
THESEUS-‐JULKAISUARKISTON	  OHJAUSRYHMÄN	  KOKOUS	  1/2013	  

Aika:	  	   Perjantai	  12.4.2013	  klo	  10.00-‐12.00	  

Paikka:	  	   Hotelli	  Viktoria,	  Tampere	  

Läsnä:	  	   Teemu	  Makkonen	  (Jyväskylän	  amk),	  puheenjohtaja	  

Riitta-‐Liisa	  Karjalainen	  (Kajaanin	  amk)	  

Kaisu	  Kinnunen,	  amk-‐opettajien	  edustaja	  (Oulun	  seudun	  amk)	  

Tommi	  Pälli,	  amk-‐kirjaston	  henkilökunnan	  edustaja	  (KSA-‐mk	  amk)	  

Nina	  Hyvönen,	  Kansalliskirjaston	  kirjastoverkkopalvelut,	  poissa	  

	  

Asiantuntijat:	  

Tiina	  Tolonen,	  AMKIT-‐konsortio	  (Oulun	  seudun	  amk)	  

Minna	  Marjamaa,	  AMKIT-‐konsortio	  (Laurea	  amk),	  sihteeri	  

Samu	  Viita,	  Kansalliskirjaston	  kirjastoverkkopalvelut	  

	  

1. Kokouksen	  avaus	  
	  
Kokous	  avattiin	  klo	  10.10.	  
	  
Päätökset:	  Minna	  Marjamaa	  valittiin	  sihteeriksi.	  	  
	  

2. Edellisen	  kokouksen	  muistio	  
	  
Käytiin	  läpi	  edellisen	  kokouksen	  muistio.	  
	  
Päätös:	  Theseus-‐Aleph	  –siirto	  siirtyy	  jatkoon	  päätettäväksi.	  Ohjausryhmä	  ehdottaa	  asiaa	  
siirrettäväksi	  johtoryhmän	  päätettäväksi,	  kun	  sopimus	  Kansalliskirjaston	  kanssa	  on	  saatu	  
muodostettua.	  
	  

3. Järjestäytyminen	  
	  
Keskusteltiin	  tarpeesta	  kerätä	  muistioihin	  allekirjoitukset	  puheenjohtajalta	  ja	  sihteeriltä	  sekä	  
arkistoida	  paperimuistiot.	  Samoin	  keskusteltiin	  Theseus-‐ohjausryhmän	  ja	  AMKIT-‐konsortion	  
johtoryhmän	  yhteydestä.	  	  
	  
Päätökset:	  Esityslistat	  ja	  muistiot	  viedään	  wikiin	  ja	  jos	  on	  päätöksiä,	  jotka	  täytyy	  
allekirjoittaa,	  	  tulostetaan	  muistio	  wikistä.	  	  Riitta-‐Liisa	  ottaa	  jatkossa	  Theseus-‐
ohjausryhmässä	  nousseita	  asioita	  esille	  johtoryhmässä.	  Jatkossa	  kirjataan	  muistioihin	  asiat,	  
jotka	  viedään	  johtoryhmään.	  Teemu	  Makkonen	  kasaa	  esityslistan,	  muut	  voivat	  ehdottaa	  
hänelle	  asioita.	  
	  
	  



4. Toimintasuunnitelma	  vuodelle	  2013	  
	  
Theseus-‐julkaisuarkiston	  ja	  tallennussivuston	  ylläpito-‐,	  pääkäyttäjä-‐	  ja	  kehittämistehtävistä	  
vastaavat	  ammattikorkeakoulukirjastoista	  rekrytoidut	  asiantuntijat	  omiin	  työtehtäviinsä	  
sisältyvinä	  tehtävinä.	  
	  
Theseuksen	  ulkoasun	  vuonna	  2012	  aloitettu	  uudistus	  saatetaan	  loppuun	  toimintavuoden	  
aikana.	  Uusi	  ilme	  tulee	  kaikille	  Theseuksen	  sivuille.	  Toimintavuoden	  aikana	  ohjesivut	  
siirretään	  Seinäjoen	  ammattikorkeakoulun	  palvelimelta	  Kansalliskirjaston	  palvelimelle.	  
Theseuksen	  markkinointia	  tehostetaan	  erityisesti	  opettajakunnan	  suuntaan.	  
Markkinoinnissa	  ja	  viestinnässä	  tehdään	  yhteistyötä	  amk-‐viestintäyhteyshenkilöiden	  kanssa.	  
Lisäksi	  Wikin	  kautta	  tulee	  jakoon	  Power	  Point	  -‐pohjia,	  joihin	  Theseus-‐asiantuntijat	  tekevät	  
valmiita	  tiedotteita	  kirjastojen	  käyttöön.	  Pohjiin	  voi	  tehdä	  myös	  omia	  tiedotteita.	  
Toimintavuoden	  aikana	  Theseus-‐julkaisuportaalin	  ylläpito	  tullaan	  kilpailuttamaan	  
yhteistyössä	  Arenen	  ja	  AAPAn	  kanssa.	  
	  

5. Ulkoasu-‐uudistus	  ja	  palvelimen	  siirto	  
	  
Tilanne	  tällä	  hetkellä:	  Theseuksen	  DSpace-‐ylläpidosta	  vastaa	  Kansalliskirjasto,	  Portaalista	  
vastaa	  Proactum,	  rukkaset	  	  vastaavat	  sisällöstä	  ja	  Seinäjoen	  amk	  omistaa	  domainin.	  
Concrete5-‐alusta	  otetaan	  tallennussivun	  käyttöön.	  	  
	  
Kansalliskirjasto	  toivoo,	  että	  	  siirtymäajan	  Priit	  Mägi	  hoitaa	  julkaisualustaa	  ja	  AMKIT-‐
konsortion	  Theseus-‐rukkaset	  hoitavat	  sisällön	  ja	  domainin	  omistus	  selvitetään.	  Toive	  olisi,	  
että	  domainin	  hallinta	  olisi	  Kansalliskirjastolla	  ja	  omistus	  amkeilla.	  Kilpailutukseen	  Samun	  
ehdotus	  on	  Kansalliskirjaston	  itse	  rakentama	  tallennussivu,	  joka	  kuuluisi	  samaan	  
kilpailutuspakettiin.	  	  	  
	  
Päätökset:	  	  Ohjausryhmä	  ehdottaa,	  että	  kilpailutusryhmä	  selvittää	  Theseuksen	  sopimukset	  
ja	  niiden	  irtisanomisen.	  	  
	  
	  

6. Kilpailutus	  	  
Arenen	  rehtorikokouksessa	  12.12.2012	  todettiin	  seuraavasti:	  

”Heti	  vuoden	  2013	  alusta	  aletaan	  selvittää	  Arenen,	  AAPA-‐verkoston	  ja	  AMKIT-‐
konsortion	  yhteistyönä	  miten	  Theseuksen	  kanssa	  jatketaan:	  ostetaanko	  palvelu	  ulkoa	  
(kilpailutus)	  vai	  siirrytäänkö	  tuottamaan	  palvelu	  AMKien	  yhteistyönä.”	  

Kilpailutusta	  varten	  perustettiin	  työryhmä	  ja	  kilpailutus	  hoidetaan	  vuonna	  2013.	  	  
	  

7. Muut	  asiat	  
	  
Theseus-‐asiantuntijoiden	  kausi	  päättyy	  huhtikuussa	  2013,	  theseus-‐rukkasten	  työsuhteen	  
jatko	  menee	  johtoryhmän	  päätettäväksi.	  
	  
SYLI	  on	  periaatteessa	  valmis	  ja	  JAMK	  ja	  MTT	  ovat	  testanneet	  sitä.	  Theseuksen	  räätälöintiin	  
on	  vielä	  tehtävää.	  SYLIn	  valmistelu	  siirtynee	  kilpailutuksen	  jälkeiseen	  aikaan.	  
	  

8. Seuraava	  kokous	  
	  
Seuraava	  sovitaan	  myöhemmin.	  Ohjausryhmä	  toivoo	  kilpailutusryhmältä	  lisää	  tietoa	  
kilpailutuksesta	  heti,	  kun	  se	  on	  mahdollista.	  



	  
9. Kokouksen	  päättäminen	  

	  

Kokous	  päätettiin	  12.15.	  

	  

Vakuudeksi	  

	  

Teemu	  Makkonen,	  puheenjohtaja	   Sihteeri	  

	  


