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1 Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio (AMKIT-konsortio) 

AMKIT-konsortio on Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisten ammattikorkeakoulujen kirjasto-

yhteistyöelin, joka edistää jäsentensä yhdessä sopimia tavoitteita ja toimii AMK-kirjastojen 

edunvalvojana korkeakoulukirjastojen toimintaympäristössä. Konsortion päättävänä elimenä 

toimii yleiskokous ja toimeenpanevana elimenä johtoryhmä.  

1.1 Konsortion yleiskokous 

Yleiskokouksessa kutakin jäsentä edustaa ammattikorkeakoulun nimeämä edustaja. 

 

Kevätyleiskokouksessa 27.4.2016 päätettiin FinELib-jaon periaatteiden tarkistamisesta, Pro-

Questin Voyager-laskutuksesta, konsortio- ja Theseus-kustannuksista, käsiteltiin kirjastojär-

jestelmätilannetta, keskusteltiin strategian tekemisestä sekä BTJ:n tarjoamista lisäpalve-

luista. AMKIT-konsortion historiikin tekeminen, viestintäalustan vaihto ja hallinnon järjestämi-

nen vv. 2017-2018 olivat myös aiheina.  

 

Syysyleiskokouksessa  FinELib-tuki päätettiin äänestyspäätöksellä muuttaa siten, että tuki-

summasta 25 % jaetaan tasan kaikkien amk:jen kesken ja 75 % jaetaan FTE-luvun mukaan. Tu-

essa on muutosleikkuri v. 2017. Vuoden 2018 muutosleikkuri päätetään myöhemmin. Päätös 

tapahtui äänestyksen jälkeen.  

 

Muita aiheita olivat Voyagerin maksuosuudet, kirjaston taustajärjestelmän hankinta, eAMK-

kärkihankkeen rahahakemus ja viestintäalustan vaihto.  

 

Poliisiammattikorkeakoulu hyväksyttiin 1.1.2017 alkaen konsortion jäseneksi. 

 

Yleiskokouksissa käsiteltiin myös sääntömääräiset yleiskokousasiat. 

1.2 Konsortion johtoryhmä ja hallinto 

Johtoryhmä kokoontui 12 kertaa. Yleiskokouksien antamien tehtävien lisäksi painopisteenä 

olivat korkeakoulukirjastojen taustajärjestelmän kilpailutuksen aloittaminen ja hankintaa var-

ten vaatimusmäärittelyjen tekeminen, Theseuksen kehittämiseen liittyvät asiat, AMK-kirjasto-

päivien järjestäminen Jyväskylässä sekä eri työryhmien kehittämiseen liittyvät asiat.  

 

Konsortion hallintoa hoiti Humanistinen ammattikorkeakoulu konsortion puheenjohtajana toi-

mivan Kauko Maskulaisen johdolla. AMKIT-konsortion sihteerinä toimi Virpi Kultanen. 

Korkeakoulukirjastojen Roadmap-työryhmän työskentelyyn osallistuivat Marja Anttonen ja 

Jussi Kärki. Arene:n Aapa:n talvipäiville johtoryhmä lähetti Maija Koposen ja kesäpäiville 
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Jussi Kärjen. AMKIT-konsortion strategiakyselyn toteutti Sanna Savolainen ja Virpi Kultanen 

osallistui Yleisten kirjastojen keskuskirjastokokoukseen. Virpi Kultanen ja Kauko Maskulainen 

julkaisivat Signum vol 48/2016/2 lehdessä artikkelin: AMKIT consortium: Innovation, collabo-

ration and ability to transform. Lehti oli jaossa Liber-konferenssissa kesäkuussa 2016 Helsin-

gissä.  

 

Konsortion johtoryhmän jäsenet, asiantuntija- ja projektiryhmien jäsenet ja annetut lausun-

not ovat listattuna liitteessä numero 1.  

1.3 AMK-KIRJO 

Ammattikorkeakoulujen kirjastonjohtajat kokoontuivat kaksi kertaa (14.3.2016 ja 12.10.2016 

Helsingissä) sekä järjestivät yhden etäkokouksen 11.11.2016. Näissä käytiin läpi yhteisiä tee-

moja, valmisteltiin yleiskokouksia ja keskusteltiin Varastokirjaston tulevaisuudesta sekä BTJ:n 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

 

2 Strategisten tavoitteiden (2012-2016) toteutuminen  

2.1 Sähköisen aineiston hankinta ja käytön edistäminen 

Elektronisten aineistojen osalta kansallista yhteistyötä tehtiin FINElibin puitteissa.  

Finelib-tuen jakoperusteet löytyvät liitteestä numero 2. 

2.2 Kansainvälinen yhteistyö  

AMK-kirjastoilla oli esityksiä toimialan kansainvälisissä konferensseissa. 

2.3 AMK-kirjastojen palvelutarjonta  

Konsortion työryhmien toimintaraportit vuodelta 2016 löytyvät liitteestä numero 3. 

 

3 Kansallinen yhteistyö 

AMKIT-konsortion edustajat kansallisissa toimielimissä ovat listattuna toimintakertomuksen 

liitteessä numero 4.  

 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 

 

Amkit-johtoryhmän edustajat kävivät keskusteluja tiiviisti Arenen toiminnanjohtaja Riitta Ris-

sasen kanssa. Amk-kirjastopäiville Arene:n tervehdyksen toi Arenen hallituksen varapuheen-

johtaja Jussi Halttunen ja hänen esityksensä lisäksi Arenen hallituksen jäsen Tapio Huttula  
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esitelmöi päivillä. Arenen rehtorit käsittelivät myös AMKIT-konsortion hallinnon järjestämistä 

omissa kokouksissaan.  

 

Ammattikorkeakoulujen it-johtajien verkosto AAPA  

Jussi Kärki kertoi AAPA:n kesäkokouksessa korkeakoulukirjastojen taustajärjestelmän hankin-

nan vaiheista.  

 

AMK-kirjastopäivät Jyväskylä 13 - 15.6.2017  

AMKIT-konsortio järjesti yhdessä Humakin ja Jamkin kanssa kirjastopäivät, joihin osallistui lä-

hes 200 henkeä. Teemana oli  ”Thinking out of the box”. Päivien ohjelma on toimintakerto-

muksen liitteenä numero 5. 

 
Yhteiskirjastot 
 
AMKIT-konsortion jäsenkirjastoista yhteiskirjastoina toimivat Fellmannia (LAMK), Lappeenran-

nan tiedekirjasto (Saimaan AMK), Lapin korkeakoulukirjasto (Lapin AMK), Tritonia (VAMK, NO-

VIA) sekä Kaakkois-Suomen AMK (XAMK). 

 

Kansalliskirjasto  

Vuoden aikana järjestettiin kaksi Kansalliskirjaston sektorikokousta. Kansalliskirjaston johto-

kunta kokoontui kolme kertaa. Kokouksissa käsiteltiin Kansalliskirjaston toimintakertomusta 

vuodelta 2015, Kansalliskirjaston toimeenpanosuunnitelmaa 2017-2020 sekä rakenteellisen ke-

hittämisen aiheuttamia ongelmia kirjastoalalle. 

 

LINNEA2       

Korkeakoulukirjastojen taustajärjestelmän hankintaan liittyvät asiat olivat esillä yhteisessä 

kokouksessa helmikuussa. Hankintaprosessi käynnistettiin kesällä 2016.  

 

Varastokirjasto  

Varastokirjaston johtokunnassa oli AMKIT-konsortion edustus.  

 

Yleisten kirjastojen keskuskirjasto 

Amkit-kirjastoilla oli edustaja keskuskirjaston ohjausryhmässä. Ryhmä linjaa keskuskirjaston 

toimintaa ja Kirjastot.fi:n tuottamia palveluita.  
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Liite 1: Joryn jäsenet, asiantuntija- ja projektiryhmien jäsenet sekä annetut lausunnot 

vuonna 2016 

 

AMKIT-konsortion johtoryhmä 2016 

- Puheenjohtaja Kauko Maskulainen ( Humak) vuosi 2016 

- Varapuheenjohtaja Kari Tiainen (Karelia amk) vuosi 2016 

- Varapuheenjohtaja Marja Anttonen (Turun amk) vuosi 2016  

Jäsenet: 

- Jussi Kärki (Samk)  

- Kaisa Rissanen (Tamk)  

- Sanna Savolainen (Saimia)  

- Hanna-Riina Aho (Centria)  

- Sihteeri Virpi Kultanen (Humak)  

 

AMKIT-konsortion asiantuntija-ja projektiryhmät 2016 

Metatietoryhmä  

- Puheenjohtaja Eeva Klinga-Hyöty (Haaga-Helia) 

- Taru Fröjdholm  (Centria) 

- Mari Isokoski (Haaga-Helia) 

- Mervi Kivirinta (Diak) 

- Anneli Korhonen ((Hamk) 

- Anna Kanerva Lamppu (Metropolia) 

- Marja Puntalo (Haaga-Helia) 

- Silja Saarikoski (Seamk) 

- Eeva Tuukkanen (Jamk) 

E-aineistoryhmä 

- Puheenjohtaja Marjo Lahdenranta (Lamk) 

- Hanna-Riina Aho (Centria)  

- Tuula Ala-Hakuni (Seamk)  

- Hannu Jokiranta (Laurea)  

- Eeva Klinga-Hyöty (Haaga-Helia) 

- Anna-Mari Pudas (Lapin amk) 

Järjestelmäkehitysryhmä  

- Puheenjohtaja Jussi Kärki (Samk) 

- Pertti Föhr (Lamk) 

- Hannu Hahto (Tamk) 

- Jouni Jääskeläinen (Savonia) 

- Minna Koistinen (Oamk) 

- Mia Kujala (Xamk) 
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Pedagogiikkaryhmä 

- Puheenjohtaja Riitta-Liisa Karjalainen  (Kamk) 

- Katja Laitila (Hamk) 

- Marja-Liisa Timperi (Tamk) 

- Elina Laineenoja (Samk) 

- Annamari Ikonen (Metropolia) 

- Eerika Kaasalainen (Hamk) 

- Arja Kunnela (Jamk) 

Theseus-ohjausryhmä  

- Puheenjohtaja Teemu Makkonen (Jamk) 

- Hanna Saario (Diak) 

- Nina Hyvönen (Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden edustaja) 

- Kaisu Kinnunen (Oamk, AMK-opettajien edustaja) 

- Tommi Pälli (Mamk, AMK-kirjastohenkilöstön edustaja)  

- Minna Marjamaa (Laurea, asiantuntijaedustaja) 

- Tiina Tolonen (Oamk, asiantuntijaedustaja) 

- Samu Viita (Kansalliskirjasto, asiantuntijaedustaja) 

Viestintäryhmä  

- Puheenjohtaja Anna Laakkonen 30.6.2016 saakka 

- Puheenjohtaja Hanna-Riina Aho 1.7.2016 alkaen  

- Leena Elenius (Seamk) 

- Minna Marjamaa (Laurea) 

- Susanna Ruohomäki (Samk) 

- Tuija Ylä-Sahra (Jamk) 

- Ann-Kristin Åvall (Arcada) 

- Virpi Kultanen (Humak 

 

Lausunnot: 

Tekijänoikeuslausunto (Yhdessä Suomen kirjastoseura; Suomen tieteellinen kirjastoseura ja 

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto) tekijänoikeuslain 19 ja 19a pykälien muuttamisesta. 
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Liite 2: FinELib-tuen jako 
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Liite 3: Konsortion työryhmien raportit 

 

AMK-metatietoryhmän toimintakertomus 2016  

 

Ryhmän jäsenet: Taru Fröjdholm / Centria, Mari Isokoski / Haaga-Helia, Menet i Kivirinta / 

Diak, Eeva KlingaHyöty / Haaga-Helia (puheenjohtaja), Anneli Korhonen / Hamk, Anna Ka-

nerva Lamppu / Metropolia, Marja Puntalo / Haaga-Helia, Silja Saarikoski / Seamk, Eeva 

Tuukkanen / Jamk 

 

Ryhmä kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. Yksi kokouksista pidettiin lähikokouksena, muut 

etänä AC:n kautta. Kokousten muistiot tallennettiin AMKlT-konsortin wikiin.  

 

Ryhmä järjesti kaksi kehittämispäivää, jotka keskittyivät RDA-kuvailuun. Päivät koostuivat 

asiantuntijaluennoista ja työpajatyöskentelystä. Päiviin osallistui 75 kuvailutyön asiantuntijaa 

ammattikorkeakouluista.  

 

Ryhmä huolehti RDA Toolkit —ohjelmiston sopimusneuvottelut vuodelle 2017.  

 

Ryhmän jäsenet osallistuivat seuraavien kansallisten työryhmien toimintaan: Kumea I. Kuvai-

levan metatiedon asiantuntijaryhmä (Taru Fröjdholm / Centria ja Mervi Kivirinta / Diak) ja 

Kansallinen musiikin luettelointi- ja sisällönkuvailuryhmä Luumu (Anna Kanerva Lamppu / 

Metropolia) sekä Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä (Mari Isokoski / Haaga-He-

lia).  

 

Ryhmällä oli edustaja Kuvailun tiedotuspäivän paneelikeskustelussa.   

 

E—aineistoryhmän toimintakertomus 2016  

 

Ryhmän puheenjohtaja Marjo Lahdenranta (LAMK) ja muut jäsenet Hanna—Riina Aho (Cent-

ria), Tuula Ala— Hakuni (SeAMK), Hannu Jokiranta (Laurea), Eeva Klinga—Hyöty (Haaga—He-

lia), Annamari Pudas (Lapin AMK).  

 

Vuoden aikana ryhmän tapaamiset:  

- yksi kokous AC:ssa 24.3., muistio wikissä 

- suunnittelupalaveri 13.9.  

Tapaamisten lisäksi yhteyttä pidettiin ja tehtäviä hoidettiin sähköpostin välityksellä.  

 

Ryhmässä keskusteltiin OKM:n tukien jakamisesta FinELib—aineistoille, asian valmistelu siir-

rettiin toiselle työryhmälle.  
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Hannu Jokiranta esitteli FinELibin e—aineistopäivässä 19.4. e—kirjojen hinnoittelumalleja.  

 

Tuula Ala—Hakuni puhui STKS:n seminaarissa 5.10. kirjaston e—aineistojen monimuotoisesta 

käytöstä, E—aineistoryhmä sai tehtävänannon FinELib—konsortiolta:  

 

”FinELibin strategia vuosille 2016—2020 on hyväksytty ja nyt on tärkeää suunnitella 

strategian mukaista toimintaa. Projektin ensimmäisessä vaiheessa pyydämme sektori-

kohtaisia ryhmiä tutkimaan strategiaa ja konsortion toimintaa eri näkökulmista ja 

kertomaan näkemyksensä konsortion toiminnan kehittämisestä. Sektoreiden työryh-

minä toimivat:  

o YO: SYN työvaliokunta,  

o AMK: AMKit—konsortion e—aineistoryhmä  

o Tutkimuslaitokset: Erikoiskirjastojen neuvoston kautta  

o Yleiset kirjastot: Yleisten kirjastojen neuvosto”  

 

Koostettiin ammattikorkeakoulukirjastojen näkemystä FinELib-konsortion toiminnan kehittä-

misestä. Marjo Lahdenranta esitteli työryhmän tuloksen FinELibin Strategia toiminnaksi — se-

minaarissa 4.11.2016.  

 

Järjestelmäkehitysryhmän toimintakertomus 2016 

 

Ryhmä kokoontui 2016 kuluessa 9 kertaa. Pääpaino toiminnassa oli kirjastojärjestelmän han-

kintaan valmistautuminen, mm. eri järjestelmiin tutustumalla.  

 

Finna-asiakasliittymä kehittyi edelleen, kaikki OKM:n alaiset ammattikorkeakoulut olivat tuo-

tantokäytössä. KDK-hanke jatkui vielä, erityisesti keskityttiin yleisten kirjastojen mukaantu-

loon ja pitkäaikaissäilytyksen kehittämiseen. Vuoden lopulla luovuttiin Metalibin ylläpidosta 

ja aineistot siirrettiin Voyageriin. Ryhmän jäsenet olivat aktiivisesti mukana Finnan konsor-

tioryhmässä ja KDK:n ohjausryhmässä.  

 

Voyager-kirjastojärjestelmän ylläpitoa jatkettiin yhteistyössä Kansalliskirjaston ja CSC:n 

kanssa. Vuoden lopussa tehtiin versionpäivitys, jonka seuraukset näkyivät vasta 2017 puolella. 

 

 

Pedagogiikkaryhmän toimintakertomus 2016 

 

Pedagogiikkaryhmä kokoontui viisi kertaa, kokoontumiset olivat pääsääntöisesti verkossa  

Laadimme posteriehdotuksen ITK-päiville 2017. Posteri hyväksyttiin.  
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Keräsimme aineistoa IL-historiikkia varten.  

 

Saksalainen informaatiolukutaitoryhmä ”Bavarian information literacy group” Ilmaisi kiinnos-

tuksensa yhteistyöhön ryhmämme kanssa. Yhteistyötä kehitetään.   

 

Kirjoitimme Kirjastoalan keskiössä-blogiin artikkelin  ”Ilo ja innostus - jaetut ideat jalostuvat 

AMK-kirjastojen pedagogiikkaryhmässä”. 

 

Theseus-ohjausryhmän toimintakertomus 2016  

 

Theseuksen käyttö kasvoija vuonna 2016 tehtiin sadastuhannes tallennus.  

 

Theseus-ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa. Ohjausryhmä käsitteli vuoden aikana rinnakkais-

tallennusta ja pimeää arkistoa. Theseuksessa ilmeni vuoden aikana vakausongelmia jotka 

ajoittuivat lokakuun loppupuolelta marraskuun puoliväliin jolloin ongelma saatiin ratkaistua. 

Theseus-julkaisulomaketta päivitettiin erityisesti rinnakkaistallentamisen tarpeita varten, uu-

sina ominaisuuksina mm. lähdeviite-laatikko ja Altmetric-linkki.  

 

AMKlT-konsortion ja Kansalliskirjaston käymässä neuvottelussa toivottiin kehittämisryhmän 

perustamista miettimään, miten vastata Theseus-ohjausryhmän tarpeisiin. Ryhmä kokoontui 

viisi kertaa ja järjesti Theseuksen kehittämisseminaarin 26.4.2016 Helsinkiin. Seminaarissa 

käsiteltiin arkistointiin ja pitkäaikaissäilytykseen sekä pimeään arkistoon liittyviä näkökulmia.  

 

Theseus-rukkaset olivat mukana Tajua-projektin asiantuntijaryhmässä . Tajua on Kansalliskir-

jaston ATT-hankkeen projekti, jonka tavoitteena on lisätä merkittävästi suomalaisen tieteelli-

sen tutkimuksen avointa saatavuutta.  

 

Theseuksen kehittämistä tukemaan avointa tiedettä edistettiin osallistumalla eAMK-kärkihan-

kesuunnitelman laatimiseen. 

 

Viestintäryhmän toimintakertomus 2016 

 

Viestintäryhmä kokoontui vuoden aikana 2 kertaa, joista molemmat olivat lähikokouksia. 

 

Viestintäryhmän, pedagogiikkaryhmän ja e-aineistoryhmän ideoima e-aineistokampanjamate-

riaali toteutettiin Linda Saukko-Raudan piirrosten myötä. Kukin ammattikorkeakoulukirjasto 

saa painattaa kuvista haluamaansa aineistoa. 
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Jyväskylässä ammattikorkeakoulukirjastopäivien etkoina järjestettiin 13.6. työpaja teemalla 

"Kuva kertoo ja kiteyttää — kuvat ja visualisointi viestinnän ja opetuksen tukena". Työpajassa 

oli 27 osallistujaa. Pajan veti Linda Saukko-Rauta. 

 

Syksyllä viestintäryhmälle etsittiin puheenjohtajaa tuloksetta. 

 

Kreodista julkaistiin vuoden aikana neljä numeroa. Kreodi julkaistiin uudistetulla alustalla. 

Viestintäryhmän jäseniä osallistui Signumin, Kirjastolehden ja Tietoasiantuntijan toimituskun-

tiin. 
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Liite 4: Konsortion edustajat kansallisissa toimielimissä 

AMKIT-konsortion edustajat ja ammattikorkeakoulujen kirjastolaisten osallistuminen kir-

jastoalan kansallisiin toimielimiin 2016 

 

AMKIT-konsortion historiikki-ohjausryhmä: 

Hanna-Riina Aho (Centria) ja Tarja Koskimies (Seamk) 

Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatiosysteemissä: 

Hanna Lahtinen (Laurea) 

AMK-Kirjastopäivät Jyväskylä 2016 ohjausryhmä: 

Kauko Maskulainen (Humak) pj, Auli Rossi (Humak) siht., Teemu Makkonen (Jamk), Sirpa War-

teva (Jamk), Katja Pihkasalo (Jamk), Virpi Kultanen (Humak), Laura Eteläaho (Humak), Tuija 

Ylä-sahra (Jamk)  

FinElib-ohjausryhmä: 

Tarja Koskimies (Seamk), varajäsen Kaisa Rissanen (Tamk) 

Eeva Klinga-Hyöty (Haaga-Helia), varajäsen Maija Koponen (Lapin AMK) 

FinElibin asiantuntijaryhmissä on ollut edustajia eri amk-kirjastoista: humanistiset tie-

teet;kulttuuriala;luonnonvara-ala;taloustieteet; teknilliset alat; terveystieteet 

Julkaisuarkistojen asiantuntijaryhmä: 

Minna Marjamaa (Laurea), Tiina Tolonen (OAMK), Teemu Makkonen (JAMK)  

Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK)-hankkeen ohjausryhmä: 

Jussi Kärki (Samk) varajäsen Hannu Hahto (Tamk) 

Kansallinen kokoelmapoliittinen työryhmä: 

Kari Tiainen (Karelia-amk) 

Kansallinen musiikin luettelointi- ja sisällönkuvailuryhmä Luumu: 

Anna Kanerva Lamppu (Metropolia) 

Kansalliskirjaston johtokunta: 

Sinikka Luokkanen (Hamk); varajäsen Maria von Hertzen (Arcada) 

Kansalliskirjaston sisällönkuvailuverkosto: 

Henna Paajala (Oamk) 

KDK:n asiakasliittymä Finnan konsortioryhmä: 

Pertti Föhr (Lamk); varajäsen Hannu Hahto (Tamk) 

KDK:n kansallisen näkymän työryhmä: 

Hannu Hahto (Tamk) 

KDK:n käytettävyystyöryhmä:  

Jonna Hahto (Tritonia) 

Kirjastot.fi:n ohjausryhmä: 

Kaisa Rissanen (Tamk) 
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Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä: 

Kari Tiainen (Karelia-amk) 

Johanna Viljanen (Turun amk) 

Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimeksi ja vaikuttamaan-hanke: 

Jaana Latvanen (Seamk)  

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (Kumea): 

Mervi Kivirinta (Diak) 

Kukka-Maritta Taskinen (Savonia) 

Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä:  

Mari Isokoski (Haaga-Helia amk) 

OKM:n ATT-hankkeen ”Julkaisujen avoimen saatavuuden edistäminen” – 

työryhmä: 

Marja Anttonen (Turkuamk) 

OKM:n julkaisutyyppiluokitustyöryhmä: 

Hellevi Hakala (Metropolia) 

Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto:  

Silja Saarikoski (Seamk) 

Suomen ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien AAPA:n yhteistyöverkosto: 

Jussi Kärki 

Suomen Standardoimisliitto SFS ry: n tietohuoltokomitea:  

Riitta-Liisa Karjalainen (KAMK) 

Suomen tieteellisen kirjastoseuran hallitus: 

Hellevi Hakala (Metropolia), Virpi Kultanen (Humak) 

Varastokirjaston johtokunta: 

Riitta-Liisa Karjalainen (KAMK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=50170398


 16 
 Liite 5 
 

Liite 5: AMK-päivien ohjelma 
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