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Theseus-julkaisuarkiston ohjausryhmän kokous 4/2012 
 
Aika: keskiviikko 21.11.2012 klo 9 - 12 
 
Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, kirjaston ryhmätyötila 4, Sosiaali- ja terveys-

alan yksikkö, Kiviharjuntie 8, (90220) Oulu 

 etäyhteysmahdollisuus http://kokous.oamk.fi/kirjasto  
 
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 

 
 
 
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, 24.9.2012 pidetyn kokouksen muistio 
(https://wiki.hamk.fi/download/attachments/19139159/Theseus-
ohjausryhm%C3%A4_20120924.pdf?version=1&modificationDate=1349953316000). 
 

3 Theseus-materiaalien graafinen ilme 
Edellisen kokouksen käsittelyn mukaisesti Theseus-rukkaset ja konsortion koor-
dinaattori ovat käyneet vuoropuhelua graafikon kanssa ja hyväksyneet ilmevali-
koiman ehdotukseksi ohjausryhmälle. Ehdotukset on lähetetty ohjausryhmän jä-
senille sähköpostilla 26.10. 
 
Taloudellisista syistä julisteen suunnittelusta luovuttiin ja päädyttiin tilaamaan 
vain power point -pohja ja verkkosivutaustat. Pp-pohjaa voidaan käyttää moni-
puolisesti sekä Theseuksen esittelyyn että tiedotukseen, ja siitä voidaan halutta-
essa tulostaa paperiversioita julisteen tai esitteen tapaista käyttöä varten. 
 
Käydään keskustelu graafisesta ilmeestä ja käyttöönoton aikatauluista. 
  

4 Tallennussivuston palvelinvaihdoksen siirtymäkausi 
Nykyinen Theseuksen etusivu (www.theseus.fi) on Seinäjoen koulutuskuntayhty-
män kanssa sovitun mukaisesti Seinäjoen palvelimella ja ylläpidossa kuluvan vuo-
den loppuun. Uuden, etusivua vastaavan tallennussivun palvelintilaratkaisu ollaan 
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sisällyttämässä julkaisujärjestelmän uuteen palvelusopimukseen. Sopimusneuvot-
telujen eteneminen ratkaisee uuden palvelimen käyttöönoton aikataulun.   
 
Keskustellaan siirtymävaiheen järjestelyistä ja sovitaan tarvittavista toimenpiteis-
tä. 

     
5 Muut mahdolliset asiat 
5.1 Sopimus julkaisujärjestelmään liittyvistä palveluista 

AMKIT-konsortion johtoryhmä on hyväksynyt Theseus-ohjausryhmän esittämän 
palvelusopimuspohjan, kokousmuistion ote liitteenä 1. Sopimus oli asiakohtana 
konsortion yleiskokouksessa 14.11., jolloin Kristiina Hormia-Poutanen ja Jyrki Ilva 
Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluista (KVP) olivat esittelemässä palvelutar-
jousta, joka edellisellä viikolla oli lähetetty kirjastoverkkopalveluista konsortion 
johtoryhmän puheenjohtaja Sinikka Luokkaselle. 
 
Yleiskokous päätti valtuuttaa antamiensa raamien puitteissa Sinikka Luokkasen ja 
Hellevi Hakalan käymään sopimukseen liittyvät sisältö- ja hintaneuvottelut. KVP:n 
edustajina neuvotteluissa ovat Nina Hyvönen ja Jyrki Ilva. Neuvottelutuloksen pi-
täisi olla valmis 12.12. mennessä, jolloin sopimuksen solmimisesta päätöksen te-
kevällä Arene ry:llä on kokous.    
  

5.2 Poliisiammattikorkeakoulun liittyminen Theseukseen 
Polamkin tietopalvelupäällikkö Marika Puputti on ilmoittanut, että Poliisiammatti-
korkeakoulu on edelleen kiinnostunut liittymään Theseukseen, mutta päätös vii-
västyy organisaatiossa tapahtuvien muutosten vuoksi. Myöskään julkaisujen tal-
lennuksen mahdollistavaa Shibboleth-valmiutta Polamkissa ei vielä ole järjestetty. 
 

6 Ilmoitus-/tiedotusasiat 
 
7 Seuraava kokous 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta. 
 
8 Kokouksen päättäminen 
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Liite 1. 
 
Muistion ote 
 
AMKIT-konsortion johtoryhmän kokous 4/2012 
 

Aika:  25.9.2012, klo 10.17-16.32 
Paikka:  Hotelli Victoria, kokoustila Kaivosali, Itsenäisyydenkatu 1, Tampere 
Läsnä: Sinikka Luokkanen (puheenjohtaja) 

Hanna Lahtinen (varapuheenjohtaja) 
Jäsenet   Varajäsenet  
Eeva Klinga-Hyöty  Maria von Hertzen 

 Tuula Snicker, poistui kohdan 12.3 aikana  Marita Ahola 
 Jussi Kärki, poistui kohdan 12.1 aikana Minna Koistinen 
 Kaisa Rissanen  Susanna Kinnari 

Kauko Maskulainen, poistui kohdan 12.2 Marjatta Puustinen 
            aikana 
Riitta-Liisa Karjalainen, poistui kohdan Iiris Kuusinen 
                13 aikana 
 
Hellevi Hakala (pysyvä asiantuntija) 
Ulla-Riitta Lahtinen (asiantuntija, sihteeri) 

1  
Avaus ja järjestäytyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.17 ja totesi läsnäolijat. Kokous todettiin päätösval-
taiseksi. --- Muistion tarkastajiksi valittiin Kaisa Rissanen ja Jussi Kärki. 

--- 
8  
Theseus-sopimus 

Theseus-ohjausryhmä on 29.5. hyväksynyt sopimuspohjan, johon 24.9. pidetyssä ohjaus-
ryhmän kokouksessa päätettiin vielä tehdä joitakin lisäyksiä. 

Käytiin läpi konsortion wikissä esillä ollutta sopimuspohjaa ohjausryhmän puheenjohtaja 
Riitta-Liisa Karjalaisen esittelyn mukaisesti. Todettiin, että sopimusotsikko tulisi muuttaa 
ajantasaiseksi, esimerkiksi ”Sopimus Theseus-julkaisujärjestelmään liittyvistä palveluista”. 

Päätettiin, että Theseus-ohjausryhmän vastuuhenkilöt viimeistelevät sopimuspohjan, min-
kä jälkeen käynnistetään neuvottelut sopimuksen jatkamisesta Kansalliskirjaston kirjasto-
verkkopalvelujen edustajan kanssa. Neuvottelujen jälkeen tehdään Arene ry:lle esitys so-
pimuksen jatkamisesta tai tarvittaessa palvelun kilpailuttamisesta. 

Todettiin vielä, että jos theseus.fi-verkkotunnuksen haltijuus siirretään uuden sopimuksen 
myötä palvelujen tuottajalle, niin tunnuksen ”henkinen omistajuus” tulee olla huomioituna 
sopimuksessa. Ohjausryhmän puheenjohtaja huolehtii tämän toteutumisesta.  

--- 
14  

Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.32. 
 

Vakuudeksi 
 
_______________________________________ __________________________________ 
Sinikka Luokkanen, puheenjohtaja  Ulla-Riitta Lahtinen, kokouksen sihteeri 
 
Muistio tarkastettu 16.10.2012 
 
_______________________________________ __________________________________ 
Kaisa Rissanen   Jussi Kärki 


