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Strategia vuosille 2013–2017         Tarkistetut tavoitteet 2017 

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 2017 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 

Osaamisen kehittäminen 

ja johtamisosaaminen  

 

 

 

     

Osaamisen ja hyvien 

käytäntöjen 

jakaminen 

1) 5-10 kpl 2-5 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 

puolivuotiskatsauksena 

ja vuosikertomuksen 

yhteydessä.  
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Toimintojen ja prosessien rakentava uudistaminen     
 

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2017 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 

SYNin tiedepoliittisen 

roolin vahvistaminen 

 

1) Verkostotapaaminen, avoimen tieteen 

edistäminen 

 

 

 

 

2) Yhteistyömuotojen ja yhteistyövastuiden 

kehittäminen SYNin sidosryhmien kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) a) SYNin toimintaan liittyviä artikkeleita (1-2) 

ja esiintymisiä sidosryhmäfoorumeilla  

 

 

 

 

 

b) SYNin verkkosivujen kehittäminen ja 

sosiaalisen median hyödyntäminen 

 

 

 

 

 

1) OKM:n ja SYNin 

yhteistyösuhteen 

vahvistaminen (palaveri 

OKM:n vaikuttajien kanssa) 

 

 

2) a) SYNin 

sidosryhmäyhteistyön 

toimivuus Kansalliskirjaston, 

FUCIO:n, UNIFIn, AMKIT-

konsortion ja CSC:n kanssa  

 

b) SYNin tapaamiset 

FUCIO:n ja UNIFIn kanssa  

 

  

 

3) a) Medianäkyvyys 

 

 

 

 

 

 

b) SYNin tunnettuuden 

lisääntyminen  

1) Työvaliokunta, 

puheenjohtaja  + 

varapuheenjohtaja 

 

 

 

2) a) Neuvosto, 

työvaliokunta ja 

asianomaiset verkostot 

 

 

 

 

b) Työvaliokunta 

 

 

 

 

 

3) a) Puheenjohtaja+vara-

puheenjohtaja, 

työvaliokunta, 

verkostojen 

puheenjohtajat 

 

 

b)Yhteistyösihteeri 

1) Alkuvuoden aikana 

kerätään asioita 

ministeriön kanssa 

käytävää  

keskustelua varten 

 

2) a) Raportointi 

yhteistyöstä vuosi-

kertomuksen yhteydessä 

 

 

 

 

b) Kevään aikana 

kerätään tärkeitä asioita 

UNIFIn kanssa käytävää 

keskustelua varten 

 

 

3) a) Raportointi vuosi-

kertomuksen yhteydessä 

 

 

 

 

 

b) Yhteistyösihteeri 

kerää verkkosivujen 

käyttöön liittyvät tilastot 
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Yliopistokirjastojen 

tietoaineistotarjonnan 

kehittäminen tieteen, 

opetuksen ja 

korkeakouluopiskelun 

kansallisena 

infrastruktuurina  

1) Kartoitetaan tietoaineistokentän kotimaiset 

toimijat yhteistoiminnan kehittämiseksi  

(mm. päällekkäisyyksien välttäminen, 

kilpailutuksiin vaikuttaminen) 

 

 

2) Avustaminen tietoaineistoneuvotteluihin 

liittyen 

 

1) Tapaamiset mm. 

- FinELib 

- STKSn tietoaineistoryhmä 

- Hansel 

 

 

2) Yhteistyö FinELibin kanssa 

1) Tietoaineistoverkoston 

ohjausryhmä, 

työvaliokunta 

 

 

 

2) Tietoaineistoverkoston 

ohjausryhmä, 

työvaliokunta 

1) Raportointi 

vuosikertomuksen 

yhteydessä 

 

 

 

2) Raportointi 

vuosikertomuksen 

yhteydessä 
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Innovatiiviset tietopalvelut suomalaisen tutkimuksen ja korkeakouluopiskelun menestykseksi 
  

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2017 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 

Tutkijan tietoympäristön 

kehittäminen 

  

1) Huolehditaan yliopistokirjastojen intressien 

huomioimisesta uuden kirjastojärjestelmän 

hankinnassa 

 

 

 

 

1) Vaatimusmäärittelyssä 

huomioitu 

yliopistokirjastojen tarpeet 

 

 

2) Neuvosto, työvaliokunta, 

SYNin edustajat projekti- 

ja ohjausryhmässä 

 

 

1) ohjausryhmän 

jäsenet raportoivat 

tarpeen mukaan 

suoraan SYNille 

Integroituminen 

tutkimusprosesseihin 

1) Kehitetään (biblio)metriikkaosaamista ja 

tutkimuksen tuen palveluosaamista 

yliopistokirjastoissa  

 

 

2) Tutkimusdataan liittyvän osaamisen 

kehittäminen, tutkimusmenetelmien 

tuntemuksen lisääminen ja tutkijoiden tarpeita 

vastaavien palveluiden kehittäminen 

 

 

 

 

3) Lisätään avoimeen tieteeseen liittyvää 

osaamista yliopistokirjastoissa 

1) (Biblio)metriikkaseminaari

n järjestäminen ja 

metriikkaan liittyvän 

osaamisen kasvaminen 

 

2) Hyvien käytäntöjen ja 

kokemusten jakaminen 

verkostossa, esim. 1-2 

webinaarin tai muun 

välineen avulla 

 

 

 

3) Avoimen tieteen 

osaamisen lisääntyminen 

 

 

1) Tutkimuksen tuen 

verkoston ohjausryhmä 

 

 

 

2) Tutkimuksen tuen 

verkoston ohjausryhmä 

 

 

 

 

 

 

3) Tutkimuksen tuen 

verkoston ohjausryhmä 

1) ohjausryhmän 

jäsenet raportoivat 

tarpeen mukaan 

suoraan SYNille 

 

2) ohjausryhmän 

jäsenet raportoivat 

tarpeen mukaan 

suoraan SYNille 

 

 

3) yhteistyösihteeri 

keräät tiedot siitä, 

missä yliopistojen 

ATT-hankkeissa 

kirjastot ovat 

mukana 
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Integroituminen 

opiskeluprosesseihin 

 

1) Tutkitaan mahdollisuudet FinELibin e-

kurssikirja -projektin työn jatkamiseksi 

 

 

2) Innovatiivisten oppimisympäristöjen 

edistäminen  

 

 

 

3) Oppimisen tukeen liittyvän tietämyksen 

vahvistaminen yliopistokirjastoissa 

 

1) Tapaaminen FinELibin 

kanssa 

 

 

2) Digitaalisiin 

oppimisympäristöihin 

liittyvän verkkokurssin 

järjestäminen 

 

3) a) Oppimisen tuen 

seminaarin toteuttaminen 

yhteistyössä esim. 

STKS:n kanssa 2017 / 

vaihtoehtoisesti 

tutkijoiden 

tiedonhankintaan ja -

käyttöön liittyvä seminaari 

esim. yhteistyössä 

Tutkimuksen tuen 

verkoston kanssa 

 

b) Verkostotapaaminen 

PedaForum-päivien 

yhteydessä 

1) Tietoaineistoverkoston 

ohjausryhmä, 

työvaliokunta 

 

2) Oppimisen tuen verkosto 

 

 

 

 

3) a) Oppimisen tuen 

verkosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Oppimisen tuen 

verkosto 

 

1) Raportointi 

vuosikertomuksen 

yhteydessä 

 

2) Kurssi suunniteltu, 

kurssin toteutus vuonna 

2017 

 

 

3) a) Seminaarin toteutus 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Verkostotapaaminen 

pidetään PedaForum-

päivien yhteydessä 

Vaasassa 16.-17.8.2017 

Tieteellisen 

julkaisuprosessin 

edistäminen ja tukeminen 

1) Edistetään avointa tiedettä  1) Rinnakkaistallennettujen 

ja kultaisen mallin 

mukaan julkaistujen 

tieteellisten artikkelien 

määrä ja prosentuaalinen 

osuus yliopistoissa 

 

 

 

1) Yhteistyösihteeri, 

työvaliokunta 

 

 

2) Tutkimuksen tuen 

verkosto 

1) Yhteistyösihteeri kerää ja 

raportoi OA-artikkelien 

(vihreä, kultainen) määrät 

ja prosentuaalisen 

osuuden eri yliopistoissa 

vuosittain 

julkaisutiedonkeruiden 

valmistuttua 
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Tutkijoiden 

tiedonhallintataitojen 

tukeminen 

1) Edistetään avoimen tiedon tietämystä ja 

hyödyntämistä  

 

  

1) Tietämyksen jakaminen 

avoimen tieteen 

tukemisen hyvistä 

käytännöistä 

 

 

 

1) Tutkimuksen tuen 

verkosto 

 

 

 

 

1) raportointi 

vuosikertomuksen 

yhteydessä 

 

 


