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Theseus-julkaisuarkiston ohjausryhmän kokous 
 
Aika:  perjantai 10.2.2012 klo 10 - 13 
Paikka:  Laurea-ammattikorkeakoulu, 
 Tikkurilan yksikkö, kokoustila A122 (alakerrassa ruokalan yhteydessä), 
 Ratatie 22, (01300) Vantaa 
 etäyhteys https://amk.adobeconnect.com/amkit 
 
Kutsutut:  Riitta-Liisa Karjalainen (Kajaanin amk), puheenjohtaja 
 Risto Heikkinen, amk-kirjastonjohtajien edustaja (Jyväskylän amk 
 Nina Hyvönen, Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut 
 Kaisu Kinnunen, amk-opettajien edustaja (Oulun seudun amk) 
 Tommi Pälli, amk-kirjastovirkailijoiden edustaja (Mikkelin amk) 
 
Asiantuntijat:Ulla-Riitta Lahtinen, AMKIT-konsortio 
 Minna Marjamaa, AMKIT-konsortio (Laurea-amk), sihteeri 
 Sanna Savolainen, AMKIT-konsortio (Oulun seudun amk) 
 Tiina Tolonen, AMKIT-konsortio (Oulun seudun amk) 
 Samu Viita, Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut 
 
 
1 Kokouksen avaus 
 
 Avattiin kokous ja todetaan läsnäolijat. Sihteeriksi valittiin Minna Marjamaa. 
 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys asialistan pohjalta. 
 
2 Edellisen kokouksen muistio 
 
 Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen, 9.11.2011 pidetyn kokouksen muistio 
 http://www.amkit.fi/download.php?d749d4a0b210ce530d588b2774f64a39. 
 
 Päätökset: Edellisen kokouksen pöytäkirjaan päätettiin lisättäväksi muutama 
 toiminnan avoimuutta koskeva asia. Pöytäkirjaan päätettiin liitettäväksi 
 vektorimuotoinen ohjausryhmän hyväksymä uusi logo. Vektorimuotoinen 
 ohjausryhmän hyväksymä uusi logo viedään konsortion wikiin. Wikiin viedään 
 jatkossa asialistat ja hyväksymättömät muistiot niin, että kirjastoissa saadaan 
 heti tietoa uusista päätöksistä. 
 
3 Dspace-päivitys ja tallennussivun uudistus 
 
 DSpace-päivitys onnistui suunnitellun aikataulun mukaisesti. Päivityksen aikana 
 mahdollisesti syntyneitä virheitä on kartoitettu ja löytyneet ongelmakohdat on 
 korjattu Kansalliskirjastossa kulloisenkin tilanteen mukaisesti mahdollisimman 
 nopeasti. Julkaisuarkisto löytyy edelleen osoitteesta publications.theseus.fi. 
 Keskusteltiin julkaisujen syöttämiseen liittyvästä julkaisujen lukumäärän 
 Laskemisen viiveestä. Päätettiin tehdä maininta asiasta tallennussivulle. Asiasana 
 päätettiin merkitä syöttölomakkeelle avainsana/asiasana -muotoon. 
 
 Etusivun vaihtaminen ulkonäöltään ja sisällöltään uudistuneeksi tallennussivuksi 
 sen sijaan viivästyy Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tietohallinnon ilmoitettua, 
 että heidän palvelinpalvelunsa ei ole enää uuden sivuston käytettävissä edes 
 väliaikaisin järjestelyin. Tästä johtuen on jouduttu aloittamaan uuden 
 palvelintarjoajan kartoitus. AMK-kirjastojen johtoryhmä näki mahdollisena  
 neuvottelun Kansalliskirjaston ja ammattikorkeakoulujen tietohallintojen kanssa. 
 Kansalliskirjastolta on kysytty mahdollisuutta ottaa palvelimelle Theseuksen tall
 ennussivu. Verkkotunnus täytyisi siirtyä tällöin Kansalliskirjastolle tai ARENE 
 ry:lle. 
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 Päätökset: Päätettiin jatkaa tallennussivun palveluntarjoajan selvittämistä. 
 Julkaisujen syöttämiseen liittyvästä julkaisujen lukumäärän laskemisen viiveestä 
 päätettiin tehdä maininta tallennuslomakkeelle. 
 
4 Opinnäytetyön tilanne 
 Kaisu Kinnunen ja Sanna Savolainen esittelevät opinnäytetyön etenemistilanteen.. 
 Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa kuultiin opinnäytteen tekijöiden 
 suunnitelma sisällöstä ja toteutusaikataulusta. 
 
 Päätökset: Päätettiin lähettää opiskelijoille lista tahoista, joita haastatella. Minna 
 Marjamaa ja Tiina Tolonen lähettävät aikaisemmin tekemiensä kyselyiden 
 tulokset. Ulla-Riitta Lahtinen selvittää Theseus-projektin lähtökohdat. 
 
5 Streamaus 
 
 Edellisessä kokouksessa päätettyä yhteydenottoa Kansalliskirjaston lakimieheen 
 ja tekijänoikeusneuvostoon ei toteutettu, koska streamattavan materiaalin 
 tekijänoikeuskorvausasiassa on saatu yhteys Teostoon ja siellä on aloitettu 
 korvauksien määrittämistyö. Asiasta on tehty lisäselvityksiä Teoston esittämien 
 vaatimusten mukaisesti. Tiina Tolonen esitteli tämän hetken tilanteen. Teoston 
 olemassa olevat hinnastot eivät sovi hinnoitteluun. Hinta tulee perustumaan 
 tallennusten ja latausten määrään. 
 
 Alkuvaiheessa palveluun tallennettaan vain tekijänoikeusvapaata materiaalia 
 julkaisuarkistoon. Tällöin vastuu tekijänoikeuksista on tallentajalla. 
 Samu Viita kertoi streamauksen teknisen toteutuksen aikataulusta. Alustavaa 
 tutkimusta on tehty, streamaus integroituu SYLIin. Jos SYLI saadaan käyttöön 
 kesäkuussa, tavoite on saada streamaus-palvelu käyttöön vuoden 2012 kuluessa. 
 
 Päätökset: Streamaus aloitetaan aikaisemmin sovitun mukaisesti 
 tekijänoikeusvapaasta materiaalista. 
 
6 Theseus-asiantuntijoiden toiminnan jatkuminen 
 
 AMKIT-konsortion Theseus-asiantuntijoina toimivien Minna Marjamaan, Sanna 
 Savolaisen ja Tiina Tolosen nykyinen kausi päättyy 30.4.2012. 
 Keskusteltiin ”rukkastoiminnan” jatkumisesta ja mahdollisen uuden toimikauden 
 pituudesta ja tehdään päätösesitykset vietäväksi konsortion johtoryhmälle. 
 
 Päätökset: Ohjausryhmä ja Samu Viita kannattivat rukkasten jatkoa. 
 
 
7 Sopimus julkaisujärjestelmään liittyvistä palveluista 
 
 Palvelusopimus Arene ry:n ja Kansalliskirjaston välillä on voimassa 31.12.2012 
 asti. AMKIT-konsortion johtoryhmä on pyytänyt ohjausryhmää valmistelemaan 
 uutta sopimusta. Johtoryhmä vie asian edelleen Arene ry:n päätettäväksi. 
 Keskusteltiin asiaan liittyvistä selviteltävistä asioista, kilpailutustarpeesta. 
 Tommi Jouhiainen on yhdyshenkilönä Kansalliskirjaston puolesta. 
 
 Päätökset: Nimitettiin ohjausryhmän edustajaksi valmisteleviin neuvotteluihin 
 Tommi Pälli ja Risto Heikkinen. ARENE ry:hyn vietävän ehdotukset pitäisi olla 
 valmis syksyn alussa. 
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8 Toimintakertomus 2011 ja toimintasuunnitelma 2012 
 
 Käytiin läpi AMKIT-konsortion  Theseus-toimijoiden ja Kansalliskirjaston Theseus-
 asiantuntijoiden laatimat dokumentit (ks. liite).  
 
 Konsortiolle esitettävän  toimintasuunnitelman ulkopuolelta Risto Heikkinen esitti  
 tavoitteeksi tänä vuonna SYLI:n käyttöönottoa ja Theseus-Voyager-siirtoa. SYLIn testaus 
 alkaa tänä keväänä. JAMK halukas pilotoimaan. Kesä asetettu tavoitteeksi ottaa SYLI 
 käyttöön. JAMK toivoo Theseus-Voyager-siirtoa, kosortion Voyagertyöntekijät selvittelevät 
 siirron mahdollisuutta. Konsortion vuosisuunnitelma, jonka osa on myös Theseuksen 
 toimintasuunnitelma, käsitellään  AMKIT-konsortion vuosikokouksessa huhtikuussa 2012.  
 
 Keskusteltiin Theseuksen markkinoinnista sekä ammattikorkeakouluissa että kansainvälisillä 
 areenoilla sekä asian liittämisestä toimintasuunnitelmaan. 
 
 Päätökset: Toimintasuunnitelmaan lisätään tavoite Theseuksen markkinointimateriaalin 
 uudistamisesta. Ohjausryhmä hyväksyi esitykset toimintakertomuksiksi ja 
 toimintasuunnitelmiksi. 
 
9 Muut mahdolliset asiat 
 
 Theseuksen markkinointia ideoitiin eteenpäin. Ehdotettiin sopiviksi tilaisuuksiksi 
 Theseuksen markkinointiin ja tunnetuksi tekemiseen Open Repositories – 
 konferenssia Edinburghinin yliopistolla 9-13.6.2012. (Deadline postereille ja 
 demoille 31.3.2012), Kauppaopettajapäiviä, erinäisiä yksityisen sektorin 
 konferensseja yms. Ehdotukset herättivät innostusta läsnäolijoissa. 
 
 Päätökset: Minna Marjamaa selvittää mahdollisia seminaareja, joissa Theseusta 
 voisi markkinoida. Minna Marjamaa tekee markkinointisuunnitelman ja rakentaa 
 listan käytävistä seminaareista helmikuun kuluessa. 
 
10 Ilmoitus-/tiedotusasiat 
 
10.1 Tiedonsiirto Theseuksesta kirjastojen tietokantoihin 
 
 AMKIT-konsortion Voyager-asiantuntijat ovat selvittämässä yhtenäisen 
 tiedonsiirtoprosessin käyttöönottomahdollisuutta amk-kirjastoissa ja että 
 neuvottelut kyseistä prosessia haluavien kirjastojen ja Kansalliskirjaston välillä 
 aloitetaan selvitystyön jälkeen. 
 
11 Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous toukokuun loppupuolella 25.5. klo 10 verkossa Adobe Connect 
 Pro:n avulla. 
 
12 Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin noin klo 13.30.   
 
 


