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FinELibin ohjausryhmän kokous 16.10.2020
Aika
Paikka
Läsnä

perjantai 16.10.2020 klo 13-14.30
Zoom-verkkokokous
Paula Eerola, vararehtori, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
Minna Abrahamsson-Sipponen, kirjastonjohtaja, Oulun yliopisto (Pia Södergårdin varajäsen)
Helka-Liisa Hentilä, koulutusrehtori, Oulun yliopisto
Kristiina Hormia-Poutanen, johtaja, kirjastoverkkopalvelut, Kansalliskirjasto
Tuula Hämäläinen, Manager, VTT, varapuheenjohtaja
Eeva Klinga-Hyöty, tietopalvelupäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Tarja Koskimies, kirjastonjohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Hanna Lahtinen, johtaja, tieto- ja julkaisupalvelut, Laurea-ammattikorkeakoulu
Anne Luoto-Halvari, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Sanna Marttinen, pääsihteeri, Luonnon- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET) (Lea
Kaupin varajäsen)
Virva Nousiainen-Hiiri, toimistopäällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto
Liisa Rossi, järjestelmä- ja verkkopäällikkö, Kuopion kaupunginkirjasto
Sirpa Suonpää, johtava asiantuntija, tietopalvelu, Luonnonvarakeskus
Kimmo Tuominen, ylikirjastonhoitaja, Helsingin yliopisto

Poissa

Lea Kauppi, pääjohtaja, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Ossi Naukkarinen, vararehtori, Aalto-yliopisto
Tapani Sainio, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Pia Södergård, överbibliotekarie, Åbo Akademi
Kristiina Kontiainen, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Asiantuntijat Ari Alkio, tietoasiantuntija, FinELib, Kansalliskirjasto, sihteeri
Terhi Manninen, hankinta-asiantuntija, FinELib, Kansalliskirjasto (klo 13.40 saakka)
Paula Mikkonen, tietoasiantuntija, FinELib, Kansalliskirjasto
Esittelijä

Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto/FinELib

Esityslista
1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
Esitys:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa osallistujat.
Hyväksyttäneen esityslista.
Tiedoksi ed. kokouksen hyväksytty pöytäkirja (Liite 1).
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.03, totesi osallistujat ja kokouksen
päätösvaltaisuuden. Esityslista hyväksyttiin.
PÄÄTÖSASIAT
2. Konsortion palveluvisio: ohjausjärjestelmä
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FinELib-konsortion palveluvision yhtenä strategisena päämääränä on konsortion
yhteistoiminnan kehittäminen. Tärkeä osa yhteistoiminnan kehittämistä on FinELibin
ohjausjärjestelmän uudistaminen. Ohjausryhmän kokouksessaan 3/2020 antaman palautteen,
konsortion yhteistoiminta-työpajojen ja konsultin tekemän dokumenttianalyysin perusteella
FinELib-toimisto on tehnyt esityksen siitä, miten ohjausjärjestelmää lähdetään työstämään
(Liitteet 2 ja 3).
Esitys:
Arja Tuuliniemi ja Kristiina Hormia-Poutanen esittelevät työpajojen ja ohjausryhmän
palautteen ja dokumenttianalyysin perusteella tehtyä suunnitelmaa ohjausjärjestelmän
uudistamiseksi.
Päätetään jatkovalmistelusta ohjausjärjestelmän dokumenttien osalta.
Päätös:
Ohjausryhmä päätti, että valmistellaan konsortion toimintaa ohjaavan dokumentaation
uudistusta siten, että pyydetään Helsingin ja Oulun yliopistojen ja Helsingin kaupungin
juristeja sekä Tulanetin/Erikoiskirjastojen neuvoston ja Arenea nimeämiä juristeja ottamaan
kantaa nykyisiin FinELibin toimintaa ohjaaviin dokumentteihin.
3. Neuvoteltavana olevat aineistot FinELibin kustannustenjakomallissa
FinELib käy sopimusneuvotteluja useista lehtipaketeista vuodelle 2021. Neuvoteltavista
aineistoista kahdessa käytetään FinELibin kustannustenjakomallia. Molemmista aineistoista
neuvotellaan luku- ja julkaisuoikeudesta. FinELibin ohjausryhmä on perustanut
kustannustenjakoryhmän miettimään kustannustenjaon uudistamista nyt kun julkaiseminen
on osa lehtipakettisopimuksia. Työryhmän työn tulisi olla valmiina 30.6.2021 mennessä.
Koska työryhmän työ valmistuu vasta ensi vuonna, neuvoteltavien
kustannustenjakomalliaineistojen osalta on selkeytettävä, miten kustannus jaetaan tulevalla
sopimuskaudella.
Esitys:
Arja Tuuliniemi esittelee kustannustenjakomallitilanteen. Jaetaan kustannus tulevalla
sopimuskaudella neuvottelussa olevien kustannustenjakomalliaineistojen osalta esityksen
mukaisesti (Liite 4).
Päätös:
Esityksen mukaan.
KESKUSTELUASIAT
4. FinELibin neuvottelujen vähimmäistavoitteet
Konsortio on määritellyt FinELibin lehtipakettineuvottelujen tavoitteet. Tavoitteet ovat
linjassa useiden FinELibin jäsenorganisaatioiden allekirjoittamien kansallisten ja
kansainvälisten tavoitteiden kanssa. FinELibin lehtipakettineuvotteluja varten on tarpeen
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muodostaa yhteinen käsitys siitä, mitkä ovat FinELibin neuvottelujen vähimmäistavoitteet,
joiden on toteuduttava jotta sopimuksia voidaan solmia. Yhteinen käsitys tulee muodostaa
myös siitä, miten toimitaan ellei vähimmäistavoitteet toteudu.
Esitys:
Arja Tuuliniemi esittelee neuvottelutavoitteet ja nykyisen neuvottelutilanteen (Liite 5 ja 6).
Käydään lähetekeskustelu lehtipakettineuvottelujen vähimmäistavoitteista. Keskustelun
perusteella FinELib-toimisto laatii esityksen vähimmäistavoitteista seuraavaan ohjausryhmän
kokoukseen.
Päätös:
Esityksen mukaan.

5. Muut asiat

.

6. Tiedotusasiat
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous on keskiviikkona 25.11. klo 13.00-16.00.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.36.
LIITTEET
Liite 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja tiedoksi
Liite 2. Koonti palveluvisiotyöpajoista
Liite 3. Esitys ohjausjärjestelmän ohjausrakenteesta
Liite 4. Esitys neuvottelussa olevien kustannustenjakomalliaineistojen kustannustenjaosta tulevalla
sopimuskaudella
Liite 5. Lehtipakettineuvottelujen vähimmäistavoitteet ja nykytilanne – tausta
Liite 6. Lehtipakettineuvottelujen vähimmäistavoitteet ja nykytilanne – ehdotus keskustelun pohjaksi

