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SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON 
STRATEGIA VUOSILLE 2013–2017

         
Missio Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on yhteistyöver-

kosto, jossa jaetaan osaamista ja hyviä käytäntöjä, sekä koordinoidaan yhteisiä hankkeita, selvityksiä ja kannanottoja. 

Visio Uutta luova yliopistokirjasto – osaavaa kumppanuutta Suomen tieteen menestykseksi!  

Strategiset päämäärät 

 1) Työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja verkostoituminen 
 2) Toimintojen ja prosessien rakentava uudistaminen    
 3) Innovatiiviset tietopalvelut suomalaisen tutkimuksen ja korkeakouluopiskelun 
  menestykseksi 

 Strategisiin päämääriin liittyvät kriittiset menestystekijät, mittarit ja tavoitteet kahdelle seuraavalle vuodelle esitetään seuraavassa taulukossa. Tavoit-
teet tarkistetaan vuosittain.
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Työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja verkostoituminen
 

Kriittinen 
menestystekijä

Osaamisen 
kehittäminen

Johtamis-
osaaminen

Osaamisen 
ja hyvien 
käytäntö jen 
jakaminen

Mittari

Arviointivälineen kehittäminen tukemaan 
suoriutumisen arviointia (YPJ), kehityskes-
kusteluja ja urasuunnittelua

1) Työhyvinvointikysely

2) Kirjastoilla oma esimiesten valmennus-
ohjelma

1) Mentorointiohjelma

2) Henkilökuntavaihdot 

3) Strategisten verkostojen toiminta 

Tavoite 2013

Arviointiväline kehitetty ja pilotoitu 

1) Työhyvinvointi kasvaa 

2) Räätälöidään kir jaston esimiehille 
 oma valmennusohjelma, johon sisältyy 

johtamisen arviointityökalu

1) Mentorointiohjelman aloittaminen
ja siihen liittyvä koulutus 

2) a) Periaatteiden muotoilu 
 b) 5–10 kpl viikon  mittaista vaihtoa 
 
3) SYN:llä on kaikilta strategisilta alueilta 

verkosto

Vastuu

varajohtajat

1) neuvosto

2) varajohtajat

1) neuvosto

2) varajohtajat

3) neuvosto

Tavoite 2014

Käytössä kaikissa yliopistokirjastoissa 

1) Työhyvinvointi kasvaa 

2) Vähintään puolet esimiehistä osallistuu 
valmennus ohjelmaan  

1) 5 mentorointiparia SYN:in piirissä 

2) 5–10 kpl viikon mittaista vaihtoa 

3) Kaikki strategisilla alueilla toimivat 
verkostot ovat aktiivisia (seminaarit, 
lausumat, artikkelit, yhteistyö muiden 
tahojen kanssa…)

Vastuu

neuvosto

1) neuvosto

2) neuvosto

1) neuvosto

2) varajohtajat

3) verkostot
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Toimintojen ja prosessien rakentava uudistaminen

Mittari

1) OKM:n ja SYN:n yhteistyösuhteen 
vahvistaminen 

2) Kansalliskirjaston keskitettyjen 
kirjastoverkkopalveluiden johtamis-
järjestelmän toimivuus 

3) Medianäkyvyys
 

1) Kirjastojen käytettävissä olevien 
tietoaineistojen tunnettuus 

2) Painetun aineiston joustava valta-
kunnallinen käyttöön saaminen

3) Yhteistyö e-aineistojen hankintapro-
sessien kehittämisessä ja räätälöin-
nissä 

Tavoite 2013

1) Verkostotapaaminen 

2) a) Ollaan aktiivisesti mukana keskitetty-
jen kirjastoverkkopalveluiden johtamis-
järjestelmän uudistamisessa 

 b) Ollaan mukana aktiivisesti uudista-
massa Linnea2-konsortiota ja KDK:n 
ohjausjärjestelmää 

 
3) a) SYN:n toiminnan esittely sidosryh-

mäfoorumeilla, esim. strategian esittely 
Tieteessä tapahtuu -lehdessä

 b) SYN:n verkkosivujen uudistaminen 
ja sosiaalisen median hyödyntäminen 

1) a) Muodostetaan yliopistokirjastojen tie-
toaineistoista/kokoelmista/hankinnasta 
vastaaville oma verkosto 

 b) Kirjastojen tietoaineistojen analy-
sointi ja markkinointi  

2) Kaukopalvelukäytäntöjen ja -työvälinei-
den kehittäminen 

3) Selvityksen tekeminen tai teettäminen 
nykyisistä lisensiointimalleista, mah-
dollisesti FinELibin ja eurooppalaisten 
yhteistyökumppanien kanssa

Vastuu

1) työvaliokunta

2) a) neuvosto

 b) neuvosto

3) a) työvalio-
kunta

 b) työvalio-
kunta

1) a) neuvosto

 b) uusi tieto-
aineisto-
verkosto

2) neuvosto

3) työvaliokunta

Vastuu

1) työvaliokunta

3) a) työvalio-
kunta

 b) työvalio-
kunta

1) uusi tietoai-
neistover-
kosto

2) neuvosto

3) uusi tieto-
 aineisto-
 verkosto

Tavoite 2014

1) Seuraavan hallitusohjelman valmiste-
luun vaikuttaminen 

3) a) SYN:n toimintaan liittyviä artikkeleita 
(1–2) ja esiintymisiä sidosryhmäfoo-
rumeilla 

 b) uudet verkkosivut käytössä

1) Kokoelmien analysointi ja visualisointi 

2) Uusien kaukopalvelukäytäntöjen ja 
-työvälineiden käyttöönotto 

3) Hyödynnetään saatuja tuloksia

Kriittinen 
menestystekijä

SYN:n tiedepo-
liittisen roolin 
vahvistaminen

Yliopistokirjasto-
jen tietoaineisto-
tarjonnan 
kehit täminen 
tieteen, opetuk-
sen ja korkea-
kouluopiskelun 
kansallisena 
infrastruktuurina 



Innovatiiviset tietopalvelut suomalaisen tutkimuksen ja korkeakouluopiskelun menestykseksi

Kriittinen 
menestystekijä

Tutkijan tietoympä-
ristön kehittäminen
 

Integroituminen tutki-
musprosesseihin 
 
 

 

Integroituminen 
opiskeluprosesseihin

Tieteellisen julkaisu-
prosessin edistäminen 
ja tukeminen

Tutkijoiden tiedonhal-
lintataitojen tukeminen

Mittari

1) Tietojärjestelmien soveltuvuus kor-
keakoulukirjastoille

2) Käyttöliittymän räätälöinti tutkimuk-
sen erityistarpeisiin 

1) Uusien tutkimuspalveluinnovaatioi-
den kehittäminen 

2) Bibliometristen palvelujen kehittä-
minen, bibliometristen menetelmien 
osaajien määrä

3) Tutkimuksen/tutkimushankkeiden 
tiedonhallintasuunnitelmia koskevan 
tietämyksen hankkiminen

4) Tutkimusdatan hallintaprosessit 
selkeitä

1) E-kirjojen käytön lisääminen kurssi-
aineistona

2) Innovatiivisten oppimisympäristöjen 
edistäminen

Rinnakkaistallennuksen ja yliopistojen 
omien julkaisuarkistojen tukeminen  

Tiedonhallintataitojen koulutuksen 
laajentaminen jatko-opiskelijoiden 
(tutkijakoulujen) opetukseen

Tavoite 2013

1) a) Kirjastojen yhteistyö KDK:n tuotta-
misessa/kehittelyssä 

 b) Kirjastojen yhteistyö  Melinda-
verkostossa 

2) Vaihtoehtoisten käyttöliittymien vertai-
lu ja käytettävyysselvitykset 

1) Innovaatio per vuosi 
(innovaatiopalkinto) 

2) Bibliometristen  menetelmien osaajien 
määrä 

3) Kick off -seminaari  tutkimuksen 
tie donhallintasuunnitelmista + SYN:n 
työryhmä määrittelee kirjastojen roolia 

4) Kirjaston roolin hahmottaminen tutki-
musdatan hallinnassa

1) E-kirjojen osuuden seuranta

2) Seminaari

2013 tehdään näkyväksi rinnakkaistal-
lentamisen hyödyt 

1) Tutkijakoulujen/jatko-opiskelijoiden 
opetuksessa mukana olevien kirjasto-
jen määrä

2) Työpaja + tuotokset yhteiseen jakoon

Vastuu

1) a) yliopistokir jas-
tojen KDK-ryhmä

 b) sisällönkuvailu-
verkosto

2) yliopistokirjastojen 
KDK-ryhmä

1) neuvosto

2) tutkimuksen tuen 
verkosto

3) tutkimuksen tuen 
verkosto

4) neuvosto

1) neuvosto

2) neuvosto 

työvaliokunta

1) IL-verkosto

2) IL-verkosto

Tavoite 2014

1) Tietojärjestelmät vastaavat yliopisto-
kirjastojen tarpeita 

2) Toimivat käyttöliittymät käytössä 

1) Innovaatiopalkinto 

2) Joka yliopistokirjastossa on biblio-
metrista osaamista (bibliometrisen 
verkoston perustaminen)

3) Kirjastojen rooli määritelty työryhmän 
tulosten perusteella 

4) Kirjaston rooli selkeytetty tutkimus-
datan hallinnassa

1) E-kirjojen osuus on lisääntynyt

2) innovaatiopalkinto

Kirjastojen rooli vahva rinnakkaistallenta-
misen markkinoinnissa 

1) Kaikilla tutkijoilla mahdollisuus tiedon-
hallintakoulutukseen tarvittaessa 

2) Verkko-opetuksen työpaja

Vastuu

1) neuvosto

2) neuvosto

1) neuvosto

2) tutkimuksen 
tuen verkosto

3) tutkimuksen 
tuen verkosto

4) neuvosto

1) neuvosto

2) neuvosto 

neuvosto

1) IL-verkosto

2) IL-verkosto


