
FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto     Muistio 

Työvaliokunnan kokous 5/2021 

 

Aika: 20.8.2021 klo 12.02–13.47 

Paikka: Videoneuvottelu, etäyhteys (Teams) 

 

Osallistujat: 

Ari Muhonen (pj.) 

Tommi Harju  

Susanna Parikka (liittyi kokoukseen klo 12.08) 

Matti Raatikainen 

Miia Willman  

Kimmo Tuominen (klo 12.02–12.46) 

Anu Keinänen (siht.) 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.02 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.  

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

Tarkastettu muistio löytyy FUNin verkkosivuilta. 

 

3. FinELib 

Susanna Parikka liittyi kokoukseen klo 12.08. 

Puheenjohtaja piti lyhyen alustuksen aiheesta. Kimmo Tuominen kertoi tarkemmin FinELibin ny-

kytilanteesta keskustelun pohjaksi. Työvaliokunta keskusteli aiheesta puheenjohtajan ja Tuomi-

sen alustusten pohjalta. Työvaliokunnassa käydyn keskustelun pohjalta asian käsittelyä jatketaan 

FUNin kokouksessa 9.9. 

Kimmo Tuominen poistui kokouksesta klo 12.46. 

 

4. Nimeämispyynnöt 

- Avoimen tieteen ja tutkimuksen arkkitehtuurityöryhmä (liite 1) 

Esitys: nimetään Riitta Lähdemäki FUNin edustajaksi. 

Päätös: esitys hyväksyttiin. 

- Tutkijan vastuullisen arvioinnin ohjausryhmä (liite 2) 

 

Esitys: nimetään Johanna Lahikainen (HY) FUNin edustajaksi. 

Päätös: esitys hyväksyttiin. 

 

https://yliopistokirjastot.fi/toiminta/kokoukset/


5. FUN näkyy -seminaari 

Yhteistyösihteeri kertoi seminaarin suunnittelun tilanteesta (liite 3). Aikataulua on muokattu 

niin, että seminaari on suunniteltua lyhyempi klo 13.30–18.00. Varsinainen seminaariohjelma on 

klo 14.15–16.30. Ohjelma on vahvistettu yhtä puheenvuoroa lukuun ottamatta. Susanna Parikka 

kertoi, että kolmas seminaariin alustavasti lupautunut puhuja on joutunut perumaan tulonsa. 

Parikka on lähettänyt uuden puhujakutsun, johon odotetaan vastausta.  

Seminaariin tulee PowerPoint-esitys FUNin historiasta, jonka toteuttaa Päivi Kytömäki. Esitys 

pyörii seminaaritilassa ja seminaaritilan ulkopuolella olevassa aulassa. Jos esitykseen valittujen 

valokuvien käyttöoikeus on riittävä, esitys voidaan jakaa myös verkkoon.  

Seminaariin tilataan roll-upit suomeksi ja ruotsiksi FUNin juhlavuoden logolla sekä päivitetyillä 

tiedoilla.  

 

6. EU:n ulkopuolelta tulevien toimitusten tullaus  

Työvaliokunta keskusteli EU:n ulkopuolelta tulevien toimitusten tullauksesta (liite 4). Todettiin, 

että tilanne on uusi kaikille, eikä missään ole vielä valmista ohjetta, jota voitaisiin soveltaa laa-

jemmin. Puheenjohtaja tai yhteistyösihteeri kysyy vielä FUNin johtajilta, onko jossain valmius sel-

vittää asiaa tarkemmin. 

 

7. FUNin ja Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaamisen valmistelu 

Työvaliokunta keskusteli pyöreän pöydän tapaamisten valmistelusta. Keskustelua jatketaan  

FUNin 9.9. kokouksessa. 

 

8. Ilmoitusasiat 

- Yrsa Neuman on valittu Åbo Akademin kirjaston ylikirjastonhoitajaksi ja hänen nimensä 

on päivitetty FUNin verkkosivuille. 

 

9. Muut asiat 

- Työvaliokunta keskusteli FUNin 9.9. kokouksen asialistasta. Kokoukseen on kutsuttu Suo-

men Akatemiasta Jussi Varkemaa keskustelemaan avoimesta tieteestä ja Plan S:n toteut-

tamisesta Suomessa. TSV:n edustajalta ei ole saatu vastausta kokoukseen osallistumi-

sesta. Muita asialistalle tulevia asioita ovat uusien henkilöiden esittely, FinELib, pyöreän 

pöydän tapaamiset Kansalliskirjaston kanssa, EU:n ulkopuolelta tulevien toimitusten tul-

laus. Ilmoitusasioissa kerrotaan seminaarin tilanne sekä tilastojärjestelmän uudistamisen 

tilanne.  

 

- Puheenjohtaja kertoi tilastojärjestelmän uudistamisesta. CSC on laatinut esiselvityksen 

tilastojärjestelmän tulevaisuuden vaihtoehdoista. Todennäköisin ratkaisu on jatkaa 

KITT2:n käyttöä, koska täysin uuden järjestelmän rakentaminen on kallista ja aikaa vie-

vää. Lapin yliopisto haluaa toteuttaa laskutuksen esiselvityksestä viimeistään lokakuussa 

ennen vuoden vaihteen ruuhkaa. Matti Raatikainen kertoi sisältötyöryhmän tilanteesta. 

Tarkoituksena on karsia kerättävien tietojen määrää nykyisestä.  



 

- Työvaliokunta keskusteli RefWorksin tilanteesta. Kirjastoista osa on luopumassa 

RefWorksin käytöstä ja osa aikoo jatkaa sitä ainakin lähitulevaisuudessa.  

 

- Tommi Harju muistutti FUNin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön perinteisestä tapaami-

sesta syksyllä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat aiemmin osallistuneet tapaami-

seen.  

 

10. Seuraavat kokoukset 

Työvaliokunta kokoontuu syksyllä 

- 12.10.2021 klo 13.00–15.00 

- to 25.11.2021 klo 13.00–15.00 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.47. 

 

Liitteet 

Liite 1  Avoimen tieteen ja tutkimuksen arkkitehtuurityöryhmä 

Liite 2  Tutkijan vastuullisen arvioinnin ohjausryhmä 

Liite 3  Seminaarin ohjelmaluonnos 

Liite 4  EU:n ulkopuolelta tulevien toimitusten tullaus 

 


