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FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto                                                                                     Muistio 

 

Työvaliokunnan kokous 3/2019 

 

Aika: 19.8.2019 klo 13–16 

 

Paikka: Videoneuvottelu, etäyhteys (Zoom):  https://uwasa.zoom.us/j/690782108 

 

Osallistujat: 

 

Anne Lehto (pj.) 

Minna Abrahamsson-Sipponen 

Tommi Harju 

Susanna Parikka 

Matti Raatikainen (saapui klo 13.08) 

Pia Södergård 

Pia-Maria Niemitalo (siht.) 

 

 

 

 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen. 

 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

 

Tarkastettu muistio löytyy FUNin verkkosivuilta. 

 

 

3. Ajankohtaiskatsaus 

 

- Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tapasivat OKM:n edustajien Tapio Kosusen ja Anne 

Luoto-Halvarin kanssa 11.6.2019. Keskustelussa käsiteltiin yliopistokirjastojen ajankohtaisia 

aiheita, kuten yhteisten palvelujen ja infrastruktuurien tärkeyttä, kuten KITT ja DMPTuuli sekä 

tarvetta sisällyttää oikeus rinnakkaistallennukseen (Green Open Access) kansalliseen 

tekijänoikeuslainsäädäntöön.  

 

- Avoimen tieteellisen julkaisemisen kansallisen strategian ja toimenpideohjelman tilanne. 

Seuraava avoimen tieteen kansallisen strategiaryhmän kokous on 29.8.2019. Kokouksessa 

käsitellään mm. kommentteja kansallisen avoimen tieteen suunnitelman luonnokseen. 

 

https://uwasa.zoom.us/j/690782108
http://www.yliopistokirjastot.fi/toiminta/kokoukset
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- NordRIS-tapaaminen 9.8.2019 CSC:n tiloissa Espoossa. Hanna-Mari Puuska ja Joonas Nikkanen 

(CSC), sekä Janne Pölönen (TSV) esittelivät NordRIS-projektia (liite 1). Tapaamisessa 

keskusteltiin mahdollisen yhteispohjoismaisen julkaisutietojärjestelmän hyödyistä ja 

haasteista erityisesti yliopistokirjastojen näkökulmasta. Tapaamiseen osallistuivat 

työvaliokunnan jäsenet tai heidän valtuuttamansa henkilöt, sekä Tua Hindersson-Söderholm. 

Toteutuessaan hanke edistäisi erityisesti SSH-alojen julkaisujen näkyvyyttä, ja sitä voitaisiin 

myöhemmin laajentaa Euroopan laajuiseksi. Hankealoitetta on myös esitetty UNIFIlle. Tuen 

osoitukseksi TSV voi laatia ns. memorandum of understanding -paperin, jonka FUN voisi 

allekirjoittaa. 

 

Hanna-Mari Puuska ja Janne Pölönen esittelevät NordRIS-projektia FUNin ja NUASin 

yhteiskokouksessa 5.9.2019.  

 

- FUN-NUAS-yhteiskokous 5.9.2019 klo 13–16, kielenä englanti. Suunnittelutyöryhmä: Susanna 

Parikka, Pia Södergård, Anne Lehto. 

   

Anne Lehto ja yhteistyösihteeri viimeistelevät aikataulun, Anne Lehto ja Pia Södergård 
pyytävät learning café-pöytiin hostit ja Anne Lehto kuittaa sisällön Jarmo Saartille. 
 

FUN-NUAS-yhteiskokouksen ohjelma:   

 

o Tervetuloa 

o Jarmo Saartin alustus kirjastojen vaikuttavuudesta (20 min.) 

o Learning Café-pöydät (4x20 min.) 

o Yhteenveto 

o Hanna-Mari Puuska (CSC) ja Janne Pölönen (TSV) esittelevät NordRIS-projektin (15 

min., etäyhteys)   

o Loppusanat 

 
- Posteri FUNista kansainvälisessä konferenssissa: käsitellään mahdollista konferenssiin 

osallistumista FUN 3/2019 kokouksessa.  

 

Ehdotus posterin teemaksi: FUNin strategia: vaikuttaa – kokeilee – näkyy (kielenä englanti). 

Työvaliokunta suunnittelee posterin ja posterin toteuttamiseen pyydetään graafikkoa esim. 

Aalto-yliopistosta. 

 

Mahdollisia konferensseja: 

 

o IFLA WLIC – Dublin, Ireland 15. – 21.8.2020. https://www.ifla.org/  

o IATUL – Porto, Portugal https://www.iatul.org/  

o LIBER – Belgrade, Serbia 24.–26.6.2020 http://unilib.rs/liber2020/  

o QQML – Barcelona, Spain 26.–30.5.2020 http://qqml.org/ “Impact evaluation in 

Cultural Heritage Organizations” Abstract submissions: December 20, 2019. 

 

 

https://www.ifla.org/
https://www.iatul.org/
http://unilib.rs/liber2020/
http://qqml.org/
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- Tutkimuseettisen neuvottelukunnan lausunto (TENK 2019:6): onko tarvetta 

korkeakoulukirjastojen yhtenäiselle linjaukselle (liite 2)? TENK edellyttää HTK-

loukkaustapauksissa, että tieto anastuksesta merkitään kyseisen opinnäytetyön kirjasto- ja 

arkistokappaleisiin sekä työn sähköisiin versioihin. Todettiin, että tapaukset voivat olla hyvin 

erilaisia, joten yhtenäistä, kaikkia tapauksia koskevaa tekstimallia ei ole tarkoituksenmukaista 

luoda. Tieto voidaan lisätä tapauskohtaisesti TENKin kyseistä työtä koskevan päätöksen 

mukaisesti.   

 
- FUCIO-tapaaminen Tampereella 23.9.2019. Riitta Lähdemäki, Kimmo Tuominen ja Anne Lehto 

osallistuvat tapaamiseen FUCIOn kanssa, jonka jälkeen päätetään mahdollisen projektin 

jäsenistä.  

 

- Kirjallisuuden välityspalveluiden kilpailutus. FUN 2/2019 sovittiin, että käynnistetään 

jatkosuunnittelu yhteistyöstä kiinnostuneiden kirjastojen johtajien/aineistovastaavien kesken 

siten, että hyödynnetään työssä olemassa olevia yhteistyöalustoja.  

 

Tritonian hallintopalveluiden esimies Anne Koiranen on ennen lomia käynnistänyt keskustelun 

yhteisestä kilpailutuksesta hankintavastaavien Slack-ryhmässä. Anne Koiranen selvittää 

mahdollisuutta käyttää ulkopuolista konsulttifirmaa kilpailutuksessa ja mitä se maksaisi. 

Yhteistyösihteeri kysyy kiinnostusta ilmoittaneilta kirjastoilta ovatko he vielä kiinnostuneita 

yhteisestä kilpailutuksesta ja pyytää tietoa yhteiseen kilpailutukseen osallistuvien 

kirjabudjetista. 

 

- Opinnäytteet ja julkisuuslaki: työryhmä kokoontuu 27.8.2019. Kokouksessa kartoitetaan 

tilannetta ja pohditaan yhteisiä linjauksia. Tommi Harju kertoo työryhmän kuulumiset FUN 

3/2019 kokouksessa. 

 

 

4. FUNin kokouksen 3/2019 esityslista 

 

Viimeisteltiin FUNin kokouksen esityslista ja sen liitteet (liite 3). 

 

 

5. Marraskuun TVK:n kokousaika 

 

Työvaliokunnan 4/2019 kokous pidetään maanantaina 18.11.2019 klo 13–16. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 

- Kirjastojen tietojohtamisen aloitusseminaari pidettiin 4.6.2019. Halukkaat voivat liittyä 

kirjastojen tietojohtamisen yhteistyöverkostoon tästä. 

 

https://kirjastojentietojohtaminen.blog/seminaari-4-6-2019/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/03f80a73-ee3a-4892-9d10-ccf96a0e1c5f?displayId=Fin1764145
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- American Library Associationin presidentti Loida Garcia-Febon vierailijaluento 5.6.2019 

Tritoniassa: Libraries = Strong Communities: Libraries Empowering Students, Teachers, 

Researchers and Citizens. 

 

- FUN kommentoi Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kansallista strategiaa ja 

toimenpideohjelman luonnosta, 6.6.2019 (liite 4).  

 

- 11.6.2019 FUN järjesti webinaarin tekijänoikeuksien oppimisesta pelillisesti, jossa Kopioston 

Kirsi Salmela esitteli Kopiraittilan korkeakoulun materiaalia. Webinaariin osallistui 46 

yliopistokirjastojen asiantuntijaa. 

 
- Kirjastoverkkopäivät järjestetään 23.–24.10.2019 Helsingissä. 

 
- Avoimen tieteen syyspäivät järjestetään 25.–26.11.2019 Hankenilla Helsingissä.  

 

 

7. Muut asiat  

 

- LIBER: Copyright Librarians, Your Profession Needs You to Advocate for Libraries & Research! 

(liite 5). Anne Lehto on ollut yhteydessä STKS:n puheenjohtajaan Pälvi Kaiposeen (HY/STKS), 

ja he suosittelevat, että laaditaan yhteinen kannanotto lähetettäväksi OKM:ään. 

Työvaliokunta ehdottaa FUNille kannanoton laatimista yhteistyössä STKS:n Kaiposen kanssa. 

 

- FinELibin uusi strategia. Finna-FinELib-visiointityöpaja 2030 on 19.9.2019 ja sinne on FUNista 

kutsuttu Jarmo Saarti, Pia Södergård, Kimmo Tuominen ja Anne Lehto. Päätettiin, että FUN 

3/2019 kokouksessa keskustellaan FUNin ja yliopistokirjastojen tavoitteista FinELibin 

strategian suhteen.  

 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.51. 

 

 

 

 

 

Liitteet: 

 

Liite 1 NordRIS-projekti 

Liite 2 Sähköpostiviesti TENK-lausunnosta 12.6.2019 

Liite 3 FUN 3/2019 kokouksen esityslista 

Liite 4 FUNin kommentit Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kansallisen strategian ja 

toimenpideohjelman luonnokseen 6.6.2019 

Liite 5 LIBER: Advocate for Libraries and Research 

https://bit.ly/2Z9I3lI
https://bit.ly/2Z9I3lI
https://korkeakoulu.kopiraittila.fi/
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=83986744
https://libereurope.eu/blog/2019/07/30/librarians-your-profession-needs-you-to-advocate-for-libraries-research/

