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FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto                                                                                     Muistio 
Kokous 4/2020  
 
Aika: 10.12.2020 klo 10–16 
 
Paikka: Etäyhteys (Zoom) 
 
Osallistujat: 
 

Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto 
Marianne Dube, Svenska handelshögskolans bibliotek  
Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto  
Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto  
Anne Lehto, Tritonia (puheenjohtaja) 
Riitta Lähdemäki, Tampereen yliopiston kirjasto  
Ari Muhonen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus  
Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto  
Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto 
Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston oppimispalvelut  
Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto 
Pia Södergård, Åbo Akademis bibliotek  
Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston kirjasto 
Miia Willman, LUT-tiedekirjasto 
Topi Takamäki (sihteeri) 
 

 
Asiantuntijat: 

Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia (kohdassa 7) 
Eeva Nyrövaara, UNIFI (kohdassa 11) 
Tanja Risikko, UNIFI (kohdassa 11) 

 
 

 
 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen  
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. 

 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Minna Abrahamsson-Sipponen ja 
Marianne Dube.  
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2. Esityslistan hyväksyminen  

 
Esityslista hyväksyttiin, sillä lisäyksellä, että Minna Abrahamsson-Sipponen kertoo Avoimen 
tieteen ohjausryhmän ajankohtaisista asioista kohdassa 6. 
 
 

3. Åbo Akademin ajankohtaiset asiat 
 
Pia Södergård kertoi Åbo Akademin kirjaston ajankohtaisista asioista. Pian esitys löytyy 
intrasta.  
 
 

4. Hankenin uusi kirjastonjohtaja  
 
Hankenin uusi kirjastonjohtaja Marianne Dube esittäytyi. 
 
 
 

5. Vuoden 2020 FUNin toimintasuunnitelman seuranta  
 

FUN Vaikuttaa 
 
- Tiedejulkaisemisen kokonaiskustannusten webinaari järjestettiin 10.11. Jarmo Saarti piti 

puheenvuoron webinaarissa. Jarmon puheenvuoro ladattu intraan. 
 

- DMPTuulin tilanne. Keskusteltiin siitä, miten FUN voisi tukea DMPTuulin jatkuvuutta.  
Todettiin, että DMPTuuli on tärkeä työkalu yliopistokirjastoille.  
 
Keskusteltiin siitä, miten FUN voi vaikuttaa palvelun jatkuvuuden turvaamiseen.  

 
- FUN kommentoi luonnosta Tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjauksesta 

25.9.2020. (Liitteet 1–3)  

- FUN antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laista tutkimustietovarannosta 
16.11.2020. (Liitteet 4–6) 

- FUN on myös kommentoinut luonnosta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin 
täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä 23.11.2020. (Liitteet 7–9) 

- Jarmo Saartin ehdotus FUNin jäsenille: esitys aiheesta suomalaiset yliopistokirjastot ja 
koronan hallinta vuonna 2020. Kansainvälisessä 13th QQML International Conference:ssa 25.-
28.5.2021. Jarmo kertoi, että abstraktin lähetyksen DL 20.12. oli jo lähellä. 

- Minna Abrahamsson-Sipponen kertoo Avoimen tieteen kansallisia kuulumisia. Minnan esitys 
löytyy intrasta. 
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FUN Kokeilee 
 

- FUNin ja FUCIOn yhteistyöryhmä on järjestänyt kaksi tapaamista, 19.10. ja 27.10. Ryhmä on 
sopinut yhteisestä webinaarista FUNin ja FUCIOn jäsenille 28.1.2021.  

- FUN ja Kansalliskirjasto ovat sopineet yhteiskeskustelun 21.1.2021. Työvaliokunta keskusteli 
asiasta 17.11.2020. Keskusteltiin teemasta ehdotettavaksi Kansalliskirjastolle.  

Keskustelu teemasta tallennettiin Eduuniin. 

 

FUN Näkyy 
 

- Kansalliskirjasto on pyytänyt FUNia nimeämään henkilöitä suunnittelemaan 
Kirjastoverkkopäiviä 2021. FUNin osallistuminen Kirjastoverkkopäivien ohjelmaan tarkentuu 
suunnittelun edetessä.  
 
Päätettiin, että työvaliokunta osallistuu verkkopäivien suunnitteluun.  
 

- FUN järjestää tilastointiwebinaarin 27.1.2021 yhdessä AMKIT-konsortion kanssa. Webinaari 
on suunnattu kirjastonjohtajille ja tilastoinnin asiantuntijoille. Nykyinen puheenjohtaja Anne 
Lehto vastaa suunnittelusta ja yhteistyösihteeri tiedottaa. Webinaarin alustava ohjelma (liite 
10).  

 
Todettiin, että ohjelma on suunniteltu ja webinaarin puhujiin on otettu yhteyttä. Webinaarin 
tarkka ohjelma tulee löytymään FUNin verkkosivuilta aikataulutuksen jälkeen. 
 

- Anne Lehto piti esityksen ”Yliopistokirjastot ja vastuullinen metriikka: elokuussa tehdyn 
kyselyn tulosten esittely” Julkaisumetriikan verkoston tapaamisessa 5.11.2020. 
 

- Anne Lehto piti kommenttipuheenvuoron: ”Miten kehittäisin kirjastojen näkyvyyttä” STKS:n 
verkkoseminaarissa Kirjasto kumppanina – viestinnän onnistumisia ja epäonnistumisia 
26.11.2020. 
 
 
 

6. Tieteen ja tutkimuksen portaali 
 

Tieteen ja tutkimuksen portaali https://www.tiedejatutkimus.fi/fi/ on tuotantokäytössä ja 
palvelun kehittäjät keräävät palautetta. Jarmo Saarti esitteli portaalin.  
 

https://wiki.eduuni.fi/download/attachments/164957722/julkaisumetriikan%20tapaaminen%20Lehto%200511%202020.pdf?version=1&modificationDate=1604585509673&api=v2
https://wiki.eduuni.fi/download/attachments/164957722/julkaisumetriikan%20tapaaminen%20Lehto%200511%202020.pdf?version=1&modificationDate=1604585509673&api=v2
https://wiki.eduuni.fi/display/csctuha/Julkaisumetriikan+verkoston+tapaaminen+5.11.2020
https://www.stks.fi/koulutus/verkkoseminaari-kirjasto-kumppanina-viestinnan-onnistumisia-ja-epaonnistumisia-26-11-2020/
https://www.stks.fi/koulutus/verkkoseminaari-kirjasto-kumppanina-viestinnan-onnistumisia-ja-epaonnistumisia-26-11-2020/
https://www.tiedejatutkimus.fi/fi/
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Keskusteltiin siitä, miten yliopistokirjastot näkyvät portaalissa. Todettiin, että FUN suosittelee, 
että yliopistokirjastot ovat aktiivisia omissa organisaatioissaan ja pyrkivät näkymään 
portaalissa tutkimusinfrana. Yliopistot päättävät tästä.  
  

 
7. Suomen Akatemian uudistuvat käytännöt julkaisuiden avoimesta saatavuudesta 

 
Johtava tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää Suomen Akatemiasta kertoi uusiutuvista 
käytännöistä koskien tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden edellyttämistä ja 
rahoittamista Akatemian tukemissa hankkeissa. Jyrkin esitys löytyy intrasta. 

Jyrki Hakapää kertoi julkaisujen avoimen saatavuuden tilanteesta 1.1.2021 jälkeen 
avattavissa Akatemian hauissa.  

Keskusteltiin siitä, että tutkimuspoikkeus kansalliseen tekijänoikeuslakiin on tarpeen 
julkaisujen avoimen saatavuuden edistämiseksi. 

 

8. Strategian visualisointi 
 
Strategiatyöryhmän pj. Minna Abrahamsson-Sipponen esitteli strategian visualisoinnin ja 
kieliversioiden luonnokset (liitteet 11–14). Kieliversioita  

Strategian visualisoinnit hyväksyttiin ja päätettiin, että uusi strategia päivitetään verkkoon, 
kun yhteistyösihteeri on kerännyt kommentit kieliversioista. 

 

Lounas klo. 12.10–13 
 
 
 
 

9. Tilastoinnin tulevaisuus 
 
FUNin työvaliokunta ja AMKIT-konsortion johtoryhmä keskustelivat 9.10. 
korkeakoulukirjastojen tilastoinnin ratkaisemisesta, kun KITT 2-järjestelmästä joudutaan 
luopumaan. Kokouksessa päätettiin perustaa olemassa olevan tilastosisältöjä pohtivan 
työryhmän rinnalle tilastojärjestelmiä kartoittava työryhmä. 9.10. kokouksessa päätettiin 
myös yhteisen tilastowebinaarin järjestämisestä (ks. kohta 6).  
 
Kuultiin tilastoinnin uudistamisen tilanteesta. Tilastojärjestelmätyöryhmän työ on 
käynnistynyt ja he ovat kuulemassa kaupallisilta toimijoilta ratkaisuista. Tilastosisältöryhmä 
kartoittaa poistettavia tilastokohteita ja työ on edennyt.  
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10. Unifin ajankohtaiset teemat 
 

Eeva Nyrövaara ja Tanja Risikko esittelivät Unifin ajankohtaiset teemat, keskusteltiin Unifin 
ja myös FUNin ajankohtaisista aiheista.  

  
Keskusteltiin suunnitelmallisemman yhteistyön mahdollisuudesta. Päätettiin, että FUNin 
tuleva työvaliokunta ottaa yhteyttä Unifiin vuoden alussa suunnitelmallisemman yhteistyön 
suunnittelemiseksi. 

 
 

11. Puheenjohtajan valinta kaudeksi 2021–22 
 
FUNin sääntöjen mukaan työvaliokunta valmistelee ehdotuksen uudeksi puheenjohtajaksi ja 
työvaliokunnan jäseniksi. Työvaliokunta esitti Ari Muhosta FUNin puheenjohtajaksi kaudelle 
2021–2022. 
 
Todettiin, että myös kokouksessa voi asettua tai asettaa ehdolle puheenjohtajaksi. Muita 
ehdokkaita ei ilmoittautunut.  
 
Ari Muhonen valittiin FUNin puheenjohtajaksi kaudelle 2021–2022.  

 
 

12. Työvaliokunnan kokoonpano 2021–2022 
 

Minna Abrahamsson-Sipposen, Tommi Harjun, Susanna Parikan ja Matti Raatikaisen kaudet 
työvaliokunnassa päättyvät. Minna Abrahamsson-Sipponen on toiminut työvaliokunnassa 
kaksi kautta ja on siten erovuoroinen. Ari Muhonen on toiminut työvaliokunnassa yhden 
vuoden.  
 
Työvaliokunta esitti, että Tommi Harju, Susanna Parikka, Matti Raatikainen ja Miia Willman 
valitaan työvaliokunnan jäseneksi kaudelle 2021–2022. 
 
Tommi Harju, Susanna Parikka, Matti Raatikainen ja Miia Willman valittiin työvaliokunnan 
jäseneksi kaudelle 2021–2022. Näin ollen työvaliokunnasta puuttuu toistaiseksi yksi jäsen Ari 
Muhosen siirryttyä puheenjohtajaksi.  
 
Työvaliokunta esitti sääntömuutosta työvaliokunnan jäsenmäärän vähentämisestä yhdellä 
jäsenellä, perusteluna FUNin jäsenmäärän pienentyminen.  
 
Todettiin, että kyse on kahdesta sääntömuutoksesta: työvaliokunnan jäsenmäärän 
laskemisesta yhdellä ja vastaavasti päätösvaltaisuussäännön korjaamisella yhdellä alaspäin. 
Sääntömuutos on syytä valmistella huolellisesti ja päätettiin, että sääntömuutosasia 
siirretään käsiteltäväksi FUNin kokoukseen 1/2021. Päätettiin myös, että työvaliokunta 
valmistelee ehdotuksen sääntömuutoksista kokoukseen 1/2021.  



6 
 

 
  

13. Toimintakertomusluonnos  
 
Anne Lehto esitteli vuoden 2020 toimintakertomusluonnoksen. Keskusteltiin 
toimintakertomusluonnoksesta. Todettiin, että toimintakertomusluonnos viimeistellään 
seuraavaan kokoukseen (1/2021).  
 
 

14. Juhlavuoden suunnittelun tilanne 
 

FUNin 25-vuotisjuhlavuoden suunnittelu on käynnissä. Työvaliokunta toimii suunnittelun 
työryhmänä. Suunnittelun kokoonkutsuja Susanna Parikka kertoi suunnitelmista 
juhlavuodelle. Suunnitelma sekä juhlavuodelle kerätty materiaali löytyvät Eduunista. 
Susanna pyysi ideoita, erityisesti webinaareihin liittyen.  

Todettiin, että 2021 on myös tutkitun tiedon teemavuosi ja juhlavuoden tapahtumien 
ehdotetaan liittyvän teemaan.  

 

15. Puheenjohtajan palkkio 
 

FUNin sääntöjen mukaan työvaliokunta ilman puheenjohtajaa tekee esityksen 
puheenjohtajan kuluvan vuoden vuosipalkkiosta. Anne Lehto poistui keskustelun ajaksi. 
 
Varapuheenjohtaja Minna Abrahamsson-Sipponen esitteli ehdotuksen puheenjohtajan 
palkkiosta. Minna Abrahamsson-Sipponen ehdotti vuonna 2020 toteutumatta jääneen 
IATUL-konferenssimatkan siirtämistä vuodelle 2021.  
 
Päätettiin, että FUN allokoi Anne Lehdolle vuodelle 2021 1000 euroa korvaukseksi 
konferenssimatkan ja osittain matkakuluihin käytettäväksi.  

 
  
 

16. Vuoden 2021 kokoukset 
 
Sovitaan FUNin kokousajat ja -paikat vuodelle 2021. 
 
Työvaliokunnan ehdotus: Kokous 1/2021 etäkokous, 2/2021 etä/MPKK, 3/2021 Hanken, 
4/2021 Jyväskylän yliopisto. Kokouspäivät esim. to 18.2., to 6.5., to 9.9. ja to 9.12. 
 
Käytiin keskustelua kokouskäytännöistä. Päätettiin kuitenkin varata nyt ehdotetut 
päivämäärät kalentereista ensi vuoden kokousten ajoiksi. Uusi työvaliokunta tekee 
ehdotuksen mahdollisista muutoksista kokouskäytäntöihin FUNin seuraavaan kokoukseen.  
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17. Ilmoitusasiat  
 
- FUN on saanut pyynnön esittää jäsentä Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansalliseen 

ohjausryhmään kaudelle 2020–2021 (liite). Työvaliokunta nimesi FUNin edustajaksi Minna 
Abrahamsson-Sipposen. 

 
- NUAS Library Group kutsuworkshop järjestettiin 7.10.2020 teemalla “The roles of libraries in 

citizen science”. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Pia Södergård. 

- Kirjastojen tietojohtamisen käsikirja julkaistiin 16.11.2020. Käsikirja löytyy täältä: 
https://kirjastojentietojohtaminen.blog/tietojohtamisen-kasikirja/ 
 

- Avoimen tieteen syyspäivät järjestettiin 7.–8.12.2020 virtuaalisena. Päivien toteuttajina 
toimivat Metropolia-ammattikorkeakoulu ja AMK:ien avoin TKI-hanke. 

- FUNin verkkosivuille on asennettu SSL-varmenne. 

- Vuosi 2021 on julistettu Tutkitun tiedon teemavuodeksi. Kyseessä on OKM:n, SA:n ja TSV:n 
yhteinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja 
saavutettavampaa sekä tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä. 

- UNIFI on julkaissut kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit, jotka liittyvät myös 
yliopistokirjastojen toimintaan.  

 
 

18. Muut asiat  
 
COVID-19 tilannekatsaus yliopistokirjastojen toiminnan kannalta. 
 
Keskusteltiin yliopistokirjastojen toiminnasta syksyn COVID-19-epidemian eri vaiheiden 
aikana eri alueilla. 
 
 
 

19. Kokouksen päättäminen  
 
Kokous päätettiin klo 15.49.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://kirjastojentietojohtaminen.blog/tietojohtamisen-kasikirja/
https://avointiede.fi/fi/tapahtumat/kestavasti-avoin-avoimen-tieteen-syyspaivat-7-8122020
https://tutkittutieto.fi/
https://www.unifi.fi/uutiset/yliopistot-julkaisevat-12-kunnianhimoista-teesia-ja-aikovat-nousta-kestavan-kehityksen-karkeen/
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Liitteet: 
 

Liite 1 Lausuntopyynto luonnokseen tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjaukseksi 

Liite 2 Luonnos tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjaukseksi 

Liite 3 FUNin kommentit luonnokseen tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjaukseksi 

Liite 4 Lausuntopyyntö luonnoksesta HE:ksi laista tutkimustietovarannosta 

Liite 5 Luonnos HE:ksi laista tutkimustietovarannosta 

Liite 6 FUNin kommentit luonnokseen HE:ksi laista tutkimustietovarannosta 

Liite 7 Lausuntopyyntö luonnoksesta HE:ksi avoimen datan direktiivin lainsäädännöksi 

Liite 8 Luonnos HE:ksi avoimen datan direktiivin lainsäädännöksi 

Liite 9 FUNin Lausunto luonnoksesta HE:ksi avoimen datan direktiivin lainsäädännöksi 

Liite 10  Tilastowebinaarin runko 

Liite 11 FUNin strategian visualisointi versio a 

Liite 12  FUNin strategian visualisointi versio b 

Liite 13 Luonnos FUNin strategian ruotsinkieliseksi käännökseksi 

Liite 14 Luonnos FUNin strategian englanninkieliseksi käännökseksi 

Liite 15 Nimeämispyyntö Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansalliseen ohjausryhmään 
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Anne Lehto      Topi Takamäki 

Puheenjohtaja     Sihteeri   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minna Abrahamsson-Sipponen   Marianne Dube 

Pöytäkirjantarkastaja     Pöytäkirjantarkastaja 
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