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Työryhmien kuulumiset 

Elisa Paavilainen 
Suomen ympäristökeskus, tietopalvelu 



● Erikoiskirjastojen edustajina Elisa Paavilainen, SYKE (varajäsen 
Maria Söderholm YTK, Aalto-yliopisto) sekä Tuula Hämäläinen, 
VTT (varajäsen Janne Ranta, YLE) 

● Puheenjohtaja rehtori Matti Manninen, Jyväskylän yliopisto, 
asioiden esittelijä Arja Tuuliniemi, FinELib  

● Ohjausryhmä kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa aiheina 
mm. FinELibin raportti v:lta 2013, toimintasuunnitelma v:lle 2014, 
F:n strategian uudistus 2016 -, kustantajat ja Google, 
sanomalehtiaineistojen lisensiointiperiaatteet, F-lisenssien 
laajennus aikuis- ja täydennyskoulutuksen käyttöön, 
Kansalliskirjaston ohjausjärjestelmän arviointi, tiedonlouhinta.  

● Kokouksien aineistot aina hyvin valmisteltuja  
● Ohjausryhmän aineistot luettavissa osoitteessa 

www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio.html 
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FinELib-ohjausryhmä 2013 - 2016 



● Tuula Hämäläinen, VTT, Minna Liikala, THL, Elisa P.  
● Nykyinen ScienceDirect sopimuskausi 01.01.2012 - 

31.12.2016 
● Valmistautuminen seuraaviin sopimusneuvotteluihin ja 

siihen liittyen sektoreiden näkemyksiä 
● Ryhmän tehtävänä oli miettiä neuvotteluiden tavoitteita ja 

keinoja oman sektorinsa kannalta. Ryhmän jäsenien tulee 
olla FinELib-konsortion jäsenorganisaatioista 

● Ryhmä sai FinELibistä aiempien neuvottelukierrosten 
tausta-aineistot  

● Ryhmän työn yhteenveto toimitettu neuvostolle  
● Konsortion yhteiset lähetekeskustelut tulossa  
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Elsevier-ryhmä 1 



● SD:n latausten määrä per tutkija : Käyttö tasaantunut ja 
latausten hinta noussut. On mahdollista, että osa käytöstä 
siirtynyt OA-artikkeleihin. Hinta ei enää oikeassa suhteessa 
koettuun arvoon 

● Konsortion jäsenten rahoitus vähenee: Voisiko Elsevier 
soveltaa uudenlaista bisneslogiikkaa, johon kuuluisi 
asiakkaiden pysyvyyden varmistaminen.  

● Yhteistyö Elsevierin kanssa: Voisimmeko olla kumppani sen 
sijaan, että olemme asiakas, jota laskutetaan. Voisiko 
kirjastojen työpanos (testaukset, tuotekehittely, näkemykset 
palvelutarpeista) olla hintoja laskeva tekijä. 

● Open access –näkökulma  
● Tilataan vain osa aineistoista 
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Elsevier-ryhmä 2: Ryhmän tärkeimmät 
havainnot  



● Erikoiskirjastojen edustajat Eila Vainikka ja Elisa P.  
● Ryhmän pj Ari Muhonen  
● Ryhmä toimi tammikuusta kesäkuuhun 2014 
● Ryhmä määritteli kustannustenjaon kriteerit: organisaation 

htv-määrä, kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan 
kokonaiskustannukset, aineistokustannukset, bib-tietueiden 
määrä, lainausten lukumäärä  

● Alustavia kyselyjä erikoiskirjastoille – kiitos kaikille 
vastanneille  

● PTC Services Ltd Saila Eskola selvitti ja teki yhteenvedon 
UKJ:n juridista kysymyksistä hankintatapaan ja 
hallintomalliin liittyen  
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UKJ-työryhmä: kustannustenjakomalli 1.  



● Nykyinen projekti päättyy 31.12.2014 
● Keskitetystä ulkoisesta rahoituksesta tulevien käyttäjien 

kustantamaan kehitykseen  
● Ylimenovaiheessa olisi katettava uuden järjestelmän 

kehityskustannukset sekä vanhojen järjestelmien ylläpito  
● Miten tulevat käyttäjät arvioivat tarpeensa nyt 
● Toteutusvaihtoehtojen vertailu 
● Järjestelmät Kuali OLE, Koha, Exlibriksen Alma, OCLC:n 

World share ja Innovativen Sierra 
● Jatkoon tarvittaisiin päätöksiä: Mitä kirjastot haluavat, ketkä 

lähdössä yhteiseen hankkeeseen 
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UKJ nyt ja tulevaisuudessa (tiedot Ari 
Ahlqvistin dioista)  
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