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Theseus-julkaisuarkiston ohjausryhmän kokous 
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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 
käsitellyt alustavaa versiota kokouksessaan 25.5. ja antanut sen kommenttien ke-
ra edelleen ohjausryhmälle viimeisteltäväksi.    
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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 
 


