FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto

Muistio

Työvaliokunnan kokous 4/2019

Aika: 18.11.2019 klo 13–14.50
Paikka: Videoneuvottelu, etäyhteys (Zoom): https://uwasa.zoom.us/j/690782108
Osallistujat:
Anne Lehto (pj.)
Minna Abrahamsson-Sipponen
Tommi Harju
Susanna Parikka
Matti Raatikainen
Pia Södergård
Pia-Maria Niemitalo (siht.)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

2. Edellisen kokouksen muistio
Tarkastettu muistio löytyy FUNin verkkosivuilta.

3. Ajankohtaiskatsaus
FUNin työryhmät
-

Opinnäytteet ja julkisuuslaki: Ryhmän työ on edennyt hyvin ja melkein valmis ehdotus
on parhaillaan juristin tarkistettavana. Matti Raatikainen esittelee ehdotusta
suositukseksi yhteisestä toimitavasta FUNille seuraavassa kokouksessa 13.12.2019.

-

Kirjallisuuden välityspalveluiden yhteiskilpailutus: Kotimaisen kirjallisuuden
tarjouspyyntö on julkaistu viime viikolla (vko 46). Tähän kilpailutukseen osallistuvat
Lapin korkeakoulukirjasto, LUT-tiedekirjasto, Oulun yliopiston kirjasto ja Tritonia.
Vieraskielisen kirjallisuuden tarjouspyyntö julkaistaan viikolla 49. Vieraskielisen
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kirjallisuuden kilpailutukseen osallistuvat Svenska handelshögskolans bibliotek, Lapin
korkeakoulukirjasto, LUT-tiedekirjasto, Oulun yliopiston kirjasto ja Tritonia.
-

FUNin ja FUCIOn yhteistyö: FUNin ja FUCIOn yhteistyöryhmä pitää etäpalaverin
29.11.2019. Palaverissa katsotaan yhteisiä kehittämiskohteita. FUNista osallistuvat Anne
Lehto, Riitta Lähdemäki, Ulla Nygrén ja Kimmo Tuominen.

Kansalliset työryhmät
-

Avoimen tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä: Minna Abrahamsson-Sipponen raportoi
Suomalaisen avoimen tutkimuksen julistuksen tilanteesta, että julistuksen nimeä on
edelleen muutettu, uusi nimi on Suomalaisen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus.
Kaikki korkeakoulut eivät ole vielä valmiita allekirjoittamaan julistusta nykyisessä
muodossaan. Seuraava ohjausryhmän kokous on 10.12.2019. Minna AbrahamssonSipponen kertoo julistuksen tilanteesta lisää FUNin kokouksessa 13.12.2019.

-

TUHA-koordinaatioryhmä: Anne Lehto kertoi, että TUHA-koordinaatioryhmän
kokouksessa oli esitelty suunnitelma, että TUHA-koordinaatio yhdistyy Finn-ARMAn
kanssa vuoden 2020 alusta. Tarkoitus on, että jatkossakin FUN on mukana yhtenä
keskeisenä sidosryhmänä.

-

FinELibin ja Finnan strategiatyön tilanne: Keskusteltiin meneillään olevasta
strategiatyöstä. Anne Lehto osallistuu projektiryhmän viimeiseen kokoukseen
21.11.2019.

Muuta ajankohtaista
-

FUNin ja NUASin yhteiskokous ja yhteinen työpaja 5.9.2019, aiheena vaikuttavuus:
Todettiin, että yhteiskokous oli erittäin onnistunut. NUASin kirjastoryhmä suunnittelee
parhaillaan neljää kirjastonjohtajille suunnattua työpajaa.

-

FUNin ja STKS:n yhteinen kannanotto LIBER: Copyright Librarians, Your Profession Needs
You to Advocate for Libraries & Research!: Yhteistyösihteeri on ollut asiasta yhteydessä
Soile Manniseen, joka suositteli kannanoton kirjoittamista OKM:n 5.12.2019
keskustelutilaisuuden jälkeen. Tilaisuudessa käsitellään käyttäjien ja ei-kaupallisten
toimijoiden asemaa. FUNin puheenjohtaja tai työvaliokunnan jäsenet eivät pääse
osallistumaan ko. keskustelutilaisuuteen. Yhteistyösihteeri lähettää sähköpostia FUNille
ja kannustaa jäseniä osallistumaan.

-

Kirjasto ammattilaisten silmin – kirjastoalan työntekijäselvityksen loppuraportti:
keskusteltiin raportin tuloksista, erityisesti niistä kohdista jotka koskevat
yliopistokirjastojen johtoa.
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-

NordRIS-projekti: projektista tai memorandumista ei ole saatu uutta tietoa syyskuun
Rovaniemen kokouksen esittelyn jälkeen.

4. Työvaliokunnan jäsenen ja työryhmien edustajien nimeämiset
-

Pia Södergårdin toinen kausi työvaliokunnassa päättyy. Päätettiin, että yhteistyösihteeri
lähettää FUNille ilmoittautumispyynnön työvaliokunnan jäseneksi kaudelle 2020-2021.
Sääntöjen mukaan työvaliokunta tekee esityksen uudeksi jäseneksi. FUN valitsee uuden
työvaliokunnan jäsenen kokouksessaan 13.12.2019.

-

FUN on saanut nimeämispyynnön Finnan konsortioryhmän jäseneksi ja varajäseneksi
kaudelle 2020-2021 (liite 1). Päätettiin esittää seuraavia edustajia Finnan konsortioryhmään
kaudelle 2020-2021: varsinainen jäsen Tiina Jounio (Oulun yliopiston kirjasto) ja varajäsen
Hannu Markkanen (Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus).

-

Kansallisten kuvailuryhmien kokoonpano kaudelle 2020-2021: Kansalliskirjastosta lähetetään
esitys edustajista FUNille hyväksyttäväksi.

5. Puheenjohtajan palkkio
FUNin sääntöihin on kirjattu maininta puheenjohtajan palkkiosta. Sääntöjen mukaisesti
työvaliokunta ilman puheenjohtajaa käsitteli asiaa. Puheenjohtaja ei halua ottaa vastaan
palkkiota. Ehdotetaan FUNille seuraavassa kokouksessa, että palkkion maksamisen sijaan
puheenjohtajan osallistumismaksu johonkin relevanttiin kv-seminaariin vuonna 2020
maksettaisiin FUNin budjetista.

6. FUNin kokouksen 4/2019 esityslista
Viimeisteltiin FUNin kokouksen esityslista ja sen liitteet (liite 2).

7. Vuoden 2019 toimintakertomus
Keskusteltiin FUNin vuoden 2019 toimintakertomuksesta (liite 3). Käytetään samaa
visualisempaa esitystapaa kuin viime vuoden toimintakertomuksessa.

8. Tammikuun TVK:n kokousaika
Työvaliokunnan 1/2020 kokous pidetään tiistaina 21.1.2020 klo 13–16.
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9. Ilmoitusasiat
-

FUN kommentoi Suomalaisen avoimen tutkimuksen julistuksen luonnosta, 14.10.2019
(liitteet 4 ja 5).
Kirjastoverkkopäivät järjestettiin 23.–24.10.2019 Helsingissä.
Hyvään tulevaisuuteen hyvässä seurassa. STKS:n 90-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin
15.11.2019 Aalto-yliopistossa.
Avoimen tieteen syyspäivät järjestetään 25.–26.11.2019 Hankenilla Helsingissä.
Rehtoreiden OA-seminaari järjestetään 9.1.2020 Helsingissä.

10. Muut asiat
-

OKM kutsuu 1-2 edustajaa FUNista saavutettavia kirjastopalveluita koskevaan työpajaan
10.12.2019. Kyseinen päivä ei sopinut työvaliokunnan jäsenille. Päätettiin, että Tommi Harju
Taideyliopiston kirjastosta ja Matti Raatikainen Aalto-yliopiston oppimispalveluista
lähettävät FUNin edustajaksi kumpikin yhden saavutettavuuden kanssa työskentelevän
henkilön omasta organisaatiostaan.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

Liitteet:
Liite 1 Nimeämispyyntö Finnan konsortioryhmän jäseneksi ja varajäseneksi kaudelle 2020-2021
Liite 2 FUN 4/2019 kokouksen esityslista
Liite 3 Toimintakertomusluonnos 2019
Liite 4 Suomalaisen avoimen tutkimuksen julistuksen 2020-2025 luonnos
Liite 5 FUNin kommentit Suomalaisen avoimen tutkimuksen julistuksen luonnokseen 14.10.2019
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