
 

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto    Muistio  

Kokous 4/2021  

 

Aika: 10.11.2021 klo 9.08–14.02  

Paikka: Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus ja etäyhteys (Zoom)  

Osallistujat Jyväskylässä: 

Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto 

Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto  

Ari Muhonen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto (puheenjohtaja) 

Pekka Olsbo, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus 

Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto (klo 12.36 saakka) 

Irene Ylönen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus 

Anu Keinänen (sihteeri) 

Osallistujat etäyhteydellä: 

Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto (klo 10.58 saakka) 

Margareta Danielsson, Svenska handelshögskolans bibliotek 

Anne Lehto, Tritonia  

Riitta Lähdemäki, Tampereen yliopiston kirjasto 

Yrsa Neuman, Åbo Akademis bibliotek 

Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto 

Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto (klo 13.17–14.02) 

Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston oppimispalvelut 

Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston kirjasto 

Miia Willman, LUT-tiedekirjasto 

Vierailijat: 

Ari Hirvonen, FUCIO (klo 9.58–10.57)  

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.08.  

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kimmo Tuominen ja Irene Ylönen.  

Esityslista hyväksyttiin. 

 

 



 

2. Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen uusi kirjastonjohtaja esittäytyy 

 

Käytiin läpi FUNin esittelykierros ja Avoimen tiedon keskuksen uusi johtaja Pekka Olsbo 

esittäytyi.  

 

3. Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen ajankohtaiset asiat 

 

Palvelupäällikkö Irene Ylönen kertoi Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen 

ajankohtaisista asioista. Keskusteltiin aineistonhallintatyökalusta sekä 

mobiilikirjastokortista. 

 

4. Tieteellisten kirjastojen tilastoryhmä 

 

Puheenjohtaja piti alustuksen Tieteellisten kirjastojen tilastoryhmän suosituksesta 

tilastoinnin järjestämiseksi tulevaisuudessa. Tilastointijärjestelmää ei tule. Työryhmä 

suosittelee asiantuntijatyöryhmän perustamista valvomaan tilastoinnin ylläpitoa ja 

seuraamaan kansainvälistä kehitystä. Asiantuntijaryhmän kokoonpanoksi ehdotetaan 

kolmea jäsentä FUNista, kolmea jäsentä AMKITista ja yhtä jäsentä Erikoiskirjastojen 

neuvostosta. Seuraavaksi järjestetään tieteellisten kirjastojen yhteiskokous, jossa päätetään 

ehdotetun toimintamallin mukaan etenemisestä. Keskusteltiin tilastoinnin järjestämisestä. 

Tilastojen tiedot voitaisiin koota FUNin sivulle tiedostona, kun kirjastot lähettävät omat 

tilastonsa kootusti. Työryhmä on myös kysynyt Kansalliskirjastolta mahdollisuudesta käyttää 

edelleen KITT2 Tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaa.  

 

5. Keskustelu FUCIOn kanssa 

 

FUCIOn puheenjohtaja Ari Hirvonen liittyi kokoukseen 9.58. 

Hirvonen piti alustuksen Digivisiosta 2030. Keskusteltiin Digivision 2030 toteuttamisesta ja 

tämänhetkisestä tilanteesta. Todettiin, että tulevaisuudessa on tarve myös tutkimuksen 

digivisiolle, jonka kehittämisen täytyisi myös olla rehtorivetoista. Tämä nähtiin yhteisenä 

FUNin ja FUCIOn tavoitteena. Digipedagogista puolta on mietittävä tulevaisuudessa. 

Hirvonen ehdotti FUNin ja Hanna Nordlundin tapaamista, jossa käytäisiin läpi 

yliopistokirjastojen kannalta relevantteja asioita digivision suhteen. Todettiin, että Digivision 

2030 osalta vaaditaan monimuotoisuutta, ohjausta avoimien oppimateriaalien käyttöön 

sekä yhteistyötä kansallisesti korkeakoulujen kesken.  



Lisäksi keskusteltiin FUCIOn ja FUNin ajankohtaisista asioista. Keskusteltiin siitä, mikä on 

kirjastojen ja digipuolen työnjako, miten kirjastojen etäpalveluita kannattaa tulevaisuudessa 

järjestää sekä siitä, miten etäpalvelut toimivat muiden järjestelmien kanssa. Ideoitiin 

yhteistä työpajaa, jossa olisi mahdollisuus priorisoida kehitysideoita yhdessä digi- ja IT-

johtajien sekä kirjastojen kanssa. 

Ari Hirvonen poistui kokouksesta klo 10.57. 

Minna Abrahamsson-Sipponen poistui kokouksesta klo 10.58. 

 

Lounas ja tutustumiskierros Lähde-rakennukseen klo 10.58–12.36 

Susanna Parikka poistui kokouksesta klo 12.36.  

 

6. Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän kuvailupolitiikka 

 

Tommi Harju piti alustuksen Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän toiminnasta. 

Tommi Harju ja Miia Willman kertoivat lyhyesti ohjausryhmän tilanteesta. Keskusteltiin 

FUNin yhteisestä näkökulmasta asiaan. Todettiin, että Flinga-pohjan sijaan olisi 

toivottavampaa koostaa lausunto, josta on nähtävissä kunkin tahon ehdotukset. Sovittiin, 

että kirjastojen johtajat laittavat Harjulle ja Willmanille kommentit ohjausryhmän teemojen 

mukaisesti ja kommentoivat tarvittaessa yleisesti 19.11. mennessä. Harju ja Willman 

koostavat FUNin kommentit kokonaisuudeksi.  

 

Tauko klo 13.00–13.05 

 

7. Työvaliokunnan ja Kansalliskirjaston tapaaminen ja pyöreän pöydän keskustelu 

 

FUNin työvaliokunta, palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen ja tietojärjestelmäpäällikkö 

Nina Hyvönen tapasivat 12.10. Puheenjohtaja kertoi tapaamisen sisällöstä. Keskusteltiin 

FUNin tavoitteista ja mahdollisista keskusteluaiheista tammikuun 2022 tapaamista varten.  

Keskustelussa nousivat esille kaksi teemaa, joita ehdotetaan tapaamisen keskusteluaiheiksi: 

transformatiivisten sopimusten tulevaisuus ja kirjastojen roolit avoimen tieteen 

edistämisessä. Lisäksi ehdotetaan, että Ari Muhonen toimii keskustelussa puheenjohtajana.  

Susanna Parikka liittyi kokoukseen klo 13.17. 

 

 

 



8. Ilmoitusasiat  

 

− FUN antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi 

tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n 

muuttamisesta (liite 2). 

 

− Pynnöstä FUN antoi lausunnon Avoimen tieteen seurantamallin luonnoksesta 

(liite 3). 

 

− FUNilta on pyydetty lausuntoa standardiehdotuksesta ISO/DIS 2789 

Information and documentation - International library statistics. Lausunnon 

aikaraja on 15.11.2021 (liite 4). 

 

− Nimitykset ja nimeämispyynnöt 

 

o Avoimen tieteen ja tutkimuksen arkkitehtuurityöryhmään työvaliokunta 

nimesi kirjastonjohtaja Riitta Lähdemäen sijaiseksi Yrsa Neumanin. 

 

o FUNilta on pyydetty jäsenesitykset Finna-konsortion ohjausryhmään 

kaudelle 2022–2024. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata Finna-

palvelun strategisen tason toimintaa yhdessä Kansalliskirjaston kanssa 

sekä tukea palvelun kehittymistä. Ryhmän uusi toimikausi on 

kolmivuotinen 2022–2024. Tämän jälkeen on tarkoitus siirtyä 

nelivuotiskausiin (tulossopimuskauden pituus), kuten muissakin 

Kansalliskirjaston palveluiden ohjausryhmissä. Ryhmän sääntöjen 

mukaan Suomen yliopistokirjastojen verkosto FUN esittää 

yliopistokirjastojen näkemyksiä edustavaa jäsentä ja varajäsentä 

ryhmään.  Esitykset uusiksi jäseniksi on pyydetty ilmoittamaan 

24.11.2021 mennessä. 

 

Susanna Parikka ilmaisi kiinnostuksensa edustavan jäsenen tehtävään. 

 

o FUNia on pyydetty nimeämään jäsenehdokkaat Varastokirjaston 

johtokuntaan 7.12.2021 mennessä. Tuleva johtokunta asetetaan 

asetuksen mukaisesti seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 1.3.2022–

28.2.2025. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää eri kirjastosektoreita 

(Ammattikorkeakoulujen AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortio, 

Erikoiskirjastojen neuvosto ErikN, FUN Suomen yliopistokirjastojen 

verkosto, Yleisten kirjastojen neuvosto YKN) sekä Kansalliskirjastoa 

nimeämään kaksi ehdokasta (mies- ja naisehdokas) Varastokirjaston 

johtokuntaan kaudelle 1.3.2022–28.2.2025. Jäsenten kausien määrästä 

johtokunnassa ei ole säädetty, mutta johtokunta pyritään kokoamaan 



niin, että siinä on jo johtokunnassa olleita (ei yleensä yli kahta kautta) 

että uusia jäseniä. Johtokuntaan olisi hyvä saada myös ruotsinkielinen 

edustaja esimerkiksi joltakin isommalta kirjastosektorilta. Myös 

alueellisuus pyritään ottamaan huomioon.   

 

Anne Lehto ilmaisi kiinnostuksensa tehtävään.  

 

− Aluehallintovirastojen kirjastotoimet ovat julkaisseet selvityksen Kirjastovuosi 

2020: koronasta kohti uutta normaalia, jossa kuvataan poikkeuksellisen 

vuoden kulkua Suomen yleisissä kirjastoissa. 

 

− Ulla Nygrén muistutti, että Avoimen tieteen syyspäivät 2021 järjestetään 

verkossa 24.11.–25.11.2021. 

 

9. Muut asiat 

 

− 9.12. järjestetään Julkaisuarkistojen aineistot pitkäaikaissäilytykseen -webinaari, jonne 

FUNilta on pyydetty noin 10 minuutin puheenvuoroa. Irene Ylönen pitää FUNin 

puheenvuoron ja suunnittelee sen yhteistyössä Pekka Olsbon kanssa.  

 

10. Seuraava kokous 

 

FUNin seuraavat kokoukset pidetään 

- 9.12.2021 etäkokouksena klo 9.00–12.00 (3 tuntia) 

- 4.2.2022 etäkokouksena klo 9.00–12.00 (3 tuntia) 

- 7.4.2022 etäkokouksena klo 9.00–12.00 (3 tuntia) 

- 2.6.2022 livekokouksena pääkaupunkiseudulla klo 10.00–15.00 (5 tuntia) 

 

11. Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.02. 

 

Liitteet   

 

Liite 1 Tieteellisten kirjastojen tilastoinnista 

https://avi.fi/documents/25266232/55310955/Julkaisu-119_Kirjastovuosi-2020-Koronasta-kohti-uutta-normaalia.pdf/765dd396-47bd-0f0c-745e-b216ecb6cf4d/Julkaisu-119_Kirjastovuosi-2020-Koronasta-kohti-uutta-normaalia.pdf
https://avi.fi/documents/25266232/55310955/Julkaisu-119_Kirjastovuosi-2020-Koronasta-kohti-uutta-normaalia.pdf/765dd396-47bd-0f0c-745e-b216ecb6cf4d/Julkaisu-119_Kirjastovuosi-2020-Koronasta-kohti-uutta-normaalia.pdf
https://avointiede.fi/fi/tapahtumat/avoimen-tieteen-syyspaivat-2021


Liite 2 Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi 

tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n 

muuttamisesta 

Liite 3 KOMMENTOINTIPYYNTÖ: Avoimen tieteen seurantamallin luonnos 

Liite 4 Lausuntopyyntö standardiehdotuksesta ISO/DIS 2789 Information and 

documentation - International library statistics 

 

 

 

Ari Muhonen    Anu Keinänen 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

 

Kimmo Tuominen   Irene Ylönen 

pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 

 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=bf2bc712-ff6e-4a23-81de-91581bc2bf81&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=bf2bc712-ff6e-4a23-81de-91581bc2bf81&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=bf2bc712-ff6e-4a23-81de-91581bc2bf81&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

