FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto
Työvaliokunnan kokous 6/2021

Muistio

Aika: 12.10.2021 klo 13.02–14.43
Paikka: Videoneuvottelu, etäyhteys (Teams)
Osallistujat:
Ari Muhonen (pj.)
Tommi Harju
Susanna Parikka
Matti Raatikainen
Miia Willman
Anu Keinänen (siht.)
Vierailijat:
Kristiina Hormia-Poutanen (klo 13.02–13.32)
Nina Hyvönen (klo 13.02–13.31)
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2. Edellisen kokouksen muistio
Tarkastettu muistio löytyy FUNin verkkosivuilta.

3. FUNin ja Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaamisen valmistelu
Pyöreän pöydän tapaamista valmisteleva keskustelu, johon osallistuivat työvaliokunnan lisäksi
palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen ja tietojärjestelmäpäällikkö Nina Hyvönen Kansalliskirjastosta.
Hormia-Poutanen ja Hyvönen pitivät lyhyet alustukset. Ari Muhonen piti lyhyen alustuksen. Keskustelussa keskeisiksi nousivat avoin tiede ja avoin julkaiseminen, metatietovisio, data ja datankuvailuun liittyvä keskustelu. Hormia-Poutanen ja Hyvönen ehdottivat kansallisen ohjeistuksen
kehittämistä datankuvailuun yhteistyössä yliopistokirjastojen kanssa. Työvaliokunnan mielestä
yhteistyö ohjeistuksen kehittämisessä on kannatettavaa, mutta ohjeistuksen kehittämisessä tulisi huomioida organisaatioiden väliset erot.
Matti Raatikainen ehdotti, että FUN ja Kansalliskirjasto kävisivät keskustelun yhteisistä sekä
eroavista tavoitteista. Työvaliokunta toivoi avointa keskustelua. Todettiin, että yhteisten tavoitteiden selkiyttäminen on kannatettavaa.
Sovittiin, että seuraavan palaverin teemana on avoin tiede. Tavoitteena on kartoittaa, mitä avoin
tiede on, ja mitä osioita siihen kuuluu. Tämän jälkeen voidaan keskittyä muihin asioihin, kuten
datankuvailuun ja kartoittaa, millaisten yhteistyöprojektien työstäminen on kannattavaa aloittaa. Seuraava tapaaminen sovitaan tammikuulle, ja tapaamista varten koostetaan yhdessä luonnos agendasta, jonka valmis luonnos toimitetaan koko FUNille kommentoitavaksi. Tapaamisen
tapaamisen alussa pidetään sekä FUNin että Kansalliskirjaston avauspuheenvuorot.

Nina Hyvönen poistui klo 13.31.
Kristiina Hormia-Poutanen poistui klo 13.32.

4. FUNin marraskuun ja joulukuun kokousten esityslistat ja sidosryhmätapaamiset (liitteet 1, 2,
3)
Työvaliokunta keskusteli tulevien FUNin kokousten esityslistoista. 10.11. kokoukseen pyydetään
kirjaston kuulumisia Jyväskylästä. Samassa kohdassa Avoimen tiedon keskuksen uusi johtaja esittäytyy. Tieteellisten kirjastojen tilastoryhmää (Titi) koskeva keskustelu siirretään ilmoitusasioista
asiakohdaksi (20 min). Tommi Harju ja Miia Willman pitävät alustuksen Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän kuvailupolitiikasta, ja kokouksessa keskustellaan FUNin yhteisestä näkökulmasta näihin asioihin (30 min). Kokoukseen kutsutaan sidosryhmätapaamiseen FUCIOn puheenjohtaja Ari Hirvonen (JYU). Sidosryhmäkeskustelun aiheena on muun muassa Digivisio 2030.
Lisäksi kokouksessa käydään läpi työvaliokunnan ja Kansalliskirjaston keskustelu 12.10. työvaliokunnan kokouksessa, ja keskustellaan tammikuulle sovittavasta tapaamisesta Kansalliskirjaston
kanssa (20–30 min). Kokouksen ajankohdasta tammikuulle tehdään Doodle-kysely 10.11. kokouksen jälkeen.
9.12. kokouksen esityslistalle pyydetään ajankohtaiset kirjaston kuulumiset Åbo Akademin kirjastosta Yrsa Neumanilta. Sidosryhmätapaamiseen kutsutaan UNIFIsta toiminnanjohtaja Tanja Risikko sekä kehittämispäällikkö Eeva Nyrövaara. Keskustelun aiheeksi mietittiin alustavasti tekijänoikeuslakiin ehdotettuja muutoksia ja keskustelua siitä, mitä tilanne merkitsee kirjastojen
kannalta lausuntoajan jälkeen sekä Unifin näkökulmaa asiaan.

5. Vuosikello 2022
Työvaliokunta keskusteli vuoden 2022 vuosikellon luonnoksesta (liite 4). Tammikuulle lisätään
Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaaminen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittainen tapaaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa lisätään vuosikelloon maaliskuulle.

6. Tilastojärjestelmä
Puheenjohtaja kertoi Tieteellisten kirjastojen tilastoryhmän suosituksesta tilastoinnin järjestämiseksi (liite 5). Tilastoryhmä esittää järjestelmätarpeesta kaksi vaihtoehtoa:
a) siirretään KITT2 CSC:n ylläpidettäväksi
b) lopetetaan järjestelmän käyttö kokonaan ja hoidetaan tilastojen julkaiseminen kirjastokohtaisesti vakioidulla nettisivupohjalla kunkin kirjaston omalla nettisivulla.
Hajautetussa järjestelmässä tilastoinnin yhdenmukaisuus ja tietojen vertailtavuus nähdään tärkeinä.

7. Toimintakertomuksen 2021 valmistelu
Työvaliokunta keskusteli toimintakertomuksen 2021 rakenteesta (liite 6). Yhteistyösihteeri tekee
toimintakertomuksesta luonnoksen 25.11. työvaliokunnan kokoukseen, ja muokkaa toimintakertomuksen luonnoksen työvaliokunnan kommenttien pohjalta FUNin 9.12. kokoukseen.

8. FUN näkyy -seminaari
Yhteistyösihteeri kertoi seminaarin suunnittelun tilanteesta (liite 7). Verkkosivu on julkaistu ja
ilmoittautuminen seminaariin on auki 31.10.2021 saakka. Kaksi puhujista pitää puheen etäyhteydellä. Puheista ei saada tallenteita etukäteen, mutta JYU digipalvelut auttavat tekniikan kanssa.

9. Ilmoitusasiat
–

FUNilta on pyydetty lausuntoa standardiehdotuksesta ISO/DIS 2789 Information and documentation - International library statistics (liitteet 8, 9)

–

FUNia on pyydetty kommentoimaan Avoimen tieteen seurantamallin luonnosta (liitteet
10, 11, 12, 13)

–

Avoimen tieteen ja tutkimuksen arkkitehtuurityöryhmään nimetty kirjastonjohtaja Riitta
Lähdemäki on estynyt osallistumasta työryhmän toimintaan loppuvuoden ajan. Lähdemäen sijaiseksi nimetään ylikirjastonhoitaja Yrsa Neuman.

10. Muut asiat
–

Tekijänoikeuslakiin ehdotetut muutokset ovat lausuntokierroksella, joka päättyy
31.10.2021. Työvaliokunta keskusteli FUNin lausunnon koostamisesta. Tiedonlouhinta ja
rinnakkaistallennus todettiin tärkeiksi muutoskohdiksi. Matti Raatikainen kutsuu Aaltoyliopiston tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinderin keskustelemaan työvaliokunnan
kanssa tekijänoikeuslain uudistuksesta.

–

AMKIT-konsortion työvaliokunta on kutsunut FUNin työvaliokunnan yhteiskokoukseen.
FUNin työvaliokunta kannattaa yhteiskokouksen järjestämistä. Seuraavaksi sovitaan aikataulusta, ja lisätään tapaaminen vuosikellon 2022 luonnokseen.

11. Seuraavat kokoukset
Työvaliokunta kokoontuu syksyllä:
-

to 25.11.2021 klo 13.00–15.00

Työvaliokunta kokoontuu keväällä 2022:
-

25.1.2022 klo 13.00–15.00
23.3.2022 klo 13.00–15.00
24.5.2022 klo 13.00–15.00

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.43.

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
Liite 13

FUN 4/2021 esityslistan luonnos
FUN 5/2021 esityslistan luonnos
Vuosikello 2021
Vuosikellon 2022 luonnos
Titi-ryhmän suositus tilastoinnin järjestämiseksi
Toimintakertomuksen 2021 luonnos
Seminaarin ohjelma
ISO/DIS 2789 Information and documentation – International library statistics
Template for comments and secretariat observations
Kommentointipyyntö Avoimen tieteen seurantamallin luonnos
Osa 1: Avoimen tieteen seurantamalli LUONNOS
Osa 2: Avoimen tieteen seurannassa käytettävä kysely ja sen pisteytys LUONNOS
Osa 3: Avoimen tieteen julkaisemisen kokonaiskustannusten arviointi LUONNOS

