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ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

Ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen 

puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. 

 

Esitys: Puheenjohtaja toteaa osallistujat ja kokouksen päätösvaltaisuuden. 

 

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista. 

 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 

 

4. Edellisen kokouksen hyväksytty pöytäkirja 

Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen 15.9.2022 hyväksytty pöytäkirja (liite 1). 

ILMOITUSASIAT 

5. Ajankohtaiset asiat, 20 min 

- Ohjausryhmän vuosikello1 

- Kansalliskirjaston johtokunta on kokouksessaan 25.10.2022 nimittänyt FinELibin 

ohjausryhmän jäsenen, Haaga-Helian ammattikorkeakoulun vararehtorin Salla 

Huttusen FinELib-konsortion ohjausryhmän varapuheenjohtajaksi. 

- Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama e-aineistojen kirjastokäytön korvaamista 

koskeva selvitys on julkaistu. Selvityshenkilö ehdottaa nykyistä 

lainauskorvausjärjestelmää laajennettavaksi koskemaan yleisistä kirjastoista 

tapahtuvaa e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainausta.2 

- Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti 13.10.2021 koko toimialan virastot 

kattavan konsernin kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on varmistaa 

sivistyshallinnon toiminnan vaikuttavuus, laatu ja palvelukyky tulevina vuosina. 

 

 
1 https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142#expand-Vuosikello 
2 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164387 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/301989940/Ohjausryhma_poytakirja_03-22.pdf
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142#expand-Vuosikello
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142%23expand-Vuosikello
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164387
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Kehittämishankkeessa laadittiin tavoitetila ja muutosohjelma sivistyshallinnon 

kehittämiseksi. Valmistelun aikana esille nousi tarve tarkastella kirjastotoimen 

kokonaisuutta siten, että huomioon otettaisiin myös Helsingin yliopiston 

yhteydessä toimiva Kansalliskirjasto. Kehittämishankkeen loppuraportissa 

Sivistyshallinto 2030 : Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin 

kehittämishankkeen loppuraportti ehdotetaan, että Kansalliskirjasto sijoitettaisiin 

uuden organisaation kirjasto- ja arkistotoiminnasta vastaavaan kokonaisuuteen. 

Raportissa todetaan myös, että Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsingin yliopisto 

ja Kansalliskirjasto selvittävät yhteistyössä Kansalliskirjaston aseman muutoksen 

edellytykset.3 

- AVOTT-ohjausryhmän asettama työryhmä kotimaisten tieteellisten 

kausijulkaisujen välittömän avoimuuden mahdollistavista rahoitusmalleista on 

saanut työnsä päätökseen. Loppuraportissa esitellään kolme yhteisrahoitteista 

mallia, joita voidaan käyttää itsenäisesti joko samanaikaisesti tai peräkkäin toisiaan 

tukien. 4 

- Vetenskapsrådet Ruotsissa on päivittänyt avoimen julkaisemisen periaatteitaan: 

edellyttää tutkimuksen rahoittajana välitöntä avointa julkaisemista CC BY  

-lisenssillä: Nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång (open access)5 

- Selvitys FinELib-sopimusten auktorisoiduista käyttäjistä jatkuu, käsittely siirtyy 

ohjausryhmän vuoden 2023 ensimmäiseen kokoukseen. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

PÄÄTÖSASIAT 

6. FinELibin lehtipakettineuvottelut vuonna 2022, 90 min 

(Arja Tuuliniemi, liitteet 2–4) 

FinELib-konsortio neuvottelee vuonna 2022 neljän luku- ja julkaisemisoikeuden 

sisältävän lehtipaketin uusinnasta:  SAGE, Taylor & Francis, Wiley ja Wolters 

 

 
3 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164377 
4 https://avointiede.fi/fi/ajankohtaista/kotimaisen-tiedejulkaisemisen-kestava-avoimuus-otti-askeleen-

eteenpain 
5 https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2022-10-24-nya-riktlinjer-for-publicering-med-oppen-

tillgang-open-access.html 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-816-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-816-8
https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2022-10-24-nya-riktlinjer-for-publicering-med-oppen-tillgang-open-access.html
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164377
https://avointiede.fi/fi/ajankohtaista/kotimaisen-tiedejulkaisemisen-kestava-avoimuus-otti-askeleen-eteenpain
https://avointiede.fi/fi/ajankohtaista/kotimaisen-tiedejulkaisemisen-kestava-avoimuus-otti-askeleen-eteenpain
https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2022-10-24-nya-riktlinjer-for-publicering-med-oppen-tillgang-open-access.html
https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2022-10-24-nya-riktlinjer-for-publicering-med-oppen-tillgang-open-access.html
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Kluwer/Lippincott. Sciencen osalta neuvotellaan ensimmäistä kertaa avoimesta 

julkaisemisesta. Neuvotteluja kustantajien kanssa on käyty syksyn aikana.  

Konsortion neuvotteluja ohjaavat ohjausryhmän asettamat neuvottelutavoitteet ja 

ohjausryhmän kokouksessaan 2/2022 hyväksymät konsortion hankintaperiaatteet. 

Hankintaperiaatteita arvioidaan vähintään kerran vuodessa, ensimmäisen kerran 

marraskuussa 2022. 

FinELib-toimiston asiantuntijat esittelevät neuvottelutilanteen ja hankintaperiaatteiden 

toteutumisen neuvoteltujen aineistojen osalta.  

Neuvottelujen aikana konsortioon kohdistuu kustantajien ja palvelutarjoajien 

huomiota. Keskustellaan, miten konsortion tulisi suhtautua yhteydenottoihin.  

Esitys: Ohjausryhmä arvioi konsortion pakollisten hankintaperiaatteiden toteutumista 

ja päättää, miten edetään syksyn neuvottelujen osalta. Keskustellaan neuvotteluihin 

liittyvästä viestinnästä. 

Päätös: Ohjausryhmä totesi, että hankintaperiaatteet ovat tärkeitä ja ja tukevat 

konsortiota asianmukaisten sopimusten saavuttamisessa. Konsortio neuvottelee 

sopimukset, joissa periaatteet toteutuvat. Tarvittaessa tarkistetaan tilanne 

loppuvuodesta. 

TAUKO 10 MIN. 

KESKUSTELUASIA 

7. Vuoden 2023 toiminnan suunnittelu, 30 min 

(Arja Tuuliniemi, liite 5) 

Ohjausryhmä hyväksyi FinELibin palveluvisiota toteuttavan toimenpideohjelman 

kokouksessaan 1/2022. Arja Tuuliniemi esittelee toimenpideohjelman (liite 5). Käydään 

keskustelua siitä, onko vuoden 2023 toimintaan odotettavissa sellaisia muutoksia, joita 

ei ollut tiedossa alkuvuonna 2022. Toimenpideohjelma vuodelle 2023 päätetään 

ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa 1/2023. 

Esitys: Käydään lähetekeskustelu FinELib-konsortion toimenpideohjelmasta vuodelle 

2023. Keskustelun tukena käytetään Flinga-alustaa. 

Keskustelu: Keskusteltiin siitä, onko ilmennyt jotakin uutta, joka olisi syytä huomioida 

toiminnan suunnittelussa. Esiin nostettiin Digivisiohankkeen seuranta ja tarvittaessa 

keskustelujen käynnistäminen hankkeen kanssa, konsortiotoiminnan yhteiskunnallisen 

tason pohtiminen sekä vuoden 2024 jälkeisen tulevaisuuden suunnittelu. 

Aikataulusyistä ei käytetty Flinga-alustaa. 
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PÄÄTÖSASIA 

8. Uusien aineistojen valinta, 15 min 

(Arja Tuuliniemi, liite 6) 

FinELibin aineistovalinnan prosessi on uudistettu yhteistyössä kirjastojen ja FinELib-

toimiston edustajista koostuvassa työryhmässä. Aineistovalinnan uudistamisen 

tarkoituksena oli kehittää konsortioneuvotteluihin otettavien aineistojen 

valintaprosessia nopeammaksi ja joustavammaksi osana ketterää ja monipuolista 

aineistohankintaa. Lisäksi tavoitteena oli uudentyyppisten aineistojen saaminen 

konsortiotarjontaan sekä uusien aineistojen valintaan ja tarjontaan liittyvän viestinnän 

ja tiedonkulun kehittäminen. Projektia varten perustettiin kirjastojen ja FinELib-

toimiston edustajista koostuva työryhmä. 

Uusien aineistojen ehdottaminen ja äänestäminen on nyt mahdollista ympäri vuoden 

ja äänestystilanne tarkistetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kirjastot ovat nyt 

voineet ehdottaa uusia aineistoja tai palveluja konsortion hankittaviksi, keskustella 

niistä ja äänestää niitä parin kuukauden ajan. 

FinELib-konsortio on palveluvisiossa ja sitä toteuttavassa toimenpideohjelmassa 

määritellyt tulevien vuosien hankinnan painopistealueet: laadukkaat vaihtoehtoiset 

OA-julkaisukanavat, uudet aineistotyypit ja kotimaiset aineistot. Ehdotamme, että 

vuosien 2022–2023 aikana neuvotteluihin valittavat uudet aineistot valittaisiin 

ensisijaisesti em. painopistealueilta. 

Ketteryyden lisäämiseksi ehdotamme, että ohjausryhmä valtuuttaisi FinELib-toimiston 

tekemään valinnat em. alueilta. Neuvotteluihin valittavien aineistojen tulee aina 

täyttää yleiset edellytykset neuvottelujen aloittamiselle, esim. riittävä kiinnostus 

konsortion taholta. Lisäksi valinnassa kiinnitetään huomiota eri sektoreiden 

tasapuoliseen kohteluun. 

Esitys: Ohjausryhmä päättää painopistealueet, joista uudet aineistot ensisijaisesti 

valitaan. FinELib-toimisto valtuutetaan tekemään yksittäisten aineistojen ja palvelujen 

valinnat. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 
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KESKUSTELUASIAT 

9. Ohjausryhmätyön arviointi, 15 min, etukäteistehtävä 

(Arja Tuuliniemi, liite 7) 

FinELibin nykyinen ohjausryhmä on toiminut vuodesta 2021 ja toimii nykyisellä 

kokoonpanolla vuoden 2024 loppuun. Ohjausryhmän jäseniä pyydetään arvoimaan 

kuluneen kahden vuoden toimintaa ryhmäläisille etukäteen lähetetyn kyselyn avulla. 

Esitys: Käydään keskustelu ohjausryhmän toiminnasta ja kirjataan ylös 

kehittämisehdotukset.   

Keskustelu: Ohjausryhmä on toimintaan kokonaisuudessa tyytyväistä. Kehittämisen 

kohteiksi nostettiin kokousmateriaalien tallentaminen yhteiseen tietovarantoon ja 

konsortion yhteiskunnallinen vaikuttaminen.  

MUUT ASIAT 

10. Seuraavat kokoukset 

Vuoden 2023 kokousajoista on ohjausryhmäläisille lähetetty Doodle-kysely. 

Maaliskuun kokous pidetään läsnäkokouksena, muut kolme kokousta etäkokouksena.  

11. Kokouksen päättäminen 

LIITTEET 

Liite 1. Edellisen kokouksen 3/2022 hyväksytty pöytäkirja 

Liite 2. FinELibin lehtipakettineuvottelut 2022 – tilannekatsaus 

Liite 3. FinELibin lehtipakettineuvottelut 2022 – arviointikehikko 

Liite 4. FinELibin lehtipakettineuvottelut 2022 – hankintaperiaatteiden toteutuminen 

Liite 5. Toimenpideohjelma 2022–2025  

Liite 6. Uusien aineistojen valinta 

Liite 7. Ohjausryhmän palaute ohjausryhmätyöskentelystä 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/301989940/Ohjausryhma_poytakirja_03-22.pdf

