FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto

Muistio

Työvaliokunnan kokous 4/2020
Aika: 17.11.2020 klo 13–16
Paikka: Videoneuvottelu, etäyhteys (Zoom):
Osallistujat:
Anne Lehto (pj.)
Minna Abrahamsson-Sipponen (vpj.)
Tommi Harju
Ari Muhonen
Susanna Parikka
Matti Raatikainen
Topi Takamäki (siht.)

1.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Kokous avattiin ja todettiin päätäntävaltaiseksi klo. 13.01.

2.

Edellisen kokouksen muistio
Tarkastettu muistio löytyy FUNin verkkosivuilta.

3.

FUNin puheenjohtajan ja työvaliokunnan valintaprosessit kaudelle 2021–2022
Keskusteltiin työvaliokunnan esityksistä uudeksi puheenjohtajaksi ja työvaliokunnan jäseniksi.
Lähtötilanne:
- Työvaliokunnan jäsenistä Minna Abrahamsson-Sipposen kausi päättyy.
- Kaikki muut nykyiset jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa halukkaita jatkamaan.
- Tarvitaan yksi uusi työvaliokunnan jäsen.
Keskusteltiin työvaliokunnan esityksistä uusiksi työvaliokunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi.
Työvaliokunta päätti keskustelun jälkeen esittää Ari Muhosta puheenjohtajaksi kaudelle
2021–2022. Keskusteltiin työvaliokunnan jäsenmäärän laskemisesta yhdellä pienentyneen
kokonaisjäsenmäärän perusteella. Pohdittiin, että FUNin sääntöjä olisi tarpeen muuttaa
asiaan liittyen.
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4.

Ajankohtaiskatsaus

−

Tilastoinnin tulevaisuus: uuden tilastointiratkaisun selvitystyö jatkuu. Tilastosisältötyöryhmän
tulokset valmistunevat vuoden loppuun mennessä. FUNin työvaliokunta ja AMKIT-konsortion
johtoryhmä kokoontuivat 9.10.2020. Kokouksessa päätettiin perustaa työryhmä selvittämään
tilastojärjestelmäratkaisua. Lisäksi päätettiin järjestää webinaari, joka kokoaa työryhmien
tuloksia ja tilastoinnin näkymiä.
Tilastowebinaarin ajankohdaksi on valittu 27.1.2021 klo 13–16 (pituus selviää myöhemmin).
Webinaarin kohderyhmää ovat kirjastonjohtajat ja tilastointiasiantuntijat. Keskusteltiin
webinaarin rungosta (liite 1) ja päivitettiin sitä keskustelun pohjalta.

−

Kirjastoverkkopäivät 2021, suunnittelu. Kansalliskirjasto on pyytänyt nimeämään henkilöitä
suunnittelemaan Kirjastoverkkopäiviä lokakuulle 2021. Päätettiin, että asiasta keskustellaan
FUNin kokouksessa.

−

Kansalliskirjaston kanssa on sovittu tapaaminen 21.1.2021. Kansalliskirjasto on pyytänyt
FUNilta teemaa keskustelulle. Pohdittiin teemaa.

−

FUN/FUCIO-yhteistyö: FUN/FUCIO-kirjastoryhmä tapasi 19.10.2020. FUN/FUCIO-webinaari
sovittiin järjestettäväksi 28.1.2021. Webinaarin suunnittelupalaveri on 27.11.2020.
Keskusteltiin yhteistyön piirteistä ja informaatioarkkitehtuurista.

5.

Edustajan nimeäminen Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansalliseen ohjausryhmään
FUN on saanut pyynnön nimetä jäsen FUNin Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansalliseen
ohjausryhmään kaudeksi 2021–2022. FUNin jäseniltä on kysytty kiinnostusta 16.11.
mennessä. Nykyinen jäsen on ilmoittanut olevansa valmis jatkamaan ja myös yksi toinen
henkilö on ilmoittanut kiinnostuksestaan.
Työvaliokunta päätti esittää Minna Abrahamsson-Sipposta nimettäväksi jatkokaudelle
ohjausryhmään. Yhteistyösihteeri ilmoittaa nimeämisestä.

6.

Strategia 2021–2024
Ehdotukset uuden strategian 2021–2024 visualisoinniksi on saatu Aalto-yliopistosta (liitteet 2
ja 3). Keskustellaan ehdotuksista. Sovitaan käytännön toimenpiteistä strategian
julkistamiseksi. Strategiasta on saatu ruotsinkielinen käännös, yhteistyösihteeri kääntää
englanniksi.
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Muistutuksena: toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksytään vuoden ensimmäisessä
kokouksessa. Keskusteltiin esitysgrafiikan kehittämisestä: pienryhmä (mediaryhmä ja
yhteistyösihteeri) alkaa laatia tarkempaa toimeksiantoa.

7.

Vuoden 2020 toimintakertomus
Esiteltiin luonnos vuoden 2020 toimintakertomukseksi (liite 4).

8.

FUNin kokouksen 4/2020 esityslista
Tarkasteltiin FUNin kokouksen 4/2020 esityslistan luonnosta ja sen liitteitä (liite 5).
Päätettiin, että puheenjohtaja ja yhteistyösihteeri viimeistelevät esityslistan kokoukseen.

9.

Tammikuun 2021 TVK:n kokousaika
Ehdotus: työvaliokunnan kokous 1/2021 19.1.2021 klo 13–16. FUN 1/2021-kokouksen
esityslista lähetettävä viimeistään 5 arkipäivää ennen kokousta (kokouksen tarkasta
ajankohdasta päätetään FUNin kokouksessa 4/2020).

10. Ilmoitusasiat

−

FUN kommentoi luonnosta Tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjauksesta (Liitteet 6
ja 7) 25.9.2020.

−

FUNin verkkosivut on päivitetty saavutettavuuskriteerien mukaiseksi vaadituilta osin
määräaikaan 23.9.2020 mennessä. Myös verkkosivujen kuvia on uudistettu. Verkkosivujen
SSL-varmenne on työn alla.

−

NUAS Library Group kutsuworkshop järjestettiin 7.10.2020 teemalla “The roles of libraries in
citizen science”. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Pia Södergård.

−

Digivisio 2030 -webinaari järjestettiin 27.10.2020. Tallenne

−

FUN on saanut pyynnön kommentoida luonnosta hallituksen esitykseksi laista
tutkimustietovarannosta 16.11.2020 mennessä. (Liitteet 8 ja 9) FUN lähetti lausunnon
luonnoksesta 16.11.2020.

−

FUNin 25-vuotisjuhlavuoden suunnittelu on käynnissä ja jatkuu 20.11.2020 erillisessä
suunnittelukokouksessa.
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−

FUNia on pyydetty antamaan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan
direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä 23.11.2020 mennessä. (liitteet 10 ja
11)

11. Muut asiat
Kestävä kehitys ja yliopistokirjastot — pitäisikö teemaa käsitellä myös FUNin piirissä? Vai
ovatko yleisten kirjastojen yhteiset projektit riittäviä? Esim. Aalto-yliopistossa UNESCOn
kestävän kehityksen periaatteet ovat olleet esillä organisaatiossa. Asiaa on tärkeää pitää
mukana FUNin agendalla ja sitä seurataan, vaikka siihen ei ole perustettu konkreettista
työryhmää. Suositeltiin seurattavaksi yleisten kirjastojen hiilineutraaliuden projektia. Asiasta
keskustellaan myös FUNin kokouksessa.

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 14.54.
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Liitteet:
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12

Tilastointiwebinaarin runko
FUNin strategian visualisointi versio a
FUNin strategian visualisointi versio b
luonnos vuoden 2020 toimintakertomukseksi
FUNin kokouksen esityslista
luonnos Tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjaukseksi
FUNin kommentit luonnokseen tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjaukseksi
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laista tutkimustietovarannosta
Luonnos hallituksen esitykseksi laista tutkimustietovarannosta
FUNin kommentit luonnokseen hallituksen esitykseksi laista tutkimustietovarannosta
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin
täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä
Luonnos hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta
lainsäädännöstä
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