Suomen yliopistokirjastojen neuvosto

Muistio

Työvaliokunnan kokous 5/2016
Aika: 25.11.2015 klo 9‒12
Paikka: Aleksandria, videoneuvotteluhuone K132 (Fabianinkatu 28, K-kerros) ja videoyhteys
Osallistujat:
Kimmo Tuominen (pj.)
Riitta Lähdemäki
Minna Niemi-Grundström
Ulla Nygrén
Ulla Ohvo
Pia Södergård
Jussi Piipponen (siht.)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.10.
2. Edellisen kokouksen muistio
Tarkastettu muistio löytyy verkosta osoitteesta
http://www.yliopistokirjastot.fi/toiminta/kokoukset.
Muistio hyväksyttiin.
3. Neuvoston kokouksen esityslista
Valmisteltiin esityslista 15.12. pidettävää neuvoston kokousta varten ja keskusteltiin
työvaliokunnan esityksistä (liitteet 1‒6).
4. Erikoislääkärikoulutuksen aineistot
Neuvoston kokouksessa 3/2016 oli esillä erikoislääkärikoulutuksen aineistoista käyty keskustelu
tietoaineistoverkostossa. Kokouksessa päätettiin, että tietoaineistoverkosto valmistelee aiheesta
taustapaperin, jota käsitellään työvaliokunnassa.
Keskusteltiin aiheesta. Asiaan liittyvä selvitystyö on tehty ja menee tiedoksi kirjastoihin, joissa on
erikoislääkärikoulutuksen aineistoja. Päätettiin, että SYN viestii tietoaineistoverkoston kautta, että
yhteistä kirjettä aiheesta ei lähetetä SYNin nimissä. Kirjastot valitsevat oman tapansa keskustella
aiheesta omassa yliopistossaan.
5. Kirjastojen taustajärjestelmän hankintaan liittyvä työryhmä
Neuvoston kokouksessa 3/2016 keskusteltiin kirjastojen taustajärjestelmän hankinnasta.
Kokouksessa päätettiin, että työvaliokunta pohtii, olisiko SYNissä syytä muodostaa työryhmä
hankintaprojektin tueksi.

Todettiin, että hankintasopimusta viimeistellään vielä. Hankinnan projektiryhmä on kokoontunut
ja ohjausryhmä on kokoontumassa joulukuun alussa. Todettiin myös, että Linnea2-konsortiossa
on löydettävä ratkaisu siirtymävaihetta silmällä pitäen.
Päätettiin, että seurataan tilannetta ja tarvittaessa otetaan uudelleen pohdittavaksi työryhmän
perustaminen.
6. Ilmoitusasiat
- Ulla Nygrén ja Riitta Lähdemäki esittelivät SYNin näkemykset FinELibin kehittämisestä FinELibin
Strategia toiminnaksi -projektin seminaarissa 2.11. Seuraava tapaaminen on 19.12.
- SYN on vastannut 4.11. Finna-sopimuksen päivitykseen liittyvään kyselyyn (liite 6)
- OKM:n kirjastopäivät pidetään Helsingissä Säätytalossa 23.‒24.11.
- Vuoden 2016 bibliometriikkaseminaari järjestetään Helsingissä 16.12. SYN järjestää seminaarin
yhdessä OKM:n, CSC:n ja Helsingin yliopiston kirjaston kanssa.
- Keskuskirjastokokous pidetään 19.1. Helsingissä. Tilaisuuden teemana on kirjastoon vaikuttava
lainsäädäntö.
7. Muut asiat
8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 10.50.
Liitteet:
1 SYNin kokouksen esityslista (luonnos)
2 Toimintakertomus 2016 (luonnos)
3 Kooste verkostojen, työryhmien ja työryhmäedustajien raporteista vuoden 2016 toiminnasta
(luonnos)
4 OKM kärkihankkeet hanke-esitys
5 Hankebudjetti
6 SYNin vastaus Finna-sopimuksen päivittämiseen liittyvään kyselyyn

