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1. Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio (AMKIT-konsortio)

AMKIT-konsortio on ammattikorkeakouluissa toimivien kirjastojen yhteistyöfoorumi ja 

edustaja, joka huolehtii jäsentensä eduista toimintamahdollisuuksiin vaikuttamalla. 

1.1 Konsortion yleiskokous 

Yleiskokouksessa kutakin jäsentä edustaa ammattikorkeakoulun nimeämä edustaja. 

Kevätyleiskokouksessa 11.4.2019 Kajaanissa päätettiin sääntömääräisten yleiskokousasioiden 

lisäksi ExLibris Voyagerin, CSC:n ja Theseuksen kustannuskysymyksistä, Voyager-sopimuksen 

irtisanomisesta ja AMKIT-konsortion yhteistyösopimuksen päivittämisestä. 

Syysyleiskokouksessa 21.11.2019 Oulussa käsiteltiin sääntömääräiset yleiskokousasiat ja käytiin 

keskustelua FinELib-palveluiden kohdentumisesta AMK-kirjastoille sekä vahvistettiin OKM:n 

FinELib-tuen jakautuminen AMK-kirjastoille. AMKIT-konsortion yhteistyösopimuksen 

päivittämistä käsiteltiin toista kertaa. Lisäksi vuosikokous antoi kommenttinsa Kreodin logon ja 

ulkoasun päivitysvaihtoehtoihin. 

1.2 Konsortion johtoryhmä ja hallinto 

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 14 kertaa, joista yksi oli lähikokous (toukokuussa 

Kuopiossa AMK-päivien yhteydessä). Painopisteenä olivat: 

• Siirtyminen Voyagerista uusiin järjestelmiin ja siihen liittyvät sopimusasiat

• FinELibin tilanteen seuraaminen ja kannanotto kustannusten jakautumiseen

• Theseus-asiantuntijoiden ja Kreodin toimituskunnan täydentäminen yhdellä jäsenellä

• Kreodin alustan ja visuaalisen ilmeen uudistaminen

• Tuki Oulun verkostopäivien suunnitteluryhmälle

• Tuki käyttäjäkyselyn suunnitteluryhmälle

• Vuoden 2020 toiminnan suunnittelu

Konsortion hallintoa hoiti Laurea-ammattikorkeakoulu konsortion puheenjohtajana toimivan 

Hanna Lahtisen johdolla. AMKIT-konsortion sihteerinä toimi Noora Montonen. 

Konsortion johtoryhmän jäsenet, asiantuntija- ja projektiryhmien jäsenet ja ovat listattuna 

liitteessä numero 1. 
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1.3 AMK-KIRJO 

Ammattikorkeakoulujen kirjastonjohtajat kokoontuivat Kajaanissa 11. - 12.4.2019. 

11.4.2019 Kajaanin 

ammattikorkeakoulussa konsortion 

vuosikokouksen jälkeen järjestetyssä 

työpajassa aiheena oli digitaalisuus, 

uudet teknologiat ja järjestelmät. 

Työpajassa kuultiin alustukset Jussi 

Kärjeltä ja koulutusalajohtaja Kimmo 

Nikkaselta. Työpajan vetäjinä 

toimivat Jussi Kärki, Sinikka 

Luokkanen ja Pekka Uotila. 

12.4.2019 kirjastonjohtajat vierailivat CSC Tieteen tietotekniikan keskuksen tiloissa, jonka 

toimintaa esitteli Toni Manninen. Kuvassa kirjastonjohtajat supertietokoneen edessä. 

Lisäksi keväällä ja syksyllä järjestettiin yhteensä 6 kirjastonjohtajien webinaaria, joissa 

käsiteltiin ajankohtaisia aiheita, kuten sopimuksia, Kopiostoa ja Theseuksen ajankohtaisia 

asioita. 

2. Strategisten tavoitteiden mukaisten suunnitelmien toteutuminen 2019

AMKIT-konsortion strategisia kehittämistavoitteita edistettiin syysyleiskokouksessa 2018 

hyväksytyn toimintasuunnitelman 2019 mukaisesti. Vuoden 2019 painopisteinä olivat 

Kirjastojen rooli uusissa oppimisympäristöissä, Avoimen toimintakulttuurin edistäminen, 
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Digitaalisuuden ja teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä Osaamisen ja 

yhteisöllisyyden vahvistaminen. 

2.1 Kirjastojen rooli avoimessa toimintakulttuurissa 

AMK-kirjastojen rooli vahvistui kuluneen vuoden aikana avoimen toimintakulttuurin toimijana. 

Webinaareissa, koulutuksissa ja tapahtumissa pohdittiin kirjastojen roolia ja tunnistettiin 

erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja. Ammattikorkeakoulujen julkaisujen keruussa 

ja rinnakkaistallentamisessa kirjastojen rooli on jo vakiintumassa, sen sijaan tki-aineistojen 

keruussa ja tallentamisessa otettiin monissa kirjastoissa vasta ensimmäisiä askelia samoin kuin 

avoimen oppimisen ja oppimateriaalin tukemisessa. 

Kirjastojen rooli avoimen tki:n ja oppimisen palvelujen tuottamisessa vahvistui 

ammattikorkeakoulujen osaamisen ja käytäntöjen kehittyessä. Rooli toteutuu erilaisena eri 

ammattikorkeakouluissa johtuen toimintakulttuureista, rakenteista ja yhteistyön 

mahdollisuuksista. Rooli voi painottua palvelujen käytännön toteuttamiseen esimerkiksi 

julkaisujen osalta, jonka lisäksi roolia voi olla avoimen toimintakulttuurin ohjeistusten, 

koulutusten, politiikkojen tai strategioiden tuottamisessa. Kirjastot osallistuivat myös 

kansallisiin koulutuksiin tai yhteistyöhön, mm. TSV:n asiantuntija- ja työryhmien 

työskentelyyn. Muutamat kirjastot esittelivät avoimen toimintakulttuurin käytäntöjään 

kansainvälisissä yhteyksissä tai konferensseissa. 

Konsortion Metatietoryhmä ja Theseus-kehittämisryhmä työskentelivät avoimen 

toimintakulttuurin edistämisessä ja tiedon löydettävyyden varmistamisessa. 

Metatietoryhmä 

Ryhmä järjesti Kuvailun kuulumisia -webinaarin, johon osallistui 64 amk-kirjastojen edustajaa. 

Ryhmässä käsiteltiin seuraavia teemoja: kuvailun automatisointi, Ysan päivitys Ysoon 

erityisesti musiikkiaineiston osalta, kuvailusääntöjen soveltaminen, käyttö ja tiedon 

/ aineiston löydettävyys sekä kuvailutyö uusissa kirjastojärjestelmissä. 

Ryhmä uudisti ja päivitti Metamesta-kurssiaineistoa LibGuides-alustalle. 

Ryhmän jäsenet osallistuivat seuraavien kansallisten työryhmien toimintaan: Kumea (Silja 

Saarikoski / SeAMK ja Irina Vikman / HAMK), Kusti (Mari Isokoski / Haaga-Helia) ja Sisku (Taru 

Fröjdholm / Centria). Tiedonkulku kansallisten ryhmien ja ryhmän välillä oli aktiivista. 

Ryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa Skypen kautta. 

Theseus-ryhmä 

Vuonna 2019 Theseukseen tehtiin isompia ja pienempiä muutoksia sekä uusia avauksia, joiden 

vaikutukset ja yksityiskohtien hiominen tulevat jatkumaan myös vuonna 2020. 

Kokoelmarakenteen ja metadatan uudistaminen ja muokkaaminen, Justus–Theseus - 
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integraatio, av-aineistojen streamaus ja avoimen TKI:n roolin kasvaminen 

ammattikorkeakoulukentällä työllistivät Theseus-asiantuntijoita ja määrittivät Theseuksen 

kehittämistä. Lisäksi pitkäaikaissäilytyksen kysymykset pysyivät edelleen ajankohtaisina, 

mutta vuonna 2019 voimaan tulleen saavutettavuusdirektiivin myötä PAS-ratkaisu tuli 

pohdittavaksi myös saavutettavuuden näkökulmasta. 

Kokoelmarakenteen muutos ja metadatauudistus 

Metadata- ja kokoelmarakenteen uudistuksen tarkoitus oli luoda korkeakouluille yhtenäinen 

metadatamalli, helpottaa tiedonhakua Theseuksen koko aineistosta ja samalla mahdollistaa 

luopumisen korkeakoulukohtaisista, muutoksille alttiista tutkinto-ohjelmaperustaisesta 

kokoelmarakenteesta. 

Metadata- ja kokoelmarakenteen uudistus ja siihen liittynyt kokoelmien metadatan 

massaeditointi valmistui elokuussa. Theseus on ammattikorkeakouluissa eri tavalla integroitu 

opiskelijan valmistumiseen liittyviin prosesseihin; nämä ammattikorkeakoulukohtaiset 

käytännöt toivat muutoksen myötä esiin odottamattomia heijastevaikutuksia Theseuksen 

toiminnan ja viestinnän yksityiskohtiin. Ammattikorkeakoulujen kanssa keskusteltiin myös 

massaeditoinneista ja koulutusalarakenteen toimivuudesta ja ratkaisuja viilailtiin yhteistyössä 

pitkin kesää ja syksyä. 

Pitkä muutosprosessi jatkui edelleen ammattikorkeakoulujen kokoelmien etusivun muokkaus- 

ja yksilöimismahdollisuuksien kokeiluilla. Kokoelmauudistuksen myötä pois näkyvistä jääneet 

tutkinto-ohjelmat tai muu kokoelmien sisältö voidaan nostaa halutuille paikoille entistä 

joustavammin nostoihin taipuvan metadatarakenteen avulla. 

Metadatan ja hakujen yhteentoimivuudesta uudessa rakenteessa saatiin alustavia havaintoja 

syksyn 2019 aikana ja näiden kehittämistyö jatkuu. 

Teosto-sopimus ja streamauspalvelu 

Vuonna 2019 Theseuksen kehittämisryhmässä päätettiin edistää Teoston mediapienluvan 

hankkimista nopealla aikataululla, kun mahdollisuus mp3- ja mp4 -tiedostojen tallentamiseen 

pdf-dokumenttien lisäksi mahdollistui Kansalliskirjaston kehittämistoimien myötä 

Theseuksessa. Asiaan liittyviä selvityksiä oli jo aiemmin tehty Teosto ry:n suuntaan. Nyt 

kartoitettiin ammattikorkeakouluilla jo olemassa olevia mediapienlupia, selvitettiin 

kustannusjakoasiaa ja tallenteiden keston seuraamisen mahdollisuuksia. AV-aineistojen (mp3 

ja mp4) tallennus aloitettiin lokakuussa. Tallennusten minuuttimääräistä kokonaiskestoa ja sen 

suhteutumista mediapienluvan mahdollistamaan tallennuskiintiöön seurataan metadatan avulla 

vuosittain. 

Justus–Theseus -integraatio 

Lähes kaikilla ammattikorkeakouluilla käytössä oleva CSC:n Justus-julkaisutietopalvelu 

kytkettiin Theseukseen maaliskuussa. Justus–Theseus -integraatio mahdollistaa 

julkaisutiedostojen, käytännössä kokotekstien ja julkaisun metatietojen tallentamisen 
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Theseukseen samalla kun julkaisut ilmoitetaan Justuksen kautta VIRTA-julkaisutietovarantoon 

ja OKM:n tiedonkeruuseen. 

Integraatio kytki Theseuksen tiiviisti kansalliseen julkaisutietoinfrastruktuuriin ja loi sille 

automaattisen yhteyden esimerkiksi 2020 lanseerattavaan Tutkimustietovarantoon. Integraatio 

vähensi julkaisutietojen tallentamiseen liittyvää päällekkäistä työtä ja nopeutti erityisesti 

rinnakkaistallentamista, jonka helpottaminen ammattikorkeakouluissa on linjassa (2021–2024) 

rahoitusmallin avointen julkaisujen painokertoimen (1,2) kanssa. 

Integraatiosta pidettiin käyttäjille suunnattu työpajapäivä maaliskuussa, ja 

rinnakkaistallentaminen ja metatietojen siirtyminen Justuksen–Theseuksen välillä lähti hyvin 

käyntiin. Tiedonsiirtojen yksityiskohtia on muokattu sekä julkaisutiedonkerääjien että 

kirjastokentän palautteen ja kommenttien perusteella. 

Avoin tiede ja tutkimus 
 

Rinnakkaistallentaminen Theseukseen Justus-integraation myötä ja rinnakkaistallentamisen 

tuki tämän osalta toi avoimen tieteen ja tutkimuksen käytännöt ja käytännön ongelmat entistä 

vahvemmin osaksi Theseus-asiantuntijoiden arkipäivää. 

Avoin TKI, oppiminen ja tutkimusinfrastruktuurit -hankkeessa on suunniteltu hankkeen 

puitteissa tapahtuvan yhteiskehittämisen ja jakamisen jatkamista hankkeen päätyttyä 

ammattikorkeakoulujen avoimen tieteen asiantuntijoiden verkostoa ylläpitävän helpdeskin 

avulla, josta olisi saatavissa tukea avoimen tieteen ja tutkimuksen kysymyksissä. Theseus- 

asiantuntijoita oli ja on mukana helpdeskin kehittämistyössä. Avoin tiede ja tutkimus 

tutkimuskulttuuria muuttavana eetoksena vaikuttaa myös Theseus-asiantuntijoiden töissä ja 

rooleissa. 

Saavutettavuus ja PAS 
 

Theseuksen näkökulmasta PDF-dokumenttien saavutettavuuskysymykset liittyvät yhteen 

pitkäaikaissäilytyksen kanssa ja suunnitellun PDF-muuntajan toimintaan. Tavoitteena on sekä 

PAS-yhteensopiva että saavutettavuusdirektiivin mukainen formaatti. Osana tätä on 

Theseuksessa valmistauduttu muiden kuin PDF-formaatin tallennusten estämiseen. PDF- 

muuntajan toiminnasta tiedusteltiin käyttökokemuksia Turun yliopistosta, jossa sitä on 

käytetty ja käsitelty plagiointitunnistuksen (Turnitin) yhteydessä. Lisää kokemuksia asiasta 

toivotaan saavan tulevana vuonna myös Oulun yliopiston kirjastosta. 

Theseuksen sisältöjen osalta ohjeistuksia ja käytännön opastusta opinnäytteiden 

saavutettavuudesta korkeakouluissa odotetaan muun muassa Celialta ja Etelä-Suomen AVI:lta. 

Theseuksen dSpace-alustan saavutettavuus on Kansalliskirjaston vastuulla. Kansalliskirjasto on 

syksyllä lisäksi parantanut mm. Theseuksen palvelinympäristöä, ja syksyllä ajoittain 

vaivanneet yhteyskatkokset on saatu paremmin hallintaan viikottaisen huoltoikkunan 

avaamisella. 
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Tekoälyn hyödyntäminen Theseuksen louhinnassa 
 

Vuoden aikana valmisteltiin Opinnäytetöiden sisällönanalyysi ja automatisointi - 

hankehakemusta OKM:lle, mutta hakemus ei saanut rahoitusta. 

Näkyvyys, viestintä ja kehittämisryhmän toiminta 
 

Theseuksen kehittämisryhmä jatkoi toimintaansa osin uudella kokoonpanolla, kun mukaan 

Theseuksen koordinointityöhön tuli mukaan työntekijä ja esimies Haaga-Heliasta. Theseus- 

asiantuntijoiden resurssi jakautui vuonna 2019 3 x 0,2 htv. Kehittämisryhmän toiminnan 

tarkoituksena on muodostaa käsitystä Theseuksen roolista ammattikorkeakoulujen 

julkaisemisen kentällä, valmistella asioita ja luoda suuntaa kehittämistyölle. Aktiivinen 

kehittämisryhmä nähtiin edelleen tarpeellisena. 

Theseus-asiantuntijat olivat vuonna 2018 jäseninä Julkaisuarkistojen asiantuntijaryhmässä 

sekä tekivät yhteistyötä Amkit-järjestelmäryhmän kanssa. Näillä ryhmillä ei ollut toimintaa 

vuonna 2019. 

Theseus-asiantuntijat viestivät aktiivisesti kotimaan kirjastokentällä muun muassa Kreodi- 

lehden artikkeleilla ja infograafeilla. Kansainvälistä näkyvyyttä Theseus sai postereilla ja 

konferessiesiintymisillä Berliinin Open Science -konferenssissa keväällä, euroCRIS 

tapahtumassa Espoossa niin ikään keväällä sekä Open Repositories 2019 -konferenssissa 

Hampurissa kesällä. Julkaisuista voisi erikseen mainita Theseusta avoimen julkaisemisen 

alustana käsittelevän blogitekstin kirjoittamisen Leibniz Information Centre for Economicsin 

verkkoalustalle. Teksti julkaistiin lokakuussa. 
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2.1. Kirjastojen rooli avoimissa/uusissa oppimisympäristöissä 
 
 

Ammattikorkeakouluissa verkko-opiskelu on nopeassa kasvuvaiheessa. Toimintaympäristön 

muutos vaikuttaa syvällisesti ammattikoreakoulukirjastojen tehtäviin ja rooliin. Pienenenevät 

henkilöresurssit ja ohjaustarpeen monimuotoistuminen ovat kaikkien ammattikorkeakoulujen 

yhteisiä ongelmia. Vuonna 2019 keskusteltiin erityisesti verkkoympäristöjen tarjoamista 

mahdollisuuksista yhteistyöhön tiedonhaun ja muun kirjastojen tarjoamien opetuksen ja 

ohjauksen toteutuksessa. 

Verkostotapaamiset 
 

Ammattikorkeakoulukirjastojen rooli avoimissa oppimisympäristöissä puhutti AMK-kirjastojen 

henkilökuntaa monissa webinaareissa ja työpajoissa. Webinaareja järjestettiin viisi ja niihin 

osallistui keskimäärin 45 henkilöä. 

Verkostossa suunniteltiin PopsUps –tapahtumaa ja hahmoteltiin kirjastojen yhteistä verkko- 

oppimisympäristöä. 

Kirjastojen PopsUps 
 

Vuoden 2018 lopulla toteutetussa avointen oppimisympäristöjen verkostotapaamisessa ideoitu 

amk-kirjastojen yhteinen tapahtuma ’AMK-kirjasto pops up’ toteutettiin 11.-15.11.2019. 

Teema oli Avoimella asenteella: tietoa sinulle, kaikille, avoimesti, luotettavasti, sujuvasti. 

Materiaali oli myös englanniksi ja ruotsiksi. Viikon aikana 21 amk-kirjastoa järjesti 

kirjastotilojen ulkopuolella tapahtumia ja tempauksia. AMKIT-konsortion facebook oli yhteinen 

alusta kuvien ja kertomusten jakamiselle. Yhteisöllinen tapahtumaviikko tavoitti runsaasti 

osallistujia ympäri Suomen. Kirjoitus tapahtumasta Kreodissa: 

https://www.kreodi.fi/en/35/Uutta/623/Amk-kirjasto-Pops-Up!-avoimellaasenteella- 

med%C3%B6ppetsinne-withanopenmind.htm 

Pedagogiikkaryhmä 

Vuoden 2019 aikana tehtiin yhteistyötä Avoimet oppimisympäristöt -verkoston kanssa ja 

pedaryhmällä oli yksi oma tapaaminen. Yhteistyön merkeissä tuotettiin kaksi artikkelia Kreodi- 

lehteen. Avoimet oppimisympäristöt -seminaarin suunnittelu ja toteutus siirtyivät Jyväskylän 

yliopiston ja JAMKin vastuulle. 

 
 

2.2. Digitaalisuuden ja teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen 
 
 

Jatkettiin edellisvuotista linjaa siirtää toimintaa verkostomaiseksi. Järjestelmäkehitysryhmän 

toiminta lakkautettiin. Verkoston toiminnan puitteissa järjestettiin vuoden aikana kolme 

webinaaria. Ensimmäisen, 29.3. järjestetyn webinaarin aiheena oli mobiilisovellukset, toisella 

kerralla 23.5. keskusteltiin ja kuultiin käytänteitä omatoimikirjastoista ja kolmannella kerralla 

7.11. käytiin keskustelua tulevaisuuden yhteistyöstä, erillisistä kirjastojärjestelmistä 

huolimatta. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kreodi.fi%2Fen%2F35%2FUutta%2F623%2FAmk-kirjasto-Pops-Up!-avoimellaasenteella-med%25C3%25B6ppetsinne-withanopenmind.htm&amp;data=02%7C01%7C%7C63c32cced76d4855231308d7d6e78bc7%7Cf0b9e9d78d664b169c1c6b07c4796280%7C1%7C0%7C637214162274140670&amp;sdata=mcG%2B6R5M5x1NGpHDStwgXb1kg1cc%2BGjsW5JG3ebAsI0%3D&amp;reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kreodi.fi%2Fen%2F35%2FUutta%2F623%2FAmk-kirjasto-Pops-Up!-avoimellaasenteella-med%25C3%25B6ppetsinne-withanopenmind.htm&amp;data=02%7C01%7C%7C63c32cced76d4855231308d7d6e78bc7%7Cf0b9e9d78d664b169c1c6b07c4796280%7C1%7C0%7C637214162274140670&amp;sdata=mcG%2B6R5M5x1NGpHDStwgXb1kg1cc%2BGjsW5JG3ebAsI0%3D&amp;reserved=0


10 
 

 
Kaikki KOHA-kirjastojärjestelmän valinneet kirjastot siirtyivät kuluneen vuoden aikana 

viimeistään uuteen järjestelmään ja ensimmäiset Alma-järjestelmän käyttöönotot tapahtuivat 

vuoden lopulla. 

 

2.3. Osaamisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen/ ajankohtaisverkosto 
 
 

Kreodi 

Vuonna 2019 Kreodi täytti 20 vuotta, mitä juhlittiin Oulussa juhlaseminaarilla 21.11.2019. 

Juhlaseminaarin puhujina olivat Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen, Oamkin lehtorit 

Nina Patrikka (E-kirja audiovisuaalisena elämyksenä) ja Katri Teirikko (Podcast 

pähkinänkuoressa) sekä varsinaisena vetonaulana Longplayn Anu Silfverberg ja Antti Järvi 

aiheena Täydellinen juttu. Seminaarin lisäksi järjestettiin juhlaillallinen Ravintola GrillIt:issä. 

 

Kreodi ilmestyi vuonna 2019 kuusi kertaa. Kevään viimeinen lehti 3/2019 oli 

Kirjastopedagogiikka-teemalehti, syksyn 5/2019 oli tekoälyteemasta ja 6/2019 20- 

vuotisjuhlanumero. Teemalehdet onnistuivat yli odotusten ja juttuja oli kaikissa lehdissä 

runsaasti. Vuonna 2019 lehden lukijamäärä kaksinkertaistui vuoteen 2016 verrattuna. 

Syksyllä 2019 valittiin kaupallinen palveluntarjoaja rakentamaan lehdelle uuden 

sisällönhallintajärjestelmän. Samalla logo ja graafinen ilme uudistetaan. Viidestä tarjouksesta 

valittiin palveluntarjoajaksi LianaTech, jonka hinta ja referenssit olivat kohdallaan. Graafinen 

ulkoasu teetettiin Petra Boijella. Työ aloitettiin joulukuussa, käyttöönoton arvioitu aika 

maaliskuu 2020. 

AMKIT-verkostopäivä 

Kreodin juhlistamisen lisäksi Oulussa järjestettiin AMKIT-verkostopäivä 22.11.2019. 

Verkostopäivässä kuultiin AMKIT Pops up-kampanjasta, jätettiin 

jäähyväiset Voyagerille, työskenneltiin työpajoissa ja palkittiin 

vuotuiset KirjastoMOVEn voittajat. 
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3. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö 

AMKIT-konsortion edustajat kansallisissa toimielimissä ovat listattuna toimintakertomuksen 

liitteessä numero 2. AMK-kirjastolaisten kansainvälinen yhteistyö ja toiminta on listattu 

liitteessä numero 3. 

 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja sen verkostot 

Arenen ja sen alaisten tki-johdon ja it-johdon AAPA-verkostojen kanssa tehtiin yhteistyötä 

avoimen toimintakulttuurin edistämiseksi, mm järjestämällä kaksi yhteistä AVOINwebinaaria. 

Arenen kanssa käytiin keskusteluja myös Theseuksen, Kreodin ja AMK-julkaisutoiminnan 

kehittämisestä ja vaikuttavuudesta sekä kirjastojen tilastoinnin haasteista. Arenen 

toiminnanjohtaja vieraili Kreodin toimituskunnan kokouksessa helmikuussa ja konsortion 

yleiskokouksessa marraskuussa. Arenen viestintä julkaisi blogissaan konsortion tuottamat jutut 

Theseuksesta kesäkuussa ja Kreodista marraskuussa. 

 
Yhteiskirjastot 

 
AMKIT-konsortion jäsenkirjastoista yhteiskirjastoina toimivat Lappeenrannan tiedekirjasto 

(Saimaan AMK / LUT-tiedekirjasto) , Lapin korkeakoulukirjasto (Lapin AMK), Tampereen 

yliopiston kirjasto (TAMK) ja Tritonia (VAMK, NOVIA). 

 
Kansalliskirjasto 

Vuoden aikana järjestettiin yksi Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaaminen (22.3.2019). 

Tapaamisessa saatiin katsaus eri sektoreiden ja palveluiden lähitulevaisuuteen ja kehittämisen 

prioriteetteihin, sekä työskenneltiin palvelukohtaisissa kehittämistyöpajoissa. 

 
Kansalliskirjaston johtokunta kokoontui 4 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin asetuksessa 

johtokunnalle määrätyt asiat sekä ajankohtaiset asiat. 

 
Elektronisten aineistojen osalta kansallista yhteistyötä tehtiin FINElibin puitteissa. FinELib 

järjesti yhdessä Finna-toimiston kanssa visiointityöpajoja, joissa konsortion jäsenillä oli 

mahdollisuus osallistua FinELibin Tulevaisuuden visio 2025 – strategian työstämiseen. 

Konsortion jäsenet tekivät tiivistä yhteistyötä Ebsco-neuvotteluissa, ja osa konsortion 

jäsenistä osallistui APC-projektiin. Toimintavuonna alettiin työstämään myös ammattilehdet 

avoimiksi – suunnitelmaa vuoden 2020 FinELibin toimenpidelistalle. Yhteistyötä jatkettiin 

elektronisten aineistojen hankinnan osalta 

 
Varastokirjasto 

AMKIT-konsortio seurasi suunnitelmia liittää Varastokirjasto Kansalliskirjastoon. AMKIT- 

konsortiolla on edustaja Varastokirjaston johtokunnassa. 
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LINNEA2 

Vuoden 2019 alkupuolella AMKIT-konsortion ja Linnea2-konsortion yhteisesti valmistelema 

uuden kirjastojärjestelmän hankinta päättyi hankintasopimuksesta irtautumisiin. Osa 

ammattikorkeakouluista päätti siirtyä avoimen lähdekoodin KOHA-järjestelmään ja osa 

kaupallisen järjestelmän kilpailutukseen. Vuoden alkupuolella otettiin käyttöön Linnea2, 

Kansalliskirjaston ja AMKIT-konsortion yhteinen virtuaalipalvelin, jotta henkilötietojen 

käsittely vanhassa Voyager-kirjastojärjestelmässä saatiin GDPR:n edellyttämälle tasolle. 

Henkilötietojen käsittelysopimuksia CSC:n, Kansalliskirjaston ja ExLibriksen kanssa työstettiin 

yhteistyössä Linnea2-konsortion kanssa. AMKIT-konsortion yhteistyö päättyi vuoden lopussa 

Linnea2-konsortion lakkautuessa. 

 
Yliopistokirjastojen verkosto FUN 

Konsortio seurasi yliopistokirjastojen toimintaa ja kuulumisia erityisesti yhteiskirjastojen 

osalta. 

 
Kirjastot.fi -yhteistyöryhmä 

Ryhmä on kokoontunut v. 2019 aikana kaksi kertaa. AMKIT-konsortiota ryhmän toiminnassa on 

edustanut Susanna Kinnari. Koordinaatiotyöryhmän kokousmuistiot ovat luettavissa 

osoitteessa: https://www.kirjastot.fi/koordinaatioryhma?language_content_entity=fi . 

http://www.kirjastot.fi/koordinaatioryhma?language_content_entity=fi


13 
 

 

Liitteet 

Liite 1: Joryn jäsenet, asiantuntija- ja projektiryhmien jäsenet sekä annetut lausunnot 
vuonna 2019 ............................................................................................ 14 

Liite 2: Konsortion edustajat kansallisissa toimielimissä ....................................... 16 

Liite 3: AMK-kirjastolaisten osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön ja toimintaan 19 



14 
 

 
 

Liite 1: 

Johtoryhmän jäsenet, asiantuntija- ja projektiryhmien jäsenet sekä annetut lausunnot 

vuonna 2019 

 
AMKIT-konsortion johtoryhmä 2019 

- Puheenjohtaja Hanna Lahtinen (Laurea) 

- Varapuheenjohtaja Pekka Uotila (XAMK) 

- Varapuheenjohtaja Miia Willman (LAMK/LUT-tiedekirjasto) 
 
 

Jäsenet: 

- Hanna-Riina Aho (Centria) 

- Susanna Kinnari (Diak) 

- Minna Koistinen (Oamk) 

- Sinikka Luokkanen (HAMK) 

- Pekka Uotila (XAMK) 
 
 

- Sihteeri Noora Montonen (Laurea) 

- Talousasiantuntija Hellevi Hakala (Metropolia) 

AMKIT-konsortion asiantuntija-ja projektiryhmät 2019 

Metatietoryhmä 

- Puheenjohtaja Eeva Klinga-Hyöty (Haaga-Helia) 

- Taru Fröjdholm (Centria) 

- Mari Isokoski (Haaga-Helia) 

- Mervi Kivirinta (Diak) 

- Anna Kanerva Lamppu (Metropolia) 

- Marja Puntalo (Haaga-Helia) 

- Silja Saarikoski (SeAMK) 

- Irina Vikman (HAMK) 
 
 

Pedagogiikkaryhmä 

- Puheenjohtaja Riitta-Liisa Karjalainen (Kamk) 

- Arja Kunnela (JAMK) 

- Eerika Kiuru (HAMK) 

- Elina Laineenoja (SAMK) 

- Mari Mäkynen (Tritonia) 
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Theseus-kehittämisryhmä 

- Hanna Lahtinen (Laurea) 

- Minna Marjamaa (Laurea) 

- Tiina Tolonen (Oamk) 

- Minna Koistinen (Oamk) 

1.4.2019 alkaen: 

- Eeva Klinga-Hyöty (Haaga-Helia) 

- Antti Nyqvist (Haaga-Helia) 
 
 

Kreodi-juhlallisuuksien ja AMKIT-verkostopäivän suunnitteluryhmä 

- Hanna Lahtinen (Laurea) 

- Susanna Kinnari (Diak) 

- Minna Marjamaa (Laurea) 

- Noora Montonen (Laurea) 

- Tiina Tolonen (Oamk) 

- Terhi Kaipainen (XAMK) 
 
 

Kreodin toimituskunta: 

- Minna Marjamaa (Laurea) 

- Hellevi Hakala (Metropolia) 

- Terhi Kaipainen (XAMK) 

- Erika Kallinen (HAMK, lokakuu 2019 alkaen) 

- Pirjo Kangas (Humak) 

- Tiina Mäntylä (Lapin amk, 31.8.2019 saakka) 

- Annamari Pudas (Lapin amk, 1.9.2019 alkaen) 

- Riikka Sinisalo (LUT-tiedekirjasto) 

- Tiina Tolonen (Oamk) 

- Ann-Kristin Åvall (Arcada) 
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Liite 2: 

AMKIT-konsortion edustajat ja ammattikorkeakoulujen kirjastolaisten osallistuminen 

kirjastoalan kansallisiin toimielimiin 2019 

 
AMMUS-ryhmä: 

Tiina Tolonen (Oamk) 

Tapani Lehtonen (JAMK) 

Hannele Saari (JAMK) syksyyn 2019 saakka 

Anna Kanerva Lamppu (Metropolia) 

Suvi Pukero välillä mukana (TUAMK) 

Leeni Pukkinen (TAMK/Tampereen yo-kirjasto) 
 
 

BMF (Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry) 

Sarah Hagström (Arcada) johtokunnan jäsen 2018 

Marketta Fredriksson (Diak) 

Mira Juppi (Savonia) johtokunnan jäsen 2019 
 
 

FINElib-ohjausryhmä: 

Tarja Koskimies (SeAMK), varajäsen Minna Koistinen (Oamk) 

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

Finna-konsortioryhmä: 

Päivi Ylitalo-Kallio (Metropolia), varajäsen Hanna Saario (Diak) 
 
 

Julkaisuarkistojen asiantuntijaryhmä: 

Ilkka Nokelainen (LUT-tiedekirjasto) 
 
 

K.A. Henrikssonin rahaston johtokunta: 

Hanna Lahtinen (Laurea) 
 
 

Kansallinen KOHA-ohjausryhmä: 

Hanna Lahtinen (Laurea), Anne Lehto (VAMK/Tritonia), Sinikka Luokkanen (HAMK) 
 
 

Kansalliskirjaston johtokunta: 

Hanna Lahtinen (Laurea); varajäsen Teemu Makkonen (JAMK) 
 
 

Kirjastokaista-ohjausryhmä: 

Päivi Karhumetsä (Metropolia) 
 
 

Kirjastot.fi:n ohjausryhmä: 

Susanna Kinnari (DIAK), varaedustaja Hellevi Hakala (Metropolia) 
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Kokonaisarkkitehtuuri-ryhmä: 

Eeva Klinga-Hyöty (Haaga-Helia) 
 
 

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (Kumea) 

Silja Saarikoski (SeAMK) 

Irina Vikman (HAMK) 

 
Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä: 

Mari Isokoski (Haaga-Helia) 
 
 

Lumikko-ohjausryhmä 

Tarja Koskimies (SeAMK) 

Ulla Ohvo (LUT-tiedekirjasto) 

Miia Willman (LUT-tiedekirjasto) 

 
MUUSA (musiikin kuvailun ryhmä) 

Tapani Lehtonen (JAMK) 

 
Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto: 

Taru Fröjdholm (Centria) 
 
 

Suomen ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien AAPA:n yhteistyöverkosto: 

Jussi Kärki (SAMK) 
 
 

Suomen Standardoimisliitto SFS ry: n tietohuoltokomitea: 

Riitta-Liisa Karjalainen (KAMK) 
 
 

Suomen tieteellisen kirjastoseuran hallitus: 

Hellevi Hakala (Metropolia) 

Sinikka Luokkanen (Hamk) 

 
Suomen tieteellinen kirjastoseura, Aineiston saatavuus-työryhmä 

Tytti Kallio-Kokko (Diak), puheenjohtaja 
 
 

Tiedonhallinnan ohjausryhmä: 

Miia Willman (LAMK/LUT-tiedekirjasto), varajäsen Eeva Klinga-Hyöty (Haaga-Helia) 
 
 

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) 
 

Avoimen toimintakulttuurin asiantuntijaryhmä: 
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Hanna Lahtinen (Laurea) Kansalaistiede-työryhmä 

Anna Mikkonen (HAMK) Yritysyhteistyön avoimuus 

Tutkimusaineistojen avoimuus asiantuntijaryhmä:  

Nina Hynnä (HAMK) 

Minna Marjamaa (Laurea) 

 

Julkaisujen avoimuus asiantuntijaryhmä: 

Mervi Kivirinta (DIAK) 

Anna Laakkonen (Laurea) 

Katja Laitila (HAMK) 

Oppimisen avoimuus asiantuntijaryhmä: 

Aino Helariutta (Laurea) 

Marja Talikka (LUT-tiedekirjasto) 
 
 

Varastokirjaston johtokunta: 
 

Riitta-Liisa Karjalainen (KAMK) 28.2.2019 saakka 

Jussi Kärki (Samk) 1.3.2019 alkaen 
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Liite 3: AMK-kirjastolaisten osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön ja toimintaan 
 
 

Centria: 

Päivi Toikkanen osallistui KohaCon 2019 -konfrenssiin Dublinissa Irlannissa, 20.-23.5.2019. 
 
 

Diak: 

Hankkeet: 

- Marketta Fredriksson: Building sustainable and resilient communities through 
co-creation between universities and business /Busco -hanke Tansania ja 
- Hiil hooyo – äitiysterveyden edistämishanke, Somalia 
- Hanna Saario: Dvine-hanke (Nepal ja Vietnam) 

 
 

Erasmusvaihto: Markku Hiltunen, Helena Kankuri ja Susanna Kinnari (FHWS, Saksa) ja Marketta 
Fredriksson (Transilvania University of Brasov, Romania) 

 

Haaga-Helia: 

Haaga-Helian kirjastossa vieraili v. 2019: 

Fodor-Takács Gabriella, kirjastonjohtaja, University of Theatre and Film Arts, Budapest, 
Hungary 15.-23.4.2019 

Koupilova Marcela, kirjastonhoitaja, Palacký University Olomouc, Olomouc, Czech 
Republic 6.-9.5.2019 

 
 
 HAMK: 
 

• Sinikka Luokkanen osallistui yhteistyön kehittämismatkaan HAMKin strategisen kumppani 
Universidade Feevale (Brasilia) luo. 

• Minna Kivinen osallistui KohaCon 2019 -konfrenssiin Dublinissa Irlannissa, 20.-23.5.2019.  
• Erasmus-vaihdoissa Eerika Kiuru (Sapienza Univerista Di Roma), Asta Ojala (Sciences Po, 

Pariisi) ja Erika Kallinen (Freie Universität Berlin). 
 

Lahden Korkeakoulukirjasto/Lappeenrannan tiedekirjasto/LUT-tiedekirjasto: 

• EU:n komission järjestämä EU-kirjastomatka Firenzeen 1. – 3.12.2019 

Training Seminar for European Documentation Centres, 2-3 December, Florence, Italy, 
Tietoasiantuntija Heli Vilja-Sarromaa ja Tietoasiantuntija Anna-Liisa Holmström 

• Open Science Fair 2019, 16.-18.9.2019, Porto, Portugali. Posteriesitys: Building Open 
Research, Development and Innovation Know-How A Model for Lahti University of Applied 
Sciences. Tietoasiantuntija Johanna Kiviluoto ja Tietoasiantuntija Riikka Sinisalo. 

• Kiviluoto, J. and Sinisalo, R. 2019. Information Specialist facing new challenges. Nordic 
Journal of Information Literacy in Higher Education. 11, 1 (Jun. 2019), 16-26. Saatavissa: 
https://doi.org/10.15845/noril.v11i1.2610 

 

Lapin korkeakoulukirjasto: 

• NUAS Library Service Group - ryhmän kokous, Oslo 16.-18.1.2019, Susanna Parikka 

• Reshape-seminaari, Oodi Helsinki 6.-7.5.2019, Maija Koponen ja Susanna Parikka 

• Libraries promoting OA, Helsinki 7.-8.5.2019, Susanna Parikka 

• Erasmus-vaihto Bremenissä 6.-10.5.2019, Sanna Anisimoff ja Paula Kangasniemi 

• ARLIS/Norden (Art Libraries Society Norden) vuosikokous 12.-16.6.2019, Reykjavik, Katariina 
Soudunsaari 

• LIBER, Dublin 25.-29.6.2019, Susanna Parikka 



20 

• NUAS Forum, Tromssa 13.-17.8.2019, Maija Koponen ja Susanna Parikka

• Best Practices in Universal Design for eLearning, Jyväskylä 28.-29.8.2019, Paula Kangasniemi

• Europe Forum, Turku 29.-31.8.2019, Katariina Soudunsaari

• Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi, Tula 25.-30.9.2019 Mikko Hyötyniemi

• Pure International Conference, Praha 15.-18.10.2019, Toni Raja-Hanhela

• Munin Conference, Tromssa 26.-29.11.2019, Toni Raja-Hanhela

• EU-tietokeskusten kokousmatka, Firenze 2.-3.12.2019, Katariina Soudunsaari

• Erasmus-vaihto: Barbara Esteva Garcia (Madrid Universidad Nebrija) Lapin
korkeakoulukirjastossa 25.2.-1.3.2019.

• Ensimmäinen FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston ja NUASin Library Service Groupin
(pohjoismainen yliopistoyhteistyöverkosto) yhteiskokous järjestettiin 4.-6.9.2020
Rovaniemellä, Lapin korkeakoulukirjaston Arktisen keskuksen kirjaston tiloissa. Blogi
tapahtumasta ruotsiksi ja englanniksi FUNin sivuilla (Susanna Parikka).

• NUAS Library Service Group – Susanna Parikka työryhmän toinen suomalainen jäsen

• PLC (Polar Libraries Colloquy) – Susanna Parikka Steering Committeen varapuheenjohtaja ja
Liisa Hallikainen Steering Committeen jäsen.

Laurea: 

• BMF ry:n opintomatka Tarttoon 4.-6.4.2019. Erja Huovila, Hannele Kalema & Sinikka 
Virtanen

• Open Science Berlin –konferenssi ja PreConference 18.-20.3.2019. Theseus-posteri 
Minna Marjamaa, Hanna Lahtinen

• Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT) -kirjastovierailu 9.4.2019, Galway, Irlanti. 
Aino Helariutta

• KV-viikolla vieraiden (n. 50) Innovation walkilla 25.3.2019 kirjaston loungessa pop upit 
Theseksesta ja julkaisutoiminnasta, jaossa LbD-kirjoja; Tikkurilan kampuskirjasto host 
kv-vieraalle Lucia Klimankova, Cardiff Metropolitan, Uni. Minna Marjamaa, Kaisa 
Puttonen

• Open Education Research (OER) –konferenssi 10.-11.4.2019, Galway, Irlanti. Aino 
Helariutta

• EuroCRIS community meeting 27.-29.5.2019 Espoossa. Theseus-posterin esittely, Minna 
Marjamaa ja Tiina Tolonen.

• Open Repositories –konferenssi 10.-13.6.2019 Hampuri, Saksa. Theseus-posterin esittely, 
Minna Marjamaa ja Tiina Tolonen.

• EU Open Science Coordination Meeting 21OCT 21.10.2019 Tikkurila. Avoimen tki:n ja 
oppimisen posterien esittelyjä, kokoukseen ja työpajaan osallistuminen. Hanna 
Lahtinen, Minna Marjamaa, Aino Helariutta.

• Open Education Global (OEG) –konferenssi 26.-28.11.2019, Milano, Italia. Aino 
Helariutta. 

SAMK: 

- Jussi Kärki, IGeLU, Singapore, elokuu 2019

Savonia: 

Anne Mikkanen ja Jaana Vaittinen 

BMF ry:n opintomatka Tarttoon 4.-6.4.2019 

- Tarton yliopiston kirjasto

- Tarton lääketieteellinen kirjasto
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