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Yhteenveto FinELib-konsortion toiminnasta 

Vuonna 2021 FinELib-sopimuksilla julkaistiin yhteensä 5359 avointa artikkelia, 2400 artikkelia enem-

män kuin edellisenä vuonna. Solmimiensa tiedelehtisopimusten avulla FinELib-konsortio omalta 

osaltaan toteuttaa kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen ja cOAlitionS-rahoittajien 

linjauksia (The Plan S Principles and Implementation). 

Vuoden aikana toteutettiin useita konsortion toimintaa kehittäviä projekteja: Full OA -projektissa 

tutkittiin konsortion roolia täysin avointen kustantajien ja avointa julkaisemista edistävien palvelu-

jen osalta, kustannustenjakotyöryhmässä mietittiin konsortion kustannustenjakomallin tulevaisuutta 

ja Ammattilehtien avoimuus -projektissa etsittiin tapaa avoimuuden toteuttamiseksi yhdessä koti-

maisten ammattilehtien kustantajien ja konsortion kanssa. Uusina projekteina aloitettiin Yleisten kir-

jastojen elokuvapalvelujen kilpailutus -projekti sekä konsortion aineistovalinnan ja lisensiointiperi-

aatteiden uudistamisprojektit. 

FinELibin palveluvision Avoimuus ja yhteistyö suomalaisen tutkimuksen ja oppimisen menestysteki-

jänä toimenpideohjelmaa valmisteltiin yhdessä konsortion kanssa. Konsortion ohjausryhmä hyväk-

syi toimenpideohjelman maaliskuussa 2022.  

  

https://avointiede.fi/sites/default/files/2020-08/2020_1_avoimentieteenjatutkimuksenjulistus_FIN.pdf
https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/
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FinELib-konsortion vuosi 2021 lukuina. 
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Koordinointi ja yhteistyö 

Konsortion kulttuuri ja toiminta on avointa, dynaamista ja perustuu keskinäiseen luotta-
mukseen. Avoin julkaiseminen edellyttää konsortiolta yhteistyötä jäsenorganisaatioiden 
johdon, tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Avoimeen julkaisemiseen siirtymisen no-
peat ennakoimattomat muutokset edellyttävät ketteryyttä ja konsortion yhteistyötä uusien 
asioiden tunnistamisessa ja kehittämisessä. 

FinELib-konsortion palveluvisio Avoimuus ja yhteistyö suomalaisen tutkimuksen ja oppimisen 

menestystekijänä kohdentaa konsortion painopistettä lähivuosina 

− avoimiin julkaisuihin 

− monipuoliseen ja ketterään aineistohankintaan  

− konsortion yhteistoimintaan ja  

− vaikuttavaan, dataan perustuvaan toimintaan. 

Konsortio valmisteli vision toimeenpano-ohjelmaa vuosille 2021–2025 työpajoissa. Syksyn 2020 

työpajojen aiheina olivat aineistohankinta ja konsortion yhteistoiminta, kevään 2021 työpajojen ai-

heena oli avoimet aineistot ja vaikuttava, dataan perustuva toiminta. Toimeenpano-ohjelma hyväk-

syttiin konsortion ohjausryhmässä maaliskuussa 2022. 

FinELib-toimisto on osallistunut avoimen tieteen kansalliseen yhteistyöhön 

− avoimen tieteen kansallisen koordinaation ohjausryhmässä 

− julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana 

− tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suositusta tutkimusrahoittajille laatineessa työ-

ryhmässä sekä 

− avoimen saatavuuden kokonaiskustannusten seurantamallia valmistelleessa työryhmässä 

(ryhmän koordinointi).  

FinELib on tehnyt entistä tiiviimpää yhteistyötä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV), Suomen 

Akatemian ja CSC:n kanssa avoimen julkaisemisen mahdollistamiseksi. FinELib-toimiston henkilö-

kunta on osallistunut TSV:n avoimen tieteen asiantuntijaryhmien työhön sekä JUFO-portaalin kehi-

tystyöhön yhdessä TSV:n ja CSC:n kanssa. Tämän kehitystyön tuloksena mm. FinELibin lisensioimiin 

lehtiin liittyvät avoimen julkaisemisen etuudet tulevat näkyviin JUFO-portaalissa vuoden 2022 ai-

kana. CSC:n kanssa on kehitetty myös kirjoittajamaksujen raportointia VIRTAan ja OpenAPC-palve-

luun sekä VIRTA-datan laatua. Tiivis yhteistyö Suomen Akatemian kanssa puolestaan varmistaa, että 

konsortion sopimukset ovat linjassa cOAlitionS-rahoittajien asettamien avoimuuden vaatimusten 

kanssa. 

FinELib-toimisto järjesti konsortion jäsenille vuoden aikana 10 aineistoneuvotteluwebinaaria 

FinELib-aineistojen neuvottelutilanteesta ja muista konsortion ajankohtaisista asioista. Webinaarei-

hin osallistui keskimäärin 80 henkilöä. FinELib-toimisto järjesti myös aineistokohtaisia webinaareja 
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eri aineistojen neuvottelutilanteista. Full OA -projektiin liittyen järjestettiin useita OA-kustantajiin 

 -palveluihin ja -infrastruktuureihin liittyviä webinaareja. 

Lisäksi FinELib-toimiston henkilökunta osallistui eri tapahtumiin puhujina, mm. Avoimen tieteen 

syyspäivillä, Tiedejulkaisemisen päivillä, yleisten kirjastojen hankintapäivässä, Kirjastoverkkopäivillä 

ja NordILL 2021 -konferenssissa. 

Kansainvälinen yhteistyö 

Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on jakaa kokemuksia, kehittää konsortion palveluja 

(benchmarking) ja kansainvälisiä toimintamalleja sekä vaikuttaa aktiivisesti tiedejulkaisemisen ja 

avoimen tieteen kansainväliseen kehitykseen. FinELib-toimisto on osallistunut avoimen julkaisemi-

sen kehittämiseen yhdessä mm. ESAC Initiativen (Efficiency and Standards for Article Charges Ini-

tiative), Eurooppalaisten tieteellisten kirjastojen seuran Liberin sekä eurooppalaisten yliopistojen 

(EUA) kanssa. Liberin OA-työryhmässä on mm. päivitetty avoimen julkaisemisen suosituksia. Toi-

misto on osallistunut aktiivisesti myös ESAC:n dataryhmän toimintaan sekä ollut mukana laatimassa 

ESAC:n transformatiivisiin sopimuksiin keskittyvää työkalupakkia. 

Knowledge Exchange -yhteistyössä on osallistuttu Open Access -asiantuntijaryhmän toimintaan ja 

sen alaryhmän Small publishers and the transition to OA publishing työhön, jonka tavoitteena on 

selvittää pienten kustantajien valmiuksia siirtyä avoimeen julkaisemiseen sekä toisaalta tarjota kus-

tantajille, konsortioille ja kirjastoille työkaluja siirtymän tukemiseen. Pienten kustantajien sekä bib-

liodiversiteetin asiaa on edistetty myös cOAlitionS:n ja ALPSP (Association of Learned and Professi-

onal Society Publishers) koordinoimassa työryhmässä, jossa on työstetty mm. mallisopimuksia ja da-

tastandardeja pienempien kustantajien sekä konsortioiden ja kirjastojen neuvottelujen helpotta-

miseksi. Myös pohjoismaiden konsortioiden välillä on tapaamisia kuukausittain. 
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Aineistohankinta 

Kotimaisten ja kansainvälisten tiedejulkaisujen ja ammattilehtien tulee olla avoimesti kaik-
kien käytettävissä. FinELibiin kuuluvien organisaatioiden tutkijoilla on mahdollisuus jul-
kaista tutkimuksensa avoimena ilman lisäkustannuksia. Tutkijoilla, opettajilla ja opiskeli-
joilla on käytössään relevantit ja korkealaatuiset aineistot entistä monipuolisemmin. Kon-
sortio hankkii aineistoja ketterästi yhteistyönä, jotta organisaatiot voivat hyödyntää aineis-
toja käyttötarpeisiinsa. 

Neuvotellut aineistot  

Vuoden 2021 aikana FinELib-toimisto neuvotteli 60 aineiston sopimukset vuodelle 2022. Näistä val-

taosa oli hakuteos- ja lehtipakettitietokantoja. Kahdesta avoimen julkaisemisen sisältämästä sopi-

muksesta (CellPress, Royal Society of Chemistry) neuvoteltiin uusi sopimuskausi, kahden muun ai-

neiston osalta (ACM, Nature) neuvottelut avoimesta julkaisemisesta jatkuvat vuonna 2022. 

Konsortion jäsenillä on vuosittain myös mahdollisuus liittyä mukaan voimassa oleviin sopimuksiin. 

Vuoden 2022 alusta yhteensä 13 uutta tilaajaa liittyi 11 eri aineiston tilaajaksi kesken voimassa ole-

van sopimuskauden. 

Aineistohankinta aineistotyypeittäin 

Aineistotyypeittäin tarkasteltuna tilaajamäärissä tapahtui merkittäviä muutoksia vuoteen 2021 ver-

rattaessa ainoastaan sanakirjojen osalta (2021: 161 tilausta, 2022: 70). Muutoksen syynä oli suurelta 

osin MOT-palvelujen siirtyminen yksittäisten sanakirjojen tilauksista sanakirjapakettien tilauksiin, 

joka näkyy tilaajamäärän huomattavana laskuna. 

Aineistotyyppi 2021 2022 

E-kausijulkaisut 793 788 

E-kirjat 334 329 

Hakuteokset 327 303 

Viitetietokannat 137 134 

Muut elektroniset palvelut 77 73 

Sanakirjat 161 70 

Yht. 1829 1697 

Tilaajamäärät aineistotyypeittäin vuosina 2021 ja 2022. 
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Aineistohankinta sektoreittain 

Aineistotilausten määrä on jatkanut hienoista vähentymistään kaikilla sektoreilla: vuonna 2021 kon-

sortiolla oli yhteensä 1829 voimassa olevaa tilausta, vuoden 2022 alusta lukien tilauksia oli hieman 

yli 1700. Laajin aineistovalikoima vuonna 2022 oli yliopistoilla (103 aineistoa) ja suppein yleisillä kir-

jastoilla (9 eri aineistoa). Tosin on huomattava, että aineistotilausten määrät vaihtelevat huomatta-

vasti organisaatioittain, eikä mikään organisaatio tilaa kaikkia sektorinsa lisensioimia aineistoja. 

Lisensioitujen aineistojen määrä ja aineistotilaukset yhteensä sektoreittain vuonna 2022. Huomioitavaa: lu-

vuista puuttuu ACM, jonka sopimusneuvottelut ovat kesken. 

Vuonna 2021 konsortion jäsenorganisaatiot käyttivät FinELib-aineistoihin yhteensä vajaa 30 milj. 

euroa. Ylivoimaisesti suurin osuus kustannuksista kohdennettiin e-kausijulkaisuihin. 

Sektori 
E-kausijul-

kaisut 
E-kirjat 

Haku- 
teokset 

Viitetieto-
kannat 

Muut 
elektroni-

set palvelut 

Sanakir-
jat 

Yliopistot 20 383 500 € 171 121 € 876 312 € 1 905 700 € 140 825 € 146 389 € 

Ammattikorkeakoulut 1 038 420 € 183 717 € 535 925 € 90 955 € 38 568 € 135 624 € 

Tutkimuslaitokset ja 

  erikoiskirjastot 
2 858 015 € 15 879 € 142 543 € 392 912 € 19 088 € 61 710 € 

Yleiset kirjastot 160 936 € 0 € 19 497 € 1 503 € 0 € 11 521 € 

Aineistosektori yh-
tensä 24 440 870 € 370 718 € 1 574 277 € 2 391 070 € 198 481 € 355 244 € 

    
 yht.  29 330 660 € 

FinELib-konsortion aineistohankinnat sektoreittain vuonna 2021. 
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Lehtipakettiaineistot 

Vuoden 2021 aikana FinELib-konsortiolla oli uusittavana Royal Society of Chemistry (RSC), Cell 

Press, Nature, ja ACM (Association for Computing Machinery) -aineistojen sopimukset. Osassa neu-

votteluryhmää vahvisti yliopistojen rehtoreiden edustus. 

RSC:stä neuvoteltiin uusi, vuoden mittainen sopimus. Cell Press -sopimus mahdollistaa nyt tutki-

joille avoimen julkaisemisen. Myös Nature Reviews -lehdistä solmittiin vuoden sopimus, Nature Re-

search -lehdistä sen sijaan vain 5 kuukauden sopimus alkuvuodeksi 2022, sillä avoimen julkaisemi-

sen neuvottelut Nature Researchin osalta jatkuvat vuonna 2022. Myös ACM:n osalta neuvottelut 

jatkuvat vuonna 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehtipakettiaineistojen tilaajamäärät vuosina 2021 

ja 2022 (ACM:n tilaajamäärä vuodelle 2022 puut-

tuu, sillä sopimusneuvottelut ovat kesken). 

* Aineistot, joista on solmittu transformatiivinen so-

pimus, on merkattu tähdellä. Lisäksi transformatiivi-

nen sopimus on voimassa SCOAP3-aineistosta. 

Kaikkiaan vuoden 2022 alusta lähtien voimassa on 12 transformatiivista sopimusta (ks. taulukko 

yllä). Transformatiiviset sopimukset sisältävät kustantajan lehtiin sekä luku- että avoimen julkaisu-

oikeuden. Sopimukset ovat luonteeltaan siirtymäkauden sopimuksia ja tavoitteena on, että kustan-

tajat muuttavat lehdet kokonaan avoimeksi (cOAlition S: What is a transformative agreement?). 

FinELibin transformatiiviset sopimukset mahdollistavat sopimuksesta riippuen tilaajaorganisaatioi-

den kaikkien tai lähes kaikkien tieteellisten artikkelien avoimen julkaisemisen. FinELib pyrkii neuvot-

teluissa mahdollisimman laajaan artikkelien jatkokäyttöön CC BY -lisenssillä sekä mahdollisimman 

selkeään ja vaivattomaan avoimen julkaisemisen prosessiin. FinELib jatkaa neuvotteluja niiden kus-

tantajien kanssa, joiden lehdissä CC BY -lisenssien määrä on vähäinen ja joiden julkaisemisen pro-

sesseja on kehitettävä. 

Aineisto 
Tilaajamäärät 

2021 2022 

ACM 20 - 

* American Chemical Society (ACS) 16 16 

* Elsevier: Cell Press 10 10 

Elektra 16 16 

* Elsevier: SD Freedom 36 37 

* Emerald 34 35 

* IEEE (IEL) 21 21 

Lippincott 6 6 

Nature 18 18 

* Oxford University Press (OUP) 11 11 

* Royal Society of Chemistry (RSC) 10 10 

* SAGE 33 34 

Science 18 18 

* Springer Compact 28 29 

* Taylor & Francis 18 19 

* Wiley 25 27 

 

https://www.coalition-s.org/faq/what-is-a-transformative-agreement/
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Julkaisumäärät ja käyttötilastot 

Konsortiona rakennetaan avoimen julkaisemisen kulttuuria Suomessa ja kansainvälisesti 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. FinELib hyödyntää julkaisuvirtoihin ja julkaisun ra-
hoitukseen liittyvää dataa neuvotteluissa kustantajien ja yhteistyökumppanien kanssa, vai-
kuttavuuden osoittamisessa sekä avoimen julkaisemisen infrastruktuurin kehittämisessä. 

FinELib-sopimuksilla avattujen artikkeleiden osuus kaikista suomalaisten vertaisarvioiduista artikke-

lista on kasvanut sitä mukaa kun sopimuksia on solmittu lisää ja sopimusten kattamien avoimena 

julkaistujen artikkeleiden määrät ovat kasvaneet. 

FinELibin sopimuksilla avattujen artikkeleiden määrä suomalaisista vertaisarvioiduista artikkeleista (A1, A2) 

vuosina 2017–2021. Lähde: Tiedejatutkimus.fi 
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Vuonna 2021 konsortion jäsenorganisaatioiden tutkijat julkaisivat 5357 artikkelia avoimena osana 

FinELib-sopimuksia. Eniten avoimia artikkeleita julkaistiin Elsevierin lehdissä. 

FinELibin sopimuksilla hybridi- ja full OA -lehdissä vuonna 2021 avattujen artikkelien määrät lehtipaketeittain. 
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Yhteenveto FinELib-sopimuksilla avatuista avoimista artikkeleista vuonna 2021  

Lehtipaketti 
Lehtipakettia koskeva avoimen 
julkaisemisen etu 

Avoimena 
julkaistut 
artikkelit 
2021 (2020) 

Artikkelien käyttöä 
koskevat lisenssit 

American Chemical 
Society (ACS) 

Tilausmaksu sisältää kiinteän määrän 

avoimia artikkeleita  
184 (134) 100 % CC BY 

Elsevier 
SD Freedom 

Tilausmaksu sisältää kiinteän määrän 

avoimia artikkeleita  
1654 (679) 

85%    CC BY 

15%    CC BY-NC-ND 

Emerald Premier 
Tilausmaksu sisältää kiinteän määrän 

avoimia artikkeleita 
118 (43) 100 % CC BY 

IEEE (IEL) 
Tilausmaksu sisältää kiinteän määrän 

avoimia artikkeleita 
313 (-) 

97 %   CC-BY 

3%      CC BY-NC-ND 

Oxford University 
Press (OUP) 

Tilausmaksu kattaa avoimen julkai-

semisen 
211 (-) 

85 %   CC-BY 

10 %   CC-BY-NC 

5 %     CC-BY-NC-ND 

Royal Society of 
Chemistry (RSC) 

Tilausmaksu kattaa avoimen julkai-

semisen 
60 (75) 

43 %   CC BY 

57 %   CC BY-NC 

SAGE Premier 

Tilausmaksu kattaa avoimen julkai-

semisen hybridilehdissä, full OA 

-lehdissä 20 % alennus APC-mak-

susta 

304 (268) 
98 %   CC BY 

2 %     CC BY-NC 

Science Journals 
15 % alennus APC-maksusta Science 

Advances -lehdessä 
4 (8) 100 % CC BY 

SCOAP3 
Tilausmaksu kattaa avoimen julkai-

semisen 
159 (184) 100 % CC BY 

Springer Compact 
Tilausmaksu sisältää kiinteän määrän 

avoimia artikkeleita 
896 (785) 

99 %   CC BY 

1 %     CC BY-NC 

Taylor & Francis 
Tilausmaksu sisältää kiinteän määrän 

avoimia artikkeleita 
579 (322) 

34 %   CC BY 

1 %     CC BY-NC 

65 %   CC BY-NC-ND 

Wiley 
Tilausmaksu sisältää kiinteän raha-

määrän avoimeen julkaisemiseen 
839 (404) 

63 %   CC-BY 

18 %   CC BY-NC 

19 %   CC BY-NC-ND 

Wolters Kluwer/  
Lippincott 

Tilausmaksu sisältää kiinteän määrän 

avoimia artikkeleita 
38 (14) 

68 %   CC BY 

8 %     CC BY-NC 

24 %   CC BY-NC-ND 

Huomioitavaa: ne sopimusten piirissä avoimena julkaistut artikkelit, joissa ei ole hyödynnetty FinELibin neuvot-

telemaa avoimen julkaisemisen etua, eivät sisälly taulukon lukuihin. 
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FinELib-aineistojen käyttö 

Vuoden 2021 aikana useiden yksittäisten FinELib-aineistojen käytön tilastoinnissa tapahtui suuria 

muutoksia, jotka aineistosta riippuen joko nostivat tai laskivat käyttölukuja. Konsortion tasolla suo-

raa vertailua edellisen vuoden lukuihin on siis tehtävä harkiten. 

Suurimmat yksittäisten aineistojen aiheuttamat muutokset koskivat tilastointitavan muutoksia 

PressReader ja Ebook Academic Complete -aineistoissa: sanoma- ja aikakauslehtiä ympäri maailman 

tarjoavan PressReader-palvelun kohdalla uuden tilastointitavan käyttöönoton myötä lukukerrat kas-

voivat 83 %, (noin 26 milj. artikkelilatausta), mikä näkyy käyttölukujen kehitystä kuvaavassa viivaku-

viossa varsinkin yleisten kirjastojen kohdalla. 

Vastaavasti muiden sektoreiden (korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja erikoiskirjastot) käyttölukuja 

laski monitieteisen Ebook Academic Complete -aineiston niin ikään tilastointitavan muutoksesta 

johtunut artikkelilatausten 78 % lasku (noin 7,7 milj. artikkelilatausta vähemmän kuin edellis-

vuonna). Aineistoittain tarkasteltuna erityisesti tiedelehtipakettien käyttöluvut kuitenkin jatkoivat 

pääsääntöisesti hienoista nousua, joka näillä sektoreilla jää Ebook Academic Complete -tilastointi-

muutoksen varjoon. 

Kokonaisuudessaan kokotekstiaineistoja ladattiin tai luettiin vuonna 2021 56,8 milj. kertaa. Kasvua 

vuoteen 2020 verrattuna oli 55 %. 

Kokotekstiaineistojen lukukerrat yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa/erikoiskirjastoissa ja 

yleisissä kirjastoissa vuosina 2012–2021. 
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Projektit ja työryhmät 

FinELib-konsortio kehittää aineistohankintaa yhteistyönä, jota toteutetaan projekteina tai työryh-

minä.  

Full OA 

FinELib-toimiston vetämässä Full OA -projektissa tutkitaan täysin avoimia kustantajia sekä keskeis-

ten OA-infrastruktuuripalveluiden tuottajia. Projektissa on laaja edustus konsortion jäsenorganisaa-

tioista ja sen tavoitteena on helpottaa julkaisemista avoimissa lehdissä neuvottelemalla sopimuksia 

projektiin valittujen kustantajien tai palveluntarjoajien kanssa sekä luomalla kriteerit konsortion Full 

OA -aineistoja koskevalle aineistonhankinnalle. 

Vuoden 2021 aikana käytiin neuvotteluja useiden OA-kustantajien sekä OA-palveluiden ja -infra-

struktuurien kanssa, tehtiin täydentävää analyysiä sekä mm. järjestettiin useita projektin teemaan 

liittyviä webinaareja. Vuoden 2022 aikana solmitaan sopimuksia pilottiin valittujen kustantajien 

kanssa, päätetään projekti sekä laaditaan projektin väliraportti. Projektin hyötyjen arviointi sekä lop-

puraportointi toteutuvat vuoden 2024 aikana. 

Ammattilehdet avoimeksi 

Projektin tavoitteena oli saada ammattilehdissä julkaistut artikkelit avoimeksi. Vuosien 2020 ja 2021 

aikana FinELib-toimisto keskusteli sekä konsortion jäsenten että projektissa mukana olevien am-

mattilehtien kanssa avoimen julkaisemisen mahdollisuuksista. Projektissa mukana olleiden ammat-

tilehtien avoimen julkaisemisen ehdot julkaistiin FinELibin verkkosivuilla. 

Kustannustenjakotyöryhmä 

FinELibin kustannustenjakotyöryhmän tehtävänä oli laatia esitys FinELibin ohjausryhmälle siitä, jae-

taanko aineistojen kustannuksia konsortiossa ja jos jaetaan, laatia periaatteet ja kriteerit kustannus-

tenjaolle sekä esittää millä aikataululla ja mihin aineistoihin kustannustenjakoa sovelletaan. Työ 

osoittautui erittäin haastavaksi, jonka seurauksena FinELibin ohjausryhmä päätti jatkaa työryhmän 

toimikautta vuoteen 2021. 

Työryhmässä oli edustus UNIFIsta, Arenesta, Tulanetistä, FUNista, Amkit-konsortiosta, tutkimuslai-

tos- ja erikoiskirjastoista sekä Kansalliskirjastosta. Työryhmä tuotti ja tarkasteli erilaisia mallilaskel-

mia eri lehtipaketeista. Työryhmän esityksen mukaisesti FinELibin ohjausryhmä päätti luopua kon-

sortion kustannustenjakomallista. 

Kustannustenjakotyöryhmä aloitti toimintansa maaliskuussa 2020 ja se kokoontui yhteensä yhdek-

sän kertaa. 

https://finelib.fi/neuvottelut/ammattilehdet/
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FinELib-neuvottelujen strategiaryhmä 

FinELib-neuvottelujen strategiaryhmä jatkoi toimintaansa neuvottelujen tukena myös vuonna 2021. 

Strategiaryhmän toimeksiantona on lehtipakettineuvottelujen tavoitteisiin ja etenemiseen liittyvät 

kannanotot ja linjaukset. 

Aineistovalinnan uudistaminen 

Aineistovalinnan uudistaminen -projektin tarkoituksena oli kehittää konsortioneuvotteluihin otetta-

vien aineistojen valintaprosessia nopeammaksi ja joustavammaksi osana ketterää ja monipuolista 

aineistohankintaa. Lisäksi projektin tavoitteiksi määriteltiin uudentyyppisten aineistojen saaminen 

konsortiotarjontaan sekä uusien aineistojen valintaan ja tarjontaan liittyvän viestinnän ja tiedonku-

lun kehittäminen. Projektia varten perustettiin kirjastojen ja FinELib-toimiston edustajista koostuva 

työryhmä. 

Konsortion ohjausryhmä hyväksyi työryhmän esityksen uudesta aineistojen valinnan prosessista. 

Uusien aineistojen ehdottaminen ja äänestäminen on jatkossa mahdollista ympäri vuoden ja äänes-

tystilanne tarkistetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Uusien aineistojen valintaan ja tarjontaan 

liittyvän tiedon jakamisen kehittämiseksi luodaan konsortion jäsenorganisaatioille tarkoitettu kes-

kustelualue. 

Projekti jatkuu vuonna 2022 uuden prosessin toimeenpanon ja käyttöönoton osalta. 

Yleisten kirjastojen elokuvapalvelujen kilpailutus 

FinELibin ja Yleisten kirjastojen konsortion yhteisessä projektissa tavoitteena on hankkia yleisille kir-

jastoille elokuvapalveluja kilpailutuksella. Projektia toteutetaan yhdessä yleisten kirjastojen ja Fi-

nELibin edustajista koottujen projektiryhmän ja sisältötyöryhmän kanssa. Vuonna 2021 projektissa 

keskityttiin hankinnan kohteen määrittelyyn sekä kilpailutuksen suunnitteluun ja valmisteluun. 

Projekti jatkuu vuonna 2022 ja kilpailutetun elokuvapalvelun on tarkoitus olla yleisten kirjastojen 

käytössä vuoden 2023 alkuun mennessä. 

Juristiryhmä 

FinELib-konsortion ohjausryhmä asetti työryhmän valmistelemaan konsortion toimintaa ohjaavan 

dokumentaation uudistusta. Työryhmään kutsuttiin Helsingin ja Oulun yliopistojen, Tulanetin/Eri-

koiskirjastojen neuvoston ja Arenen nimeämät juristit, ja sen tehtävänä oli ottaa kantaa FinELibin 

toimintaa ohjaaviin dokumentteihin. FinELib-toimisto toimitti työryhmälle dokumentaation, esitteli 

konsortion toimintaa ja vastasi työryhmän kysymyksiin. Työryhmä tutustui dokumentaatioon ja 

päätyi siihen, että ryhmä ei esitä uutta mallia FinELibin nykymallin tilalle. 
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Lisensiointiperiaatteiden uudistaminen 

Konsortion lisensiointiperiaatteiden päivityksessä arvioidaan nykyisten periaatteiden ajantasaisuus 

ja tarpeellisuus sekä päätetään tarvittavat avoimeen julkaisemiseen liittyvät periaatteet. Työ alkoi 

vuonna 2021 muiden konsortioiden periaatteisiin tutustumisella ja jatkuu vuonna 2022. 
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Talous 

FinELib-konsortion hallintokulut (palkat, tilat, koulutukset, matkat yms.) ovat noin 0,5 miljoonaa eu-

roa. Tämän lisäksi konsortion budjetissa on 3,1 milj. euroa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 

aineistohankintaan. 

FinELibin budjetti 2021 
Budjetoidut 
kulut 2021 

Toteutuneet 
2021 

Rahaa jäljellä 
2021 

Toteutuneet 
2020 

Kulut 3 688 330 € 3 661 636 €  26 694 € 3 665 961 € 

Palkat sivukuluineen 508 330 € 495 327 € 13 003 € 496 089 € 

Aineet ja tarvikkeet 3 150 000 € 3 146 011 € 3 989 € 3 146 757 € 

Ostetut palvelut * 15 000 € 5 486 € 9 514 € 6 697 € 

Matkat * 0 € 0 € 0 € 1 044 € 

Muut kulut *   0 € 0 € 0 € 

Yleiskustannukset 15 000 € 14 812 € 188 € 15 374 € 

     

* Vuonna 2021 FinELibin budjetoidut aineistokulut, ostopalvelut, matkat ja muut kulut sisältyivät Kirjastoverk-

kopalveluiden perusrahoituksen budjettiin. Myös FinELibin toteutuneet aineistokulut ja ostopalvelut on kirjattu 

perusrahoitukseen. 
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Ohjausryhmän jäsenet 

Jäsen: Paula Eerola, vararehtori, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja 

Varajäsen: Satu Uusiauttia, vararehtori, Lapin yliopisto 

Jäsen: Jyrki Hakapää, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia (08/2021 alkaen) 

Varajäsen: Jussi Varkemaa, tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia (08/2021 alkaen) 

Jäsen: Tommi Harju, kirjastonjohtaja, Taideyliopisto 

Varajäsen: Ulla Nygrén, kirjastonjohtaja, Turun yliopisto 

Jäsen: Katja Hilska-Keinänen, ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus 

Varajäsen: Sonja Karlsson, tietoasiantuntija, Suomen Pankki 

Jäsen: Kristiina Hormia-Poutanen, johtaja, kirjastoverkkopalvelut, Kansalliskirjasto 

Varajäsen: Nina Hyvönen, tietojärjestelmäpäällikkö, Kansalliskirjasto 

Jäsen: Salla Huttunen, vararehtori, Haaga-Helia 

Varajäsen: Samuli Maxenius, asiantuntija, Arene (08/2021 alkaen) 

Jäsen: Jussi Kaurola, pääjohtaja, Ilmatieteen laitos, varapuheenjohtaja 

Varajäsen: Sanna Marttinen, toiminnanjohtaja, Tulanet 

Jäsen: Laura Kitti, projektikeskuksen päällikkö, Luonnonvarakeskus 

Varajäsen: Ritva Miikki, informaatikko, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Jäsen: Mikael Laakso, Associate Professor, Hanken (08/2021 alkaen) 

Varajäsen: Mikko Jakonen, Senior Lecturer, Jyväskylän yliopisto (08/2021 alkaen) 

Jäsen: Sinikka Luokkanen, tietopalvelupäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu 

Varajäsen: Hanna Lahtinen, johtaja, tieto- ja julkaisupalvelut, Laurea 

Jäsen: Hanna Martikainen, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunginkirjasto 

(Jäsen 08/2021 saakka: Marita Ahola, kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja, Vaasan kaupunginkirjasto) 

Varajäsen: Salla Palmi-Felin, kirjastopalvelujohtaja, Lahden kaupunginkirjasto 

Jäsen: Ossi Naukkarinen, vararehtori, Aalto-yliopisto 

Varajäsen: Mikko Mönkkönen, dekaani, Jyväskylän yliopisto 

Jäsen: Virva Nousiainen-Hiiri, kirjastoverkon yhteisten palveluiden päällikkö, Helsingin kaupungin-

kirjasto 

Varajäsen: Leena Toivonen, kirjastopalveluiden päällikkö, Vantaan kaupunginkirjasto 

(Varajäsen 08/2021 saakka: Hanna Martikainen, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunginkirjasto) 

Jäsen: Susanna Parikka, kirjastonjohtaja, Lapin yliopisto 

Varajäsen: Kimmo Tuominen, ylikirjastonhoitaja, Helsingin yliopisto 
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Jäsen: Kalle-Antti Suominen, vararehtori, Turun yliopisto 

Varajäsen: Mikael Lindfelt, vararehtori, Åbo Akademi 

Jäsen: Pekka Uotila, päällikkö, korkeakoulun tieto- ja julkaisupalvelut, XAMK 

Varajäsen: Mira Juppi, tietopalvelupäällikkö, Savonia 
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Työryhmien jäsenet 

Full OA -projektin työryhmä 

Anu Pietilänaho, Aalto-yliopisto 

Marjo Kuusela, Helsingin yliopisto 

Kaarina Meriläinen, Itä-Suomen yliopisto 

Arto Ikonen, Jyväskylän yliopisto 

Irene Ylönen / Sanna Toivola, Jyväskylän yliopisto 

Outi Vaattovaara, Lapin yliopisto 

Anu Alaterä Maanpuolustuskorkeakoulu: 

Mari Katvala, Oulun yliopisto 

Tiina Jounio, Oulun yliopisto 

Kaisa Kulkki, Tampereen yliopisto 

Lassi Toppinen, Turun yliopisto 

Katri Rintamäki / Hanna Erkinheimo / Heidi Troberg, Vaasan yliopisto 

Yrsa Neuman / Eva Höglund, Åbo Akademi 

Katja Laitila, Hämeen ammattikorkeakoulu 

Tero Siili / Marjo Tolvanen, Ilmatieteen laitos 

Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Kustannustenjakotyöryhmä 

UNIFI: Paula Eerola (puheenjohtaja), Helsingin yliopisto 

Arene: Seppo Lyyra, Savonia-ammattikorkeakoulu  

Tulanet: Jussi Kaurola, Ilmatieteen laitos  

FUN: Riitta Lähdemäki, Tampereen yliopisto 

Amkit-konsortio: Sinikka Luokkanen, Hämeen ammattikorkeakoulu 

Tutkimuslaitokset/erikoiskirjastot: Sirpa Suonpää, Luonnonvarakeskus  

Kansalliskirjasto: Kristiina Hormia-Poutanen 

FinELib-toimisto: Arja Tuuliniemi ja Erik Lindgren (sihteeri)  
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FinELib-neuvottelujen strategiaryhmä 

Seppo Parkkila (puheenjohtaja), Tampereen yliopisto 

Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopisto 

Kimmo Tuominen, Helsingin yliopisto 

Ari Laaksonen, Ilmatieteenlaitos / Eeva Primmer Suomen ympäristökeskus (vaihtui kesken vuoden) 

(varajäsen: Laura Kitti, Luonnonvarakeskus) 

Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (varajäsen: Hellevi Hakala, Metropolia amk) 

Mikko Tolonen, Helsingin yliopisto 

Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia (08/2021 asti) 

Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto 

Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto 

Aineistovalinnan uudistaminen -työryhmä 

Outi Vaattovaara, Lapin yliopisto 

Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Tiina Jounio, Oulun yliopisto 

Jenni Mikkonen, Eduskunta 

Sari Soininen, Metropolia ammattikorkeakoulu 

Marjo Kuusela, Helsingin yliopisto 

Elina Kähö, Helsingin yliopisto, 

Aniita Ahlholm-Kannisto, Tampereen yliopisto 

Tapio Salmela, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Jaana Taylerson, Turun yliopisto 

Tuulikki Hattunen, Turun ammattikorkeakoulu 

Marja Hjelt, Helsingin kaupunginkirjasto 

Terhi Manninen, FinELib 

Anna Siltanen, FinELib 

Toni Vesterinen, FinELib 

Yleisten kirjastojen elokuvapalvelujen kilpailutus -projektiryhmä 

Ritva Nikola, Oulun kaupunginkirjasto 

Hanna Martikainen, Jyväskylän kaupunginkirjasto 

Aino Ketonen, Helsingin kaupunginkirjasto 

Marja Hjelt, Yleisten kirjastojen konsortio 

Arja Tuuliniemi, FinELib 

Terhi Manninen, FinELib 

Toni Vesterinen, FinELib 
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Yleisten kirjastojen elokuvapalvelujen kilpailutus -sisältötyöryhmä 

Maarit Helen, Tampereen kaupunginkirjasto 

Tuija Kalke, Helsingin kaupunginkirjasto 

Saimi Kallio, Lahden kaupunginkirjasto 

Minna Koistinen, Kuopion kaupunginkirjasto 

Katja Pesonen, Vantaan kaupunginkirjasto 

Maija Suoyrjö, Turun kaupunginkirjasto, 

Siina Vieri, Porin kaupunginkirjasto 

Terhi Manninen, FinELib 

Toni Vesterinen, FinELib 

Juristiryhmä 

Essi Kiuru, Oulun yliopisto 

Jyrki Miettunen, Hämeen ammattikorkeakoulu 

Lena Nordqvist, Suomen ympäristökeskus 

Perttu Pohjola, Helsingin yliopisto 

FinELib-toimiston henkilökunta 

palvelupäällikkö 

4 tietoasiantuntijaa 

2 hankinta-asiantuntijaa 

1 kirjastosihteeri 

 



 

 

 


