Suomen yliopistokirjastojen neuvosto

Muistio

Työvaliokunnan kokous 3/2017
Aika: 1.6.2017 klo 12.30-13.45
Paikka: Skype for Business -kokous sekä Feeniks-kirjasto, Ullan työhuone (käyntiosoite:
Yliopistonmäki, Turku)
Osallistujat:
Ulla Nygrén (pj.)
Minna Abrahamsson-Sipponen
Anne Lehto
Riitta Lähdemäki
Minna Niemi-Grundström
Pia Södergård, poistui klo 13.25
Katja Halonen, tilalla Heli Kokkinen (siht.)
Asiantuntijat:
Tua Hindersson-Söderholm, poistui klo 13.25
Kimmo Tuominen, poistui klo 13.25

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

2. Kirjastojärjestelmän hankinta-asioita
Puheenjohtajan
pyynnöstä
Suomen
yliopistokirjastojen
neuvoston
edustajat
kirjastojärjestelmän hankinnan ohjausryhmässä Tua Hindersson-Söderholm ja Kimmo
Tuominen kertoivat työvaliokunnalle kirjastojärjestelmän hankinnan ajankohtaisista asioista.
Hankintayhteistyön projektiryhmä on käynyt tutustumassa eri kirjastojärjestelmiin
muutamissa kohteissa ja perehtynyt järjestelmien hyviin ja huonoihin puoliin. Projektiryhmä
tekee tämän pohjalta markkinakatsausta, joka kestää hieman ennakoitua kauemmin eli
tarkoitus on saada se valmiiksi syyskuun alkuun mennessä. Tarkastelussa on painotettu
sähköisen aineiston hankinnan ja hallinnan prosesseja sekä kuvailutyön uudistamista.
Todellinen uudistus tapahtuu kirjastoissa, mutta järjestelmien pitää mahdollistaa muutokset.
Työvaliokunta keskusteli esiin tulleista vaihtoehdoista, ohjausryhmässä käsitellyistä asioista
sekä tulevan hankintasopimuksen sisällöstä. Kirjastojärjestelmän hankintayhteistyön
ohjausryhmä kokoontuu 9.6., mutta tässä kokouksessa ei kirjastojärjestelmän hankinta ole
päätösasiana.

Ulla Nygrén totesi, että yliopistokirjastot tekevät asiassa kukin oman päätöksensä, mutta
edellisen SYNin kokouksen alustavan äänestyksen ja myöhempien kannanottojen perusteella
13 yliopistokirjastojen johtajaa kannattaa etenemistä yhteistyösopimuksen aikataulun
mukaisesti. Kirjastojärjestelmän hankintayhteistyön ohjausryhmä päättää etenemisestä.
Kirjastojen kannalta olennaisia ovat sekä aikataulu- että resurssikysymykset.

3. Kotilava-hanke
Työvaliokunnan saaman tiedon mukaan Kotilava-hankkeen rahoitusehdotusta oli esitelty
UNIFIssa toukokuussa. Puheenjohtaja on jakanut Kotilava-hankkeen rahoitusta koskevan
esityksen (liite 1) työvaliokunnalle ennen kokousta.
Työvaliokunta totesi, että yliopistokirjastojen johtajia olisi ollut hyvä kuulla rahoitusmallin
valmisteluvaiheessa ja ennen mallin esittämistä UNIFIssa. Kirjastojen johtajat tietävät
yliopistojensa kotimaisten lehtien tilauskannan kustannukset ja tuntevat käyttäjäkunnan
tarpeet. Heillä on valmius kommentoida ehdotusta nykytilanteeseen ja -kustannuksiin
verrattuna. Todettiin myös, että voidaan otaksua Kotilava-maksujen ohjautuvan useissa
tapauksissa kirjastolle tai niillä on vaikutuksia kirjastojen budjettiin.
Työvaliokunta keskusteli rahoitusmallin herättämistä kysymyksistä.
Työvaliokunta päätti, että puheenjohtaja välittää Kotilava-hankkeen ohjausryhmän
kokoukseen 5.6.2017 SYNin työvaliokunnassa esiin nousseita kysymyksiä rahoitusmalliin ja
menettelytapaan liittyen. Työvaliokunnassa toivottiin tietoa siitä, millä tavoin ohjausryhmä on
linjannut rahoitusmallia koskevan valmistelun ja siihen liittyvän tiedottamisen.

4. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45.

Liitteet:
1 Kotilava-hankkeen rahoitusta koskeva esitys UNIFIssa

Ulla Nygrén

Heli Kokkinen

puheenjohtaja

sihteeri

