FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto
Työvaliokunnan kokous 2/2020

Muistio

Aika: 28.4.2020 klo 13–16
Paikka: Videoneuvottelu, etäyhteys (Zoom): https://uwasa.zoom.us/j/690782108
Osallistujat:
Anne Lehto (pj.)
Minna Abrahamsson-Sipponen
Tommi Harju
Ari Muhonen
Susanna Parikka
Matti Raatikainen
Pia-Maria Niemitalo (siht.)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.17 ja toimi kokouksen puheenjohtajana
kohdan 3 alkuun saakka.

2. Edellisen kokouksen muistio
Tarkastettu muistio löytyy FUNin verkkosivuilta.

3. Ajankohtaiskatsaus

FUNin työryhmät
-

FUNin ja FUCIOn yhteistyö. FUN & FUCIO -tapaaminen/webinaari 19.5. on
peruttu.

-

FUNin strategiatyöryhmä. Minna Abrahamsson-Sipponen kertoi työryhmän
kuulumiset. FUNin seuraavassa kokouksessa esitetään työryhmän luonnos FUNin
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uudeksi strategiaksi. Työryhmä esittää, että strategia olisi voimassa neljä vuotta,
2021–2024.
-

FUNin tilastointityöryhmä. Työryhmän ehdotus tilastoinnin tulevaisuudesta on
valmis ja Anne Lehto lähettää sen FUNin jäsenille kommentoitavaksi toukokuun
alussa. Ehdotusta ja kommentteja käsitellään FUNin kokouksessa 18.5. Myös
Kansalliskirjaston pyöreän pöydän jatkotilaisuudessa 14.5.2020 käsitellään
tilastoinnin tulevaisuutta.

-

Juhlavuoden suunnittelu. Työvaliokunta päätti, että FUNin seuraavassa
kokouksessa nimetään työryhmä suunnittelemaan FUNin juhlavuotta.

Kansalliset työryhmät
-

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kuulumiset. Minna
Abrahamsson-Sipponen kertoi työryhmän viimeisestä kokouksesta, jossa
käsiteltiin mm. oppimateriaalien avoimen saatavuuden ja aineistojen avoimen
saatavuuden osalinjauksien luonnoksia. Nämä tulevat kevään aikana
kommenttikierrokselle. Kokouksessa todettiin myös, että avoimen tieteen ja
tutkimuksen kansallisesta julistuksesta puuttuu vielä allekirjoituksia. TSV
muistuttaa korkeakouluja asiasta.

-

FinELib
o Kustannustenjaon kehittämistä varten perustettu työryhmä ja FUNin oma
taustaryhmä. Keskusteltiin työryhmän ja taustaryhmän työstä ja siitä,
miten FUN voisi tukea edustajaansa työryhmässä.
o OA-lehtipakettien strategiatyöryhmä. Keskusteltiin FinELibin ryhmien
päätöksentekojärjestelmästä. Asia nousi esiin FinELibin ehdotettua
Wileyn OA-ylijäämän jakamisesta päättämistä webinaarissa. Myös OAlehtipakettien strategiatyöryhmässä on käyty keskustelua työryhmän
tehtävistä ja puheenjohtaja on nostanut esiin tarpeen viedä
päätöksentekoasiat ohjausryhmään.
o FUNin jäsenten esille nostamat ajankohtaiset asiat. Sovittiin, että FUN
laatii kirjelmän Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajalle, jossa nostetaan
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esiin FUNin huolet Kansalliskirjaston ja FUNin yhteistyöstä. Kirjelmän
aiheita käsitellään FUNin kokouksessa 18.5.

Tauko 14.40–14.50

Muuta ajankohtaista

- Kannanotto DSM:n direktiivin toimeenpanosta OKM:lle. Anne Lehto esitteli
FUNin ja STKS:n yhteisen kannanoton luonnoksen. Sovittiin, että Anne ja Pälvi
Kaiponen lähettävat sen OKM:lle.
-

Paperi kansainvälisessä konferenssissa. Työvaliokunnan IATULiin lähettämä
abstraktiehdotus hyväksyttiin. Vuoden 2020 konferenssi siirtyy vuodelle 2021.

-

OKM-tapaaminen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jokavuotinen
tapaaminen OKM:n kanssa pyritään järjestämään etätapaamisena kesäkuussa tai
elokuussa. Anne Lehto on tapaamisesta yhteydessä OKM:ään.

4. FUNin kokouksen 2/2020 esityslista
Viimeisteltiin FUNin kokouksen esityslista ja sen liitteet (liite 1).

5. Aiheita FUNin ajankohtaistiedotteeseen UNIFIn kokoukseen 19.5.2020
FUNilla on mahdollisuus toimittaa ajankohtaistiedote UNIFIn kokoukseen.
Ajankohtaistiedote on lähetettävä 8 päivää ennen kokousta. Työvaliokunta
valmistelee tiedotetta, jossa aiheina mm. Yliopistokirjastojen toiminta poikkeustilan
aikana sekä yhteisen vetoomuksemme vaikuttavuus.

6. Elokuun TVK:n kokousaika
Työvaliokunnan kokous 3/2020 pidetään tiistaina 25.8.2020 klo 13–16.

7. Ilmoitusasiat
-

Yhteiskilpailutuksen vieraskielisen kirjallisuuden kilpailutuksen voittivat F.Delbanco
GmbH Co. KG ja EBSCO Information Services.
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-

FUN lähetti OKM:lle lausuman Varastokirjaston mahdollisesta yhdistämisestä
Kansalliskirjastoon 5.2.2020 (liite 2).

-

Opinnäytteet ja julkisuuslaki -työryhmän laatima ohje ja saateteksti
yliopistokirjastoille valmistui ja lähetettiin FUNille 12.3.2020 (liite 3).

-

FUN on yhdessä UNIFIn ja SYLin kanssa laatinut vetoomuksen suomalaisille
tiedekustantajille, tietoaineistojen välittäjille, Kansalliskirjastolle ja kaikkille muille
tahoille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa tilanteeseen digitaalisten tietoaineistojen
kattavan saatavuuden turvaamiseksi korkea-asteen tutkimuksen ja opetuksen
tarpeisiin Suomen hallituksen julistaman poikkeustilan ajaksi: Unifi, SYL ja
yliopistokirjastot vetoavat: Digitaalisten tietoaineistojen saatavuus turvattava
poikkeusoloissa, 27.3.2020.

-

FUN on saanut lausuntopyynnön: ISO/DIS 690 ”Information and documentation –
Guidelines for bibliographic references and citations to information resources”,
FUNin lausunto lähetettiin 21.4.2020 (liitteet 4-6).

-

Elektra-palvelun toiminnan lopettaminen on suunnitteilla, asian taustoittamiseksi
Kansalliskirjasto järjesti webinaarin 22.4.2020.

-

Yhteistyösihteeri Pia-Maria Niemitalo jää äitiys- ja vanhempainvapaalle 5.5.2020
alkaen, uudeksi yhteistyösihteeriksi on valittu Topi Takamäki, hän aloittaa työt
5.5.2020.

-

Avoimen tieteen kevätpäivät 2020 järjestetään webinaarina 13.5.2020.

-

Kansalliskirjaston pyöreän pöydän jatkotilaisuus järjestetään etäyhteydellä
14.5.2020.

-

KINE 2020 järjestetään Tampereella Tampere-talossa 1.–2.10.2020. Tämän vuotisen
tapahtuman järjestävät Tampereen kaupunginkirjasto, Tampereen yliopiston kirjasto,
Tampereen seudun ammattiopiston kirjasto, Poliisiammattikorkeakoulun kirjasto ja
Aluehallintovirasto.

8. Muut asiat
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9. Kokouksen päättäminen
Työvaliokunta kiitti yhteistyösihteeriä hyvästä työstä ja puheenjohtaja päätti
kokouksen klo 15.29.

Liitteet
Liite 1 FUN 2/2020 esityslista
Liite 2 Lausuma Varastokirjaston mahdollisesta yhdistämisestä Kansalliskirjastoon
OKM:lle 5.2.2020
Liite 3 Opinnäytteet ja julkisuuslaki -työryhmän laatima ohje ja saateteksti
Liite 4 ISO/DIS 690 Lausuntopyyntö
Liite 5 ISO/DIS 690 Information and documentation – Guidelines for bibliographic
references and citations to information resources
Liite 6 ISO/DIS 690 Lausunto 21.4.2020
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