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 THESEUS-JULKAISUARKISTON OHJAUSRYHMÄN ESITYSLISTA 2/2015 

Aika:  Perjantai 12.11.2015 klo 10.00 - 13.00 

Paikka:  Hotelli Scandic Station, Tampere 

Läsnä:  Teemu Makkonen (Jyväskylän amk), puheenjohtaja 

 Hanna Saario (DIAK) 

Kaisu Kinnunen, amk-opettajien edustaja, poissa 

Tommi Pälli, amk-kirjastovirkailijoiden edustaja (Kaakkois-Suomen 
Ammattikorkeakoulu) 

Nina Hyvönen, Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut, etäyhteydessä 

 

Asiantuntijat: 
Tiina Tolonen, AMKIT-konsortio (Oulun ammattikorkeakoulu) 

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

Anna-Liisa Holmström (Lahden amk), vuorotteluvapaalla 

Samu Viita, Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Teemu Makkonen avasi kokouksen, etäyhteys 
https://connect.funet.fi/jamk_makkonen/  
 

2. Järjestäytyminen 
 
Minna Marjamaa valittiin sihteeriksi.  
 

3. Edellisen kokouksen muistio 
 
SYLIn testaus jatkuu Åbo Akademin julkaisuarkistossa. Helsingin yliopistossa on tällä hetkellä 
rekrytointikielto, mikä vaikuttaa kehittämiseen; Samu Viidan ja Päivi Rosenströmin työajasta 
suurin osa menee ylläpitotehtäviin.  
 
Tilastojen kehittäminen: Tiina ja Minna laittavat viestiä Samulle tarvittavista tilastoista, 
toiveissa on tilastovälilehti tai raportointisivu. 
 
Kuormitusongelmat on saatu ratkaistua keväällä. Theseuksessa toimii automaattinen 
käynnistys viiden minuutin sisällä. 
 
Rekisteriselosteen korjaus on Minnalla edelleen kesken, tehtävä lopultakin valmiiksi. 

https://connect.funet.fi/jamk_makkonen/
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Theseuksen metadatan omistaa Arene ja se on CC 0 –hyödynnettävissä. 
 
Työt, joilla on useamman eri korkeakoulun tekijä on tallennettu kunkin korkeakoulun 
kokoelmaan erikseen. Tähän ei ole lähiaikoina tulossa teknistä ratkaisua vaan jatketaan 
samaan tapaan kuin aikaisemminkin. 
 

4. Ajankohtaiset asiat 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 toimitettu AMKIT-konsortiolle.  
 
Theseus-posteri oli esillä kesällä Liber2015-konferenssissa Lontoossa. Posteri herätti 
positiivista palautetta toimivien prosessien ja kattavuuden takia. Tiina ja Minna selvittävät 
mahdollisuutta saada posteri jakoon AMK-kirjastoihin printtikoossa. 
 
Julkaisuarkistojen asiantuntijaryhmä on aloittanut toimintansa, jäseninä Theseus-
ohjausryhmästä Nina Hyvönen, Samu Viita, Teemu Makkonen, Tiina Tolonen ja Minna 
Marjamaa. 
 

5. Theseus-sopimuksen uudistaminen ajankohtainen.  
 
Neuvottelut ovat käynnistyneet Kansalliskirjaston ja AMKIT-konsortion välillä 4.11.2015.  
Asiasta tiedotetaan lisää, kun asia edistyy. 
 

6. Theseus-seminaari tulossa huhtikuussa 2016 

Kaikille AMK-kirjastolaisille järjestetään Theseus-seminaari huhtikuussa Helsingissä, 
päivämääriksi ehdotettu 16.4. tai 26.4. Kansalliskirjasto toimii seminaarin järjestäjänä ja 
varaa tilat. Kansalliskirjasto tuo esille uusia toimintoja ja Theseuksen kehittämistarpeita 
käydään läpi. Seminaaria valmistelemaan on perusteilla työryhmä. 

7. Avoin tiede ja tutkimus, vaikutukset Theseukseen. 
 
Theseuksen kehittämisessä on alkamassa toinen aalto tavoitteena kehittää Theseus 
vastaamaan avoimen tieteen tarpeita ja tuomaan ammattikorkeakoulujen kehittämistyötä 
esille parhaalla tavalla.  
 
Theseukseen on mahdollista rinnakkaistallentaa artikkeleita jo nyt, embargo-ajan määrittely 
on otettu käyttöön. Theseuksen käyttöliittymään ja toimintatapoihin tulisi tehdä muutoksia, 
jotka helpottavat rinnakkaistallentamista ja nostavat julkaisujen näkyvyyttä. Näitä muutoksia 
aletaan valmistella heti, mutta ne tulevat esille myös huhtikuun Theseus-seminaarissa. 
 
Useampaan otteeseen on ehdotettu julkaisurekisteri CRISin hankintaa yhdessä. Tavoitteena 
on helpottaa julkaisutiedonkeruuta sekä julkaisutiedon ja Theseukseen tallennuksen välistä 
automatisointia.  
 
CC-lisenssien käyttöönotosta rinnakkaistallentamisen yhteydessä on ollut keskustelua ATT-
hankkeen koulutuksissa. Asiaa selvitetään. 
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Rinnakkaistallentamisen ohjeistusta on amkeissa kaivattu. Theseus-rukkaset alkavat yhdessä 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun vetämän ATT-hankkeen koordinaattorin Jaana Latvasen 
kanssa yhdessä rakentaa ohjeita. 
 
Päätökset: 
 
1. Julkaisujen näkyvyyden nostamiseksi Theseukseeen rakennetaan julkaisuille oma sivu.  

Theseus-rukkaset selvittävät erilaisia vaihtoehtoja. Huhtikuun Theseus-seminaarissa 
asiasta keskustellaan tarkemmin. 

2. Teemu vie CRISin käytttöönottoideaa eteenpäin kirjastonjohtajille.  
3. Tiina ja Minna laittavat asiasta viestiä rinnakkaistallentamisen aloittamisesta AMK-

kirjastolaisille kokouksen jälkeen. 
4. Rinnakkkaistallennusohjeita aletaan rakentaa yhdessä SeAMKin ATT-hankkeen kanssa 
5. Kustantajasopimusten tallentaminen DSpaceen: Samu selvittää, kuinka on mahdollista 

toteuttaa teknisesti 
6. Mahdollinen altmetriikka-työkalun käyttöönotto Theseukseen: rukkaset selvittävät asiaa 

ja se nostetaan Theseus-seminaarissa esiin. 
 

8.  PAS ja pimeä Theseus 
 
Perustetaan työryhmä selvittämään Theseuksen yhteyteen suljettua arkistoa. Asia otetaan 
esille huhtikuun seminaarissa. 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 

Kokous päätettiin klo 12.29. 

 
 

 

Vakuudeksi 

 

Teemu Makkonen, puheenjohtaja Minna Marjamaa, sihteeri 

 


