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Theseus-julkaisuarkiston ohjausryhmän kokous 
 
Aika: tiistai 29.5.2012 klo 10 - 12 
 
Paikka: etäyhteys https://amk.adobeconnect.com/amkit 

 
 
Kutsutut: Riitta-Liisa Karjalainen (Kajaanin amk), puheenjohtaja 
 Hellevi Hakala, amk-kirjastonjohtajien edustaja (Metropolia Amk), ei paikalla 

Nina Hyvönen, Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut, paikalla kohdat 1-6 
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) 
Sanna Savolainen, AMKIT-konsortio (Oulun seudun amk), sihteeri 
Tiina Tolonen, AMKIT-konsortio (Oulun seudun amk) 
Samu Viita, Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut, paikalla kohdat 1-6 
 
Asiakohtien 1 ja 2 ajan läsnä: 
Silja Lahdenperä, opiskelija, Oulun seudun amk 
Anna-Kaisa Ranta, opiskelija, Oulun seudun amk 

 
 
 
1 Kokouksen avaus 

Avattiin kokous klo 10.10 ja todettiin läsnäolijat. Valittiin sihteeriksi Sanna Savo-
lainen. Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys asialistan (Liite 1) pohjalta seuraavin 
muutoksin: vaihdettiin  kohtien 2 ja 3 käsittelyjärjestystä sekä siirrettiin  kohta 4 
viimeiseksi asialistalla. Lisättiin Muut-kohtaan tilastoasia Kaisu Kinnusen pyynnös-
tä. 
 
 

2 Opinnäytetyön tilanne  
Opinnäytetyön tekijät Anna-Kaisa Ranta ja Silja Lahdenperä esittelivät opinnäyte-
työn etenemistilanteen. 
 
Opinnäytetyö on edennyt hyvin. Kysely oli kommentoitavana Theseus-
asiantuntijoilla sekä Samu Viidalla ennen kyselyn toteuttamista. Vastauksia kyse-
lyyn oli saatu 20, lisäksi yksi ammattikorkeakoulu oli ilmoittanut vastauksensa tu-
levan hieman myöhässä. Vain neljä ammattikorkeakoulua on jättänyt vastaamat-
ta. Kyselyn käsittely on vielä kesken, mutta opinnäytetyöhön liittyvät haastattelut 
on jo tehty. Työ valmistunee kesäkuun aikana.  
 
Päätökset: 
Anna-Kaisa Ranta ja Silja Lahdenperä lähettävät työn kommentoitavaksi ennen 
julkaisua koko ohjausryhmälle esitysseminaarin jälkeen kesäkuussa. Opinnäytetyö 
julkistetaan Theseuksessa. 
 
 

https://amk.adobeconnect.com/amkit
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3 Edellisen kokouksen muistio 

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen, 10.2.2012 pidetyn kokouksen muistio. 
 
Päätökset: 
Hyväksyttiin muistio seuraavin muutoksin: Poistetaan kohdassa 4 lause: ”Ulla-
Riitta Lahtinen selvittää Theseus-projektin lähtökohdat”. Kohtaan 8 lisätään pää-
töksiin: Selvitetään tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet yhtenäisen tiedonsiir-
toprosessin käyttöönottamiseksi Theseuksen ja Voyager-kirjastojärjestelmän välil-
lä ottaen huomioon Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) mahdollisuudet ja to-
teutusaikataulu. 

 
 
4 Muut mahdolliset asiat 
4.1 Tilastoaineisto  

Kaisu Kinnunen esitti toiveen, että Theseuksesta olisi saatavilla tilastotietoa esim. 
töiden lukumääristä ja klikkauksien määristä. Samu Viita totesi, että käyttötilasto-
ja saa osoitteesta http://publications.theseus.fi/simplestats/. Tilastoja saa myös 
Google Analyticsin kautta, mutta tilastot ovat epävirallisempia. Samu Viidalta saa 
tarvittaessa oikeudet. Kartuntatilastoa saa suoraan Theseuksesta hakemalla tietoa 
esim. syöttöajankohtien mukaan. 
 

4.2 Palvelintilanne  
Uuteen Theseus-ylläpitosopimukseen pyritään sisällyttämään myös sivuston pal-
velintilanne. Etusivun kaatumisia tapahtuu edelleen, mikä on ongelmallista. 
 
Päätökset:  
Vanha sivusto säilytetään edelleen Seinäjoella nykyisen palvelunsopimuskauden 
loppuun. Sen ulkoasua jämäköitetään uuden sivuston mallin mukaisesti. Sivustol-
le  rakennetaan seuranta ja hälytys sivun toimimattomuuden estämiseksi.  Uuden 
palvelusopimuksen myötä pyritään siihen, että myös palvelin vaihtuisi uudelle 
palveluntarjoajalle.  
 
 

5 Ilmoitus-/tiedotusasiat 
5.1 Theseus-asiantuntijoiden toiminnan jatkuminen 

Merkittiin tiedoksi, että AMKIT-konsortion vuosikokous on hyväksynyt amk-
kirjastojen yhteiseksi Theseus-resurssiksi v. 2012 0,5 htv ja että konsortion joh-
toryhmä on päättänyt jatkaa Theseus-asiantuntijoiden Minna Marjamaan, Sanna 
Savolaisen ja Tiina Tolosen toimikautta 30.4.2013 asti. Kansalliskirjaston yhteys-
henkilönä jatkaa Samu Viita. 
 

5.2 SYLIn tilanne 
SYLI on Kansalliskirjaston sisäisessä testauksessa, mutta toiminnassa on edelleen 
ongelmia, joita koetetaan ratkoa kesän aikana. Palvelua pyritään pilotoimaan Jy-
väskylässä syksyllä. Asiasta tiedotetaan, kunhan se hieman etenee ja aikataulut 
alkavat hieman selvitä. Sopimusuudistus kuitenkin vaikuttaa tilanteeseen. 
 

http://publications.theseus.fi/simplestats/
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5.3 Metadatan siirto Theseuksesta kirjastojärjestelmään 

Asia on mukana uudessa toimintasuunnitelmassa. Odotellaan kuitenkin vielä KDK-
asioiden selviämistä.  
 

5.4 Sopimusasiat 
Nina Hyvönen Kansalliskirjastosta vastaa jatkossa palvelusopimuksista.  

 
5.5 Theseuksen markkinointi 

Sanna Savolainen esitteli Theseusta puolen tunnin ajan Oulussa 22.5.2012 Infor-
maatiotutkimuksen yhdistys (ITY) ry:n kevätseminaarissa. 
http://pro.tsv.fi/ity/index.php?Yhdistys:Seminaari%3A_Kev%E4t_2012   
 
Minna Marjamaa esittelee Theseusta 14.6. Ajankohtaista julkaisuarkistoissa –
iltapäiväseminaarissa Helsingissä. 
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1338297192024.html  
 
Theseuksesta on tulossa roll-up IFLA-konferenssiin Helsinkiin elokuussa.  
 
Helsingissä järjestetään syyskuussa Open knowledge –festivaali, johon koetetaan 
saada myös Theseuksen esittely mukaan: http://okfestival.org/. 
 
Jyrki Ilva Kansalliskirjastosta esittelee julkaisuarkistoja, mukana myös Theseus, 
Open Repositories 2012 –tapahtumassa Edinburghissa, Skotlannissa: 
http://or2012.ed.ac.uk/  
 
Tapahtumista, joissa Theseus on esillä, pyritään kokoamaan informaatiota myös 
wikiin. 
 

6 Seuraava kokous 
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin alustavasti torstai 20.9.2012 klo 
10-14, paikkana Metropolia. Ulla-Riitta Lahtinen järjestää asiaa. Kokoukseen jär-
jestetään tarvittaessa etäyhteysmahdollisuus.  
 
Nina Hyvönen ja Samu Viita poistuivat paikalta tämän kohdan jälkeen. 
 

7 Sopimus julkaisujärjestelmään liittyvistä palveluista 
Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa nimitettiin Risto Heikkinen ja Tommi Pälli 
valmistelemaan palvelusopimuksen uudistamista. Kokouksen jälkeen tuli tietoon, 
että Risto Heikkinen siirtyy uusiin työtehtäviin ammattikorkeakoulujen ulkopuolel-
le, joten hänen tilalleen valmistelutyöhön ohjausryhmän puheenjohtaja kutsui 
Marja-Leena Saarisen (Mikkelin amk). 
 
Nimetyt henkilöt ovat tarkastelleet voimassa olevaa sopimusta ja tehneet siihen 
tarpeellisiksi katsomansa alustavat muutokset. AMKIT-konsortion johtoryhmä on 
käsitellyt alustavaa versiota kokouksessaan 25.5. ja antanut sen kommenttien ke-
ra edelleen ohjausryhmälle viimeisteltäväksi.    

http://pro.tsv.fi/ity/index.php?Yhdistys:Seminaari%3A_Kev%E4t_2012
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1338297192024.html
http://okfestival.org/
http://or2012.ed.ac.uk/
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Päätökset: 
Tommi Pälli ja Marja-Leena Saarinen jatkavat asian valmistelua. Sopimusluonnos 
käytetään vielä Theseuksen ohjausryhmän luettavana ennen juhannusta.  
 
Sopimusluonnos toimitetaan sen jälkeen konsortion johtoryhmälle, joka selvittää 
mahdollisen kilpailutustarpeen ja vie asian edelleen Arene ry:n päätettäväksi. Ny-
kyisen sopimuksen mukaisesti neuvottelut sopimuksen jatkamisesta käynniste-
tään viimeistään kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. 
 
 

8 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Riitta-Liisa Karjalainen päätti kokouksen klo 12.25. 
 
 

Vakuudeksi 
 
 
____________________________________ __________________________________ 
Riitta-Liisa Karjalainen, puheenjohtaja  Sanna Savolainen, kokouksen sihteeri 
 
 
 
____________________________________ 
Ulla-Riitta Lahtinen, asialistan laatija 
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Liite 1. 
   
 
Theseus-julkaisuarkiston ohjausryhmän kokous 
 
Aika: tiistai 29.5.2012 klo 10 - 12 
 
Paikka: etäyhteys https://amk.adobeconnect.com/amkit 

 
 
Kutsutut: Riitta-Liisa Karjalainen (Kajaanin amk), puheenjohtaja 
 Hellevi Hakala, amk-kirjastonjohtajien edustaja (Metropolia 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) 
Sanna Savolainen, AMKIT-konsortio (Oulun seudun amk) 
Tiina Tolonen, AMKIT-konsortio (Oulun seudun amk) 
Samu Viita, Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut 
 
Asiakohdan 3 ajaksi: 
Silja Lahdenperä, opiskelija, Oulun seudun amk 
Anna-Kaisa Ranta, opiskelija, Oulun seudun amk 

 
 
 
1 Kokouksen avaus 

Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat. Valitaan kokoukselle sihteeri. 
 
Hyväksytään kokoukselle työjärjestys asialistan pohjalta. 
 

2 Edellisen kokouksen muistio 
Käydään läpi ja hyväksytään edellisen, 10.2.2012 pidetyn kokouksen muistio 
https://wiki.hamk.fi/download/attachments/19139159/20120210.pdf?version=2&modificat
ionDate=1331276891000. 
 

3 Opinnäytetyön tilanne 
Opinnäytetyön tekijät Anna-Kaisa Ranta ja Silja Lahdenperä sekä Kaisu Kinnunen 
ja Sanna Savolainen esittelevät opinnäytetyön etenemistilanteen. 

 
4 Sopimus julkaisujärjestelmään liittyvistä palveluista 

Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa nimitettiin Risto Heikkinen ja Tommi Pälli 
valmistelemaan palvelusopimuksen uudistamista. Kokouksen jälkeen tuli tietoon, 
että Risto Heikkinen siirtyy uusiin työtehtäviin ammattikorkeakoulujen ulkopuolel-
le, joten hänen tilalleen valmistelutyöhön ohjausryhmän puheenjohtaja kutsui 
Marja-Leena Saarisen (Mikkelin amk). 
 
Nimetyt henkilöt ovat tarkastelleet voimassa olevaa sopimusta ja tehneet siihen 
tarpeellisiksi katsomansa alustavat muutokset. AMKIT-konsortion johtoryhmä on 

https://mail.metropolia.fi/owa/redir.aspx?C=1318566ae7a24172b06db6c7c5d5174a&URL=https%3a%2f%2famk.adobeconnect.com%2famkit
https://wiki.hamk.fi/download/attachments/19139159/20120210.pdf?version=2&amp;modificationDate=1331276891000
https://wiki.hamk.fi/download/attachments/19139159/20120210.pdf?version=2&amp;modificationDate=1331276891000
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käsitellyt alustavaa versiota kokouksessaan 25.5. ja antanut sen kommenttien ke-
ra edelleen ohjausryhmälle viimeisteltäväksi.    
Käydään sopimusluonnos läpi ja tehdään tarkennukset.  
 
Sopimusluonnos toimitetaan konsortion johtoryhmälle, joka selvittää mahdollisen 
kilpailutustarpeen ja vie asian edelleen Arene ry:n päätettäväksi. Nykyisen sopi-
muksen mukaisesti neuvottelut sopimuksen jatkamisesta käynnistetään viimeis-
tään kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. 

 
5 Muut mahdolliset asiat 

 
6 Ilmoitus-/tiedotusasiat 
6.1 Theseus-asiantuntijoiden toiminnan jatkuminen 

Merkitään tiedoksi, että AMKIT-konsortion vuosikokous on hyväksynyt amk-
kirjastojen yhteiseksi Theseus-resurssiksi v. 2012 0,5 htv ja että konsortion joh-
toryhmä on päättänyt jatkaa Theseus-asiantuntijoiden Minna Marjamaan, Sanna 
Savolaisen ja Tiina Tolosen toimikautta 30.4.2013 asti. 

 
7 Seuraava kokous 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta. 
 
8 Kokouksen päättäminen 
 


