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Strategia vuosille 2013–2017 Tarkistetut tavoitteet 2016

Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto
on yhteistyöverkosto, 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 esitetään seuraavissa taulukoissa. Tavoitteet tarkistetaan
vuosittain.
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Työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja verkostoituminen

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2016 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Osaamisen kehittäminen
ja johtamisosaaminen

Järjestäydytään osaamisen kehittämisen ja
johtamisosaamisen teemojen osalta uudelleen

Varajohtajien foorumin
lakkauttaminen ja vuonna
2017 alkavan
mentorointikoulutuksen
valmisteleminen

Neuvosto, työvaliokunta,
mentorointikoulutuksen
valmistelun osalta myös
yhteistyösihteeri

Päätös lakkauttamisesta
tehty ja koulutuksen
valmistelu edennyt vuoden
2016 aikana

Osaamisen ja hyvien
käytäntöjen
jakaminen

1) 5-10 kpl 3-5 arkipäivän mittaista vaihtoa

2) Kaikilla strategisilla alueilla toimivat verkostot ovat
aktiivisia ja verkostojen toimintakäytännöt ovat
vakiintuneet

1) Toteutetut
henkilökuntavaihdot

2) Strategisten verkostojen
toiminta (seminaarit,
lausumat, artikkelit,
yhteistyö muiden
tahojen kanssa)

1) Työvaliokunta

2) Neuvosto

1) Raportit toimitetaan
yhteistyösihteerille
vuoden lopussa

2) Raportointi verkostojen
toiminnasta vuosi-
kertomuksen
yhteydessä, tarvittaessa
myös
puolivuotiskatsaus.
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Toimintojen ja prosessien rakentava uudistaminen

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2016 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

SYN:n tiedepoliittisen
roolin vahvistaminen

1) Verkostotapaaminen, avoimen tieteen
edistäminen

2) Yhteistyön kehittäminen SYN:n sidosryhmien
kanssa.

3) a) SYN:n toimintaan liittyviä artikkeleita ja
esiintymisiä sidosryhmäfoorumeilla (2) (ml.
LIBER-konferenssi)

b) SYN:n verkkosivujen kehittäminen ja
sosiaalisen median hyödyntäminen

1) OKM:n ja SYN:n
yhteistyösuhteen
vahvistaminen (palaveri
OKM:n vaikuttajien kanssa)

2) a) SYN:n
sidosryhmäyhteistyön
toimivuus Kansalliskirjaston,
AMKIT-konsortion, UNIFI:n,
CSC:n ja FUCIO:n kanssa

b) SYN:n 20-vuotisjuhlien
järjestäminen

c) bibliometriikkayhteistyö
OKM:n ja CSC:n kanssa

3) a) Medianäkyvyys, SYN:n
toimintaa esittelevä posteri
LIBER-konferenssissa

b) SYNin tunnettuuden
lisääntyminen

1) Työvaliokunta

2) a) Neuvosto

b) Työvaliokunta

c) Tutkimuksen tuen
verkosto

3) a) Puheenjohtaja+vara-
puheenjohtaja,
työvaliokunta

b) yhteistyösihteeri

1) Kevään aikana kerätään
asioita ministeriön
kanssa käytävää
keskustelua varten

2) a) Raportointi
yhteistyöstä vuosi-
kertomuksen yhteydessä

b) Tilaisuus järjestetty
syksyllä 2016

c) Raportointi vuosi-
kertomuksen yhteydessä

3) a) Raportointi vuosi-
kertomuksen yhteydessä

b) Yhteistyösihteeri
kerää verkkosivujen
käyttöön liittyvät tilastot

Yliopistokirjastojen
tietoaineistotarjonnan
kehittäminen tieteen,
opetuksen ja
korkeakouluopiskelun
kansallisena
infrastruktuurina

Yhteistyö e-aineistojen hankintaprosessien
kehittämisessä

Big Deal -neuvotteluiden
eteneminen asetettujen
tavoitteiden mukaan

Työvaliokunta,
tietoaineistoverkosto
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Innovatiiviset tietopalvelut suomalaisen tutkimuksen ja korkeakouluopiskelun menestykseksi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2016 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Tutkijan tietoympäristön
kehittäminen

1) Edistetään kirjastojärjestelmäasioita
kansallisesti ja paikallisesti

1) Kirjastojärjestelmään
liittyvien päätösten
tekeminen

1) Työvaliokunta

Integroituminen
tutkimusprosesseihin

1) Kehitetään bibliometrista osaamista
yliopistokirjastoissa

2) Tutkimusdatan hallintasuunnitelmien
laadinnan tukeminen

3) Lisätään avoimeen tieteeseen liittyvää
osaamista yliopistokirjastoissa

1) Bibliometriikkaseminaarin
järjestäminen ja
bibliometriikkaan liittyvän
osaamisen kasvaminen

2) Tuuli-projektin kehittämä
datanhallinta-
suunnitelmien laadinnan
työkalu tuotantokäytössä

3) Tutkimukseen tukeen ja
avoimeen tieteeseen
liittyvän webinaari-sarjan
järjestäminen

1) Tutkimuksen tuen
verkosto

2) Tutkimuksen tuen
verkosto

3) Tutkimuksen tuen
verkosto

1) Seminaari järjestetty,
raportointi
vuosikertomuksen
yhteydessä

2) Datanhallinta-
suunnitelmien laadinnan
työkalu tuotantokäytössä
vuonna 2016

3) Webinaari järjestetty
kuukausittain, raportointi
vuosikertomuksen
yhteydessä

Integroituminen
opiskeluprosesseihin

1) E-kirjat strategisena kysymyksenä: aiheeseen
liittyvän tietämyksen kasvattaminen

2) Innovatiivisten oppimisympäristöjen
edistäminen

3) Oppimisen tukeen liittyvän tietämyksen
vahvistaminen yliopistokirjastoissa

1) Aiheeseen liittyvän
seminaarin järjestäminen

2) Digitaalisiin
oppimisympäristöihin
liittyvän verkkokurssin
järjestäminen

3) Oppimisen tuen
seminaarin toteuttaminen

1) Tietoaineistoverkosto

2) Oppimisen tuen verkosto

3) Oppimisen tuen verkosto

1) Seminaari järjestetty
vuoden 2016 aikana

2) Kurssi suunniteltu,
kurssin toteutus vuonna
2016 tai 2017

3) Seminaari järjestetty
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Tieteellisen
julkaisuprosessin
edistäminen ja tukeminen

Edistetään opinnäytteiden digitaalisten versioiden
hyväksymistä arkistokelpoisiksi kappaleiksi

Asiaan liittyvän kirjelmän
lähettäminen
Kansallisarkistoon

Yhteistyösihteeri,
työvaliokunta

Kirjelmä laadittu ja lähetetty

Tutkijoiden
tiedonhallintataitojen
tukeminen

Edistetään avointa tiedettä ja ATT-hanketta Tietämyksen jakaminen
avoimen tieteen hyvistä
käytännöistä

Tutkimuksen tuen verkosto


