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FinELibin ohjausryhmän kokous 30.9.2015
Aika
Paikka
Läsnä

Keskiviikko 30.9. klo 12.00–15.00
Kansalliskirjaston Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs., Huone C221
Matti Manninen, rehtori, Jyväskylän yliopisto, puheenjohtaja
Kristiina Hormia-Poutanen, johtaja, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut
Tuula Hämäläinen, Team Leader, Knowledge Solutions, VTT
Minna Karvonen, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (saapui klo 12.13)
Eeva Klinga-Hyöty, tietopalvelupäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Tarja Koskimies, kirjastonjohtaja, varapj., Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Merja Kummala-Mustonen, kirjastotoimen ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Riitta Lähdemäki, kirjastonjohtaja, Tampereen teknillinen yliopisto
Virva Nousiainen-Hiiri, toimistopäällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto
Ulla Nygrèn, kirjastonjohtaja, Turun yliopisto
Elisa Paavilainen, tietopalvelupäällikkö, Suomen ympäristökeskus
Ari Alkio, Kansalliskirjasto/FinELib, sihteeri

Poissa

Liisa Rossi, järjestelmä- ja verkkopäällikkö, Kuopion kaupunginkirjasto
Petri Raivo, rehtori, Karelia ammattikorkeakoulu
Jaana Roos, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä
Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto/FinELib
Asiantuntijat Paula Mikkonen, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto/FinELib (saapui klo 12.24)
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 avasi kokouksen klo 12.07 ja totesi osallistujat. Esityslista hyväksyttiin.
2. Ajankohtaista aineistoista ja projektien tilannekatsaus
Uudet aineistot
Konsortioneuvotteluihin valittiin uusia aineistoja keväällä 2015. Konsortion jäsenet ehdottivat
yli 30 uutta aineistoa, ja äänestystuloksen perusteella FinELib-palveluyksikkö valitsi
kahdeksan uutta aineistoa neuvotteluihin.
E-kurssikirjat
E-kurssikirjaprojektin pilotointi alkoi elokuun lopussa. Pilotissa on mukana 191
kurssikirjanimekettä, joita yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat hankkia eri malleilla.
FinELib-palveluyksikkö työstää pilottikäytön seurantaa ja raportointia.
Avoimen julkaisemisen tukeminen
Avoimen julkaisemisen tukemisen projekti on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ATThanketta. Projektissa kerätään tietoa avoimen julkaisemisen rahavirroista ja prosesseista sekä
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sopimusehdoista. Tietoa kerätään mahdollisuuksien mukaan sekä FinELibin
jäsenorganisaatioilta että kustantajilta.
Tiedon louhinta
Projektissa kootaan tietoa tiedon louhinnasta ja tutkijoiden tiedon louhinnan käyttötarpeista
sekä kustantajien tiedon louhinnan palveluista tavoitteena soveltaa kerättyä tietoa
kustantajaneuvotteluissa. Projektia varten on perustettu työryhmä, jossa on mukana FinELibtoimiston lisäksi asiantuntijoita seitsemästä FinELibin jäsenorganisaatiosta. Ryhmä on
kokoontunut tähän mennessä kerran.
Esitys:
Iina Peltonen esittelee uusien aineistojen valintaa (Liite 2) ja e-kurssikirjaprojektin tilannetta.
Arja Tuuliniemi kertoo aineistoneuvottelutilanteesta, tiedon louhinnasta ja avoimen
julkaisemisen tukemisen projektista. Keskustellaan esitellyistä asioista ja kootaan
ohjausryhmän palaute loppuvuoden toimintaa varten.
Keskustelu:
Iina Peltonen esitteli uusien aineistojen valintaa. Todettiin, että esitettyjen aineistojen aiempaa
vähäisempään määrään vaikuttaa organisaatioiden taloustilanne ja se, että haluttuja aineistoja
on saatu edellisillä kierroksilla konsortiohankintana. Todettiin, että uusien aineistojen
valintaan ei ole tarvetta tehdä muutoksia tässä vaiheessa.
Iina Peltonen esitteli FinELibin e-kurssikirjapilottia. Todettiin, että kirjastojen ensimmäiset
kokemukset pilotista ovat olleet hyviä ja ostettuja e-kirjoja on käytetty kiitettävästi. Arja
Tuuliniemi totesi, että pilotti on vasta alussa ja pilotin aikana tullaan keräämään kokemuksia
siitä mikä on toiminut ja mikä ei ole toiminut. Tavoitteena on kehittää pilotin avulla malleja
jotka edistävät e-kurssikirjatarjontaa myös pilotin päättymisen jälkeen. Kirjastojen kannalta
olisi hyvä jos malleja olisi erilaisia.
Arja Tuuliniemi esitteli aineistoneuvottelujen tilannetta (Liite3) ja mainitsi, että syksyn aikana
on otettu käyttöön uusi neuvottelujen viestintäkäytäntö, webinaarit. Webinaareissa
palveluyksikkö kertoo ajankohtaisia tietoja aineistojen neuvottelutilanteesta. Webinaarit
tarjoavat uuden keinon palveluyksikön ja kirjastojen väliseen vuoropuheluun ja niistä saatua
tietoa voidaan hyödyntää aineistoneuvotteluissa.
Päätös:
Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.
3. FinELibin strategia 2016-2020
FinELibin nykyisen strategian kausi päättyy vuoden 2015 lopussa. Strategiaa päivitetään
kaudelle 2016-2020.
Esitys:
Ohjausryhmä työstää strategian tavoitetilaa, perustehtävää ja strategisia tavoitteita (Liite 4).
Keskustelu:
Ohjausryhmä työsti konsortion strategisisia tavoitteita kolmen näkökulman pohjalta:
asiakkaat, palvelut ja aineistot/toimintatapa (Liite 5).
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Päätös:
FinELib-toimisto tekee käydyn keskustelun pohjalta esityksen FinELibin strategiaksi kaudelle
2016-2020 seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen.
4. Ajankohtaista kustannustoimialalla ja konsortiossa
5. Muut asiat
6. Tiedotusasiat
FinELib-toimisto kokeilee webinaareja aineistoneuvottelutiedotukseen, ensimmäinen
pidettiin 24.9.2015.
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 30.11.2015 klo 12-16. Kokouksessa työstetään strategia 2016-2020
valmiiksi.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.
LIITTEET
Liite 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja tiedoksi
(http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/6ZNBgUAVJ/Files/CurrentFile/ohjau
sryhma_poytakirja_2_2015_.pdf)
Liite 2: Uusien aineistojen valinta 2015
Liite 3: Aineistoneuvottelutilanne
Liite 4: FinELibin strategiapohja 2016-2020
Liite 5: Strategiakeskustelu

