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Läsnä: Ulla-Riitta Lahtinen (puheenjohtaja) 
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Sanna Savolainen (sihteeri) 
Tiina Tolonen 
 

 
1 Tehtävien jaon tarkistus 

Keskusteltiin rukkastehtävien jaosta (liitteenä). Todettiin, että työnjako on sopiva. 
Keskusteltiin myös rukkasten yhteydenpidosta. Todettiin, että teemme yhteistyö-
tä ja pyrimme pitämään muut ajan tasalla tapahtumista. Ulla-Riitta pyytää Sa-
multa ajankohtaiskatsausta Theseuksen ylläpidosta. Keskusteltiin myös työajan 
ylöskirjaamisesta, mutta todettiin, että ei liene tarpeenmukaista. Todettiin, että 
Wikiin voitaisiin laittaa neljännesvuosittain raportti rukkasten työtehtävien mää-
rästä ja koontia kysymyksistä. Pohdittiin myös yhteydenpitolistan tiedotusta ja 
todettiin, että suuremmista asioista olisi hyvä tiedottaa listalla.  

 
2 Theseuksen etusivu 

Tutkailtiin yhdessä Theseuksen uuden etusivun hahmotelmaa ja todettiin seuraa-
via asioita.  
- Theseus.fi-teksti isommalla sivun yläreunaan. Teksti voisi myös olla keskem-

pänä. 
- Anna-Kaisa Sjölund on vahvistanut, että tekijänoikeudet logon suhteen ovat 

kunnossa.  
- Samulta löytyy logopohjat vektorimuodossa muokattavaksi. Logoon saadaan 

myös teksti. Keskusteltiin myös logon ja tekstin väristä ja todettiin, että teksti 
verkkokirjasto voisi olla vahvemmalla tekstillä. 

- Samalla voidaan päivittää uusi logo myös publications-sivulle.  
- Mietittiin logon kielivaihtoehtoja – tarvitaanko vaihtoehdot suomi, ruotsi ja 

englanti? 
- Linkki Theseuksen logosta voisi johtaa publications-sivulle. 
- Tarvitaan myös banneripohja, jota voidaan käyttää amkien sivuilla. 
- Ylläpito-laatikko voidaan ottaa kokonaan pois tallennussivulta. 
- Linkkejä-laatikko voidaan ottaa kokonaan pois sivulta: YSA ja MUSA –linkkejä 

ei tarvita, sillä asiasanat on tallennusvaiheessa jo mietitty valmiiksi. Linkki 
Arene ry:n sivulle siirretään uudelle pääsivulle (nykyinen ”publications”-sivu), 
Creative Commons sisällytetään ohje-laatikkoon ja OA-lausuma henkilökunnan 
tallennusohjeisiin. 

- Vasemmalle jää vain Navigointi-laatikko, johon tulee linkki publications-
pääsivulle, rekisteriseloste (Ulla-Riitta päivittää), Korkeakoulukirjastojen yh-
teystiedot (mietitään, mille sivulle se linkki johtaa), ja tekninen tuki, jonka ot-
sikon voisi muuttaa muotoon Theseus-tuki. Linkki voisi johtaa lomakkeelle, 
josta postit ohjautuvat rukkas-listalle (kuten publications-sivulla) tai se voisi 
olla sähköpostilinkki. 

- Minna laatii tekstihahmotelmat infotekstiksi sekä uudelle pääsivulle että tal-
lennussivulle ja laittaa kommentoitavaksi muille rukkasille. 

- Tervetuloa-tekstin alle tallennussivulle voisi tulla laatikot ”Ohjeita opiskelijalle” 
(jonka alle linkki opinnäytetyön tallennukseen) ja ”Ohjeita henkilökunnan jul-
kaisujen tallentamiselle” (jonka alle linkki julkaisun tallentamiseen). 

- Ulla-Riitta päivittää henkilökunnan julkaisun tallentamisohjeet 
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- Kysymykseksi jäävät vielä tekstien käännökset. Metropoliasta löytyy ehkä 
kääntäjä englanniksi, Ulla-Riitta huolehtii tästä. Selvitetään vielä, kuka kään-
tää tekstin ruotsiksi. 

- Ulla-Riitta lähettää muutosehdotukset tiedoksi uuden sivun suunnittelijalle. 
- Sanna tarkistaa entiset tekstipohjat, joita käsiteltiin kevään kokouksessa, on-

ko tarvetta vielä päivittää niitä. Uutena sivulle tulee ainakin tsekkauslista (tar-
kista nämä kohdat ennen työn tallennusta Theseukseen). 

- Seuraavaan ohjausryhmään viedään ehdotus uudesta tallennussivusta. 
 

3 Streamaus 
Selvitettäviä 
- Kuinka moni amk lähdössä mukaan ja ovatko valmiit ottamaan osaa syntyviin 

kustannuksiin; ohjausryhmä tekee päätösesityksen AMKIT-konsortion johto-
ryhmälle/ARENElle kustannusten jaosta (kaikille yhteinen palvelu/vain osallis-
tuville amkeille). 

- Tekninen puoli selvitettävä, mistä palvelu hankitaan. Olisiko jokin virtuaalipal-
velin mahdollinen? Pitää miettiä myös palvelun jatkuvuutta. Ulla-Riitta selvit-
telee asiaa. 

- Syöttämistä pitää miettiä myös, eli pitää olla helppo toteuttaa. 
- Tekijänoikeudet, mitä kaikkea pitää huomioida, pitääkö tehdä erillinen lomake, 

kuka asiasta on vastuussa (amkit itse, ei kirjastot?) jne. 
- Todettiin, että tekijänoikeudellisesti hankalaa asiaa esimerkiksi taustamusiikki 

ja esitettävä musiikki. Teostolta pitäisi selvittää hinnoitteluperuste (olisiko pe-
ruste esim. latausten määrä). Haasteelliseksi asian tekee se, että streamatta-
vaksi aineistoksi tarvitaan montaa erilaista materiaalia (esim. elokuvat, kon-
serttiesitykset, dokumentit). Tiina selvittää, minkä tyyppisiä tallenteita amkeil-
la olisi ja onko tähän kiinnostusta. Samalla kysyttävä myös kustannuksista, eli 
ovatko ammattikorkeakoulut valmiita ottamaan osaa -> yhteydenpito-listalle. 
Tiina selvittää asiaa myös Teostolta tarkennusta tekniseen puoleen. 

- Tietoisuutta opiskelijoille: onko opetusyksiköiden ja oppilaitosten tehtävä? 
- Streamauspalvelu, johon opetusyksiköt voivat hoitaa oikeudet kuntoon ja asia 

ei kuuluisi niinkään palveluntarjoajalle. Mikä olisi lakimiehen kanta? 
- Kustannuspolitiikka? Palvelun hankkiminen ja esitysoikeudet eivät ole ilmaisia. 
- Voisiko olla, että tallennusvaiheessa opiskelija ilmoittaa esim. lomakkeella, et-

tä tekijänoikeudet esitykseen ovat kunnossa. 
- Voisiko toteuttaja olla Kansalliskirjasto? Voivatko he selvittää streamauspalve-

lua? Mitkä ovat kustannukset? 
- Aikataulu: pyritään käsittelemään asiaa seuraavassa ohjausryhmässä.  

 
4 Wiki 

- Keskusteltiin viestintäsuunnitelmasta. Minna laatii pohjan ja lähettää rukkas-
listalle kommentoitavaksi. 

- Käydään wikiä läpi omalla ajalla, palataan asiaan sähköpostitse 
- Tiedotteita Theseuksen etusivulle: Ulla-Riitta kysyy Samulta.  
- Theseuksessa tulee kohta 30 000 tallennettua työtä täyteen. Mietittiin tiedo-

tusta asian tiimoilta. Muistetaanko tasaluvun tallentajaa esim. lahjakortilla? 
Ulla-Riitta kysyy Samulta, kuinka tämä tallentaja saadaan selville. Minna hoi-
taa markkinointipuolen, jos idea toteutuu.  

 
5 Muut asiat, ilmoitusasiat, tiedotusasiat 
 

5.1  Tiedonsiirto Theseuksesta Voyageriin 
Sähköpostilistoilla on käyty keskustelua suorasta tiedonsiirrosta Theseuk-
sesta Voyageriin. Ulla-Riitta on selvittänyt asiaa Samulta. Yksi ratkaisu tä-
hän olisi Syli, mutta se toteutuu ilmeisesti vasta vuodenvaihteessa. Tämä 
asia ei ole sylissä ensimmäisenä listalla. Ulla-Riitta laittaa asiasta tiedot-
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teen amk-johtajien listalle ja asia viedään ohjausryhmälle. Toteutus kui-
tenkin maksaa jonkin verran. 
 

5.2  Mahdollinen koulutus 
Pohdittiin, saataisiinko kirjastoverkkopäiville Theseus-sessio, kuten viime 
vuonna. Ulla-Riitta kysyy Jyrki Ilvalta asiaa.  

 
5.3  Markkinointipohja 

Minna laatii pohjan ja lähettää Google-docsiin, jossa voidaan työstää 
eteenpäin. 

 
5.4  Ohjausryhmän kokous 

 
Seuraavaa ohjausryhmän kokousaikaa ei ole vielä päätetty. Rukkas-
muistiot lähetetään myös ohjausryhmän puheenjohtaja Riitta-Liisa Karja-
laiselle (Ulla-Riitta lähettää). Voitaisiinko seuraava ohjausryhmän kokous 
ja/tai rukkasten palaveri järjestää Oulussa?  
 

5.5  Theseus-opinnäytetyö 
 
Keskusteltiin Theseuksen historiasta kertovasta opinnäytetyöstä. On sovit-
tu, että matkakustannuksia voidaan korvata kohtuullisissa määrin (junali-
put opiskelijahinnalla). Kustannuksista vastaa Oamkista kirjastonjohtaja 
Minna Koistinen ja Oamk veloittaa kustannukset myöhemmin konsortiolta. 
Johtoryhmä kaipaa opinnäytetyön suunnitelmaa / ohjaava opettaja. Sanna 
ehdottaa aihetta uudelleen Oamkin kirjasto- ja tietopalvelupuolen opiskeli-
joille.  
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AMKIT-KONSORTIO    PÄÄTÖSESITYS 
Johtoryhmä     21.5.2010 
 
 
 
 
THESEUS-ASIANTUNTIJAT 
 
 
 
Amkit-konsortion johtoryhmä haki 15.2.2010 päivätyllä sähköpostiviestillä kahta asiantuntijaa The-
seuksen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tehtävästä kiinnostuneeksi ilmoittautui kevään kuluessa 
Oulun ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu.  
 
Oulun ja Laurean kirjastojen välisissä sähköposti- ja verkkokeskustelussa päätettiin esittää tehtä-
vään valittavaksi  
 

Tiina Tolonen (OAMK) 
Sanna Savolainen (OAMK) 
Minna Marjamaa (Laurea) 
 

Työtehtäviksi päätettiin esittää  
 

OULUN AMMATTIKORKEAKOULU 0,25 htv 
 
Theseus-tietokannan pääkäyttäjyys: ylläpito ja kehittäminen 
Erityisaineistoihin liittyvät asiat ja kehittäminen 
Yhteydenpito ja tiedottaminen 
Perehtyminen myös portaaliin ja mahdollinen sijaistaminen 
 
LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU 0,25 htv 
 
Theseus.fi-portaalin ylläpito ja kehittäminen 
Tietosuoja-, tekijänoikeus sekä Creative Commons –asiat 
OA-asioiden seuraaminen 
Sosiaalinen media, markkinointi 
Yhteydenpito ja tiedottaminen 
Perehtyminen myös tietokantaan ja mahdollinen sijaistaminen 

 
 

Esitän, että johtoryhmä nimeää Tiina Tolosen (OAMK), Sanna Savolaisen (OAMK) ja Minna Mar-
jamaan (Laurea) Theseus-asiantuntijaksi 1.5.2010 – 30.4.2011 siten, että Tiina Tolosella ja Sanna 
Savolaisella on 0,25 htv ja Minna Marjamaalla 0,25 htv resurssoituna.  
 
 
 
Hanna Lahtinen 
 


