
FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto     Muistio 

Työvaliokunnan kokous 4/2022 

 

Aika: 26.8.2022 klo 9.04–10.53 

Paikka: Videoneuvottelu, etäyhteys (Teams) 

 

Osallistujat: 

Ari Muhonen (pj.) 

Tommi Harju  

Susanna Parikka (liittyi kokoukseen klo 9.05) 

Matti Raatikainen (liittyi kokoukseen klo 9.38) 

Miia Willman (liittyi kokoukseen klo 9.59) 

Anu Keinänen (siht.) 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.04 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.  

Susanna Parikka liittyi kokoukseen klo 9.05. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

Tarkastettu muistio löytyy FUNin verkkosivuilta. 

 

3. Tilastointi 

Työvaliokunta keskusteli tilastoinnista ja siitä, kuinka vuoden 2021 tilastojen vertailu mahdollis-

tetaan. Työvaliokunnan keskustelussa esitettiin tilastojen tallentamista FUNin verkkosivulle yli-

opistotasolla, ei pelkästään yliopistokirjastotasolla. Yhteiskirjastojen tilastoissa ovat mukana sekä 

yliopiston että ammattikorkean tilastotiedot.  

Työvaliokunta keskusteli FUNin verkkosivuilla esitettävistä tilastojen avainluvuista ja niiden ver-

tailukelpoisuudesta, esimerkiksi avoimen tieteen avainluvuista (liitteet 1 ja 2). Todettiin, että 

Tampereen korkeakouluyhteisön mittarit toimivat hyvänä esimerkkinä. Keskustelua jatketaan 

FUNin 16.9. kokouksessa, jolloin päätetään lopulliset avainluvut vuoden 2021 tilastoista FUNin 

verkkosivuille. 

 

4. Viestintästrategian ja viestintäsuunnitelman luonnosten kommentointi 

Yhteistyösihteeri kertoi pääkohdat viestintästrategian luonnoksesta (liite 3). Viestintätyöryhmä 

totesi, että FUNille täytyy ennen viestintäsuunnitelman toteuttamista tehdä viestintästrategia. 

Luonnos on toteutettu laajennetun viestintästrategian periaatteen mukaan.  

Työvaliokunta kommentoi viestintästrategiaa perjantaihin 2.9.2022 mennessä. Viestintätyö-

ryhmä työstää tämän jälkeen kommenttien perusteella luonnosta strategiasta 9.9.2022 men-

nessä FUNin seuraavaan kokoukseen.  

 

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


5. Webinaarityöryhmän tilannekatsaus 

Puheenjohtaja kertoi tilannekatsauksen FUNin webinaarin suunnittelusta. Webinaari järjeste-

tään 2.11. iltapäivällä. Webinaari jaetaan kahteen osioon, joista ensimmäinen on suomenkieli-

nen. Avauksen jälkeen Pekka Olsbo pitää puheenvuoron, jonka jälkeen järjestetään paneelikes-

kustelu. Paneeliin osallistujista on varmistunut Suomen Akatemia. Seuraavaksi lähetetään kutsut 

muille panelisteille. Kahvitauon jälkeen alkaa webinaarin toinen osuus, joka on englanninkieli-

nen. Kolmesta puhujasta on varmistunut kaksi ja kolmannelle on lähtenyt kutsu. Aikaeron vuoksi 

webinaarin englanninkielinen osuus sijoittuu iltapäivään. Webinaari suunnataan FUNin johtajille 

sekä sidosryhmien edustajille.  

 

Matti Raatikainen liittyi kokoukseen klo 9.38. 

 

6. FUNin puheenjohtajan haun aloittaminen vuosille 2023–2024 

Työvaliokunta keskusteli puheenjohtajan valinnasta vuosille 2023–2024. Puheenjohtaja totesi, 

ettei kiinnostuneita ole vielä ilmoittautunut. Todettiin, että seuraavaksi puheenjohtaja tieduste-

lee suoraan sopivia ehdokkaita FUNista ennen seuraavaa FUNin kokousta. Lisäksi keskusteltiin 

yhteistyösihteeristä. Keskustelua jatketaan FUNin kokouksessa 16.9.2022.  

 

7. FUNin henkilökuntavaihdot 

Työvaliokunta keskusteli FUNin henkilökuntavaihdosta FUNin 2.6. kokouksen pohjalta. Työvalio-

kunta päätti ehdottaa nimeksi ”FUN vertaisvierailu”, koska vierailu kuvaa vaihtoa paremmin, 

mistä on kyse. Lisäksi ehdotettu nimi ei rajaa liian tiukasti vierailun kestoa esimerkiksi viikkoon. 

Verkkosivujen tietoja muokataan niin, että mainitaan vierailun keston olevan maksimissaan yksi 

työviikko eli viisi työpäivää. Kirjastot sopivat keskenään vierailun käytännön järjestelyistä ja vie-

railu toteutetaan työmatkana. Kun verkkosivut on päivitetty, vierailumahdollisuutta markkinoi-

daan ensimmäisenä johtajien kautta henkilökunnalle. Markkinoinnissa korostetaan, että vierai-

lun tarkoituksena on tutustua työtapoihin sekä oppia toisilta ja jakaa hyviä käytäntöjä. Yhteistyö-

sihteeri tekee valmiin markkinointitekstipohjan johtajille. 

 

8. Nimeämispyyntö 

Tieteellisten seurain valtuuskunnassa toimiva Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen koor-

dinaatio pyytää Suomen yliopistokirjastojen verkosto FUNia nimeämään kaksi jäsentä Opinnäy-

tetöiden avoimen saatavuuden osalinjausta luonnostelevaan työryhmään.  

Ehdokkaat:  

- Matti Raatikainen, Aalto-yliopisto / FUN 

- Sini Tuikka, julkaisukoordinaattori, Avoimen tiedon keskus, Jyväskylän yliopisto 

- Merja Kallio, tietopalveluneuvoja, Tiedekirjasto Tritonia, Vaasan yliopisto 

- Tapani Lehtilä, tietoasiantuntija, Tampereen yliopiston kirjasto 

Työvaliokunta päätti nimetä FUNin edustajiksi Matti Raatikaisen ja Merja Kallion.  

Miia Willman liittyi kokoukseen klo 9.59. 

 



9. FUNin syksyn 2022 kokousten suunnittelu ja esityslistat 

Puheenjohtaja kävi läpi 2.6. FUNin kokouksessa esille nousseet kokousten aihe-ehdotukset sekä 

Yrsa Neumanin ehdotuksen esityksen pyytämisestä aiheesta Kirjaston aineistopolitiikka ja avoi-

men tieteen vaikutus kokoelmatyöhön (liitteet 4, 5, 6, 7, 8 ja 9). Lisäksi puheenjohtaja ehdotti 

kokousaiheeksi keskustelua kirjastojen asiakaspalvelun tulevaisuudesta. Työvaliokunta keskusteli 

tulevien kokousten esityslistoista.  

FUNin 16.9. kokouksessa (3 tuntia) käsitellään palkkausasioita: nimetön vertailu, mitä vaatimus-

tasoa käytetään nimikkeille, mikä koulutusvaatimus on tietyille nimikkeille eri organisaatioissa. 

Matti Raatikainen tekee alustuksen. Lisäksi käsitellään viestintätyöryhmän luonnos viestintästra-

tegiasta. 

FUNin 8.11. kokouksessa (5 tuntia) käsitellään teemana tulevaisuutta. Aiheiksi valittiin 2.6. ko-

kouksessa ehdotetuista: tietoaineistojen hinnannousu: mitä vaikuttamismahdollisuuksia FUNilla 

olisi; hiilijalanjälki ja kestävä kehitys; saavutettavuus kokonaisuutena: mikä on kirjastojen rooli, 

miten FUN kirjastoissa saavutettavuus on organisoitu. Valitut teemat sovitetaan esityslistaan so-

piviin kohtiin. Työvaliokunta nosti lisäksi esiin aiheiksi: tulevaisuuden osaaminen, muun muassa 

henkilöstön digitaidot ja odotukset henkilöstön osaamiselle; asiakaspalvelun tulevaisuus; ti-

mantti OA ja FUNin webinaarin anti; kirjastojen ja FUNin rooli tulevaisuudessa. Lisäksi kokouk-

seen pyydetään esitys aiheesta Kirjaston aineistopolitiikka ja avoimen tieteen vaikutus kokoel-

matyöhön Yrsa Neumanin ehdotuksen mukaan. Kokouksessa käsitellään myös viestintästrate-

gian ja viestintäsuunnitelman päivitetyt versiot.  

FUNin 8.12. kokouksessa (3 tuntia) teemana on henkilökunta. Kokouksessa käsitellään 16.9. palk-

kauskeskustelun jatko, rekrytointiin liittyviä asioita sekä koulutuksiin liittyviä asioita.  

Työvaliokunta keskusteli FUNin seuraavien kokousten sidosryhmätapaamisista. FUN tapaa 

FUCIOn 16.9. kokouksessa. 8.11. kokoukseen kutsutaan Kansalliskirjaston uusi johtaja. 8.12. ko-

koukseen kutsutaan Unifin edustajat. FUCIOn tapaamiseen ehdotetaan aiheiksi: kuulumisten 

vaihto, Digivisio 2030 ja erityisesti kirjastojen järjestelmien integrointi, avoin tiede.   

Ajankohtaiset kuulumiset yliopistokirjastoista pyydetään syksyn kokouksiin seuraavasti: 

• 16.9. Lapin korkeakoulukirjasto 

• 8.11. Turun yliopiston kirjasto 

• 8.12. Taideyliopiston kirjasto  

 

10. Digivisiotapaamisen suunnittelu lokakuulle 

Työvaliokunta keskusteli seuraavan Digivisiotapaamisen suunnittelusta. FUN tapasi Digivision 

2030 edustajia viimeksi huhtikuussa 2022. Tuolloin sovittiin tapaamisen suunnittelusta syksylle 

2022. Työvaliokunta päätti FUNin työryhmästä, joka valmistelee syyskuussa FUNin osalta tulevaa 

tapaamista. Matti Raatikainen kysyy Aalto-yliopistosta Mari Aaltosta mukaan työryhmään. Li-

säksi FUNista pyydetään 2–3 vapaaehtoista työryhmään. Yhteistyösihteeri lähettää tiedon FUNin 

johtajille ja pyytää kiinnostuneita ilmoittautumaan 1.9. mennessä. Työryhmän tavoitteena on 

tavata 1–2 kertaa syyskuussa ja valmistella keskustelupohja lokakuulle suunniteltavaan tapaami-

seen. Keskustelupohjassa mietitään tarkemmin ongelmakenttä kirjastojen näkökulmasta sekä 

mahdollisia ratkaisuehdotuksia. Puheenjohtaja ja yhteistyösihteeri kartoittavat sopivaa tapaa-

misaikaa Digivisio 2030 edustajien kanssa.  

 



11. Ilmoitusasiat 

 

– OKM lausuntopyyntö: Ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi. Aikaraja FUNin kommenteille 

22.8.2022. Lausunnon aikaraja 31.8.2022.  

 

– FUN on poistettu Avoimuusrekisteristä. Rekisterin ylläpitäjä pyysi FUNia tarkentamaan 

EU-tason toiminnankuvausta. Koska FUN toimii pääasiassa kansallisella tasolla, eikä FU-

Nilla ole EU-tason toimintaa, työvaliokunta päätti poistaa FUNin rekisteristä 16.8.2022. 

 

 

12. Muut asiat 

 

– Ei muita asioita 

 

13. Seuraavat kokoukset 

 

Työvaliokunta kokoontuu syksyllä 2022: 

– 26.10. keskiviikko klo 13–15 

– 24.11. torstai klo 13–15 

 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.53. 

 

Liitteet 

Liite 1 Tampereen mittarit 

Liite 2 Tilastointi: Mittarit ja avainluvut 

Liite 3 Viestintästrategian ja viestintäsuunnitelman luonnos 

Liite 4 FUN 4/2022 esityslistan luonnos 

Liite 5  FUN 5/2022 esityslistan luonnos 

Liite 6  FUN 6/2022 esityslistan luonnos 

Liite 7  FUN 2.6. muistio 

Liite 8  Vuosikello 2022, v6 

Liite 9  Yrsa Neumanin ehdotus esityksestä: Kirjaston aineistopolitiikka ja avoimen tieteen  

vaikutus kokoelmatyöhön 

 


