och expertgrupper

• LänsiHelsingin musiikkiopisto
• Mehiläinens Arbetslivstjänster
• Memornet, nätverket av forskarskolor för 
samhällets minnesfunktioner

• S:t Michels stad
• S:t Michels universitetscenter, ledningsgruppen 
(viceordförande) och arbetsgrupper • Miktech Oy

• Projektet Museum 2015
• Musikinstitutet Juvenalia
• Synskadades centralförbund r.f.
• Utbildningsstyrelsens examenskommission för 
informations och bibliotekstjänster

• Undervisnings och kulturministeriet 
• NDB, Nationella digitala biblioteket, 

uppföljningsgruppen, styrgruppen, 
konsortiegruppen för kundgränssnittet, sektionen 
för tillgänglighet, sektionen för långtidsbevarande, 
teknisk expertgrupp, expertgrupper

• Delegationen för skydd av kulturarvet
• Sanasto
• SibeliusAkatemin
• SibeliusSamfundet r.f.
• Delegationen för Slaviska biblioteket
• Finska Litteratursättskapet
• Finlands biblioteksförening
• Kommittén för Finlands bokkonst
• Finlands musikbiblioteksförening
• Finlands museiförbund
• Suomen Projektiinstituutti Oy
• Finlands serieförening r.f.
• Finlands Standardiseringsförbund SFS r.f.
• Finlands vetenskapliga bibliotekssamfunds 
styrelse och arbetsgrupper

• Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS)
• Talle ry
• Tammerfors universitet, informationsforskning 
och interaktiva medier

• Teosto
• De vetenskapliga samfundens delegation
• Statsrådets kansli
• Statens konstmuseum
• Depåbiblioteket, direktionen
• Mediernas Centralförbund, eReading
• Riksomfattande privatarkivregisteret YKRI
• Rundradion Ab (YLE)
• Rådet för de allmänna biblioteken
• Rådet för Finlands Universitetsbibliotek

Nationalbibliotekets ledingsgrupp

Ordförande
Överbibliotekarie Kai Ekholm

Medlemmar
Direktören för resultatområdet Majlis BremerLaamanen
Direktören för resultatområdet Kristiina HormiaPoutanen
Direktören för resultatområdet Liisa Savolainen
Direktören för förvaltnings och utvecklingstjänster  

Dorrit Gustafsson
Informationsspecialist Aija Vahtola, representant för 

personalen
Informatör Kirsi Aho 
Sekreterare förvaltningssekreterare Kristiina Nieminen 

Förvaltningsnämnden för fonden för kulturarv
Ordförande professor Aili Nenola

Delegationen för Amerikabiblioteket
Ordförande överbibliotekarie Kai Ekholm

Delegationen för Slaviska biblioteket
Ordförande professor Riitta Pyykkö, Åbo universitet

Nationella katalogiseringen, styrgruppen
Ordförande produktionschef Tuula Haapamäki

FinELib, styrgruppen
Ordförande rektor Mauri YläKotola, Lapplands 

universitet

Linnea2, styrgruppen
Ordförande bibliotekarie Vuokko Palonen,  

Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia

Nationell samverkan och samarbete 2011

Organisationer och organ

• Konsortiet AMKIT
• Arkivverket
• BTJ (bibliotekstjänst)
• Celia – Biblioteket för synskadade
• projektet Comellus, styrgruppen
• CSC – ITcentret för vetenskap
• Digitalmikkeli, ledningsgruppen
• Projektet Ephemera, styrgruppen
• Rådet för specialbibliotek

Internationell samverkan och samarbete 2011

Organisationer och organ

• Alto Editorial Board, utvecklingsgrupp för metadata
• Bibliotheca Baltica, Östersjöregionens 
samarbetsorgan inom biblioteksområdet 

• Breitkopf & Härtel, Wiesbaden, Tyskland
• CCS, Content Conversion Specialists GmbH, 
Tyskland

• CDNL, internationellt samarbetsorgan för 
nationalbibliotekschefer

• CENL, de europeiska nationalbibliotekens 
samarbetsorganisation

• CENL Executive committee
• CERL, konsortiet för europeiska forskningsbibliotek
• CLM, Copyright and other Legal Matters, 
arbetsgrupp

• Cobra +, de europeiska nationalbibliotekens 
samarbetsorgan 

• Dublin Core Metadata Initiative, utvecklings och 
styrgruppen för Dublin Corestandarden

• EBLIDA, European Bureau of Library, Information 
and Documentation Associations

• EDItEUR, internationell organisation för elektronisk 
överföring av böcker och periodiska publikationer 

• Eesti Rahvusraamatukog, Estlands Nationalbibliotek
• eIFL (electronic information for libraries)
• ELAG, European Library Automation Group
• Europeana, Europeiska digitala biblioteket
• Projektet Europeana Travel
• The Council for aggregators and content providers/
Europeana network, med grupper

• EROMM, European Register of Microform Masters
• The European Library, de europeiska 

nationalbibliotekens portal
• European ICOLC, internationell koalition av 

bibliotekskonsortier
• FAIFE, Committee on Free Access to Information and 
Freedom of Expression

• IAML, internationell sammanslutning av 
musikbibliotek

• IASA, International Association of Sound Archives, 
ledare för den nordiska avdelningen

• ICA, internationella kartografiska sällskapet
• IFLA, International Federation of Library 
Associations, ett flertal sektioner och arbetsgrupper 

• IGELU, International Group of Ex Libris Users, olika 
grupper

• IIPC, International Internet Preservation Consortium
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• IMPACT, Competence Centre for Digitisation
• ISBN Board, internationella ISBNcentralen, 
viceordförande

• ISO, internationella standardiseringsorganisationen, ett 
flertal arbetsgrupper inom tekniska kommittén nr 46

• ISSN, Governing Board, ISSN network
• LIBER, de europeiska forskningsbibliotekens 
organisation

• Member States’ Expert Group on Digitisation and 
Digital Preservation

• METS Editorial Board, utvecklingsgrupp för metadata
• Nasjonalbiblioteket, Norges Nationalbibliotek
• NISO, US National Information Standards Organisation
• NOA, Audio Solutions VertriebsmbH, Österrike
• NORON, nordiska riks och nationalbibliotekschefer
• PersID, Persistent Identifier InitiativeSVUC, 
Scandinavian Virtual Union Catalogue, nordisk virtuell 
samkatalog

• United Kingdom Sibelius Society, Storbritanniens 
Sibeliussällskap

• World Digital Library

Kulturellt samarbete 2011

Organisationer och organ

• Biblioteket Baltia
• Bibliofiilien seura ry
• EteläPohjanmaaliitto
• FILI
• Helsingfors festspel 
• Helsingfors universitet  
– Asiens och Afrikas språk och kulturer 
– alumnerna 
– centralarkivet 
– avdelningen för kyrkohistoria 
– ämnet musikvetenskap 
– universitetsmuseet Arppeanum
• Jyväskylä universitet, institutionen för musikvetenskap
• Karelens nationalbibliotek
• Improvisationsorkestern Katriinamies
• KAVA (Nationella audiovisuella arkivet)
• Kiila ry
• Kulturernas museum
• Kuopio kulturhistoriska museum
• Lettlands nationalbibliotek
• Naturhistoriska centralmuseet

• LänsiHelsingin musiikkiopisto
• Musikinstitutet Juvenalia
• Musikensemblen POETRIO
• Tidningen Päivälehtis museum
• Rozentalsseura ry
• Informationscentralen för serier
• Serieskaparna r.f.
• Seinäjoki stadsbibliotek – 
landskapsbiblioteket

• Sibeliusmuseet
• Egyptologiska sällskapet i Finland
• Finlandsinstitutets bibliotek, Stockholm
• Finska Orientsällskapet
• Finlands nationalmuseum
• Kommittén för Finlands bokkonst
• Finlands Lärdomshistoriska Samfund
• Finlands institut i S:t Petersburg
• Finlands serieförening r.f.
• Finlands solistförening
• Finlands ambassad i Riga
• Finlands generalkonsulat i Ryssland
• Rysslands nationalbibliotek
• Estlands Nationalbibliotek
• WSOY
• WSOY:s Arkiv
• Väinö Raitio Seura
• Privatsamlingar
• YLEs arkiv
• Yrjö KilpinenSamfundet
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Epostadresser (i regel): fornamn.efternamn@helsinki.fi
www.nationalbiblioteket.fi
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Forskningsbiblioteket
Huvudbyggnaden
Besöksadress: Unionsgatan 36, Helsingfors
Postadress: PB 15, 00014 Helsingfors universitet
Kundtjänst: kkpalvelu@helsinki.fi eller tfn (09) 191 23196
Tjänsten Fråga biblioteket: www.kansalliskirjasto.fi/kysykirjastolta
Digitaliserat material: digi.kansalliskirjasto.fi
Kafé: Unicafe Rotunda, tfn (09) 191 22748, rotunda@hyy.fi

Biblioteksnättjänster
Fennicatjänster
Friexemplarsbyrån
Finlands ISBNcentral
Besöksadress: Industrigatan 23 (Vallgård), Helsingfors
Postadress: PB 26, 00014 Helsingfors universitet

Digitaliserings och konserveringstjänsten
Besöksadress: Saimaankatu 6, 50100 S:t Michel
Kundtjänst: kkdimikoasiakaspalvelu@helsinki.fi

Nationella databaser
Fennica Nationalbibliografi och katalog över nationalsamlingen, https://fennica.linneanet.fi
Viola Nationaldiskografi och nationella musikarkivets katalog över musikinspelningar samt uppgifter om 

noter fr.o.m. 1977, https://viola.linneanet.fi
Webbarkivets register http://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi

Andra databaser
Arto Referensdatabas med referenser till inhemska artiklar, https://arto.linneanet.fi
Doria Högskolornas digitala samlingar, https: //oa.doria.fi
Helka Gemensam katalog för Helsingfors universitets bibliotek, Nationalbiblioteket och några 

specialbibliotek, https: //helka. linneanet.fi
Linda De finländska högskolebibliotekens gemensamma databas, http://linda.linneanet.fi
Nelli Högskolebibliotekens och de allmänna bibliotekens sökportal,  

http: //www.nelliportaali.fi nelliportaali.fi




