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FinELibin ohjausryhmän kokous 15.4.2016

Aika 15.4.2016 klo 10.00 - 12.30
Paikka Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, V620

Läsnä Matti Manninen, rehtori, Jyväskylän yliopisto, puheenjohtaja
Tuula Hämäläinen, Team Leader, Knowledge Solutions, VTT
Eeva Klinga-Hyöty, tietopalvelupäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (saapui klo 10.36)
Tarja Koskimies, kirjastonjohtaja, varapj., Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Merja Kummala-Mustonen, kirjastotoimen ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
(saapui klo 10.04)
Riitta Lähdemäki, kirjastonjohtaja, Tampereen teknillinen yliopisto (saapui klo 10.06)
Anne Luoto-Halvari, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (poistui klo 11.27)
Virva Nousiainen-Hiiri, toimistopäällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto
Ulla Nygrèn, kirjastonjohtaja, Turun yliopisto (saapui klo 10.06)
Vesa Taatila, rehtori, Turun ammattikorkeakoulu
Paula Mikkonen, Kansalliskirjasto/FinELib, sihteeri

Poissa Elisa Paavilainen, tietopalvelupäällikkö, Suomen ympäristökeskus
 Kristiina Hormia-Poutanen, johtaja, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut
Liisa Rossi, järjestelmä- ja verkkopäällikkö, Kuopion kaupunginkirjasto
Minna Karvonen, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto/ FinELib

Asiantuntija Iina Peltonen, tietoasiantuntija, 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 totesi osallistujat ja avasi kokouksen klo 10.02. Esityslista hyväksyttiin.

2. OA2020 Mission: Expression of Interest in the Large-scale Implementation of Open Access
to Scholarly Journals

OA2020 on kansainvälinen aloite, jossa tavoitteena on nykyisten tiedelehtien siirtyminen
avoimeen julkaisemiseen. Allekirjoittamalla julistuksen organisaatiot sitoutuvat tukemaan
tiedelehtien siirtämisestä avoimeen julkaisemiseen ja samalla tukemaan uusia innovatiivisia
oa-julkaisemisen malleja. Tavoitteena on siirtää nykyisiä resursseja tilausjulkaisuista
oa-julkaisemiseen. Lisätietoja: http://oa2020.org/mission/ (Liite 2)

http://oa2020.org/mission/
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Esitys:

FinELib-konsortio allekirjoittaa julkilausuman.

Keskustelu:

Arja Tuuliniemi esitteli aloitteen. Ohjausryhmä kannatti aloitetta ja totesi sen olevan linjassa
FinELibin toiminnan kanssa.

Päätös:

Ohjausryhmä päätti allekirjoittaa julkilausuman.

3. FinELib-konsortion toiminta vuonna 2015 – raportti

Liitteenä luonnos FinELib-konsortion raportiksi vuodelta 2015 (Liite 3). Liitteenä myös esitys
FinELibin uudeksi pitkäaikaiskäyttöpolitiikaksi, jonka FinELib-toimisto on laatinut yhdessä
konsortion jäsenistä muodostuneen työryhmän kanssa. Esitys perustuu konsortion jäsenille
tehdyn kyselyn tuloksiin. (Liite 4 ja 7)

Esitys:

Keskustellaan raportista ja hyväksytään se ohjausryhmän tekemin muutoksin. Hyväksytään
esitys uudeksi pitkäaikaiskäyttöpolitiikaksi.

Keskustelu:

Arja Tuuliniemi esitteli luonnoksen FinELibin raportiksi vuodelta 2015. Iina Peltonen esitteli
FinELibin pitkäaikaiskäyttöpolitiikkaa koskevan esityksen.

Ohjausryhmä keskusteli tiedonlouhinnasta, aineistotilausten määristä sekä aineistojen käyttö-
tilastoista. Puheenjohtaja korosti tiedonlouhinnan merkitystä tutkijoille ja piti tärkeänä, että
konsortio edistää sitä myös jatkossa. Todettiin, että heikko taloustilanne ja organisaatioiden
yhdistymiset näkyvät aineistotilausten määrien vähenemisenä.

Ohjausryhmä keskusteli siitä, miten FinELibin viestii aineistoneuvotteluiden kulusta
tutkijayhteisölle. FinELibin viestinnän tavoitteen on saada tutkijoiden tuki aineisto-
neuvotteluille. Ohjausryhmä näkee aineistoneuvotteluista viestimisen tutkijoille kuitenkin
haasteellisena. Yliopistokirjastojen edustajien mukaan jäsenorganisaatioiden kirjastot ovat
ensisijaisesti tahoja, jotka vastaavat aineistotiedotuksesta omissa organisaatioissaan.

Todettiin myös, että konsortiossa hankitaan yhä enemmän elektronisia aineistoja painettujen
aineistojen sijaan, mutta siirtyminen e-aineistoihin tapahtuu eri tieteenaloilla eri tahtiin.
FinELibin raportti tukee kuitenkin näkemystä, että korkeakoulut ovat tekemässä digiloikkaa.

Pitkäaikaiskäyttöesitystä pidettiin hyvänä.
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Päätös:

FinELib-toimisto tekee sovitut muutokset raporttiin ja lähettää sen kommentoitavaksi
ohjausryhmälle.

Ohjausryhmä hyväksyi uuden pitkäaikaiskäyttöpolitiikan esityksen mukaisesti.

4. FinELibin toimintasuunnitelma 2016

Liitteenä luonnos FinELibin toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2016 (Liite 5)

Esitys:

Keskustellaan toimintasuunnitelmasta.

Keskustelu:

Arja Tuuliniemi esitteli luonnoksen FinELibin toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2016.
Vuonna 2016 käydään neuvottelut useiden suurten lehtipakettisopimusten uusinnasta.
FinELibin strategian toimenpideohjelmaa työstetään jatkossa yhdessä konsortion kanssa.
Open Access -julkaisemista edistetään mm. lehtipakettineuvotteluissa ja osallistumalla
SCOAP3-konsortioon. E-kurssikirjojen pilotointi jatkuu heinäkuun loppuun asti ja projektin
tuloksista raportoidaan syksyllä 2016. Helsingin yliopiston muutosohjelman vaikutuksista
Kansalliskirjaston ja FinELib-toimiston toimintaan ei ole vielä tietoa.

Ohjausryhmässä todettiin, että toimintasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon konsortion
jäsenorganisaatioiden yhdistymisistä ja muista uusista yhteistoimintatavoista aiheutuvat
muutostarpeet. Esimerkkeinä mainittiin Haaga-Helia-, Metropolia- ja Laurea- ammatti-
korkeakoulujen yhteiset kehittämishankkeet sekä Tampereen alueen korkeakoulujen tiivistyvä
yhteistyö.

Päätös:

Toimintasuunnitelmasta jatketaan keskustelua ohjausryhmän kesäkuun kokouksessa.

5. Ajankohtaista kustannustoimialalla ja konsortiossa

Arja Tuuliniemi kertoi, että FinELibin aineistoneuvottelut vuonna 2017 käynnistyvälle
kaudelle on aloitettu.

6. Muut asiat

Ei muita asioita

7. Tiedotusasiat

Tiedoksi Kansalliskirjaston Avoin Kansalliskirjasto -politiikka (Liite 6)
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8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 8.6.2016 klo 10.00 - 12.00.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55.

LIITTEET

Liite 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja tiedoksi verkkoliitteenä,
https://www.kiwi.fi/download/attachments/41027142/ohjausryhma_1_2016_poytakirja.pdf?ver
sion=1&modificationDate=1456986887897&api=v2
Liite 2: OA2020 Mission verkkoliitteenä, http://oa2020.org/mission/
Liite 3: FinELib-raportti 2015
Liite 4: Esitys konsortion uudeksi pitkäaikaiskäyttöpolitiikaksi
Liite 5: FinELibin toimintasuunnitelma 2016
Liite 6: Avoin Kansalliskirjasto -politiikka
Liite 7: Esitys konsortion uudeksi pitkäaikaiskäyttöpolitiikaksi (diat)

https://www.kiwi.fi/download/attachments/41027142/ohjausryhma_1_2016_poytakirja.pdf?version=1&modificationDate=1456986887897&api=v2
https://www.kiwi.fi/download/attachments/41027142/ohjausryhma_1_2016_poytakirja.pdf?version=1&modificationDate=1456986887897&api=v2
http://oa2020.org/mission/

	FinELibin ohjausryhmän kokous 15.4.2016
	Esityslista


