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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, 29.5.2012 pidetyn kokouksen muistio 
(https://wiki.hamk.fi/download/attachments/19139159/Theseus-
ohjausryhm%C3%A420120529.pdf?version=1&modificationDate=1347522680000). 
 

3 SYLI ja streamaus 
Kuullaan Kansalliskirjaston edustajien tilannekatsaus SYLI-lomakkeen testaukses-
ta ja pilotoinnista sekä streamauksen teknisen toteutuksen aikataulusta. 

 
4 Sopimus julkaisujärjestelmään liittyvistä palveluista 

Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa tehtyjen muutosten mukainen palveluso-
pimusluonnos on ollut alkukesästä ohjausryhmän kommentoitavana. Lisämuutok-
sia ei tullut, joten luonnos toimitetaan sellaisenaan käsiteltäväksi 25.9.2012 pi-
dettävään AMKIT-konsortion johtoryhmän kokoukseen. 
 
Keskustellaan ja päätetään ohjausryhmän kannasta, esitetäänkö Arene ry:lle vel-
voitetta huolehtia Theseus-julkaisuarkiston pysyvyydestä vähintään kymmenen 
vuotta senkin jälkeen, jos palvelu muuten päätetään lopettaa. Kymmenen vuoden 
pysyvyys täyttäisi opinnäytteiden pitkään säilytettävyyden vaatimuksen, jolloin 
ammattikorkeakoulujen ei tarvitsisi niin halutessaan käyttää muuta järjestelmää 
opinnäytteiden arkistointiin. 
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5 Viestintä ja tiedottaminen 

Syksyn palaverissaan 6.9. konsortion Theseus-asiantuntijat keskustelivat ja sopi-
vat viestinnän konkretisoinnista sekä rinnakkaistallennuksen edistämismahdolli-
suuksista. 
 
Keskustellaan viestintätoimenpiteistä asiantuntijoiden esittelyn pohjalta. 
 

6 Theseukseen tallennettava aineisto 

Mahdollisuus tallentaa Theseukseen muuta aineistoa kuin opinnäytteitä ja amk-
henkilöstön julkaisuja oli kyselyn kohteena Theseuksesta teetetyssä opinnäyte-
työssä (asiakohta 8.1, työn kappale 6.2.5) ja se on noussut esiin myös yhteys-
henkilö-postituslistalla. 
 
Käydään keskustelu asiasta ja päätetään ohjausryhmän kannasta tai muista mah-
dollisista toimenpiteistä.    

 
7 Muut mahdolliset asiat 

 
8 Ilmoitus-/tiedotusasiat 
8.1 Opinnäytetyö 

Merkitään tiedoksi, että Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopal-
velun koulutusohjelmassa teetetty opinnäytetyö on valmistunut elokuussa. Työ on 
tallennettu Theseukseen: 
Ammattikorkeakoulujen Julkaisuarkisto Theseus : käyttöönotto- ja perustamisvai-
heet sekä nykyiset käytänteet ammattikorkeakouluissa / Anna-Kaisa Ranta, Silja 
Lahdenperä http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012080913114  

 
8.2 Henkilöstöasiaa 

Merkitään tiedoksi, että Sanna Savolainen jää Oamkista toimivapaalle marraskuun 
lopussa ja että Tiina Tolonen hoitaa Oamkin sisäisen sopimuksen mukaisesti yksin 
Oamkin osuuden Theseus-asiantuntijatehtävistä (0,25 htv) nykyisen toimikauden 
loppuajan 30.4.2013 asti. 
 
Merkitään tiedoksi, että Ulla-Riitta Lahtisen määräaikainen toimikausi AMKIT-
konsortion koordinaattorina päättyy 31.12.2012. Hänen Theseus-tehtäviensä or-
ganisoinnista 1.1.2013 alkaen päättää konsortion johtoryhmä syksyn aikana.  

 
9 Seuraava kokous 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta. 
 
10 Kokouksen päättäminen 
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