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Aika: maanantai 24.9.2012 klo 14.00-15.30 
 
Paikka: Metropolia-ammattikorkeakoulu, neuvotteluhuone Törnudd (P410), Bulevardi 31, 

Helsinki 
 
Läsnä: Riitta-Liisa Karjalainen (Kajaanin amk), puheenjohtaja 

Hellevi Hakala, amk-kirjastonjohtajien edustaja (Metropolia Amk)  
Kaisu Kinnunen, amk-opettajien edustaja (Oulun seudun amk) 
Tommi Pälli, amk-kirjastovirkailijoiden edustaja (Mikkelin amk) 
Nina Hyvönen, Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut 
 
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 

Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat. Nina Hyvönen ja Sanna Savolainen osallis-
tuivat kokoukseen ACP-yhteyden välityksellä. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tiina 
Tolonen. 
 
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin asialistan pohjalta (Liite 1). 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
Riitta-Liisa Karjalainen esitteli edellisen, 29.5.2012 pidetyn kokouksen muistion. 
Muistio hyväksyttiin. 

 
3. SYLI ja streamaus 

Samu Viita antoi tilannekatsauksen SYLI-lomakkeen testauksesta ja pilotoinnista 
sekä streamauspalvelun teknisen toteutuksen tämänhetkisestä aikataulusta. 
 
SYLI-lomaketta on testattu yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. 
Palvelintekniikka on selvitetty ja toiminnot olemassa, lomake tarvitsee Theseuk-
seen räätälöintiä. Tuotantoon saamisen ajankohta on epäselvä, ei ainakaan kui-
tenkaan syksyllä 2012. Streamauksen osalta tarvitaan käyttäjien määrittelyjä, 
esim. miten syöttö tulee tapahtumaan ja syötetäänkö valmista streamia jne. 
Samu Viita esitti, että ammattikorkeakoulujen kannattaisi pyrkiä saamaan sekä 
Syli että streamaus mukaan tulevassa kilpailutuksessa ja uudessa palvelusopi-
muksessa huomioitaviksi. 
 

4. Sopimus julkaisujärjestelmään liittyvistä palveluista 
Ohjausryhmän kokouksessa 29.5.2012 tehtyjen muutosten mukainen palveluso-
pimusluonnos on ollut ohjausryhmän kommentoitavana. Lisämuutoksia ei ole tul-
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lut, joten luonnos päätettiin toimittaa sellaisenaan käsiteltäväksi 25.9.2012 pidet-
tävään AMKIT-konsortion johtoryhmän kokoukseen. 
 
Keskusteltiin ohjausryhmän kannasta siihen, esitetäänkö Arene ry:lle velvoitetta 
huolehtia Theseus-julkaisuarkiston pysyvyydestä vähintään 10 vuotta senkin jäl-
keen, jos palvelu muuten päätetään lopettaa.  
 
Todettiin, että Arkistolaitokselta on tulossa uusi päätös koskien ammattikorkea-
koulujen opinnäytetöitä ja että Theseus-julkaisuarkisto ei korvaa ammattikorkea-
koulujen arkistointijärjestelmää, pitkäaikaissäilytys on eri asia. Ohjausryhmä esit-
tää Arenelle velvoitetta huolehtia ammattikorkeakoulujen suuntaan, että niiden 
arkistonmuodostussuunnitelmat ovat kunnossa. 
 

5. Viestintä ja tiedottaminen 
Minna Marjamaa kertoi 6.9.2012 pidetyssä Theseus-rukkasten palaverissa käsitel-
lyistä viestintäasioista. Suunniteltua esitepohjaa varten on oltu yhteydessä graa-
fikkoon, ja häneltä odotetaan ehdotuksia sitä varten 18.10. mennessä. Tarkoitus 
on saada pohjat valmiiksi v. 2012 aikana. Graafisten elementtien lisäämistä myös 
uudelle tulevalle tallennussivulle tutkitaan. 
Sovittiin, että graafikolta tulevia ehdotuksia laitetaan näkyville myös muille ohja-
usryhmän jäsenille. Heiltä toivotaan ehdotuksia myös muuhun Theseus-
viestintään. Ohjausryhmä totesi tässä kohtaa, että jatkuva tiedottaminen on tär-
keää. 

 
6. Theseukseen tallennettava aineisto 

Mahdollisuus tallentaa Theseukseen muuta aineistoa kuin opinnäytetöitä ja amk-
henkilökunnan julkaisuja on ollut kyselyn kohteena Theseuksesta teetetyssä opin-
näytetyössä (asiakohta 8.1, työn kappale 6.2.5) ja se on noussut esille myös The-
seus-yhteyshenkilöiden postituslistalla. 
 
Keskusteltiin asiasta, ja todettiin että muun aineiston tallentaminen vaatisi uuden 
syöttölomakkeen ja muutoksia kokoelmanhallintaan. Lisäksi todettiin, että muun 
aineiston tallentaminen ei ole osa Theseukselle asetettuja tavoitteita ja tehtäviä. 
Päätettiin että pysytään perustehtävässä. 
 

7. Muut mahdolliset asiat 
Muita mahdollisia asioita ei ollut. 

 
8. Ilmoitus-/tiedotusasiat 
8.1. Opinnäytetyö 

Merkittiin tiedoksi, että Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopal-
velun koulutusohjelmassa teetetty opinnäytetyö on valmistunut elokuussa ja se 
on tallennettu Theseukseen: 
Ammattikorkeakoulujen Julkaisuarkisto Theseus: käyttöönotto- ja perustamisvai-
heet sekä nykyiset käytänteet ammattikorkeakouluissa / Anna-Kaisa Ranta, Silja 
Lahdenperä http://publications.theseus.fi/handle/10024/47634 

 
8.2. Henkilöstöasiaa 

Merkittiin tiedoksi, että Sanna Savolainen jää toimivapaalle Oamkista 23.11.2012, 
ja että Tiina Tolonen hoitaa Oamkin sisäisen sopimuksen mukaisesti yksin Oamkin 
osuuden Theseus-asiantuntijatehtävistä (0,25 htv) nykyisen toimikauden loppuun. 
Merkittiin tiedoksi, että Ulla-Riitta Lahtisen määräaikainen toimikausi AMKIT-
konsortion koordinaattorina päättyy 31.12.2012. Keskusteltiin koordinaattorin 

https://wiki.hamk.fi/download/attachments/19139743/Th-rukkaset_06092012.pdf?version=2&modificationDate=1348130792000
http://publications.theseus.fi/handle/10024/47634
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tehtävien hoitamisesta 1.1.2013 alkaen. Samassa yhteydessä otettiin esille myös 
Theseus-rukkasten toiminnan jatkumisen selvittäminen hyvissä ajoin ennen toi-
mikauden päättymistä 30.4.2012. 
Merkittiin tiedoksi, että Samu Viita jää hoitovapaalle marraskuun lopussa noin 
kahden kuukauden ajaksi.  

 
10. Seuraava kokous 

Ohjausryhmän seuraava kokous on 14.11.2012 klo 14-16 Metropolia Ammattikor-
keakoulun tiloissa. 

 
11. Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin klo 15.30. 
 
Vakuudeksi 
 
____________________________________ ________________________________ 
Riitta-Liisa Karjalainen, puheenjohtaja  Tiina Tolonen, kokouksen sihteeri 
 
 
____________________________________ 
Ulla-Riitta Lahtinen, asialistan laatija 
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Liite 1. 
 
 
Theseus-julkaisuarkiston ohjausryhmän kokous 3/2012, asialista 
 
Aika: maanantai 24.9.2012 klo 14 - 16 
 
Paikka: Metropolia Amk, neuvotteluhuone Törnudd (P410), Bulevardi 31, Helsinki 
 etäyhteysmahdollisuus 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 

 
 
 
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. 

 

https://amk.adobeconnect.com/amkit
https://wiki.hamk.fi/download/attachments/19139159/Theseus-ohjausryhm%C3%A420120529.pdf?version=1&amp;modificationDate=1347522680000
https://wiki.hamk.fi/download/attachments/19139159/Theseus-ohjausryhm%C3%A420120529.pdf?version=1&amp;modificationDate=1347522680000
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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 
perustamisvaiheet 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 
 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012080913114

