
 

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto    Muistio  

Kokous 3/2021  

 

Aika: 9.9.2021 klo 9.01–12.05  

Paikka: Etäyhteys (Zoom)  

Osallistujat: 

Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto 

Anu Alaterä, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto 

Margareta Danielsson, Svenska handelshögskolans bibliotek 

Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto (liittyi kokoukseen klo 9.25) 

Kirsti Mustalahti, Tritonia (poistui kokouksesta klo 11.29) 

Riitta Lähdemäki, Tampereen yliopiston kirjasto 

Ari Muhonen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto (puheenjohtaja) 

Yrsa Neuman, Åbo Akademis bibliotek 

Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto 

Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto 

Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston oppimispalvelut 

Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston kirjasto 

Irene Ylönen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus 

Miia Willman, LUT-tiedekirjasto 

Anu Keinänen (sihteeri) 

Vierailijat: 

Jussi Varkemaa, Suomen Akatemia (klo 11.00–12.05)  

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01.  

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Susanna Parikka ja Matti Raatikainen.  

Esityslista hyväksyttiin. 

Uudet henkilöt esittäytyivät. 

 

 

 



2. FinELib 

 

Puheenjohtaja piti alustuksen (liite 1). Puheenjohtajan lisäksi Kimmo Tuominen kertoi 

FinELibin nykytilanteesta ja FinELibin ohjausryhmän toiminnasta. Keskeisimpinä aiheina 

olivat: konsortiosopimus ja palvelusopimus, transformatiiviset sopimukset sekä FinELibin 

palvelutoiminta. Tuominen kertoi, että juristit selvittävät tällä hetkellä, voitaisiinko 

palvelusopimukset korvata konsortiosopimuksella. Riitta Lähdemäki kertoi, että 

kustannustenjakomallista luovutaan ja jatkossa kaikki kustantajat laskevat 

organisaatiokohtaiset osuudet.  

Keskustelussa todettiin, että konsortiosopimus on kannatettava vaihtoehto. 

Rinnakkaistallennuksen edistäminen nykytilanteessa nähtiin erittäin tärkeänä. FUN totesi, 

että FinELibin palvelutoiminnan kehittäminen palautteen perusteella ja kehittämisen 

puolesta puhuminen ovat myös tärkeitä tavoitteita. 

Tommi Harju liittyi kokoukseen klo 9.25. 

 

3. Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaamiset 

 

Keskusteltiin lyhyesti pyöreän pöydän tapaamisten valmistelusta. Avoin tiede nähtiin 

tulevan keskustelun keskeisimmäksi aiheeksi. Puheenjohtaja sopii tapaamisen valmistelusta 

Kansalliskirjaston palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutasen kanssa.  

 

4. EU:n ulkopuolelta tulevien toimitusten tullaus 

 

Keskusteltiin EU:n ulkopuolelta tulevien toimitusten tullauksesta (liite 2). Todettiin, että 

tullauksen ei pitäisi koskea kirjastoja, vaan ainoastaan yksityishenkilöitä, vaikka yksittäisiä 

ongelmatilanteita on ilmennyt joissain kirjastoissa. Anu Alaterä kertoi lisätietoja 

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston tilanteesta. Tilanteeseen on löytynyt ratkaisuja, 

mutta kirjastoja kehotettiin jakamaan toimiviksi todetut käytännöt muille esimerkiksi 

sähköpostilistan kautta.  

 

5. Ilmoitusasiat 

 

− Susanna Parikka ja yhteistyösihteeri kertoivat FUN 25-vuotisjuhlavuoden seminaarin 

suunnittelun tilanteesta (liite 3). Seminaari järjestetään tiistaina 9.11. klo 13.30–18.00 

Jyväskylässä. Tapahtuman järjestämistä varten tarvitaan terveysturvallisuussuunnitelma, 

joka toimitetaan Jyväskylän yliopistolle. Tapahtuman järjestämiselle Jyväskylän 

yliopiston tiloissa myönnetään lupa suunnitelman perusteella. Tarvittaessa seminaari 

toteutetaan hybriditapahtumana. Tällä hetkellä tapahtumissa on 50 henkilön rajoitus 



sisätiloissa. Tapahtumaan vaaditaan ilmoittautuminen, jotta korona-altistumistilanteessa 

on jäljitysmahdollisuus. Jyväskylän yliopisto on kertonut tiedottavansa tapahtumien 

järjestämistä koskevista ohjeista lisää 21.9. mennessä. Ilmoittautuminen seminaariin 

pyritään avaamaan 22.9. yliopiston ohjeistuksiin perustuen.  

Susanna Parikka pyysi, että kirjastonjohtajat kutsuisivat edeltäjänsä ja eläköityneet 

kirjastonjohtajat seminaariin. Tarvittaessa yhteistyösihteeriltä saa kutsuluonnoksen, jota 

voi käyttää kutsun pohjana. 

 

− Tieteellisten kirjastojen tilastoryhmän tilanne 

CSC on laatinut esiselvityksen tieteellisten kirjastojen tilastojärjestelmästä. Tilastoryhmä 

kokoontuu syyskuussa käsittelemään sitä ja laatimaan oman esityksensä jatkotoimista. 

Tieteelliset kirjastot kutsutaan koolle syys-lokakuun vaihteen tietämillä. 

 

− Nimitykset 

o Tutkijan vastuullisen arvioinnin ohjausryhmään työvaliokunta nimesi FT, johtava 

tietoasiantuntija Johanna Lahikaisen.  

 

o Avoimen tieteen ja tutkimuksen arkkitehtuurityöryhmään työvaliokunta nimesi 

kirjastonjohtaja Riitta Lähdemäen. 

 

− Varastokirjaston kysely kirjastoille Varastokirjaston toimitilojen remontoinnin 

suunnitteluhankkeeseen liittyen. Varastokirjasto pyytää lähettämään yhden 

organisaatiokohtaisen vastauksen 30.9.2021 mennessä. Linkki kyselyyn on jaettu 

johtajien sähköpostilistalle. Lisäksi linkki löytyy Varastokirjaston kotisivulta: 

https://varastokirjasto.fi/kysely-kirjastoille/  

 

6. Muut asiat 

 

− Keskusteltiin RefWorksin tilanteesta yliopistokirjastoissa. Suurin osa yliopistokirjastoista 

luopuu RefWorksin käytöstä vuoden 2021 loppuun mennessä. UEF ja Lapin yliopisto 

harkitsevat jatkavansa käyttöaikaa vuodelle 2022, jotta siirtymäaika saadaan 

pidemmäksi. Ulla Nygrén kertoi, että tutkijapalautteen mukaan RefWorksiin 

tallennettujen tietojen siirtämisessä on havaittu kaksi ongelmaa: viitteisiin muokatut 

kursiivit tai tutkijan itse lisäämät tagit eivät siirry.  

 

https://varastokirjasto.fi/kysely-kirjastoille/


7. Seuraava kokous 

 

FUNin syksyn kokoukset pidetään 

- 10.11.2021 livekokouksena Jyväskylässä klo 9.00–15.00 (6 tuntia). Kokoukseen 

järjestetään myös etäosallistumismahdollisuus.  

- 9.12.2021 etäkokouksena klo 9.00–12.00 (3 tuntia) 

 

Tauko klo 10.42–11.00 

 

8. Keskustelu Suomen Akatemian kanssa 

 

Suomen Akatemian tiedeasiantuntija Jussi Varkemaa ja FUN keskustelivat avoimen tieteen 

ja Plan S:n toteuttamisesta Suomessa. 

Kirsti Mustalahti poistui kokouksesta klo 11.29. 

9. Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05. 

 

 

Liitteet   

 

Liite 1 FUN ja FinELib 

Liite 2 EU:n ulkopuolelta tulevien toimitusten tullaus 

Liite 3 FUN näkyy -seminaarin ohjelmaluonnos 

 

 

Ari Muhonen    Anu Keinänen 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

 

 

Susanna Parikka   Matti Raatikainen 

pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 

 


