
Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio

Työvaliokunnan kokous 3/2016

Aika: 22.6.2016 klo 13 - 15

Paikka: ACP-yhteys sekä Helsingin yliopiston pääkirjasto, Fabianinkatu 30, kokoushuone 2024 (2 krs.)

Osallistujat:

Kimmo Tuominen (pj.)
Riitta Lähdemäki
Minna Niemi-Grundström
Ulla Nygrén
Ulla Ohvo
Pia Södergård
Jussi Piipponen (siht.)

Vaatimusmäärittelyn esittelijä:

Matti Raatikainen

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.

Päätettiin lisätä kohdan 2. yhteydessä käsiteltäväksi asiaksi SYNin edustajien nimeäminen
hankintayhteistyösopimuksen valmisteluryhmään.

2. Kirjastojärjestelmän vaatimusmäärittelyn katselmointi

Matti Raatikaisen vetämä työryhmä on työstänyt uuden kirjastojärjestelmän vaatimusmäärittelyä
22.1. pidetyn kirjastonjohtajien kokouksen linjaukset huomioiden. SYNin kokouksessa 2/2016
esiteltiin ryhmän työtä ja kirjastoilta saatuja kommentteja vaatimusmäärittelyn luonnokseen.
Kokouksessa päätettiin, että työryhmä viimeistelee kirjastojärjestelmän
vaatimusmäärittelydokumentin juhannukseen mennessä.

Neuvosto on pitänyt sähköpostikokouksen 8.6 - 14.6., jossa puheenjohtaja esitti, että
työvaliokunta tekisi SYNin puolesta kirjastojärjestelmän vaatimusmäärittelyn katselmoinnin
työryhmän viimeistelytyön valmistuttua. Työvaliokunnan tekemän katselmoinnin myötä SYN voisi
luovuttaa vaatimusmäärittelyn mahdollisen jatkotyöstämisen pohjaksi. Sähköpostikokouksessa
hyväksyttiin puheenjohtajan esitys.

Matti Raatikainen esitteli työryhmän laatimaa vaatimusmäärittelyä (liite 1).

Vaatimusmäärittelyä pidettiin erittäin onnistuneena. Päätettiin, että vaatimusmäärittelyyn olisi
syytä lisätä asiakaskäyttöliittymään liittyvä vaatimus (discovery system). Tämän lisäyksen myötä
hyväksyttiin vaatimusmäärittely.



Päätettiin, että valmis vaatimusmäärittely voidaan luovuttaa kirjastojen järjestelmähankinnan
valmisteluun. Dokumentti lähetetään Minna-Liisa Kiviselle (Kansalliskirjasto) ja Kauko
Maskulaiselle (AMKIT-konsortio).

20.6. pidettiin Kansalliskirjaston koolle kutsuma kirjastojen järjestelmähankinnan valmistelun
aloituskokous. Kokouksessa sovittiin valmistelun jatkosta ja päätettiin, että perustetaan
hankintayhteistyösopimuksen valmisteluryhmä. SYNiä pyydettiin nimeämään kaksi edustajaa
valmisteluryhmään.

Päätettiin valita SYNin edustajiksi hankintayhteistyösopimusta valmistelevaan työryhmään Kimmo
Tuominen ja Ulla Nygrén.

3. SYNin edustus avoimen kotimaisen monografiajulkaisemisen edistämisessä

SKS on käynnistämässä yhteistyötä avoimen kotimaisen monografiajulkaisemisen edistämiseksi.
Kimmo Tuominen on osallistunut aiheeseen liittyvään tapaamiseen 18.5. SKS:ssa (liite 2). SKS ja
Helsingin yliopiston kirjasto ovat järjestämässä aihetta käsittelevän seminaarin 29.8. (liite 3).

Keskusteltiin SYNin edustuksesta avoimen kotimaisen monografiajulkaisemisen edistämisessä.
Tavoitteena on yhteistyössä kustantajien, OKM:n ja tiederahoittajien kanssa tukea avoimuutta.

Päätettiin, että Kimmo Tuominen voi toimia SYNin nimissä asiaa käsittelevissä tapaamisissa.

4. Hansel ja kausijulkaisujen puitesopimus: Hanselin vastaus SYNin kysymykseen

Kevään aikana on keskusteltu kausijulkaisujen puitesopimuksesta. Myös neuvoston kokouksessa
2/2016 asia oli esillä. Yhteistyösihteeri on lähettänyt viestin Hanseliin, ja Hanselista on lähetetty
vastaus (liite 4).

Todettiin, että Hanselin vastaus käsittelee vain osaa SYNiä huolestuttaneista asioista. Päätettiin,
että kesälomakauden jälkeen lähetetään Hanselille asiaa koskeva uusi viesti.

5. SYNin 20-vuotisjuhlan valmistelut

Tilaisuuden paikaksi on päätetty Helsingin yliopiston pääkirjasto ja ajankohdaksi on sovittu 11.10.
klo 14 - 18.

Puhujat: ARC (American Resource Center) on ilmoittanut, että Association of Research Libraries -
järjestön tuleva puheenjohtaja Mary M. Case on valmis pitämään etäyhteyden avulla esitelmän
tilaisuudessa. Juhlapuhujan ja yliopistojen johdon puheenvuoron osalta tilanne on vielä auki.

Kutsut: Yliopistokirjastoja on pyydetty lähettämään tiedot kustakin yliopistosta kutsuttavista
yliopiston johdon ja hallinnon edustajista. Mahdollisina muina kutsuttavina tahoina esillä ovat
olleet kirjastosektorit, FUCIO, Suomen akatemia, SYL, SAMOK sekä opetus- ja kulttuuriministeriön
virkamiehet. Kutsut on ajateltu lähettää sähköpostitse. Paula Kassinen Lapin ylipistosta auttaa
tarvittaessa kutsun taittamisessa. Kutsutekstistä on laadittu luonnos (liite 5). Osittain avoimena on
vielä tässä vaiheessa ollut kutsuttavien lista sekä kutsujen lähettämisen ajankohta.



Sponsorit: Yhteistyösihteeri on tiedustellut BTJ:ltä halukkuutta osallistua juhlan sponsorointiin.
BTJ:ssä on luvattu selvittää asiaa. Riitta Lähdemäki on lupautunut selvittämään mahdollisia muita
sponsoreita.

Roll-up: Paula Kassinen on lupautunut auttamaan myös SYNin uuden roll-upin ulkoasun
suunnittelussa. Paula Kassisen kanssa on sovittu, että roll-upin aineisto toimitetaan hänelle
elokuun aikana. Avoimena on vielä tässä vaiheessa roll-upin sisältö (teksti ja kuvat).

Keskusteltiin juhlavalmisteluista.

Päätettiin, että pyydetään puhujaksi Helsingin yliopiston kansleria.

Aiemmin mainittujen lisäksi kutsuttavia tahoja voisivat olla opetusministeri, tiederahoittajat, CSC,
lehdistö, TSV, alan oppilaitokset, informaatioalan professorit ja yliopistoihin liittyvät ammattiliitot.
Päätettiin, että täydennetään kutsuttavien listaa tämän pohjalta. Päätettiin, että kutsut
lähetetään elokuun alkupuolella.

Roll-upin materiaali tarkastetaan työvaliokunnan voimin, ennen kuin aineisto lähetetään Paula
Kassiselle taittamista varten.

6. FinELibin Strategia toiminnaksi -projekti: sektorikohtaisilta ryhmiltä kaivataan näkemyksiä konsortion
toiminnan kehittämisestä

FinELibin strategia vuosille 2016 - 2020 on hyväksytty, ja nyt FinELibissä käynnistetään strategian
mukaisen toiminnan suunnittelu. FinELibin ohjausryhmä on käsitellyt kokouksessaan 8.6. osana
toimintasuunnitelmaa Strategia toiminnaksi -projektin suunnitelmaa ja aikataulua. Projekti
toteutetaan syksyn 2016 aikana. Projektin ensimmäisessä vaiheessa sektorikohtaisia ryhmiä (ml.
SYNin työvaliokunta) pyydetään perehtymään strategiaan ja konsortion toimintaan ja kertomaan
näkemyksensä konsortion toiminnan kehittämisestä 30.9.2016 mennessä (liitteet 6, 7 ja 8).

Päätettiin, että lähetetään yliopistokirjastoille konsortion toiminnan kehittämiseen liittyvät
kysymykset ja saaduista vastauksista tehdään yhteenveto. Yhteistyösihteeri tekee tämän.

Päätettiin, että asiaa käsitellään myös työvaliokunnan syksyn kokouksessa.

7. Ilmoitusasiat

- Opinnäytteiden sähköiseen säilyttämiseen liittyvä SYNin aloite on lähetetty Kansallisarkistoon
(liite 9). Päätöstä asiasta on lupailtu alkusyksystä. Todettiin, että vararehtorit ovat UNIFIn piirissä
laatineet aiheesta SYNin esitystä tukevan lausuman, joka on lähetetty arkistolaitokseen.
- Kansalliskirjaston sektorikokous puheenjohtajille ja sihteereille pidettiin 16.5.
- KINE 2016 13.-14.10. Helsingissä. Early Bird -ilmoittautuminen mahdollista kesäkuun ajan.

8. Muut asiat



SYNille on tullut viesti, jossa pyydetään ATT-hankkeen oikeuksien hallintaan liittyvä metadata -
ryhmän työn kommentoimista.

Päätettiin, että asia lähetetään tiedoksi SYN-listalle.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 14.45.

Liitteet:

1 Kirjastojärjestelmän vaatimusmäärittely -työryhmän esitys
2 Avoimeen monografiajulkaisemiseen liittyvä tapaaminen 18.5. (luottamuksellinen)
3 Avoimeen monografiajulkaisemiseen liittyvä tilaisuus 29.8. (luottamuksellinen)
4 Hanselin vastaus SYNin kysymykseen
5 Luonnos 20-vuotisjuhlien kutsuksi
6 FinELib-konsortion nykyisten palveluiden kuvaus
7 Strategia toiminnaksi -projektin aikataulu
8 Strategia toiminnaksi -projekti: Konsortion toiminnan kehittäminen vuosina 2017-2020
9 Opinnäytteiden sähköistä säilyttämistä koskeva esitys arkistolaitokselle


