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1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.04.  

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ulla Nygrén ja Susanna Parikka.  

Käytiin läpi lyhyt esittelykierros. 

Esityslista hyväksyttiin. 

 



2. Ajankohtaiset kuulumiset 

 

Susanna Parikka kertoi Lapin korkeakoulukirjaston ajankohtaisia kuulumisia. Esitys lisätään 

eDuuniin kokouksen kansioon.  

 

3. Puheenjohtajan haku kaudelle 2023–2024 

 

Puheenjohtaja Ari Muhonen kertoi FUNin puheenjohtajahaun tilanteesta. Tavoitteena on, 

että tieto uudesta puheenjohtajasta vahvistetaan marraskuun kokouksessa, jotta 

siirtymävaihe vuodenvaihteessa olisi toimivampi. Keskusteltiin puheenjohtajavalinnasta 

sekä yhteistyösihteeristä, ja keskustelua jatketaan työvaliokunnassa ja FUNin seuraavassa 

kokouksessa.  

Tommi Harju poistui kokouksesta klo 9.45.  

 

4. Viestintästrategian luonnos 

 

Minna Abrahamsson-Sipponen kertoi FUNin viestintätyöryhmän tilanteesta ja esitteli 

työryhmän koostaman luonnoksen viestintästrategiasta FUNille. Keskusteltiin 

viestintästrategialuonnoksesta ja työryhmä pyysi kommentteja ja kehitysehdotuksia.  

Yrsa Neuman ehdotti FUNin työryhmien edustajien mainitsemista ulkoisen viestinnän 

kohdassa. Työryhmä lisää maininnan strategiaan.  

Keskusteltiin blogin tilanteesta. Yhteistyösihteeri Anu Keinänen kertoi, että blogi ja uutiset 

eroavat toisistaan, joten niiden on perusteltua olla tulevaisuudessakin erillään. 

Keskustelussa ehdotettiin, että jos johtajat kirjoittavat jonnekin FUNin ulkopuoliseen 

kanavaan, esim. journaaliin, he välittävät tiedon kirjoituksesta yhteistyösihteerille. 

Yhteistyösihteeri voi julkaista tiedon kirjoituksista FUNin uutisissa ja sosiaalisessa mediassa.  

Anne Lehto ehdotti, että toimialan yhdistykset, kuten STKS, mainittaisiin sidosryhmissä. 

Ehdotettiin lisäksi, että strategiassa voitaisiin mainita alan koulutusorganisaatiot ja tuoda 

esille kansainvälisyyttä.  

Todettiin, että viestinnän resurssit ovat isoin haaste. Keskusteltiin, miten saataisiin FUNin 

edustajien viestit työryhmissä FUNin yhteisiksi viesteiksi eri organisaatioiden sijaan. 

Ehdotettiin ohjeistusta ja keskustelua edustajien kanssa jokaisen työryhmän toiminnan 

alussa. Lisäksi edustajat voisivat kirjoittaa toiminasta työryhmissä FUNin blogiin, jolloin 

keskustelut työryhmistä tulisivat FUNinkin tietoon useammin kuin kerran vuodessa. Tiedon 

jakamista FUNin jäsenien kesken toivottiin vahvemmaksi.  



Keskusteltiin, kuinka viestintää ja yhteistyötä olisi mahdollista tiivistää sidosryhmien kanssa. 

Strategian toivottiin terävöittävän sitä, mitä viestinnällä tavoitellaan sidosryhmien suuntaan. 

Viestintäsuunnitelmaan tehdään tarkka sisältösuunnitelma viestinnästä strategian pohjalta.  

Viestintätyöryhmä kiinnittää strategian muokkaamisessa huomiota tiedeviestintään, 

kansainvälisyyteen ja sisäisen viestinnän tarkempaan kuvaukseen. Viestintätyöryhmä ja 

työvaliokunta tapaavat ennen seuraavaa FUNin kokousta ja työstävät strategiaa edelleen.  

Tommi Harju liittyi kokoukseen klo 10.13. 

 

5. Palkkausasiat kirjastoissa 

 

Matti Raatikainen piti alustuksen palkkauksesta kirjastoista. Keskusteltiin, olisiko tarpeellista 

toteuttaa nimetön palkkavertailu yliopistokirjastoissa käytössä olevien nimikkeiden pohjalta. 

Riitta Lähdemäki kertoi, että Tampereella tehtiin noin kaksi vuotta sitten selvitys 

nimikkeistä, vaativuustasoista ja palkoista. Yrsa Neuman ja Miia Willman ehdottivat, että 

Sivistalta voisi pyytää tietoja, ja kukin johtaja voi kysyä niitä oman organisaationsa 

henkilöstöhallinnosta. Tiina Järvinen totesi palkkavertailun olevan hyvä idea ja totesi 

samalla, että Maanpuolustuskorkeakoulussa on erilainen palkkausjärjestelmä. Todettiin 

myös, että palkkojen yhtenäistäminen olisi hyvä kansallisesta näkökulmasta.  

Raatikainen selvittää ensin, mitä tietoja on mahdollista saada Sivistan kautta. FUNin piirissä 

toteutettava palkkavertailu nähtiin mahdollisena, mutta korostettiin tietosuojan tärkeyttä, 

jos vertailu toteutetaan. Vertailu toteutettaisiin vaatimustasojen pohjalta. Lisäksi ennen 

vertailua käytäisiin keskustelu siitä, mitä kerätyllä datalla tehdään.  

Raatikainen jatkaa asian selvittämistä ja keskustelua jatketaan 8.11. kokouksessa.  

 

6. FUNin henkilökuntavaihdot 

 

Työvaliokunta keskusteli 26.8. kokouksessaan FUNin henkilökuntavaihdosta FUNin 2.6. 

kokouksen pohjalta. Työvaliokunta ehdottaa uudeksi nimeksi ”FUN vertaisvierailu”, koska 

vierailu kuvaa vaihtoa paremmin, mistä on kyse. Lisäksi ehdotettu nimi ei rajaa liian tiukasti 

vierailun kestoa esimerkiksi viikkoon, vaan vierailu voisi kestää 1–5 työpäivää. 

Hyväksyttiin työvaliokunnan ehdotus uudeksi nimeksi ja henkilökuntavaihto on jatkossa FUN 

henkilökuntavierailu. Yhteistyösihteeri päivittää tiedot verkkosivuille. Lisäksi mietitään 

nimelle ruotsinkielinen ja englanninkielinen vastine, esimerkiksi ”kollegabesök” ja ”peer 

visit”. 

 

 



7. Seuraavat kokoukset ja kokousten aiheet 

 

FUNin seuraavat kokoukset: 

o FUNin livekokous 4/2022 Turku 8.11.2022 klo 10–15 (5 tuntia) 

o Teemana kirjastojen tulevaisuus. FUNin rooli, FUNin webinaarin anti, 

sidosryhmätapaaminen, esitys aiheesta Kirjaston aineistopolitiikka ja 

avoimen tieteen vaikutus kokoelmatyöhön.  

o FUNin etäkokous 5/2022 klo 9.00–12.00 (3 tuntia) 

o Teemana henkilökunta. Kokouksessa käsitellään palkkauskeskustelun 

jatko, rekrytointiin liittyviä asioita sekä koulutuksiin liittyviä asioita. 

 

Työvaliokunnan kokousajat syksyllä: 

o 26.10. keskiviikko klo 13–15 

o 24.11. torstai klo 13–15 

 

Ehdotetut teemat saivat kannatusta. Puheenjohtajalle ja yhteistyösihteerille voi lähettää 

ehdotuksia. Marraskuun FUNin kokouksen asialistan ja liitteiden aikaraja on 1.11.2022.  

Anne Lehto nosti esiin kestävän kehityksen teeman. Kestävän kehityksen tulisi näkyä FUNin 

verkkosivuilla ja asia tulisi käsitellä FUNissa. Yrsa Neuman ehdotti, että kokouksessa 

järjestetään aivoriihi (brainstorming) kestävästä kehityksestä, jossa käsitellään kestävän 

kehityksen teemaa.   

 

8. Ilmoitusasiat 

 

– FUNin etäkahvit jatkuvat syksyllä. Etäkahvit pidetään jokaisen kuukauden 

ensimmäinen keskiviikko klo 15.15–16.00. 

 

– FUN on poistettu Avoimuusrekisteristä. Rekisterin ylläpitäjä pyysi FUNia 

tarkentamaan EU-tason toiminnankuvausta tai vaihtoehtoisesti poistamaan 

rekisteröinnin 23.8. mennessä. Koska FUN toimii pääasiassa kansallisella tasolla, 

eikä FUNilla ole EU-tason toimintaa, työvaliokunta päätti poistaa FUNin 

rekisteristä 16.8.2022. 

 

– Tieteellisten seurain valtuuskunnassa toimiva Avoimen tieteen ja tutkimuksen 

kansallinen koordinaatio pyysi FUNia nimeämään kaksi jäsentä Opinnäytetöiden 

avoimen saatavuuden osalinjausta luonnostelevaan työryhmään. FUNin 

työvaliokunta nimesi edustajaksi Matti Raatikaisen ja Merja Kallion.  

 



– Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi FUNilta lausuntoa ehdotuksesta 

kulttuuriperintöstrategiaksi elokuun loppuun mennessä. FUNin lausunto on 

nähtävissä lausuntopalvelussa sekä eduunissa (liite 2).  

 

– Puheenjohtaja Ari Muhonen kertoi Kansalliskirjaston, AMKITin, FUNin ja 

Digivision 2030 edustajien 1.9. järjestetystä tapaamisesta.  

 

– FUNin ja Digivisio 2030 edustajien tapaamisen valmisteluun on perustettu FUNin 

Digivisiotyöryhmä. Ryhmä tapaa syyskuussa ja valmistelee ehdotuksen 7.4. 

käydyn keskustelun pohjalta seuraavaa FUNin ja Digivision 2030 tapaamista 

varten. Työryhmän jäseniä ovat Ari Muhonen, Anne Lehto, Susanna Parikka ja 

Mari Aaltonen (Aalto-yliopisto).  

 

 

9. Muut asiat 

 

– Matti Raatikainen tiedusteli, voisiko FUNin kokouksiin osallistua hänen lisäkseen 

avointa tiedettä koskevissa asioissa Aallon avoimen tieteen tiimin asiantuntija. 

Todettiin, että asiantuntija voi olla mukana kokouksissa 2.6. kokouksessa käydyn 

keskustelun mukaisesti. Asiantuntijaa ei lisätä sähköpostilistalle tai eDuuniin. 

Raatikainen välittää kokousmateriaalin asiantuntijalle tarvittaessa eteenpäin. 

 

– Puheenjohtaja Ari Muhonen kertoi FUNin webinaarityöryhmän 

tilannekatsauksen. Kansainväliset puhujat ovat varmistuneet. Lisäksi webinaarin 

alussa on Pekka Olsbon puheenvuoro sekä paneelikeskustelu, johon osallistuvat 

FUN, Unifi, Suomen Akatemia ja TSV. Webinaari on kutsutilaisuus, johon 

kutsutaan FUN sekä FUNin sidosryhmien edustajia. Webinaarin puheenjohtajana 

toimii FUNin varapuheenjohtaja Tommi Harju.  

 

– Puheenjohtaja Ari Muhonen muistutti vuoden 2021 tilastojen lähettämisestä 

yhteistyösihteerille.  

 

– Miia Willman kertoi, että Melindan 30.11. järjestettävään juhlaseminaariin on 

pyydetty puhujaa FUNista. Kiinnostuneiden tulee ilmoittautua 19.9. mennessä 

Willmanille.  

 

– FUN on saanut pyynnön vastata Lainvalmistelun sidosryhmäbarometriin. 

Puheenjohtaja Ari Muhonen vastaa kyselyyn FUNin puolesta 27.9. mennessä. 

 

– Riitta Lähdemäki kertoi Tampereella järjestetyistä KINE 2022 -päivistä. 

Tapahtumaan osallistui harmittavan vähän FUNin ja AMKITin edustajia. Jatkossa 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=33966c9f-fffe-45b2-b3c8-c89c1f802874


voidaan käydä keskustelua resurssien kohdentamisesta ja tapahtuman 

järjestämisestä.  

 

Tauko klo 10.58–11.02 

 

 

10. FUNin ja FUCIOn tapaaminen 

 

FUCIOn puheenjohtaja Ari Hirvonen sekä FUCIOn työvaliokunnan edustajat Teemu Seesto, 

Ilkka Siissalo ja Marko Holmavuo liittyivät kokoukseen klo 11.02. 

Alussa käytiin läpi lyhyt esittelykierros. Ari Hirvonen kertoi FUCIOn ajankohtaisista asioista: 

sidosryhmätoiminta, Digivisio 2030, verkostoituminen, valintakokeet, digitalisoituminen 

kampuksilla, direktiivien haltuunotto. Siissalo nosti esiin myös luottamuksellisen datan 

pitkäaikaissäilytyksen, turvallisuuspuolen ja tulevaisuuden valvonnan sekä alan osaajien 

rekrytoinnin haasteet. Minna Abrahamsson-Sipponen totesi myös rekrytoinnin haasteet ja 

korosti IT-osaajien tärkeyttä kirjastoille. Siissalo nosti lisäksi esille työskentelytapojen 

muutoksen kampuksilla, esimerkkinä pöytäkoneiden käyttö ja niiden tarjoaminen 

yliopistojen ja yliopistokirjastojen tiloissa.  

Yrsa Neuman poistui kokouksesta klo 11.14. 

Ari Muhonen kertoi FUNin ajankohtaisista asioista: Digivisio 2030, avoin tiede ja erityisesti 

avoin data, aineistonhallinnan suunnittelu, aineiston säilytysaika ja pitkäaikaissäilytys.  

FUN ja FUCIO keskustelivat Digivisiosta 2030. Ari Muhonen kertoi yliopistokirjastojen 

näkökulmasta. Tietoaineistojen, etenkin lisensoitujen e-aineistojen tarjonnan turvaaminen 

jatkossa kaikille tietyn kurssin valinneille tulee ratkaista yhteisesti. Nykyiset lisenssiehdot 

ovat organisaatiokohtaiset. Ari Hirvonen totesi, että Digivisio etenee vauhdilla, mitä 

rahoituskin vaatii. Teemu Seesto kertoi, että kuukauden sisällä on tulossa esitys aiheesta. Ari 

Hirvonen mainitsi Hanna Nordlundin, johon kannattaa olla yhteydessä Digivision 2030 

osalta.  

Yrsa Neuman liittyi kokoukseen klo 11.34.  

Riitta Lähdemäki poistui kokouksesta klo 11.44. 

FUN ja FUCIO keskustelivat avoimesta datasta. Ehdotettiin yhteisen työpajan järjestämistä. 

Ari Hirvonen ehdotti teemaksi seuraavaan FUNin ja FUCIOn tapaamiseen 

hybridityöskentelyä ja keskustelua tilojen käytöstä.  

 

11. Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.58. 



Liitteet   

 

Liite 1 Viestintästrategian luonnos 

Liite 2  FUNin lausunto ehdotuksesta kulttuuriperintöstrategiaksi 
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