Suomen yliopistokirjastojen neuvosto

Muistio

Työvaliokunnan kokous 4/2016
Aika: 26.9.2016 klo 9−12
Paikka: Aleksandrian videoneuvotteluhuone K132 (Fabianinkatu 28, Helsinki) ja videoyhteys
Osallistujat:
Riitta Lähdemäki
Minna Niemi-Grundström
Ulla Nygrén
Ulla Ohvo
Pia Södergård
Kimmo Tuominen (puheenjohtaja)
Jussi Piipponen (sihteeri)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05.
2. Edellisen kokouksen muistio
Tarkastettu muistio on lähetetty työvaliokunnan jäsenille 9.9. ja se löytyy verkosta osoitteesta
http://yliopistokirjastot.fi/toiminta/kokoukset/.
Hyväksyttiin muistio.
3. Neuvoston kokouksen 3/2016 esityslista
Viimeisteltiin 12.10. pidettävän neuvoston kokouksen esityslista (liite 1) ja sen liitteet (liitteet
2−10.
4. FinELibin Strategia toiminnaksi -projekti: SYNin kommentit konsortion kehittämisestä
Työvaliokunnan kokouksessa 3/2016 keskusteltiin FinELibin Strategia toiminnaksi -projektista.
Projektin ensimmäisessä vaiheessa sektorikohtaisia ryhmiä (ml. SYNin työvaliokunta) pyydetään
perehtymään FinELibin uuteen strategiaan ja konsortion toimintaan ja kertomaan näkemyksensä
konsortion toiminnan kehittämisestä 30.9.2016 mennessä (liitteet 11, 12 ja 13).
Työvaliokunnan kokouksessa 3/2016 päätettiin, että yliopistokirjastoille lähetetään konsortion
toiminnan kehittämiseen liittyvät kysymykset ja saaduista vastauksista tehdään yhteenveto.
Keskusteltiin kirjastoilta saaduista kommenteista (liite 14) ja FinELibille lähetettävästä SYNin
yhteisestä näkemyksestä (liite 15).
SYNin yhteisessä näkemyksessä päätettiin ottaa esille seuraavia asioita: avoimen saatavuuden
vaikutus FinELibin toimintaan; kirjastot ovat FinELibin asiakkaita; loppukäyttäjille viestiminen on

konsortion jäsenten tehtävä. Konkreettisena ehdotuksena nostetaan esille joustavien lisenssien
pilotoiminen Terveyskampus Turku -hankkeen yhteydessä.
SYNin yhteinen dokumentti lähetetään työvaliokunnan kommentoitavaksi, ennen kuin se
lähetetään eteenpäin FinELibille.
Loka-marraskuussa Strategia toiminnaksi -projekti jatkuu seminaarilla, jossa ryhmät esittelevät
näkemyksiään konsortion toiminnan kehittämisestä ja jossa niistä keskustellaan yhdessä. FinELlib
kutsuu tilaisuuteen kaikki konsortion yhteyshenkilöt, ja siihen on mahdollista osallistua sekä
paikan päällä että etäyhteydellä.
Päätettiin, että Ulla Nygrén ja Riitta Lähdemäki esittelevät SYNin näkemykset Strategia
toiminnaksi -projektin seminaarissa. Ehdotetuista päivistä sopivin SYNin edustajlle on 2.11.
5. SYNin 20-vuotisjuhlan valmistelut
Tilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston pääkirjaston 7. kerroksessa 11.10. klo 14−18. Kello
14−16 pidetään seminaariosuus, jossa puhuvat Mary Case, Alf Rehn ja Kimmo Tuominen. Ulla
Nygrén välittää Jenni Haukion terveiset. Kello 16 alkaen on tarjolla cocktailbuffet. Sibeliusakatemian ohjelmatoimistosta on tilattu esiintyjä tilaisuuteen.
Tilaisuuteen on ilmoittautunut 34 vierasta 22.9. mennessä. Ilmoittautuminen loppuu 29.9.
Keskusteltiin tilaisuuden valmisteluista ja juhlan kulusta.
6. Hansel ja kausijulkaisujen puitesopimus
Alkuvuoden aikana on keskusteltu kausijulkaisujen puitesopimuksesta, ja työvaliokunnan
kokouksessa 3/2016 on ollut esillä Hanselilta saatu vastaus yhteistyösihteerin lähettämään
kysymykseen kausijulkaisujen puitesopimusta koskien (liite 16).
Työvaliokunnan kokouksessa 3/2016 todettiin, että Hanselin vastaus käsittelee vain osaa SYNiä
huolestuttaneista asioista.
Päätettiin, että SYN seuraa tilannetta puitesopimuksen osalta ja reagoi tarvittaessa.
7. Mentorointiohjelman valmistelu
SYNin toimintasuunnitelmassa on linjattu, että vuoden 2016 aikana ryhdytään valmistelemaan
vuonna 2017 toteutettavaa mentorointiohjelmaa.
Todettiin, että SYNin strategian tavoitetta johtamisosaamisen kehittämisestä on toteutettu jo
järjestetyn mentorointiohjelman avulla. Päätettiin, että uutta mentorointiohjelmaa ei ryhdytä nyt
valmistelemaan. Asia voidaan ottaa uudelleen valmisteluun SYNin seuraavaa strategiaa
valmisteltaessa.
8. OKM:n ja SYNin edustajien tapaamisen valmistelu
Työvaliokunnan kokouksessa 2/2016 sekä neuvoston kokouksessa 2/2016 on ollut esillä OKM:n ja
SYNin edustajien tapaamisen valmistelu. Mahdollisena esille nostettava teemana on pidetty

avoimen tieteen edistämistä. Erityisenä esille nostettavana osa-alueena on puhuttu APCmaksujen hallinnoinnista.
Teemasta riippuen ministeriössä tavattavia virkamiehiä voisivat olla opetusneuvos Erja Heikkinen,
ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari, opetusneuvos Jorma Karhu, opetusneuvos Juha Haataja,
ylitarkastaja Sami Niinimäki tai ylijohtaja Tapio Kosunen.
Päätettiin, että jatketaan tapaamisen mahdollisten aiheiden selvittämistä.
9. Ilmoitusasiat
- 29.8. pidettiin SKS:n ja Helsingin yliopiston kirjaston järjestämä Books, Libraries and Open Access
-seminaari SKS:ssa. Suomenkielisten monografioiden avointa saatavuutta edistävään Aleksandriakonsortioon voi liittyä 10.10 mennessä. Niklas Alén SKS:ssa (niklas.alen@finlit.fi) vastaa asiaa
koskeviin tiedusteluihin.
- KINE 2016 pidetään Helsingissä 13.−14.10. Ilmoittautuminen on mahdollista 30.9. saakka.
10. Muut asiat
- Pia Södergård kertoi, miten selvitystyö erikoislääkärikoulutuksen aineistojen hankintaan liittyen
on edennyt tietoaineistoverkostossa. Päätettiin, että keskustellaan asiasta neuvoston kokouksessa
3/2016.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.
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