
TOIMINTAKERTOMUS 
2018

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto



Jäsenet

• Minna Abrahamsson-Sipponen, 
Oulun yliopiston kirjasto

• Tommi Harju, 
Taideyliopiston kirjasto

• Tua Hindersson-Söderholm, 
Svenska handelshögskolans bibliotek

• Tiina Järvinen, 
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto

• Anne Lehto, 
Tritonia

• Riitta Lähdemäki, 
Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto

• Ari Muhonen, 
Jyväskylän yliopiston kirjasto

• Minna Niemi-Grundström, 
Tampereen yliopiston kirjasto

• Ulla Nygrén, puheenjohtaja, 
Turun yliopiston kirjasto

• Ulla Ohvo, 
Lappeenrannan tiedekirjasto

• Susanna Parikka, 
Lapin korkeakoulukirjasto

• Matti Raatikainen, 
Aalto-yliopiston kirjasto 

• Jarmo Saarti, 
Itä-Suomen yliopiston kirjasto

• Pia Södergård, 
Åbo Akademis bibliotek

• Kimmo Tuominen, 
Helsingin yliopiston kirjasto



Työvaliokunta

• Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto

• Anne Lehto, Tritonia

• Riitta Lähdemäki, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto

• Minna Niemi-Grundström,  varapuheenjohtaja, Tampereen yliopiston kirjasto

• Ulla Nygren, puheenjohtaja, Turun yliopiston kirjasto

• Pia Södergård, Åbo Akademis bibliotek



Pysyvät asiantuntijat ja yhteistyösihteeri

• Pysyvät asiantuntijat 19.9.2018 asti
• Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto

• Johanna Vesterinen, Varastokirjasto

• Yhteistyösihteeri
• Katja Halonen, Turun yliopiston kirjasto



FUNin kokoukset 2018

Espoo Joensuu Helsinki Turku

FUNin kokousmuistiot

http://yliopistokirjastot.fi/toiminta/kokoukset/


7.2.2018 Aalto-yliopisto

• Hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös, vuoden 2018 talousarvio, FUNin
toimintasuunnitelma 2018, FUNin uusi logo, FUNin strategiaa esittelevät
verkkosivut ja toimintakertomus 2017.

• Perustettiin mediaryhmä näkyvyyden edistämiseksi.

• Käynnistettiin sääntöuudistustyö.

• Ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Raatikainen ja projektipäällikkö Minna-Liisa
Kivinen kertoivat kirjastojärjestelmän kilpailutuksen ajankohtaisen tilanteen.
Yhteinen hankintasopimus purkautuu ja kirjastojärjestelmien hankinnan ympärille
on muotoutumassa kaksi ryhmää.

• Hyväksyttiin draft FinELibin toimenpideohjelman priorisoinnista vietäväksi
FinELibin ohjausryhmään.



18.5.2018 Itä-Suomen yliopisto

• Esiteltiin ehdotus uusiksi säännöiksi. Ehdotus palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

• FUNin FinELibille antaman palautteen johdosta FinELib-toimiston palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi kertoi
palautteen käsittelystä ohjausryhmässä ja palautteesta seuraavista toimenpiteistä.

• Johanna Vesterinen Varastokirjastosta kertoi tietosuoja-asetuksen huomioinnista UB-lainauksessa.

• Pidettiin katsaus toimintasuunnitelman toteutumiseen.

• Informoitiin Kotilava-hankkeeseen ja kotimaiseen tiedejulkaisemiseen liittyvistä tapaamisista ja
keskusteluista.

• Informoitiin Kansalliskirjaston ja FUNin yhteistyön kehittämisestä.

• Informoitiin kirjastojärjestelmähankkeiden ajankohtaisesta tilanteesta. Sovittiin katsauksia jatkettavan
tulevissa kokouksissa.

• Sovittiin, että tietosuojatyöryhmä jatkaa työtään henkilötietojen käsittelyn oikeusperustojen
koordinoimiseksi.



19.9.2018 Hanken

• Käynnistettiin sidosryhmäkeskustelut. Kokouksessa vieraili kehittämispäällikkö Henriikka
Mustajoki (TSV) kertomassa ja keskustelemassa avoimen tieteen kansallisesta
koordinaatiosta.

• Keskusteltiin Plan S -julkilausumasta. Laadittiin Suomen Akatemialle yhteenveto
yliopistokirjastojen näkemyksistä Plan S -suunnitelmasta.

• Hyväksyttiin FUNin uudet säännöt.

• Keskusteltiin tieteellisen kustantamisen kansallisesta rahoittamisesta ja FUNin kannasta
Kotilava-hankkeen muokattuun rahoitusmalliin.

• Päätettiin antaa palautetta Hanselille liittyen vakiokorvauslaskuihin.

• Keskusteltiin yliopistolakimiesten yhteistyöstä GDPR-sopimuksiin liittyen.

• Pidettiin katsaus FUNin toimintasuunnitelman toteutumiseen.

• Kirjastojärjestelmähankkeiden vetäjät kertoivat hankkeiden ajankohtaisesta tilanteesta.



13.12.2018 Turun yliopisto

• Sidosryhmäkeskustelut jatkuivat. Kokouksessa vierailivat johtava tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää Suomen
Akatemiasta ja kehittämispäällikkö Eeva Nyrövaara UNIFI:sta. Keskusteltiin yhteistyöstä ja avoimen
tieteen tukemisesta.

• FinELib-toimiston palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi kertoi ajankohtaista aineistoneuvotteluista.

• Valittiin FUNin puheenjohtajaksi kaudelle 2019-2020 Anne Lehto. Valittiin työvaliokuntaan vuosiksi 2019-
2020 Minna Abrahamsson-Sipponen, Tommi Harju, Susanna Parikka ja Matti Raatikainen.
Työvaliokunnassa jatkaa Pia Södergård.

• Päätettiin siirtää lakkautetun oppimisen tuen verkoston rahat FUNin budjettiin. Päätettiin puheenjohtajan
palkkiosta vuodelta 2018.

• Keskusteltiin kirjallisuuden välityspalveluiden kilpailutuksesta.

• Esiteltiin ehdotus henkilötietojen käsittelyn oikeusperustojen koordinoinniksi yliopistokirjastoissa.

• Pidettiin katsaus kirjastojärjestelmähankkeisiin.

• Käytiin läpi FUNin toimintasuunnitelman toteuttaminen vuonna 2018 ja hyväksyttiin uusi pohja
toimintakertomukselle.



FUN - Tieteen käyttövoima
Strategia 2018-2020

• FUNin uusi strategia pohjautuu FUN 
visioon: FUN vaikuttaa, FUN näkyy ja 
FUN kokeilee.

• Strategia 2018–2020 on 
kokonaisuudessaan luettavissa FUNin
verkkosivuilla

• Strategian toimenpiteet löytyvät 
strategiasivulta. 

• Toimenpiteitä päivitetään vuosittain.

http://yliopistokirjastot.fi/fun/strategia/


Sääntöuudistus 1/3

Uudet säännöt 
hyväksyttiin 

19.9.2018

• FUNin säännöt löytyvät kokonaisuudessaan 
FUNin verkkosivuilta

http://yliopistokirjastot.fi/fun/saannot/


Sääntöuudistuksen 2/3: teemat

Sääntö-
uudis-
tuksen
teemat

Nimen-
muutos

Strategia 
ja uusi 
brändi

Kokoon-
pano ja 
edus-
tukset

Puheen-
johtajan 
valinta ja 
tehtävät

Yhteinen 
rahoitus

Uudet 
toiminta-
muodot



Sääntöuudistus 3/3

• Sääntöuudistuksen yhteydessä päätettiin jatkossa lisätä FUNin kokousten
esityslistat verkkosivuille viikkoa ennen kokousta.

• Tutkimuksen tuen verkosto, tietoaineistoverkosto ja oppimisen tuen verkosto
lakkautettiin. Yhteiskirjastojen verkosto jatkaa toimintaansa. Jatkossa voidaan
perustaa työryhmiä tarpeen mukaan.

• Uusissa säännöissä Kansalliskirjasto ja Varastokirjasto ovat asiantuntijoita, joita
kutsutaan tarvittaessa kokouksiin.



FUNin toiminta vuonna 2018

• Uuden strategian mukainen toiminta käynnistyi vuonna 2019. Painopisteet olivat vision mukaiset
yliopistokirjastojen vaikuttavuus, näkyvyys ja kokeilevuus. Vuoden teemoja olivat:

Avoin tiede, tulevaisuus

Viestintä, brändi, 
kirjastojen tuottama 

asiakasarvo

Verkostoituminen, 
sidosryhmät, edustukset, 

lausunnot



FUN vaikuttaa

• Verkostoitumissuunnitelma käynnistettiin kartoittamalla keskeiset sidosryhmät ja
niissä toimivat avainhenkilöt.
• Keskeisiä sidosryhmiä ovat UNIFI, OKM, CSC, Kansalliskirjasto, Suomen Akatemia, FSD,

mepit, ministeriöt ja TSV.

• Sidosryhmälistan pohjalta laadittiin tapaamisten vuosikello, johon sisällytettiin
tapaamiset OKM:n, Suomen Akatemian, TSV:n, UNIFI:n ja FUCIO:n kanssa.
Tavoitteena on tavata säännöllisin väliajoin keskeisiä sidosryhmiä uuden
strategian mukaisesti.

• Kansainvälisten yhteistyöverkostojen identifiointi, rakentaminen ja
hyödyntäminen aloitettiin kartoittamalla pohjoismaiset korkeakoulukirjastojen
verkostot. Kansainvälisten yhteistyöverkostojen rakentaminen päätettiin aloittaa
NUAS-verkostosta.



Tapaamisten vuosikello

• 04: 

• 05:

• 06: OKM, KK:n
sektoritapaaminen

• 09: TSV 

• 08: 

• 07:  

• 01: 

• 02: 

• 03:

• 12: UNIFI, Suomen 
Akatemia

• 11: 

• 10:
Loka-

joulukuu
Tammi-

maaliskuu

Huhti-
kesäkuu

Heinä-
syyskuu



Sidosryhmätapaamiset 1/2

• Aloitettiin sidosryhmätapaamiset FUNin kokousten yhteydessä.
• FUNin syyskuun kokouksessa vieraili avoimen tieteen kehittämispäällikkö Henriikka

Mustajoki TSV:sta.

• FUNin joulukuun kokouksessa vierailivat johtava tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää
Suomen Akatemiasta ja UNIFI:n kehittämispäällikkö Eeva Nyrövaara.

• Aloitettiin NUAS-tapaamisen valmistelut.



Sidosryhmätapaamiset 2/2

OKM:n edustajien 
tapaaminen:  

puheenjohtaja Ulla Nygrén 
ja varapuheenjohtaja 

Minna Niemi-Grundström, 
13.6.2018.

Kansalliskirjaston 
sektorikokous: 

puheenjohtaja Ulla Nygrén 
ja yhteistyösihteeri Katja 

Halonen, 20.6.2018.

Kotilava-tapaaminen 
Kansalliskirjastossa:
Ulla Nygrén ja Minna 
Niemi-Grundström,  

22.2.2018

Kansalliskirjaston 
Kotilava-hankkeen 

pyöreän pöydän 
keskustelu: FUNin jäseniä, 

29.5.2018

Avoimen tiedejulkaisemisen 
rahoitusta käsitellyt pyöreän 

pöydän kutsuseminaari 
SKS:ssa: puheenjohtaja Ulla 

Nygrén, 23.8.2018



FUN vaikuttaa 1/3

• Kansalliskirjaston ja FUN-työvaliokunnan yhteinen työpaja ”Uutta kasvupohjaa yliopistokirjastojen ja Kansalliskirjaston
yhteistyölle” pidettiin 27.4.2018 Helsingissä. Perustettiin työryhmä suunnittelemaan FUNin ja Kansalliskirjaston välisen
yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämistä. Työryhmällä oli etäkokous 12.12.2018.

• FUNin oppimisen tuen tapaaminen järjestettiin Turussa Peda-Forumin yhteydessä 14.8.2018.

• FUNin tutkimuksen tuen verkosto oli mukana järjestämässä Vastuullisen metriikan Kick-off –tilaisuutta 24.8.2018
Helsingin yliopiston pääkirjaston Kaisa-salissa.

• Avoimen julkaisemisen kentän toimijoille järjestetyssä Tiedejulkaisemisen rahoitus -seminaarissa 5.10.2018 FUNin
puheenvuoron esitti Anne Lehto.

• FUNin johtajat ovat seuranneet aktiivisesti tiedepolitiikkaa ja voineet nostaa ajankohtaisia asioita FUNin agendalle.
Tiedepolitiikan seurantaan ja yhteistyöhön kokeiltiinYammer-työkalua.

• FUNilla on edustajia monissa kansallisissa ryhmissä, ks. lista edustajuuksista esityksen lopussa. Erillisenä liitteenä
edustajien raportit kuluneen vuoden toiminnasta.



FUN vaikuttaa 2/3
Lausunnot ja kannanotot

Lausunto Varastokirjaston 
yhdistäminen 

Kansalliskirjastoon 
-työryhmän muistiosta 

opetus- ja 
kulttuuriministeriölle

FUNin palaute FinELibin
ohjausryhmälle

FUNin kannanotto 
oikeusministeriölle 

tietosuojalaista

FUNin kannanotto 
Kotilavan muokatusta 

rahoitusmallista 

Kirjelmä Hanselille
vakiokorvauslaskuista

Lausunto ISSN-standardin 
suomenkielisestä 

käännöksestä

Lausunto ISBN-standardin 
suomenkielisestä 

käännöksestä

FUNin kannanotto Suomen 
Akatemialle 

Plan S 
-julkilausumasta



FUN vaikuttaa 3/3

• FUNin tietosuojatyöryhmä jatkoi työtään selvittämällä henkilötietojen käsittelyn
oikeusperustojen koordinointia. Työryhmän jäsenet olivat Pekka Olsbo (OY), Merja
Himanka (TY), Pälvi Kaiponen (kevään ajan) / Aija Kaitera (syksyn ajan) (HY), Yrjö
Lappalainen (TTY), Anne Lehto (Tritonia), Ulla Nygrén (TY) ja siht. Katja Halonen
(TY). Työryhmän ehdotus oikeusperustojen koordinoinniksi yliopistokirjastoissa
esiteltiin joulukuun kokouksessa.



FUN kokeilee

• FUNin kokeilee -toimenpiteiden tavoitteena on kokeilla uusia palvelumuotoja,
ennakoida tulevia asiakastarpeita, kehittää uudenlaista osaamista ja jakaa
kokemuksia.

• Kuluneena vuonna selvitettiin tarpeita yhteistyölle ja yhteiselle avoimelle verkko-
opetukselle.

• Frilux-työpaja järjestettiin 3.5.2018. Työpajassa perehdyttiin uusiin
käyttäjälähtöisiin arviointimenetelmiin ja niiden hyödynnettävyyteen
yliopistokirjastossa.

• Yliopistokirjastojen mahdolliset tulevaisuudet -tulevaisuustyöpaja järjestettiin
FUNin jäsenille 20.9.2018.



FUN näkyy 1/3

• Mediaryhmä (pj. Minna Abrahamsson-Sipponen, Tua Hindersson-Söderholm, Ulla
Ohvo ja yhteistyösihteeri) laati ja yhteistyösihteeri sekä puheenjohtaja toteuttivat
pikaviestintäsuunnitelman uuden nimen ja strategian markkinoimiseksi.

• Uudelle strategialle perustettiin uusi verkkosivu. Strategia lisättiin verkkosivuille
myös ruotsiksi ja englanniksi.

• Uusi FUNin logo otettiin käyttöön verkkosivuilla ja materiaaleissa.



FUN näkyy 2/3

• Mediaryhmä kartoitti viestinnän keinoja ja välineitä ja laati viestintäsuunnitelman.

• Vuoden aikana pohdittiin hissipuhetta ja kriisiviestintää. 

• FUNille perustettiin Twitter-tili @FUNFinUnivLib. 

• Lisäksi käytössä on ollut FUNin Facebook-sivu. 

• Sovittiin, että kuvien käyttöä viestinnässä lisätään. 

• Yhteistyösihteeri on toteuttanut verkkosivujen Google-optimointia. 

• Päätettiin laatia viestintätilinpäätös vuonna 2019. 



FUN näkyy 3/3

• Strategian mukaan FUN tekee yliopistokirjastojen tuottaman asiakasarvon
näkyväksi ja kirkastaa yliopistokirjastojen brändin. Asiakasarvoa on luotettava
tieto, informaatiotaitojen tuottaminen, kulttuurinen pääoma ja tutkimuksen
näkyvyyden edistäminen.

• Minna Abrahamsson-Sipponen osallistui OKM:n kirjastopäivien
paneelikeskusteluun, jonka teemana oli luottamus ja eettisyys kirjastojen,
tutkijoiden ja kansalaisten näkökulmasta.

• FinELibin vuosittainen aineistopäivä konsortion jäsenille järjestettiin maanantaina
7.5.2018. FUNin edellisenä vuonna toimineen APC-työryhmän puheenjohtajaa
Jukka Rantasaarta (TY) pyydettiin pitämään kommenttipuheenvuoro työryhmän
puolesta aiheena Suomen tilanne nyt ja tulevaisuudessa sekä työryhmän
suositukset.



Muu toiminta

• Kirjastojärjestelmäkilpailutus jakautui kolmeen ryhmään: avoimen lähdekoodin
Koha, palvelualusta Lumikko ja Aalto-yliopisto.

• Yhteiskirjastot ovat käyneet keskenään ja yhdessä muiden kanssa vapaamuotoista
keskustelua vuoden mittaan esiin tulleista kysymyksistä koskien mm. e-
aineistosopimuksia, kirjastojärjestelmää, GDPR:aa ja painetun aineiston
hankintasopimuksia tuoden esiin yhteiskirjastojen näkökulmaa. Myös kirjastotyön
tulevaisuudesta on keskusteltu.



Kyselyt ja selvitykset

IP-pohjaiseen tunnistautumiseen ja 
walk-in-usereihin liittyvät ongelmat

GDPR-selvitys

Vakiokorvauslaskut –kysely

Kilpailutuskysely



FUNin edustukset 1/3: kansalliset 
edustukset
• Avoimen tieteen kansallinen strategiaryhmä: Minna Abrahamsson-Sipponen

• Julkaisufoorumin ohjausryhmä TSV (2016–2019): Riitta Lähdemäki

• Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä (2016–2018): Jarmo Saarti ja 
Terhi Sandgren (HY) 

• Kotilava-hankkeen ohjausryhmä: Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen (TaY)

• Linnea2 ohjausryhmä: Matti Raatikainen (AY)

• OKM:n Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johtoryhmä 
(2017-2020): Jarmo Saarti (varajäsen Ulla Nygrén)

• OKM:n NKR-työryhmän kommenttiryhmä: Katri Rintamäki (VY)



FUNin edustukset 2/3: kansalliset 
edustukset
• Tietohuoltokomitea: Maria Kovero (HY) 

• TUHA-koordinaatioryhmä: Anne Lehto

• Tuuli-projektin ohjausryhmä: Minna Toikka (TY)

• TSV:n Tutkijan vastuullinen arviointi –työryhmä: Johanna Lahikainen (HY)

• TSV:n avoimen tieteen koordinaatiohankkeen työryhmät
• Avoimesti julkaistavien tiedekirjojen rahoitusmalli –työryhmä: Erik Lindgren (TY)

• Varastokirjaston johtokunta (1.3.2016–29.2.2019): Ari Muhonen ja Minna 
Abrahamsson-Sipponen



FUNin edustukset 3/3: edustukset 
Kansalliskirjaston työryhmissä
• FinELibin ohjausryhmä (2017–2020): Minna Niemi-Grundström (varajäsen Ulla Nygrén) ja 

Pia Södergård (varajäsen Kimmo Tuominen)

• FinELibin lehtipakettineuvottelujen OA-strategiaryhmä 2018-2019: Kimmo Tuominen ja 
Ulla Nygrén

• Kansalliskirjaston johtokunta 1.4.2014-31.3.2018: Ulla Nygrén (varajäsen Ari Muhonen); 
1.4.2018–31.3.2022: Minna Niemi-Grundström (varalla Kimmo Tuominen)

• KDK-asiakasliittymä Finnan konsortioryhmä (2018-2019): Jarmo Saarti (varalla Ulla 
Nygrén)

• Tiedonhallinnan ohjausryhmä (2017–2020): Ari Muhonen (varajäsen Jarmo Saarti)

• Finton ohjausryhmä: Pia Södergård (varajäsen Anne Lehto)

• Tieteellisten kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnin tulevaisuus -työryhmä: Jarmo Saarti



FUNin edustukset Kansalliskirjaston 
työryhmissä
• Kansalliskirjaston ja FUNin yhteistyöryhmä: Anne Lehto, Ulla Nygrén ja Jarmo 

Saarti

• Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä (2018-2019): Jarmo Saarti, Maria 
Kovero (HY)

• Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (2018-2019): Ville Huhtala (HY), Anne-
Mari Salmela (TY), Katja Hyvärinen (UEF) ja Pia Backman (ÅA)

• Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä (2018-2019): Maria Forsén (ÅA), Tarja Turunen 
(UEF), Jaakko Tuohiniemi (HY), Ilkka Haataja (Taideyliopisto), Susanne Holmlund 
(Tritonia) ja Liisa Hilander (TY)

• Musiikkiaineiston kuvailun asiantuntijaryhmä (2018-2019): Ilkka Haataja 
(Taideyliopisto), Jaakko Tuohiniemi (HY)


