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STRATEGI FÖR RÅDET FÖR FINLANDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 2013-2017    
         
 

Mission   Rådets uppgift är att stöda och utveckla universitetsbiblioteken i rollen som forsknings- och studiebefrämjande expertorganisation. Rådet är ett 
samarbetsnätverk där kunnande och god praxis delas och där gemensamma projekt, utredningar och ställningstaganden koordineras.  

 

Vision   Det nyskapande universitetsbiblioteket – ett sakkunnigt partnerskap för vetenskapens framgång i Finland!  
 

Strategiska huvudmålen  

1) Arbetshälsa, kompetensutveckling och nätverksbildning 
2) Konstruktiva förbättringar av verksamheter och processer 
3) Innovativa informationstjänster som främjar finländsk forskning och högskolestudier 

 
För de kommande två åren utgörs de strategiska huvudmålen av kritiska framgångsfaktorer, mätare och mål, vilka presenteras i följande tabell. Målen 
utvärderas årligen. 
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Arbetshälsa, kompetensutveckling och nätverksbildning  

Kritisk 
framgångsfaktor 

Mätare Mål 2013 Ansvar Mål 2014 Ansvar 

Kompetens-
utveckling 

 

 

Utveckla bedömningsmetod 
som stöd vid utvärdering av 
prestation (YPJ), 
utvecklingssamtal och 
karriärplanering 

 

Utvärderingsmetod har utvecklats 
och piloterats 

 

vice direktörer I bruk i alla universitetsbibliotek  råd 

Chefskompetens 1) Arbetshälsoenkät 
 

2) Biblioteken har eget 
utbildningsprogram för 
förmän  
 

1) Bättre arbetshälsa  
 

2) Ett utbildningsprogram med 
utvärderings-verktyg för 
ledningen skräddarsys för 
bibliotekets förmän. 

1) rådet 
 

2) vice 
direktörer 

1) Bättre arbetshälsa 
 

2) Minst hälften av förmännen 
deltar i utbildningsprogram   

1) rådet 
 

2) rådet 

Fördelning av 
kompetens och 
god praxis 
 

 

1) Mentorprogram 
 
 
 

2) Personalbyten  
 

 

3) Verksamhet inom de 
strategiska nätverken 

 
 

1) Inledande av mentorprogram 
och utbildning i anslutning till 
programmet  
 

2) a)  Principer formuleras  
b) 5-10 erfarenhetsutbyten 

omfattande en vecka  
  

3) SYN har nätverk inom alla 
strategiska områden  

1) rådet 
 
 
 

2) vice 
direktörer 

 

3) rådet 

 

1) 5 mentorpar  
inom SYN  
 
 

2) 5-10 utbyten omfattande en 
vecka  

 

3) Alla nätverk inom de 
strategiska områdena är 
aktiva (seminarier, 
utlåtanden, artiklar, 
samarbete med andra 
aktörer…)  

1) rådet 
 
 
 

2) vice direktörer 
 

 

3) nätverk 
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Konstruktiva förbättringar av verksamheter och processer 

Kritisk framgångsfaktor Mätare Mål 2013 Ansvar Mål 2014 Ansvar 

Stärka SYN:s 
vetenskapspolitiska roll 

1) Stärkt samarbete mellan 
UKM och SYN 

2) Funktionsdugligheten hos 
ledningssystemet för 
Nationalbibliotekets 
centraliserade 
biblioteksnättjänster  
 

3) Synlighet i medier 

  

1) Nätverksträffar  
 

2) a) Aktivt deltagande i förnyandet av 
ledningssystemet för centraliserade 
biblioteksnättjänster  
b) Aktivt deltagande i förnyandet av 
Linnea2-konsortiet och NDB:s 
ledningssystem   

3) a) Presentera SYN:s verksamhet i 
intressentgruppernas olika forum, t.ex. en 
presentation av strategin i tidskriften 
Tieteessä tapahtuu  
b) Förnya SYN:s webbplats och använda 
sociala medier  

1) arbetsutskott 
 
2) a) rådet 

 

   b) rådet 

 
3) a) 
   arbetsutskott 

 
b) arbetsutskott 

1) Påverka förberedelserna inför nästa 
regeringsprogram  
 
 

 
 

 
3)  a) artiklar (1-2) om SYN:s 

verksamhet och synlighet i 
intressentgruppernas olika forum  
 
b) nya webbsidor tas i bruk 

1) 
arbetsutskott 

 

 

 
 
3) a) 
arbetsutskott 
 

b) 
arbetsutskott 

Utveckla 
universitetsbibliotekens 
utbud av 
informationsmaterial till 
att omfatta vetenskap, 
undervisning och 
högskolestudier som 
nationell infrastruktur  

 

1) Kännedom om bibliotekens 
informationsmaterial  
 

 
 

2) Smidig riksomfattande 
tillgång till tryckt material  

 
3) Samarbete kring utveckling 

och utformning av 
anskaffningsprocesserna 
av elektroniskt material 

1) a) Skapa ett nätverk för ansvariga för 
universitetsbibliotekens 
informationsmaterial / samlingar / 
anskaffningar  
b) Analysera och marknadsföra 
bibliotekens informationsmaterial 
 

2) Utveckla fjärrlånspraxis och –verktyg 
 

3) SYN utreder eller låter utreda nuvarande 
licensieringsmodeller, eventuellt 
tillsammans med FinELib och europeiska 
samarbetsparter 

1) a)  rådet 

 
b) nytt nätverk för 
informations-
material 

2) rådet 
 
 
3) arbetsutskott 

 

1) Samlingar analyseras och 
visualiseras 
 
 

 

2) Ny praxis och nya arbetsmetoder 
inom fjärrlåneservice  
 

3) Dra nytta av uppnådda resultat  

1) nytt 
nätverk för 
informations
material 

 

2) rådet 
 

3) nytt 
nätverk för 
informations
material 
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Innovativa informationstjänster som främjar finländsk forskning och högskolestudier  
 
Kritisk 
framgångsfaktor 

Mätare Mål 2013 Ansvar Mål 2014 Ansvar 

Utveckla 
forskarens 
informationsmiljö 

  

1) Informationssystemens 
lämplighet för 
universitetsbibliotek 
 

2) Skräddarsy användargränssnitt 
för forskningens specialbehov  

1) a) Biblioteken samarbetar i 
främjandet/utvecklingen av NDB  
b) Biblioteken samarbetar i Melinda-
nätverket  

2) Jämföra alternativa användargränssnitt 
med tillgänglighetsutredningar  

1) a) universitets-
bibliotekens NDB-grupp 
b) nätverk för 
innehållsbeskrivning 
2) universitetsbiblio-
tekens NDB-grupp 

1) Informationssystemen svarar 
mot universitetsbibliotekens 
behov  
 

2) Fungerande användargränssnitt  

1) rådet 

 
 

2) rådet 

Integrering i 
forsknings-
processer  

  

  

 

 

 

1) Utveckla nya tjänsteinnovationer 
inom forskning 

2) Utveckla bibliometriska tjänster, 
antalet experter inom 
bibliometriska metoder 

3) Få kunskap om 
informationshanteringsplaner för 
forskning/ forskningsprojekt  

4) Tydliga hanteringsprocesser av 
forskningsdat 
 

1) En innovation per år 
(innovationspris)  

2) Antalet experter inom bibliometriska 
metoder  
 

3) Kick off-seminarium  om informations-
hanteringsplaner för forskning + SYN:s 
arbetsgrupp definierar bibliotekens roll  

4) Utforma bibliotekets roll i hanteringen 
av forskningsdata 

1) rådet 
 

2) nätverk för 
forskarservice 
 

3) nätverk för 
forskarservice 
 

4) rådet 

1) Innovationspris 
 

2) Alla universitetsbibliotek har 
bibliometrisk kompetens (grunda 
ett bibliometriskt nätverk) 

3) Bibliotekens roll har definierats 
på basis av arbetsgruppens 
resultat 

4) Bibliotekets roll gällande 
hanteringen av forskningsdata 
har klarnat 

1) rådet 

2) nätverk för 
forskar-
service 
3) nätverk för 
forskar-
service 
4) rådet 

Integrerande i 
studieprocesser 

1) Ökad användning av e-böcker 
som kursmaterial 

2) Främja innovativa 
inlärningsmiljöer 

1) Andelen e-böcker följs upp 
 

2) Seminarium 

1) rådet 
 

2) rådet  

1) Andelen e-böcker har ökat 
 

2) Innovationspris 

1) rådet 

2) rådet  

Främja och stödja 
den vetenskap-
liga publicerings-
processen  

Stödja parallellpublicering och 
universitetens egna publikationsarkiv  
 

 

2013 påvisa nyttan med parallellpublicering  

 

arbetsutskott Biblioteket har en stark roll i 
marknadsföringen av 
parallellpublicering  

rådet 

Stödja forskarnas 
kunskaper i 
informations-
hantering  

Utvidga utbildningen i 
informationshantering till att omfatta 
undervisning av forskarstuderande 
(forskarskolor)  

1) Antalet bibliotek som deltar i 
undervisningen av forskarskolor/fors-
karstuderande  

2) Verkstad + dokumentleverans för 
gemensam distribution  

1) IK-nätverk 
 
 

2) IK-nätverk 

1) Alla forskare ska vid behov ha 
möjlighet till utbildning i 
informationshantering  

2) Verkstad för nätundervisning  

1) IK-nätverk 

 
2) IK-nätverk 

 


