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Esityslista
1. Strategian toimenpideohjelma 2017-2020
FinELibin strategian toimenpideohjelma 2017-2020 (liite 1) hyväksyttiin FinELibin
ohjausryhmän kokouksessa 1/2017 muilta osin, mutta päätös ’Tutkimus ja oppiminen yli
organisaatiorajojen’- pilottien ja konsortiohankintana neuvoteltavien aineistojen
aikataulutuksesta siirrettiin tehtäväksi seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa (2/2017).
Pilottiesitys hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa 2/2017. Lisäksi sovittiin, että kolmen
ammattikorkeakoulun osalta vielä keskustellaan mahdollisuudesta tulla mukaan pilotointiin.
2/2017 kokouksessa todettiin, että pilotointi voidaan toteuttaa syksyllä 2017 sillä
edellytyksellä, että pilotointiin voidaan kohdentaa riittävät resurssit vähentämällä FinELibtoimiston neuvottelemien aineistojen määrää. Ohjausryhmän kanta neuvoteltavien
aineistojen vähentämisestä jäi kuitenkin kokouksessa epäselväksi, minkä vuoksi jatkokokous
on tarpeen. Vähennettävistä aineistoista on päätettävä viimeistään elokuun alussa, jotta
voidaan tiedottaa eri osapuolille, miten hankinta vuodelle 2018 tehdään. Kiireellisen
aikataulun vuoksi kokous järjestetään sähköpostikokouksena.
1.1. Tutkimus ja oppiminen yli organisaatiorajojen
FinELib-konsortion strategiassa 2016-2020 on yhdeksi päämääräksi asetettu tutkimuksen ja
oppimisen edistäminen yli organisaatiorajojen. Sitä pidetään tärkeänä, koska konsortion
jäsenillä on sekä keskenään että kolmansien osapuolten kanssa yhä enemmän yhteistyötä
(esim. koulutusyhteistyö), jota nykyiset organisaatiokohtaiset aineistolisenssit eivät palvele
parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi tapa edistää yhteistyötä yli organisaatiorajojen on yhden
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organisaation aineistolisenssin laajentaminen siten, että samalla lisenssillä aineistoa saa käyttää
myös toinen organisaatio.
Lisenssin laajentaminen poikkeaa yleisesti käytössä olevasta organisaatiokohtaisesta
lisensiointimallista. Siksi on tarpeen selvittää kustantajien valmius ja halukkuus laajentaa
organisaatiokohtaisia lisenssejä. Pilottien kautta kustantajille saadaan parhaiten tietoa
konsortion jäsenten tarpeista. Pilotoivia organisaatiota on hyvä olla useampia, jotta
kustantajalle muodostuu riittävän laaja käsitys ratkaistavasta asiasta. Tämä luo paremmat
edellytykset yhteisen mallin luomiseen kustantajan kanssa.
FinELib-toimisto teki konsortion jäsenille kyselyn liittyen lisenssien laajentamistarpeisiin.
Tavoitteena oli kartoittaa konsortion erilaiset laajentamistarpeet, jotta tietoa voidaan
hyödyntää pilotteja valittaessa ja pilotoinnin kuluessa. Laajentamistarpeista ilmoitti 11
organisaatiota, joista 8 on valmis toimimaan pilottina.
Piloteiksi esitämme seuraavia organisaatiota: Tampere3, Terveyskampus Turku, Aalto
yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto+Saimaan ammattikorkeakoulu, Lapin
yliopisto+Lapin ammattikorkeakoulu, Kuusamon kaupunginkirjasto, Oulun
kaupunginkirjasto. Pilotiksi halukkaiden kanssa käydään vielä keskustelut, joissa käydään läpi
edellytyksiä pilotointiin. Pilottiin osallistuminen ei sido organisaatiota aineistojen hankintaan.
Pilotoitaviksi aineistoiksi esitämme seuraavia uusintaneuvotteluissa syksyllä 2017 olevia
aineistoja: American Chemical Society (ACS)-lehtipaketti, Aleksi (viitetietokanta), Elsevier
Science Direct Freedom Collection lehtipaketti, Medic (viitetietokanta), ProQuest ABI
Business Suite/ProQuest Central Business–aineistot ja Springer-lehtipaketti.
Pilotoinnin tavoitteena on luoda toimintamalli, jota voidaan soveltaa jatkossa
pilottineuvotteluihin valittujen kustantajien kanssa samantyyppisissä tilanteissa ja jota voidaan
hyödyntää neuvotteluissa myös muiden kustantajien kanssa. Mikäli pilottineuvottelut
kustantajien kanssa eivät tue mallin luomista, tehdään ohjeistus, jota voidaan käyttää
kustantajaneuvotteluissa. Työnjaosta FinELib-toimiston ja konsortion jäsenten kanssa
päätetään pilotoinnin jälkeen. (Liite 2)
1.2. Konsortion aineistohankinta – suurimman mahdollisimman hyödyn saavuttaminen
FinELib-konsortion strategiatyön yhteydessä todettiin, että FinELib-toimiston työpanosta
tulee voida kohdentaa konsortion kannalta keskeisten aineistojen neuvotteluihin sekä sellaisiin
kehittämisprojekteihin, jotka hyödyttävät konsortion jäsenorganisaatioita. FinELib-toimiston
työpanoksen kohdentamisen ja konsortion hankkimien aineistojen arvioinnin tarve syntyi
myös siksi, että FinELib-toimistolla on aiempaa vähemmän henkilöresursseja käytettävissä
neuvotteluihin ja muihin konsortion jäsenilleen tarjoamiin palveluihin.
Konsortion hankkimista aineistoista on keskusteltu FinELib-konsortion työpajassa
tammikuussa 2017 ja konsortion aineistowebinaareissa. Konsortion jäsenillä on myös ollut
mahdollisuus kommentoida ja tehdä aineistohankintaan liittyviä ehdotuksia FinELibin
ekstranetissa. Konsortion jäsenten kommenttien perusteella FinELib-toimistossa on tehty
esitys siitä minkä aineistojen konsortiohankintaa jatketaan. Konsortion aineistohankinnan
pyrkimyksenä on hankkia aineistoja, joissa konsortion hyöty keskitetystä hankinnasta on
mahdollisimman suuri. (Liite 3)
Esitys:
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Ohjausryhmä päättää aineistot, joita ei enää hankita konsortiohankintana. ’Tutkimus ja
oppiminen yli organisaatiorajojen’- pilotointi voidaan toteuttaa syksyllä 2017, jos
neuvoteltavien aineistojen määrää vähennetään. (Liite 4)
Päätös:
2. Seuraava kokous
3. Kokouksen päättäminen
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